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Abstrakt 

Hlavním důvodem, který mě vedl k volbě tohoto tématu, je přesvědčení, že 

narážky na homosexualitu jsou dosud opomíjeným, ale klíčovým jevem v komunikaci 

dospívajících. Při zpracování práce jsem vycházela z uvedené literatury a realizovaného 

výzkumu. Hlavním cílem mé práce bylo vytvoření uceleného pohledu, který se týká 

problematiky narážek na homosexualitu u dospívajících. 

 

Má práce se skládá ze dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část má 

čtyři kapitoly, v rámci kterých se zabývám základními údaji o homosexualitě, dále pak 

obdobím dospívání z hlediska afektivního vývoje a socializace. Třetí kapitola a čtvrtá 

kapitola pojednává o školní třídě a postavení jedince v ní a o homosexualitě z hlediska 

dospívajících, kde se zaměřuji především na homofobní obtěžování. V praktické části se 

věnuji výzkumu, který má charakter případové studie. Prezentuji zde data získaná 

pozorováním a rozhovory s žáky/němi 8. třídy ZŠ. Ve výzkumu jsem se zaměřila 

především na situace ve školním prostředí, ve kterých jsou narážky použity. Pozornost 

věnuji zejména jejich motivům, komunikačním efektům a dopadům, které na 

dospívající mají. 
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Abstract 

My thesis focuses on insinuations concerning homosexuality because I think that 

it is the key phenomenon in communication of the adolescent to be marginalised. I used 

all the mentioned resources as well as my realised research. The main goal was to create 

a comprehensive overview of insinuations concerning homosexuality among adolescent 

boys and girls. 

 

This essay consists of two parts – the theoretical and practical ones. The 

theoretical part has four chapters. The first one deals with basic information about 

homosexuality. The second one is concerned with adolescence in terms of affective 

development and socialisation. The third chapter focuses on a school class and a status 

of an individual in it. The fourth chapter targets homosexuality in terms of the 

adolescent and, in connection with this, homophobic harassment is dealt with. In the 

practical part, I pursue my research which is designed as case studies. In this part, I 

present the data from the observation and interviews with pupils of 8th grade of primary 

school. In this research, I focused on situations in the school environment in which 

insinuations concerning homosexuality are used. I draw particular attention to their 

motives, communication effects and their impact on teenagers. 
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11   ÚVOD 

Úvodem bych ráda zmínila jednu svou vzpomínku ze základní školy.  

Na prvním stupni jsem měla ve třídě tři dobré kamarádky, s kterými jsem si 
nejvíce rozuměla. I přesto, že jsme se ve škole bavily většinou spolu, každá z nás 
měla v rámci naší malé skupinky kamarádku, s kterou se bavila víc než s 
ostatními. Moje nejlepší kamarádka byla Tereza, protože jsme bydlely kousek od 
sebe. Monika se bavila nejvíce s Bárou, protože také bydlely nedaleko sebe, ale na 
druhém konci města než my s Terezou. Na druhém stupni jsem začala Báře 
a Monice závidět – jejich přátelství se mi zdálo dobrodružnější, „lepší“, než to mé 
s Terezou, protože byly stále spolu. Rodiče jim dovolili navzájem u sebe 
přespávat, jezdily spolu na výlety, trávily dohromady víkendy…Svou závist jsem 
proměnila v přezdívku holek „teplá dvojka“, kterou jsem ve třídě začala používat. 
Dokonce jsem vytvořila i společnou stránku třídy na internetu, kde vstupním 
heslem byla právě zmíněná přezdívka. Nikdy jsem si o nich nemyslela, že by 
mohly být lesby, ale chtěla jsem jim uškodit, zesměšnit je, a tím docílit toho, aby 
se spolu bavily méně a nebyly tak skvělé kamarádky. 

 

Při výběru tématu se mi zmíněná situace hned vybavila, a spolu s ní i mnoho 

dalších, v nichž se vyskytují označení či narážky podobného charakteru - např. „buzna“, 

„buzerant“, „teplouš“, „lesba“ aj., jejichž používání je (nejen) mezi dětmi a 

dospívajícími hodně rozšířené. Tyto situace ale už nejsou vzpomínkami - jsou 

každodenní realitou. Podobná slova a slovní spojení, ve kterých se odrážejí negativní 

postoje vůči homosexualitě, jsou běžnou součástí komunikace v žákovských 

kolektivech. V těch se totiž více než v jiných formálních skupinách projeví vzájemná 

odlišnost, a to zejména v období dospívání, které klade mnohem vyšší nároky na 

konformitu, než tomu bylo v dětských kolektivech dosud. S odlišností je spojená 

zejména reprodukce genderového řádu, který nám vnucuje dělení lidí, věcí, vlastností a 

mnoha dalších sfér každodenního života na ženské a mužské. Narážky však nemusí být 

jen reakcí na odlišnost, mohou mít různou podobu a různou funkci, která se může 

vztahovat jak ke vztahům ve třídě, tak i k budování vlastní identity. 

Cílem mé bakalářské práce je nabídnout ucelený pohled na problematiku 

narážek vztahujících se k homosexualitě. Zatímco v teoretické části vztahuji narážky na 

homosexualitu k období dospívání, školnímu prostředí a homosexualitě, v praktické 

části se na základě vlastního výzkumu zabývám konkrétními situacemi ze školního 

prostřední, v nichž se narážky vyskytují a autentickými zkušenostmi dospívajících, 

které s nimi mají. 
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22   HOMOSEXUALITA 

V souvislosti s narážkami na homosexualitu mezi dospívajícími je nejprve 

potřeba uvést některé základní informace o homosexualitě. V návaznosti na to, je 

důležité věnovat pozornost také problematice gender. Naše společnost je uspořádána 

právě na genderovém principu, a zvláště, co se týče sexuality v období dospívání, je 

genderová perspektiva klíčovým výkladovým schématem pro používání narážek na 

homosexualitu mezi dospívajícími dívkami a chlapci. 

2.1 Co je to homosexualita 

Homosexualita je jedním z možných projevů lidské sexuality. Je to sexualita 

orientovaná na osoby stejného pohlaví, která, stejně jako heterosexualita, zahrnuje tři 

oblasti: sexuální orientaci neboli preferenci, sexuální identitu a sexuální chování 

(Baštecká a kol., 2009). 

Sexuální orientace1 vyjadřuje přednost, kterou dáváme muži nebo ženě
2, při 

volbě erotického partnera a vyjadřování své citové náklonnosti. Sexuální identita 

vyjadřuje vědomí sebe sama jako člověka s určitou sexualitou, tzn. že vyjadřuje vnitřní 

cítění a sebehodnocení. Sexuální chování zahrnuje navazování afektivních a 

partnerských vztahů, včetně pohlavního styku a jiných sexuálních aktivit s osobou 

stejného pohlaví (Procházka, 2007; Smetáčková, Braun, 2009). 

I přesto, že se většina lidí chová v souladu se svou sexuální orientací a 

identifikací, uvedené tři oblasti nemusí být v souladu. Z psychologického hlediska je 

klíčová identita homosexuálního člověka, z hlediska vztahů s okolím pak jeho sexuální 

chování (Smetáčková, Braun, 2009). 

 

Většina celosvětových odhadů se shoduje, že homosexuálně orientovaných lidí 

je v populaci 2–5 %, přičemž větší zastoupení je v mužské části populace (asi 4 %, u 

žen 1 %) (Weiss, Zvěřina, 2001). Podle Oakleyové (2000) lze vidět důvod, proč je 

lesbismus méně častý než mužská homosexualita, jak v anatomických, tak v sociálních 
                                                 

1 I přesto, že je sexuální orientace pouze jednou z dimenzí lidské sexuality, bývá tento pojem běžně používán jako zastřešující 
termín pro popis chování i pocitů spojených s homosexualitou, heterosexualitou, bisexualitou aj. Předesílám, že pro lepší 
přehlednost textu budu termín sexuální orientace také používat jako pojem obsahující v sobě i zbylé zmíněné složky sexuality. 
2 Sexuální orientace se neváže jen na pohlaví, ale např. i na věk, životní styl aj. 
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faktorech. Ze sociologického hlediska je důvodem výše zmíněného rozdílu v zastoupení 

homosexuálů genderový řád. Ten problematizuje a zviditelňuje homosexualitu mužů 

více než homosexualitu žen, které z jeho hlediska nemají tak důležité postavení a není 

jim přisuzována aktivní sexuální role. Homosexualita žen se tedy často bagatelizuje 

(případně znevěrohodňuje či erotizuje), což může také vysvětlovat jejich předpokládaný 

nízký počet ve společnosti (Smetáčková, Braun, 2009).    

Vztaženo k problematice dospívání, tento statistický fakt znamená, že v každé 

třídě je průměrně alespoň jeden žák či žákyně homosexuálně orientován/a (Miškovci, 

2008). Mnoho autorů výzkumů však připouští, že uvedená procenta jsou podceněná, 

protože řada lidí není ochotna přiznat se k touhám nebo druhům sexuálního chování, 

které někteří považují za nemorální či nenormální (Atkinson, 2003). Zároveň tato 

procenta neodpovídají homosexuálním zkušenostem, které jsou rozšířeny podstatně 

více, jedná se především o platonická zamilování, masturbační fantazie, vzájemnou 

masturbaci apod. Tyto zkušenosti se nejčastěji odehrávají v období dospívání a patří 

k přechodnému citovému hledání, které nemusí nutně předesílat homosexuální orientaci 

(Janošová, 2000). 

Homosexuálové jsou společenskou menšinou, která je v mnoha směrech odlišná. 

Homosexuál si svou odlišnost, na rozdíl třeba od těch, kteří se narodí s jinou barvou 

pleti, uvědomí až na prahu dospělosti či později a musí se s ní začít vyrovnávat sám, 

navíc v obtížném období dospívání (Procházka, 2007). 

Nejčastěji si svou sexuální orientaci uvědomíme právě v pubertě3. To platí 

zejména u chlapců, u nichž právě v tomto období dochází k bouřlivým hormonálním 

změnám, které startují jejich sexualitu. Podle Günthera (1988) (in Procházka, 2007) 

dochází k rozpoznání homosexuální orientace u mužů v 59 % ve věku 12-16 let. Přesto 

mnoho homosexuálních mužů dokáže své touhy potlačit a neuvědomuje si je a jejich 

zaměření se může projevit až ve zralém věku. U žen je pozdní rozpoznání v důsledku 

pomalejšího dozrávání jejich sexuality a charakteru jejich erotických vztahů ještě 

častější. Zároveň, jak jsem uvedla v předešlé části textu, má sexualita žen v rámci 

genderového řádu jiný význam. Homosexualita žen je často zpochybňována, což vede 

k její větší toleranci a tedy i k menšímu tlaku na dospívající dívky ze strany vrstevníků 

(dívky se tedy nemusí tak rychle vymezit, jako je tomu u chlapců). 

                                                 
3 O tom, čím vším dospívající v souvislosti s uvědomováním si své sexuality prochází, podrobněji pojednává pátá kapitola 
Homosexualita z hlediska dospívajících. 
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Sociolog Sloboda v jednom z rozhovorů
4 uvedl, že v současnosti je tolerance 

homosexuality v naší společnosti zhruba 70 %, zároveň ji však označuje za 

podmínečnou toleranci, tj. s výhradami. Uvádí, že Češi jsou sice k homosexualitě čím 

dál tím více tolerantnější, ale pouze tam, kde jim to nepřekáží, tzn. tolerují 

homosexualitu tzv. za zavřenými dveřmi nikoli na veřejnosti, v jejich blízkosti nebo 

tam, kde se jich to nějakým způsobem týká (např. vyučující ve školách). 

 

Ukázalo se, že postupně vzrůstající liberalizace názorů na homosexualitu souvisí 

s tím, zda lidé zastávají názor, že homosexualita je biologicky podmíněna nebo zda jsou 

přesvědčeni o tom, že je homosexualita volba. Lidé, kteří se domnívají, že je 

homosexualita biologicky podmíněna, více podporují rozšíření občanských práv a 

právní ochrany homosexuálů (Smetáčková, 2005). Ve skutečnosti, ale není zcela jasné, 

proč je několik procent lidí v každé lidské společnosti eroticky přitahováno stejným 

pohlavím. Lze se ale domnívat, že je to z velké části podmíněno nejen biologickými 

faktory, ale do velké míry i kulturními normami jednotlivých společností.  

Podle Procházky (2007) existuje několik teorií, které vysvětlují příčinu 

homosexuality především z biologického hlediska. 

Jedna z nedávných teorií je založena na genetických průzkumech, které zjistily, 

že v rodinách matek homosexuálních synů je častější výskyt gayů a dokonce byl 

nalezen tzv. gen homosexuality na mužském pohlavním chromozomu X. Dědičnost 

homosexuality je ovšem složitější a tato teorie neumí zdaleka vysvětlit všechny případy, 

tudíž je často zpochybňována (Procházka, 2007). 

Další teorie pak předpokládá, že během nitroděložního vývoje budoucího 

homosexuálního chlapce nedojde v krátkém, asi týden trvajícím období, k dostatečnému 

hormonálnímu zásobení tvořícího se centra sexuální orientace v mezimozku (Procházka, 

2007). 

Z psychologických vývojových teorií se připouští, že negativní roli může sehrát 

poporodní období do tří let věku. Hovoří se o narušení rodičovských rolí, 

nedostatečném začlenění otce do výchovy (Procházka, 2007). 

Na základě mnoha odborných poznání vyšlo najevo, že rozhodující roli při 

vzniku sexuální orientace hrají biologické faktory, ať už genetické nebo hormonální 

z nitroděložního období (Procházka, 2007). Co se ale týče sexuální identity, která je 

                                                 
4 www.rozhlas.cz, 3.2. 2010 (Homofobie v českých školách a společnosti) 
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z psychologického hlediska klíčová, nemají zde biologické faktory tak podstatnou roli 

jako faktory sociální a psychologické (tj. tlak sociálního terénu, traumata aj.).  

Ještě méně než o mužské homosexualitě je známo o příčinách lesbického 

zaměření. Většina současných odborníků se domnívá, že homosexuální orientaci nelze 

změnit a odmítá snahy o její léčbu, jak tomu bylo v minulosti (Procházka, 2007). 

Stejně málo jako víme o příčinách vzniku homosexuální orientace, víme málo i o 

tom, jak vlastně vzniká heterosexualita. 

2.2 Gender a osobnost člověka5 

Jak už jsem zmínila v úvodu této kapitoly, naše společnost je uspořádána na 

principu gender, podle kterého jsou všichni lidé rozděleni na ženy a muže a také většina 

věcí, barev, sociálních sfér, činností, zájmů atd. je spojována s ženami a femininitou, 

nebo s muži a maskulinitou. Toto dělení stojí na domněnce, že se na naše biologické 

pohlaví přímo vážou specifické vlastnosti a chování a pokud nepůsobíme v souladu 

s nimi, postupujeme proti naší přirozenosti a proti přírodě (Smetáčková, 2005). 

Zkušenosti z reálného života, podložené vědeckými poznatky, ale ukazují, že 

rozdíly mezi ženami a muži nemohou být založeny čistě na biologii. Existují 

společnosti, napříč různými kulturami a historickými obdobími, v nichž se liší představy 

o tom, jaké mají být ženy a muži a zároveň i v každé společnosti existuje mnoho 

různých typů žen a mužů, kteří nemají charakteristiky, které se u nich předpokládají. 

Z toho vyplývá, že vedle biologických rozdílů prokazatelně existují i rozdíly na rovině 

sociální, které jsou minimálně stejně důležité jako rozdíly dané biologicky 

(Smetáčková, 2005). 

Předpokládané rozdíly mezi ženami a muži (femininitou a maskulinitou) 

obvykle považované za univerzální a samozřejmé, se staly základem pro fungování celé 

společnosti a gender se stal klíčovým principem na úrovni jednotlivých osob, 

mezilidských vztahů i celých společenských struktur a institucí (Kimmel, 2000 in 

Smetáčková, Braun, 2009). Identita člověka je tedy utvářena prostřednictvím interakcí 

v rámci celé společenské instituce. 

                                                 
5 Problematika genderu je velmi široká a provázaná s mnoha oblastmi každodenního života. Vzhledem k omezenému rozsahu a 
tématu mé práce se problematice genderu budu věnovat především ve vztahu k homosexualitě, protože právě princip genderu je 
silně spjat s tím, jak dnešní společnost přistupuje k homosexualitě a vysvětluje, proč tomu tak je. Genderový řád je základním 
výkladovým schématem mé práce. 
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Genderově podmíněná očekávání se přenášejí na děti skrze socializaci. 

Genderová socializace může mít podobu vědomého úsilí, které posiluje genderová 

očekávání explicitními odměnami či tresty (zejména chlapci jsou vystavováni přímým 

negativním sankcím, pokud se chovají způsobem, který je nepřiměřený jejich genderu). 

Genderová socializace však může probíhat i prostřednictvím jemnějších signálů, což 

jsou skrytě přenášené způsoby, jimiž dospělí jednají s dětmi (dětské oblečení, hračky 

aj.). Také samy děti se vzájemně socializují, a to jak explicitní, tak implicitní formou ve 

vzájemné interakci v kolektivech6 (Renzetti, Curran, 2005). 

Genderový řád v naší společnosti stojí na dichotomii a komplementaritě, kdy se 

předpokládá, že téměř vše je možné rozdělit na dvě skupiny (ženy/ženské a 

muže/mužské – tj. dichotomie) a ty se vzájemně doplňují, čímž vytváří ideální celek (tj. 

komplementarita) (Smetáčková, Braun, 2009). 

2.3 Gender a sexualita 

V představě o vzájemném doplňování žen a mužů, je důležitý aspekt sexuality. 

K tomu, aby byla dodržena komplementarita a dichotomie žen a mužů, jak to vyžaduje 

genderový řád, je třeba také dodržovat podmínku heterosexuality, tzn. že muži a ženy se 

navzájem přitahují a dohromady tvoří ideální celek. Jakékoli jiné sexuální projevy (mezi 

nimi i homosexualita) jsou považovány za odchylku, protože zpochybňují dichotomii a 

komplementaritu genderového řádu a tím ho ohrožují. Můžeme tedy říct, že genderový 

řád je heteronormativní7, tzn. že heterosexualita je normou (Smetáčková, Braun, 2009). 

I přesto, že už dnes není homosexualita považována za nemoc, ve společnosti 

stále panují některé předsudky týkající se (nejen) homosexuálních lidí. Jejich odstranění 

je obtížné právě z toho důvodu, že pramení z genderového řádu a jsou součástí 

tradičních genderových stereotypů, které určují, jaké by měly být „správné ženy“ a jací 

„správní muži“, včetně jejich heterosexuálního chování. Pokud se konkrétní jedinci 

genderovým rolím vymykají, mohou být obětmi posměchu, odmítání a ubližování (např. 

fenomén homofobie8). Zároveň je třeba zdůraznit, že genderový řád problematizuje a 

zviditelňuje homosexualitu mužů více než homosexualitu žen, a to zejména z toho 

                                                 
6 Existuje několik teorií genderové socializace (např. psychoanalytické teorie, teorie sociálního učení, kognitivně-vývojové teorie), 
nebudu je však vzhledem k tématu a předepsanému rozsahu bakalářské práce podrobněji zmiňovat. 
7 Heteronormativitu lze nalézt jak v běžné společenské konverzaci (např. mužů se ptáme, zda mají partnerky, čímž automaticky 
předpokládáme jejich heterosexuální orientaci), tak v legislativě (institut manželství je otevřen pouze párům tvořeným ženou a 
mužem), ale i v dalších oblastech společenského života (vzdělávání, zdravotnictví apod.) (Beňová, K. a kol., 2007). 
8 Homofobii se podrobněji věnuje text v následujících kapitolách. 
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důvodu, že na muže jsou kladeny větší nároky na to, aby splňovali požadavky na 

„ideálního muže“ a muži se navzájem v plnění těchto požadavků pečlivě kontrolují 

(Smetáčková, Braun, 2009).  

Lidé se vždy ptali a budou ptát u všeho nového, zda je to normální. Potřebují mít 

určitou představu míry přijatelnosti, aby se mohli lépe orientovat ve světě a vytvářet své 

postoje k dění kolem sebe (Janošová, 2000). Pojetí norem má však mnoho podob. Zda 

jsou určité vlastnosti, či chování „normální“, lze posuzovat podle normy statistické 

(normální je to, co je většinové), tradiční (normální je to, co je kulturně přijatelné a má 

svou tradici) a funkční (normální je to, co člověku dovoluje prožít kvalitní a hodnotný 

život). Z tohoto hlediska homosexualita nemusí splňovat kritéria statistické normy a 

nemusí odpovídat ani tradiční normě, ale zcela vyhovuje funkční normě, protože gayové 

a lesby jsou schopni se svou sexualitou prožít kvalitní a spokojený život (Smetáčková, 

2005). 

Představy o sexualitě jedinci získávají v procesu socializace. Jejich 

nejdůležitějším zdrojem v období dospívání jsou vrstevnické skupiny, jejichž 

prostřednictvím se jedinci učí, jaké pocity a aktivity jsou „normální“. Důležitou 

skupinou je pak vlastní referenční skupina, v rámci které dospívající hledají potvrzení 

svých pocitů (Smetáčková, 2005). 

 

Sexualita je tedy oblastí, která je silně spjata s genderovými stereotypy a 

předsudky. Výskyt narážek na homosexualitu může být jedním z projevů oněch 

předsudků, které jsou rozšířeny i mezi dospívajícími a které mohou ústit až do obav či 

jiných nepříjemných pocitů vyvolaných v souvislosti s lidmi, kteří mají jinou než 

heterosexuální orientaci – do tzv. homofobie. 
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33   DOSPÍVÁNÍ 

Období dospívání je stěžejním obdobím pro téma mé bakalářské práce. Narážky 

na homosexualitu se často vyskytují právě v dospívajícím kolektivu. Jedním z důvodů je 

již zmíněný genderový řád, jehož prosazování je v tomto věku velmi důrazné a 

podmínky, které řád klade, jsou zároveň podmínkami pro přijetí jedince do 

vrstevnického kolektivu. Další příčiny výskytu narážek do velké míry souvisí se 

samotným procesem dospívání, který s sebou nese mnohé změny jak v osobnosti 

jedince tak v sociální sféře jeho života.  

V období dospívání se dokončuje utváření genderové identity (která je nyní 

daleko více záležitostí vědomou a plně v sobě zahrnuje sexuální aspekt). Chlapci i 

dívky jsou si vědomi společenských očekávání, která se vztahují na příslušníky obou 

rodových skupin (Janošová, 2008). V dospívání dochází k vyjednávání maskulinity a 

femininity na základě principů již zmíněného genderového řádu, k jehož reprodukci 

dochází zejména během interakcí mezi vrstevníky. Gender se tedy netýká jen osobní 

identity a samotného jedince, ale uplatňuje se především v konfrontaci jedince se 

skupinou prostřednictvím sociálních vztahů v rámci celé sociální sítě (Thorne, 1993). 

  

Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Časově se 

překrývá s druhou dekádou života (od 10 do 20 let). Toto období je charakteristické 

komplexní proměnou osobnosti, v rámci které se odehrává velké množství změn 

biologických, psychických a sociálních. I přesto, že jsou mnohé změny primárně 

podmíněny biologicky, vždy probíhají souběžně a závisle na psychických a sociálních 

faktorech, s nimiž jsou ve vzájemné interakci. 

Z biologického hlediska lze dospívání vymezit jako životní úsek na začátku 

ohraničený prvními známkami pohlavního zrání (objevení se prvních sekundárních 

pohlavních znaků) a akcelerací růstu a na jeho konci dovršením plné pohlavní zralosti 

(plné reprodukční schopnosti) a dokončením tělesného růstu (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

Dospívání představuje specifické životní období hledání a přehodnocování, ve 

kterém je úkolem jedince zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout přijatelného sociálního 

postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou a zralejší formu vlastní identity 
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(Vágnerová, 2005). Dospívání je z pohledu různých teorií interpretováno rozdílným 

způsobem, vždy v závislosti na určité oblasti (psychoanalýza, psychosociální teorie, 

teorie sociálního učení aj.). Proto má také smysl členit období dospívání na tři fáze: na 

adolescenci9 časnou, střední a pozdní. Časná adolescence se obvykle datuje od deseti 

(jedenácti) do třinácti let (tzv. fáze prepuberty), střední adolescence je většinou 

datovaná od čtrnácti do šestnácti let (tzv. fáze vlastní puberty), pozdní adolescence se 

většinou udává od sedmnácti do dvaceti let (Macek, 2003). 

 

Vzhledem k tématu mé bakalářské práce se zaměřím hlavně na období střední 

adolescence, zejména na emoční vývoj, vývoj v sociální oblasti (tj. socializaci) a na 

vývoj sexuality. Vývoj těchto oblastí se dá považovat za jedno z nezbytných východisek 

pro interpretaci narážek na homosexualitu u dospívajících dívek a chlapců. 

Střední adolescence (puberta, pubescence) je obdobím, kdy je vlastní dospívání 

nečastěji objektem úvah a hodnocení. Nejnápadnější změnou je tělesné dospívání, které 

je spojené s pohlavním dozráváním. Co se týče psychických změn, je to období hledání 

osobní identity, tj. vlastní jedinečnosti a autentičnosti, zároveň dochází ke změně 

způsobu myšlení, kdy je dospívající schopen uvažovat abstraktně, i o variantách, které 

reálně neexistují. Hormonální proměny působí na změny emočního prožívání, jehož 

výkyvy mohou ovlivňovat aktuální hodnocení dospívajícího. Pro toto období je velmi 

důležité přátelství, první lásky, počáteční experimentace s partnerskými vztahy. Říčan 

označuje toto období jako „čas první lásky“ (Říčan, 1989).  

Individuální rozdíly jsou v pubertě zvlášť výrazné, ať už se jedná o tělesný nebo 

duševní vývoj. Velké rozdíly jsou zejména v psychosociálním a citovém vývoji – 

emoční nestabilita projevující se častými změnami nálad, impulzivita jednání, nestálost 

a nepředvídatelnost reakcí a postojů často období puberty doprovázejí (Příhoda, 1963). 

3.1 Emoční vývoj 

Jak už bylo zmíněno v charakteristice puberty, je toto období spojeno 

s hormonální proměnou, která má za následky změny v oblasti citového prožívání. 

                                                 
9 Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dorůstat, dospívat, mohutnět). Toto označení se užívá ve dvou 
významech – v užším slova smyslu bývá za adolescenci označováno období pozdního dospívání navazující na pubescenci, v širším 
významu, který ve své práci užívám, je za adolescenci považováno celé období mezi dětstvím a dospělostí (tj. druhé desetiletí 
života). 
 



Narážky na homosexualitu u dospívajících dívek a chlapců 

14 

Emoční reakce pubescentů jsou ve srovnání s jejich dřívějšími projevy méně přiměřené, 

krátkodobé a proměnlivé. 

Dospívající věnují svým pocitům a prožitkům větší pozornost než doposud a 

mají potřebu své vlastní pocity analyzovat a uvažovat o nich. Tento tzv. emoční 

egocentrismus spočívá také v tendenci dospívajících být svými pocity zaujatý do té 

míry, že je těžké od nich odhlédnout a veškeré situace jsou pak posuzovány z daného 

emočního ladění, ačkoli z kognitivního hlediska už jsou dospívající plně schopni přijetí 

perspektivy druhého člověka. Dospívající jsou, co se týče svých pocitů, uzavřenějšími a 

neradi projevují své city navenek, protože v nich nemají mnohdy jasno, často je neumí 

verbalizovat a mají strach z nepochopení a výsměchu ze strany druhých (Vágnerová, 

2005). 

Emoce jako základní prostředek hodnocení, resp. sebehodnocení, nepřinášejí 

v tomto věku příliš validní informace. Přesto představují důležitou zkušenost, s kterou 

se musí dospívající vypořádat (Stuchlíková, 2002 in Vágnerová, 2005). S celkovou 

emoční nevyrovnaností souvisí i výkyvy v sebehodnocení. Nejistota a zranitelnost 

sebeúcty se projevují častou přecitlivělostí na projevy jiných lidí, které bývají (ne vždy 

v souladu s úmyslem) interpretovány jako urážlivé a nepřátelské. Vztahovačnost 

dospívajících je výrazem osobní nejistoty v období, kdy dochází k proměnám vlastní 

identity (Vágnerová, 2005). 

Zmíněná přecitlivělost a vztahovačnost mohou být v souvislosti s případným 

výskytem narážek na homosexualitu důležitým parametrem, co se týče způsobu reakcí 

na tyto narážky. Dospívající, kteří se mnohdy potýkají s velkým vnitřním chaosem a 

pociťují zmatky kolem vlastní identity, mohou být vůči podobným narážkám velmi 

zranitelní. 

3.2 Socializace 

Dospívání, jako významná životní fáze, bývá označováno jako období druhého 

sociálního narození, spojeného se samostatným vstupem do společnosti (Corneau, 2000 

in Vágnerová, 2005). Mezi hlavní vývojové úkoly v tomto období patří na jedné straně 

uvolnění ze závislosti na rodičích a na druhé straně navazování diferencovanějších a 

významnějších vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

V období puberty se významně mění vztahy s lidmi, a to jak s dospělými, tak 

s vrstevníky. Pubescent odmítá podřízené postavení a často bývá k dospělým 
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netolerantní (polemika s názory dospělých je pro pubescenta tréninkem vlastních 

schopností a možností prokázat své kvality – pubescent neútočí na autoritu, aby ji 

zneškodnil, ale aby se jí stal sám). Kritika nemine ani vrstevníky, ale nebývá tak 

nápadná jako kritika dospělých, protože ta je vývojově novým projevem (Vágnerová, 

2005). 

Závislost na rodičích klesá už od kojeneckého věku a období puberty je dalším 

krokem k samostatnosti. Tím více, čím se dospívající osamostatňuje od rodiny, 

navazuje zpravidla nové a diferencovanější vztahy k druhým jedincům přibližně 

stejného věku.  

3.2.1 Význam vrstevnické skupiny 

Vrstevnická skupina je pro dospívající stále důležitější. Pubescent se s ní 

identifikuje, stává se pro něj zdrojem potřebné emoční a sociální opory, kterou mu 

doteď poskytovala především rodina. Rozvíjí se zde symetrické vztahy typu přátelství a 

prvních lásek, ale i hierarchizované vztahy organizovanější party. Vrstevnická skupina 

v tomto období často vyžaduje od dospívajících mnohem větší konformitu než dospělí, 

čímž testuje „normalitu“ jednotlivých členů skupiny (Vágnerová, 2005). Tato 

konformita ve velké míře souvisí s již zmíněným genderovým řádem, který poskytuje 

obraz „ideální dívky“ a „ideálního chlapce“. 

U dospívajících v období puberty zprvu převažuje sklon vytvářet skupiny 

složené z jedinců stejného pohlaví – je to tzv. skupinová izosexuální fáze (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). Tyto skupiny se přenášejí z dřívějšího období, ale nyní jsou 

stabilnější a výrazněji organizované. Různé role jednotlivců bývají lépe diferencovány a 

jednotliví členové skupiny musí vykazovat určitou loajalitu. Chlapecká přátelská 

seskupení nejlépe vystihuje výraz „parta“, zatímco dívky v tomto věku většinou tvoří 

menší skupinky (dyády či triády nejlepších kamarádek) (Erwin, 1998). Dospívající ve 

skupině jsou spojováni nejen společnými zájmy, ale i touhou se sdružovat, možností 

vzájemného obdivu a napodobování. Skupina vystupuje zejména jako kladný a nutný 

socializační činitel, ale v opačném případě může působit až tyranizujícím vlivem 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Účast na skupinovém životě se postupně začíná prolínat s potřebou intimního 

párového přátelství, kterou vztahy ve větší skupině neuspokojují – je to tzv. individuální 

izosexuální fáze (Langmeier, Krejčířová, 2006). Tento užší vztah k důvěrnému 
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příteli/přítelkyni dovoluje jedinci vyměňovat si vlastní pocity a osobní zkušenosti, 

svěřovat se, sdílet ty nejsoukromější pocity. Přátelství ve dvou je zcela odlišné od 

přátelství ve skupině – přátelé se nemusí podřizovat skupinovým normám a každý má 

stejnou osobní cenu. Přátelství chlapců bývá založeno častěji na společných zájmech a 

činnostech, přátelství dívek je pak podloženo spíše hlubší emoční náklonností 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

V následujícím období (tzv. přechodná etapa) se začíná postupně objevovat 

zájem o druhé pohlaví. Z počátku je tento zájem nejistý a tápavý, a to zejména z toho 

důvodu, že zde existuje jakési skupinové tabu orientace na druhé pohlaví, kdy jedinci, 

kteří překonávají ony neviditelné bariéry, bývají často vystavováni posměškům ze 

strany své party. Obvyklou formou projevování zájmu o druhé pohlaví „na dálku“ je 

pokřikování na sebe a vtipkování. (Lagmeier, Krejčířová, 2005). Autoři však opomíjejí 

význam postavení jedince ve skupině. V případě, kdy jedinec zaujímá ve skupině dobré 

postavení, může být norma skupiny posunuta a zájem o druhé pohlaví se může stát 

klíčovým parametrem úspěchu ve skupině.  

3.2.2 Přátelské vztahy 

Jak již bylo řečeno v předchozím textu, potřeba přátelství je v období dospívání 

ještě silnější než tomu bylo v předchozích letech. Pubescenti se snaží získat mezi svými 

vrstevníky někoho, s kým by mohli sdílet své vnitřní pocity a komu by mohli důvěřovat 

(tzv. individuální izosexuální fáze). 

Přátelství je hlubším vztahem, který je charakteristický vzájemností a intimitou 

(zahrnující v sobě důvěru, potřebu blízkosti a sdílení prožitků), pozitivním hodnocením 

a bezpodmínečným přijetím. Zmíněná vzájemnost znamená sdílet různé pocity, názory a 

zkušenosti. Zjištění, že jiný člověk si myslí a pociťuje to samé, dospívajícím pomáhá 

vyrovnat se s nejistotou vlastních pocitů a názorů. Intimita pak zahrnuje důvěru 

v přítele, která naskytuje možnost svěřit se mu se svými problémy a očekávat oporu a 

pomoc. Důležitá je také výlučnost – přátelé se k sobě chovají jinak než k ostatním, přítel 

má výlučná privilegia, která jiní nemají. Dospívající považují za přítele někoho, s kým 

si vzájemně rozumí, mají něco společného, nevytahují se na sebe a rozhodují se 

společně. Pubescenti zvlášť v charakteristice přítele vyzdvihují sdílení pocitů, důvěru a 

vzájemné porozumění. (Vágnerová, 2005) 
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Mezi charakterem přátelství dívek a chlapců existují určité rozdíly, které se s 

věkem postupně začínají smazávat, ale některá drobná specifika si většinou uchovají i 

v dospělosti (Janošová, 2008).  

Přátelství dospívajících dívek je charakteristické blízkostí i větší otevřeností, 

sdílením osobních tajemství, pocitů a prožitků. Dívky si dovedou navzájem naslouchat a 

projevovat vzájemnou podporu a péči. Blízkost a důvěra vyžaduje především dyadický 

vztah, proto bývají nejlepší kamarádky většinou dvě. Takováto přátelství vznikají 

nejčastěji kolem 12-14 let, bývají výlučná a stabilní. Kritéria, podle kterých se volí 

nejlepší přítelkyně, jsou potřeba stejnosti, potřeba podobných zkušeností, vlastností a 

zájmů (Janošová, 2008). 

Co se týče přátelství chlapců, nebývají tolik výlučná a jsou především 

kolektivní. V konverzaci chlapců se často vyskytují slovní potyčky a v komunikaci 

převládá zejména nepřímý způsob – obvykle však třenice mívají spíše symbolický 

charakter a bývají provázeny humornými prvky. Tato forma komunikace má nejspíše 

význam také pro konstituování mužského sebepojetí. I přes odlišný způsob interakcí 

znají chlapci své přátele stejně dobře jako dívky své přítelkyně. Stejně tak u chlapců 

rozhodují o přijetí do party atributy jako je vizáž, styl oblékání a postoje vůči ostatním 

(Janošová, 2008). 

Při charakterizování rozdílů mezi přátelstvím dívek a chlapců, je třeba vzít 

v potaz také další faktory. Jsou to např. životní podmínky (výskyt nebo chybění 

vrstevníků v nejbližším okolí bydliště), výchovný styl rodičů (tradiční nebo spíše 

netradiční), věkový a vývojový stupeň (děvčata mají v oblasti mezilidských vztahů a 

sociálních kompetencí náskok před chlapci), aj. (Karsten, 2006). 

Co se týče vzájemných vztahů mezi dívkami a chlapci, genderový řád (již 

zmíněná dichotomie a komplementarita vztahů) tlačí k tomu, aby veškeré kontakty mezi 

dívkami/ženami a chlapci/muži nabývaly určitého sexualizovaného rozměru. Nemusí se 

nutně jednat přímo o zamilovanost, ale sexualizovaný podtext těchto vztahů umožňuje 

vzájemné testování vlastní sexuality a poznávání druhé skupiny. V některých případech 

se může jednat skutečně „pouze“ o přátelství, to má ale v porovnání s homogenními 

dyádami velmi specifické rysy. 

Důležitou je zmínka Janošové o vnějších projevech dívčího a chlapeckého 

přátelství. Blízkost nejlepších kamarádek se někdy projevuje i navenek prostřednictvím 

vzájemných doteků (jako je chycení za ruku, polibky na tváře, objetí aj.). Tato gesta 

zpravidla nemívají erotický podtext, slouží především jako vyjádření blízkosti. „To, co 



Narážky na homosexualitu u dospívajících dívek a chlapců 

18 

u dívek bývá považováno za projev porozumění, bývá pro chlapce věcí zcela 

nepřípustnou, protože by iniciátory takového chování vystavila posměchu kvůli domnělé 

homosexualitě“ (Janošová, 2008, str. 219). Ukazuje se zde, že blízkost a intimita jsou 

považovány za vlastnosti ryze femininní a že femininita, je-li projevem muže, je 

v podvědomí naší společnosti úzce spjatá s homosexualitou. Chlapci jsou proto v obavě 

před „nálepkou homosexuality“ v projevech tohoto druhu velmi zdrženliví. Samozřejmě 

chování chlapců do jisté míry souvisí i s konformitou a požadavky mužské role. 

Požadavky, spjaté s obrazem „správné dívky“ a „správného chlapce“, mají původ v 

genderovém řádu. 

3.3 Sexualita 

Sexuální aktivita v určité jednoduché formě začíná mnohem dříve, ale teprve 

v období dospívání dochází k prudkým fyziologickým a hormonálním změnám, což má 

vliv na rozvoj partnerských erotických vztahů a touhu po experimentování 

s partnerskými vztahy, i když zpočátku jde hlavně o projevy zvědavosti. 

Prvnímu skutečnému párovému kontaktu předchází tzv. virtuální párování 

(Vágnerová, 2005), kdy se skupina snaží dát dva jedince dohromady na základě 

nejrozmanitějších podnětů. První pokusy o párový vztah mohou mít dočasně i základní 

prvky intimity, jako je poskytování a přijímání emoční podpory, vzájemné sdílení 

pocitů, vzájemné porozumění a obdiv. I v této oblasti má skupina pubescentů stanovená 

kritéria, která musí respektovat každý, kdo chce být skupinou akceptován a pozitivně 

hodnocen. Vrstevnické standardy stanovují podobu jednotlivých aspektů vztahu i 

časový rámec pro dosažení dílčích mezníků, např. kdy je vhodné se držet za ruku, kdy si 

dát první polibek, kdy a jak se vzájemně dotýkat, jak se oslovovat atd. Přechody mezi 

jednotlivými fázemi vztahu bývají ritualizované, a to včetně sociálního dohledu 

skupiny. Motivace k navozování prvních partnerských vztahů proto může být 

následkem tlaku vrstevnických norem a projevem konformity ke skupinovým 

standardům (Vágnerová, 2005). 

Nástup sexuality a sexuálního chování má jiný sociální kontext u chlapců a u 

dívek. Mužská role je tradičně (ve vztahu k genderu) spojována s dobýváním. Sexuální 

chování chlapců je častým tématem vrstevnické komunikace, s níž také souvisí 

prezentace sexuální kompetence a zkušeností, s nimiž je spojován zvyšující se sociální 

status (Macek, 1999).  
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Dívčí představy týkající se sexuality a případná komunikace na toto téma, je 

mnohem častěji spojována s hodnocením vlastní sexuální atraktivity pro druhé pohlaví. 

Vlastní sexualitu podněcuje u dívek partner, nikoli vrstevnická skupina (Macek, 1999).  

Ryze sexuální zájmy pubescentů se projevují především zvídavostí, která je 

výrazem potřeby orientace. Dospívající se celkově o sexu stydí mluvit, ať už se jedná o 

rodiče, partnery či kamarády. S vrstevníky se o něm sice baví, ale s vysokou mírou 

vulgarity a zlehčování, což je typické zejména pro chlapeckou komunikaci (obranné 

mechanismy, které pomáhají překonat rozpaky). Nezkušenost vyvolává nejistotu a tak 

se s ní dospívající snaží vyrovnat alespoň pomocí teoretických znalostí (knihy, 

časopisy). Kromě teoretické a rétorické roviny dospívající uspokojují svou sexuální 

touhu autoerotickými praktikami. Masturbace je první sexuální zkušeností mladších 

adolescentů (Vágnerová, 2005). 

 

Sexualita je v našich podmínkách vnímána jako něco zvláštního. I přesto, že jí je 

v posledním století věnována značná pozornost, se k tématu sexuality váže v naší 

kultuře ostych a stud. Není náhodou, že k vulgarismům, které jsou často užívány, patří 

především výrazy z oblasti sexuality a vyměšování. Tyto výrazy bývají užívány nejvíce 

těmi, kteří se s existencí vlastní, dospělé sexuality teprve vyrovnávají, tedy 

dospívajícími (Janošová, 2008). Jarkovská (2006) (in Janošová, 2008) upozorňuje na 

skutečnost, že u chlapců se považuje za přirozené, dokonce snad i za společensky 

očekávané, pokud se v jejich vyjadřování, v narážkách či vtipech, objevuje sexuální 

podtext. Jejich sexualita je totiž hodnocena jako silnější a méně ovladatelná. 

3.3.1 Sexuální orientace 

„V rámci adolescentních erotických vztahů se obvykle poprvé ve větší míře 

projeví odlišná sexuální identita, odlišná sexuální preference a orientace“ (Macek, 

1999, str. 77). I když převážná většina dívek a převážná většina chlapců dospívá 

k heterosexuální identitě a heterosexuální orientaci, nemusí se vždy jednat o přímočarý 

a nekomplikovaný proces. Novější výzkumy ukazují, že 5,2 % mužů a 2,7 % žen někdy 

měli homosexuální zkušenost (Wellings et. Al., 1994; Head, 1997 in Macek, 1999), 

skutečnost ale obvykle bývá pokládána za mnohem vyšší. Homosexuální zkušenost 
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v pubertě se častěji popisuje u chlapců (např. společná masturbace10), u dívek se 

obvykle vzájemný tělesný kontakt takto nepojmenovává. Při heterosexuální orientaci 

může někdy homosexuální zážitek proces utváření sexuální identity přechodně 

zkomplikovat, při homosexuální orientaci naopak tento proces sexuální orientace něco 

napoví. Veřejné projevování vlastní homosexuální orientace je v našich společenských 

podmínkách stále traumatizujícím momentem a v období dospívání je to obzvlášť 

náročné (Macek, 1999). 

Jedinci, kteří vykazují projevy, jež okolí interpretuje jako homosexuální, se 

ocitají v zcela odlišné sociální situaci než ostatní. Nadávky narážející na domnělou 

homosexualitu patří mezi nejčastější a dospívající, jejichž city homosexuálnímu 

„profilu“ odpovídají, se mohou cítit ohroženi a projevují se raději „standardně“. Riziko 

odmítnutí přáteli je ve vzájemné souvislosti s mírou obliby jedince ve skupině, s věkem, 

s výší studijních ambic členů skupiny. I přesto, že je dnešní společenské klima 

k sexuálním menšinám mnohem vstřícnější, podobná odlišnost od vrstevníků se v tomto 

období stává velmi bolestnou11 (Janošová, 2008).  

 

                                                 
10 Skupinový zážitek má ovšem jinou povahu, není tak sociálně problematický 
11 Proces uvědomování si vlastní sexuality u dospívajících je podrobněji popsán ve páté kapitole Homosexualita z hlediska 
dospívajících 
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44    ŠKOLNÍ TŘÍDA A POSTAVENÍ 

JEDINCE V NÍ 

Téma mé práce ve velké míře souvisí se školním prostředím a s postavením 

jedince, které v něm zaujímá. Vrstevnická skupina je, jak už jsem naznačila v předchozí 

kapitole, významným faktorem, který působí na formování vztahů, hierarchií, významů 

a to nejen ve školní třídě, ale i během interakcí na chodbách, hřištích či na školních 

výletech.  

Školní třída je formální skupinou, se kterou dospívající tráví většinu pracovního 

týdne a v rámci které dochází k významné komunikaci s vrstevnickým kolektivem (Čáp, 

1980). Kontext školního prostředí a třídního kolektivu je z hlediska narážek na 

homosexualitu velmi důležitý, protože právě škola a školní třída jsou prostorem, ve 

kterém se tyto narážky často vyskytují. 

Škola je zároveň významným místem z hlediska výskytu homofobie, která je 

poměrně frekventovaným fenoménem objevujícím se v žákovských kolektivech, a která 

může být jednou ze zásadních příčin výskytu narážek na homosexualitu mezi 

dospívajícími. 

 

Škola je v současné době označována za instituci s klíčovým významem, a to jak 

pro život jednotlivce, tak pro život společnosti. Škola je místem, kde se prostřednictvím 

vyučujících a spolužáků seznamujeme s kulturou a podobou společnosti, ve které 

žijeme. Množstvím času, který děti a dospívající ve škole tráví, se tato instituce stává 

důležitým faktorem pro jejich osobní a sociální vývoj – vedle vyučujících, kteří v životě 

dětí sehrávají roli významných dospělých, jsou základním zdrojem zkušeností a 

ověřování sociálních norem vrstevníci, kteří se pro jedince stávají hlavní referenční 

skupinou (Smetáčková, 2005). 

Škola má mimo jiné velký vliv na utváření genderové identity12 každého z nás a 

to prostřednictvím očekávání, které na žáky a žákyně klade, jaké genderové vzorce jim 

                                                 
12 Součástí osobní identity je určení sebe sama jako dívky/ženy nebo chlapce/muže včetně příslušnosti k daným skupinám. Toto 
vědomí a prožívání může být vázáno výhradně na biologické pohlaví (pohlavní identita) nebo na sociální definování sebe sama jako 
muže či ženy (genderová identita) (Smetáčková, 2005). 
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předkládá. Škola má tedy moc podporovat nebo naopak nabourávat genderové 

stereotypy a nerovnosti, které z nich plynou. Hlavním nástrojem genderové socializace 

probíhající ve škole je kurikulum – a to ve formální a neformální podobě. Formální 

kurikulum představuje faktické učivo, oficiálně formulované vzdělávací cíle a učební 

materiály, podle kterých jsou děti vzdělávány. Neformální kurikulum pak tvoří všechny 

další aspekty školního života, které si děti osvojují a vytváří si z nich představu o světě 

kolem sebe a svém místě v něm. Patří do něj zejména pravidla chování a hodnoty 

vyplývající z interakcí mezi vyučujícími a studujícími, ale také mezi vyučujícími 

navzájem a studujícími navzájem (Smetáčková, 2005; Václavíková Helšusová, 2005). 

4.1 Význam třídního kolektivu pro dospívající 

Třídní kolektiv tvoří jednu z významných složek školního neformálního 

kurikula, prostřednictvím které se žáci a žákyně učí nazírat na svět určitým způsobem a 

učí se také, co mohou od tohoto světa očekávat pro sebe (Renzetti, Curran, 2005).  

Vztah k vrstevníkům, jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, je jednou 

z hlavních hybných sil vývoje dospívajících. Specifickou a osobně významnou 

skupinou je školní třída, s kterou dospívající tráví poměrně hodně času. Školní třída 

zároveň představuje pro většinu dětí první sociální skupinu mimo rodinu, s níž přijdou 

do styku (Beal, 1994 in Jarkovská, 200613). 

Třída je skupinou, kterou nelze vyměnit za jinou a pokud je její složení 

nevyhovující, může to pro dospívající představovat velkou zátěž. Každý dospívající si 

přeje být akceptován, ale zároveň se chce prosadit a zaujmout v hierarchii třídy 

uspokojivé postavení.  

Veřejné mínění třídy je tak silné, že jeho odsudek představuje pro dospívající 

velkou hrozbu, a to do té míry, že dospívající raději riskuje i vážný konflikt s rodiči a 

učiteli než, aby se proti němu postavil. Zejména tam, kde pubescent nemá stabilní 

citové zázemí v rodině, podléhá vlivu vrstevníků až příliš, v krajním případě to může 

vést až ke styku s drogou, hazardu se svým zdravím, bezohlednosti k ostatním lidem 

(Říčan, 1989). 

Klima každé třídy je jiné a ovlivňuje ho mnoho faktorů, např. zda se jedná o 

školu výběrovou, soukromou či státní, zda je ve městě (popř. v jak velkém, v jaké části 

                                                 
13 Smetáčková, I. a kol. Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitele a učitelky. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 
2006 (kapitola Školní třída – Jarkovská, L.) 
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města, zda do ní chodí pouze místní děti nebo i dojíždějící aj.), na vesnici, jak je škola 

velká a kolik má vyučujících, jak je vybavená atd. To vše má vliv na to, jaké prostředí a 

jaká nálada ve třídě panuje. Některé třídy jsou rovnostářské, v některých vládne silná 

hierarchie. Děti zde mají často možnost na vlastní kůže zažít třídní, rasové a genderové 

nerovnosti (Jarkovská, 2006). 

4.2 Školní třída a vztahy v ní 

Třída je prostředí, které představuje svérázný svět – subkulturu, ve které se 

ustavují vztahy, hierarchie, skupiny a podskupiny, a to vše vytváří ve třídě specifické 

sociální klima. To ovlivňuje každodenní zkušenost holek a kluků ve škole, formuje 

jejich ambice, pocity, zapojení do dění ve třídě, jejich chápání světa a společnosti 

(Jarkovská, 2006). 

V tomto věku bývá pozice ve třídě významnou součástí osobní identity. Dobrou 

pozici ve třídě lze získat na základě kompetencí, vlivu a oblíbenosti (Hrabal, 1992 in 

Vágnerová, 2005). Ve třídě, ale i v jiných skupinách se obliba a vliv od sebe liší: 

pubescent má často v oblibě někoho jiného, než komu se podřizuje. Každá třída má 

svou formální a neformální autoritu: za formální autoritu je považován oficiální 

zástupce/kyně třídy zejména pro jednání s dospělými, kdežto za neformální autoritu se 

dá považovat jedinec, kterému třída podléhá v rozhodnutí týkajících se neoficiálních 

skupinových záležitostí (např. kam se půjde během volné hodiny, ve volném čase 

apod.). Pokud se v kolektivu najde opravdu silná neformální autorita, má prakticky 

největší vliv (Říčan, 1989). Jedinci s formální a neformální autoritou zastávají ve třídě 

formální a neformální sociální role. Formální role (předseda/kyně třídy, šatnář/ka aj.) 

jsou ustavovány i s ohledem na pohlaví dětí, i když to obvykle nemusí být hlavním 

kritériem (v oficiálním pohledu je třída genderově smíšeným kolektivem, tedy i v její 

reprezentaci se objevují dívky i chlapci současně). Co se však týče rolí neformálních, 

jsou podstatně častěji vázané na pohlaví dětí. Zvlášť v období adolescence je běžné, že 

se děti orientují na vrstevnické skupiny stejného pohlaví. V téměř každé třídě se 

vyskytují minimálně dvě vedoucí neformální funkce – vůdce chlapecké skupiny a 

vůdkyně dívčí skupiny (Smetáčková, 2005). 

Školní třída je příliš velká na to, aby představovala jednu konsistentní skupinu – 

obvykle je rozčleněna do podskupin, které jsou vymezeny především genderově (dále 

na genderové vymezení nasedá členění jednotlivých skupinek podle zájmů, prospěchu 
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atd.). Postavení na druhém stupni ZŠ je dávno dané a stabilizované, pokud se složení 

třídy nezměnilo. Vývojově podmíněné změny, ke kterým dochází na konci školní 

docházky, souvisí s rozvojem předpartnerských vztahů a předpokládanou sociální 

diferenciací v rámci profesní přípravy (Vágnerová, 2005). 

Specifickým druhem vztahů jsou v období dospívání tzv. dyadické vztahy, jak 

už jsem zmínila v předchozí kapitole v rámci části Vrstevnické vztahy. Počet dobrých 

přátel (tj. počet vrstevníků, kteří jsou takto hodnoceni) závisí na věku a pohlaví. Dívky 

mají menší počet blízkých přítelkyň a jejich vztahy jsou výlučnější. Naproti tomu 

chlapci udávají větší počet přátel, ale tyto vztahy bývají povrchnější. Chlapci dávají 

přednost kvantitě před kvalitou a hloubkou přátelského vztahu, tato tendence je pro 

chlapce charakteristická a projevuje se už od dětského věku. U dospívajících dívek lze 

omezený počet kamarádek interpretovat jako projev větší sociální zralosti, ale i jejich 

větší potřeby hlubších vztahů. Dívky v období dospívání považují často svou přítelkyni 

za nejvýznamnější osobu v jejich životě (Gecková a kol., 2000 in Vágnerová, 2005). 

 

V době dospívání dochází pozvolna k tomu, že jsou vzájemné kontakty dívek a 

chlapců mnohem častější a zájem o druhé pohlaví roste, čímž se mohou podstatně měnit 

vztahy ve skupině. Významnou roli sehrává dívčí a chlapecká atraktivita, která v období 

dospívání může být jedním z kritérií, jak získat ve třídě pozici „hvězdy“. Jedinec, který 

takové postavení ve třídě získá, může mít ve třídě značnou prestiž a vliv, i přestože 

nemusí být příliš oblíben. K této situaci dochází tehdy, kdy se jedinec ve své pozici 

začne chovat nadřazeně a začne svou roli zneužívat (Vágnerová, 2005). 

4.3 Vztah k vyučujícím 

V této kapitole zabývající se kontextem školního prostředí je důležité zmínit i 

vztah dospívajících k vyučujícím. Jednak z toho důvodu, že se právě v období dospívání 

tento vztah výrazně mění a také z toho důvodu, že jsou to právě učitelé, kteří se 

spolupodílí na utváření prostředí, ve kterém se mohou vyskytovat narážky na 

homosexualitu, a jsou to právě vyučující, kteří s nimi mohou (měli by) pracovat. 

Učitelé/ky ztrácí, stejně jako rodiče, své výsadní postavení, které do této doby 

měli. Dospívající jsou k požadavkům učitelů/ek i ke školním normám stále více 

kritičtější, což je podmíněno schopností zralejšího způsobu uvažování a potřebou 

dospívajících odpoutat se od závislosti na autoritě. I přesto, že je u dospívajících kritika 
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jiných lidí poměrně obvyklá, u učitelů/ek bývá nápadnější z toho důvodu, že se jedná o 

nový, dosud nepřípustný projev (Vágnerová, 2005). 

Do jisté míry to souvisí s již zmíněnou potřebou dospívajícího jedince mít 

přijatelnou pozici, být respektován a s tím související možností projevit svůj názor. 

Dospívající mají tendenci polemizovat a v krajním případě odmítat veškeré požadavky 

vyučujících. Podobné chování vyučující interpretují jako projev drzosti. Negativismus a 

odmítání požadavků učitelů/ek je běžným způsobem obrany dospívajících proti 

formální dané nadřazenosti, protože nejsou schopni reagovat zralejším způsobem. 

Zároveň se často vyskytuje i tendence provokovat vyučující, např. demonstrovanou 

důsledností v plnění jejich pokynů, různými neverbálními projevy, ale např. i 

prostřednictvím symbolické konfrontace, která spočívá v prezentování názorů ve 

skupině vrstevníků, kde nehrozí přímá konfrontace s učiteli/kami (Vágnerová, 2005). 

Dospívající akceptují učitele/ku jako autoritu pouze za podmínek, že disponuje 

následujícími pubescentům imponujícími vlastnostmi: stabilitou názoru (kdy si 

vyučující stojí pevně za svým a žáci/kyně ví, co od nich lze očekávat), stabilitou emocí 

(s převahou pozitivního ladění, zároveň je oceňován smysl pro humor a dobrá nálada), 

spravedlností (dospívající mají velmi silný cit pro spravedlnost, kterou lze chápat jako 

potvrzení jistoty obecné platnosti pravidel, která jsou pro všechny stejná) a profesní 

schopností (umět vysvětlit učivo a přesně vymezit pravidla daného předmětu i 

s pravidly zkoušení). Zároveň dospívající oceňují učitele/ky, kteří nezdůrazňují svou 

formální autoritu, mají pro žáky/ně pochopení a dávají jim prostor pro jejich názor 

(Vágnerová, 2005). 

Základem dobrého vztahu mezi dospívajícími a vyučujícími je rovnocennost, 

kdy vyučující respektuje žáky/ně a nezdůrazňuje ve vzájemném vztahu svou moc, která 

může vyvolávat výše zmíněné obranné reakce (Vágnerová, 2005).  

4.4 Vztahy ve vrstevnickém kolektivu 

Vliv vrstevnické skupiny, který lze vyjádřit intenzitou obav ze zavržení, je na 

vrcholu v 15-16 letech, tj. v období střední adolescence. V rané a střední adolescenci je 

důležité být členem populární skupiny (skupiny z nějakých důvodů ceněné). Období 

dospívání je v oblasti vrstevnických vztahů charakteristické značnou proměnlivostí, 

hledáním a experimentováním jak se členy vlastní skupiny, tak s těmi, kdo k ní nepatří. 

Hádky a nedorozumění uvnitř skupiny prožívají hůře dívky, pravděpodobně z důvodů 
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jejich větší vázanosti na mezilidské vztahy, eventuelně i větší vazby na jednu skupinu 

(Vágnerová, 2005). 

Pokud dospívající není z nějakého důvodu vrstevníky akceptován, hledá způsob, 

který by vedl k dosažení žádoucího postavení. Jednou z možností je používání takových 

strategií, jako je vnucování, uplácení, lichocení, přijetí role šaška nebo otroka. Někdy 

může jít o změnu objektu, tj. dospívající přijímá kohokoli, kdo je ochoten na oplátku 

akceptovat a respektovat jeho. Občas pak nejde o volbu kamarádů z důvodu emoční 

blízkosti, ale vede k tomu potřeba mít alespoň někoho. Sociálně neúspěšné jedince 

přijímají opět ti vrstevníci, kteří mají také omezený výběr. V podřadné roli pak mohou 

být akceptováni těmi vrstevníky, kteří si takovým vztahem uspokojují potřebu 

dominance. Potřeba být někým akceptován je tak silná, že se mnohdy jedinec výměnou 

za její uspokojení vzdává dosavadních hodnot a rolí (Vágnerová, 2005). 

Ve třídě se obvykle ustaví jedna nebo více dominantních skupin, které bývají 

pohlavně oddělené. Členové a členky dominantních skupin se ve třídě obvykle těší 

velké popularitě. Popularita členů a členek těchto dominantních part často úzce souvisí 

s konformitou vůči tradičním genderovým vzorcům. U dívek je to především orientace 

na vzhled, módu a přízeň chlapců, u chlapců jsou určující respekt, síla, úspěch ve sportu 

a obdiv dívek (Jarkovská, 2006). 

Již zmíněná konformita vůči tradičním genderovým vzorcům zároveň souvisí i 

s postoji chlapců a dívek k vlastním studijním výsledkům, k práci během vyučování i ke 

škole obecně. Chlapecké subkultury mají tendenci devalovat práci ve škole a studijní 

úspěch, aby se v očích vrstevníků nestali „šprty“. I přesto, že tento přístup ke škole volí 

pouze někteří chlapci, v období dospívání jej často začíná přejímat i většina ostatních 

chlapců a některé dívky. Co se týče chlapců, souvisí to na základě genderového řádu 

s budováním určitého typu mužskosti, který staví právě na drsňáctví, emocionální 

nepřístupnosti, nespolupráci a lhostejnosti apod. V posledním desetiletí (kvůli 

částečnému rozrušování genderových stereotypů) roste počet dívčích subkultur, které si 

zakládají na odporu proti škole a celé společnosti. Mnohdy je práce s nimi navíc 

zkomplikována jejich bojem proti genderovému řádu, který spočívá v tom, že se snaží 

být ve svých projevech ještě drsnější než chlapci, což vede k tomu, že se ze strany 

vyučujících setkávají někdy i s drsnější reakcí a definitivnějším zavržením (Jarkovská, 

2006). 
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4.5 Genderové a sexuální obtěžování mezi 

dospívajícími 

V rámci genderových vztahů kolektivy obvykle upevňují kulturu mužské 

nadřazenosti, která vychází z androcentrické orientace genderového řádu. Chlapci si 

potvrzují mocenskou převahu maskulinity zejména prostřednictvím odmítání a 

zesměšňování toho, co je vnímáno jako dívčí (v souvislosti s narážkami na 

homosexualitu se může jednat např. o dívčí prvky v chlapeckém projevu), a případně 

také obtěžováním dívek, které na druhém stupni základních škol nabývá často vulgární 

sexuální povahy. „Za genderově motivované a sexuální obtěžování lze považovat slovní 

či fyzické aktivity mezi vrstevníky, které mají sexuální povahu a jsou ze strany toho, kdo 

je jejich objektem, nevítané a nežádané“ (Jarkovská, 2005, str. 15). Obvykle však 

takové chování vykazuje jen část chlapecké skupiny, nikoliv všichni chlapci nebo 

přinejmenším ne ve stejné míře. Stejně tak na straně dívek existují různé postoje a 

strategie vůči genderovému řádu. Některé směřují k absolutnímu přijetí tradiční 

(preferované) femininity, jiné k její modifikaci a další dokonce k jejímu odmítnutí. Jaké 

je postavení, postoje a chování konkrétních dívek a chlapců vždy závisí na kombinaci 

s dalšími významnými znaky, které se podílí na utváření struktury kolektivu (např. 

etnická příslušnost, socio-kulturní zázemí, školní úspěšnost aj.) (Smetáčková, 2005). 

Diskuse o sexuálním obtěžování má zárodky nikoli pouze ve vrstevnických 

vztazích, ale ve vztazích hierarchických, kdy má obtěžovatel nad obtěžovaným moc. 

Genderově motivované obtěžování je jednou z podob šikany a jako se šikanou je s ním 

potřeba pracovat (Jarkovská, 2005). 

Jak už jsem zmínila v první kapitole, genderové normy se dětem vštěpují už od 

útlého věku. Obavy z překračování genderových norem jsou spojovány především 

s chlapci, kteří se učí považovat za méněcenné vše, co je spojováno s dívkami (např. 

v určitém kontextu i označení „holka“ nebo „baba“ je samo o sobě považováno za 

nadávku). Zárodky sexuálního obtěžování mezi vrstevníky lze vysledovat již u menších 

dětí, jehož podoba „škádlení se“ může být živnou půdou pro pozdější sexuální 

obtěžování (Jarkovská, 2005). 

K genderově motivovanému obtěžování mezi vrstevníky může docházet jak 

mezi dívkami a chlapci, tak i v rámci interakcí stejného pohlaví. K lepšímu porozumění 

tomu, proč k obtěžování dochází, je třeba vzít v úvahu moc, která je prostřednictvím 
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obtěžování projevována. Obtěžování může sloužit jednak k usměrnění druhého jedince 

a tím získání vlastní nadřazenosti, a/nebo k potvrzení vlastní „normality“ – kdy ten 

druhý je jakýmsi zrcadlem a ve skutečnosti nejde o druhého a o vztah s ním, ale 

především o potvrzení vlastního já (Jarkovská, 2005). 

K sexuálnímu obtěžování dochází především během přestávek, v čase oběda, při 

cestě do školy a ze školy. Zkrátka v době, kdy nejsou ve skupině přítomni dospělí, nebo 

kdy jsou zaneprázdněni. Tím pádem je pak pro objekty obtěžování těžké prokázat, že se 

cílem obtěžování skutečně staly. Zkušenosti žáků a žákyň, kteří se obrátili s prosbou o 

pomoc na učitele, jsou vesměs takové, že odchází od vyučujících s pocitem, že je 

dospělí neposlouchají, zlehčují jejich zážitky, nebo byli dokonce sami pokáráni s tím, že 

si to musí nějak vyřešit sami. Samozřejmě tyto zkušenosti jsou individuální a záleží 

vždy na dotyčném vyučujícím, jak je s touto problematikou obeznámen a jak s ní 

dokáže pracovat. Pokud si vyučující obtěžování nevšímají, podílejí se na vytváření 

kultury, která obtěžování toleruje a pokládá ho za akceptovatelné chování (Jarkovská, 

2005). 

4.5.1 Homofobie 

V rámci genderového a sexuálního obtěžování lze vyčlenit specifický fenomén, 

který se může vyskytovat v žákovském kolektivu, a tím je homofobie. Jak už jsem 

naznačila výše, genderové normy se dětem vštěpují již od útlého věku, a proto mají 

dívky a chlapci s odlišnou citovou a sexuální orientací ve vrstevnickém kolektivu 

problematické postavení. 

Termín homofobie14 označuje negativní společenské postoje, případně chování, 

přijímání nepodložených názorů a generalizaci některých osobních zkušeností týkajících 

se homosexuality. Je to jakási obava z homosexuality a homosexuálních osob, která se 

může stát základem pro odmítající, zesměšňující či ubližující chování vůči lidem, kteří 

nejsou heterosexuální nebo se jinak vymykají genderovému řádu, tzn. gayové, lesby, 

bisexuální a transsexuální lidé. Jedná se o sociální fenomén, který má původ 

v genderovém uspořádání společnosti. Hlavním původcem homofobie je strach 

                                                 
14 Termín homofobie se nezdá příliš šťastný. Nesouhlasné reakce poukazují na to, že homofobie odkazuje svým kořenem na fobii 
čili duševní poruchu. Dnes je však známo, že na postojích vůči homosexualitě se podílí řada kulturních a sociálních faktorů. 
V každém případě, ale termín homofobie nevyjadřuje fobii jako klasickou psychopatologickou kategorii, stejně jako je tomu např. i 
u běžně užívaného slova xenofobie.  
Navzdory své zavádějící etymologii a několika marným pokusům nahradit slovo homofobie jiným se tento termín ujal a je dnes 
běžně používán laickou i odbornou veřejností. (Pechová, 2007) 
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z narušení tradičního genderového uspořádání. Právě partnerství mezi mužem a ženou 

má potvrdit v tomto upořádání jejich rozdílnost a vzájemnou nepostradatelnost. 

(Jarkovská, 2005; Smetáčková, Braun, 2009) 

Tím, jak se homofobní předsudky a genderové stereotypy projevují v prostředí 

žákovských kolektivů, tj. ve vztazích mezi dívkami a chlapci, a co je jejich příčinou, se 

podrobněji zabývá následující kapitola, která se věnuje dospívajícím a jejich vztahu 

k homosexualitě. 
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55   HOMOSEXUALITA Z HLEDISKA 

DOSPÍVAJÍCÍCH 

V této kapitole se v souvislosti s narážkami na homosexualitu zaměřím obecně 

na problematiku homosexuality ve vztahu k dospívajícím. Tato část bude (mimo jiné) 

vycházet z dosavadních výzkumů, např. výzkum společnosti Člověka v tísni z roku 

2007 Rovnost je cool!, nebo výzkum z roku 2008 realizovaný Olgou Pechovou. Tyto 

výzkumy ukazují aktuální postoje společnosti (ve své práci se zaměřím především na 

dospívající) k homosexuální menšině, dále odhalují zdroje informací, z kterých 

dospívající nejčastěji informace o homosexualitě získávají aj. 

V této kapitole navážu na předchozí téma genderově motivovaného obtěžování a 

budu se dále podrobněji věnovat homofobii, zejména ve vztahu ke školnímu prostředí, 

které, jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, tvoří podstatnou část každodenního 

života dospívajících. 

V souvislosti s obdobím dospívání, je také velmi důležité zmínit tzv. coming out, 

který je ve velké míře spjat právě s obdobím puberty. 

Všechna výše zmíněná témata vedou k utvoření celkového obrazu toho, jak je 

homosexualita vnímána ze strany dospívajících, což může být východiskem pro 

interpretaci narážek na homosexualitu, které se mezi dospívajícími vyskytují a které 

jsou v jejich okruhu běžně používány. 

5.1 Vztah dospívajících k homosexualitě 

Z výzkumu společnosti Člověk v tísni z roku 200715 vychází najevo, že 72 % 

chlapců na středních školách zastává negativní postoj vůči gayům, u dívek se jedná o 

„pouhých“ 24 %. Rozdíl mezi chlapci a dívkami je ve vztahu k lesbám menší – záporný 

vztah vyjadřuje 31 % chlapců a 28 % dívek. Gayové jsou tedy středoškoláky vnímáni 

mnohem hůře, zejména ze strany chlapců. Obdobná situace i pro postoje vůči 

transexuálům. Výzkum dále ukázal, že s rostoucím věkem se vztah k lesbám a gayům 

                                                 
15 Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Rovnost je cool!, kterou pro společnost Člověk v tísni, o.p.s. vypracovala 
Výzkumná agentura NMS, www.nms.cz 
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zlepšuje. 30 % respondentů/ek uvedlo, že zná osobně gaye, 23 % má ve svém okolí 

lesbu. Kolem 70 % respondentů/ek čerpá informace o gayích a lesbách z médií.  

Celkově vyšlo najevo, že nejhorší vztah k výzkumem sledovaným skupinám lidí 

mají studující na středních odborných učilištích. Studující náročnějších škol (co se týče 

studia) jsou tolerantnější. 

Olga Pechová16, která podnikla retrospektivní výzkum zaměřený na zkušenosti s 

diskriminací na základě sexuální orientace, vysvětluje výše zmíněné výsledky (k 

obdobným dospěla na základě svého výzkumu). Co se týče věku, uvádí, že jsou obecně 

tolerantnější lidé mladší než starší, ale zásadní výjimku tvoří lidé pod dvacet let, kteří 

jsou méně tolerantní než lidé ve věkové skupině mezi dvaceti a třiceti lety. Tento méně 

tolerantní postoj vysvětluje Pechová jako důsledek nejistoty dospívajících v oblasti 

vlastní sexuální orientace a s tím související ostřejší vymezování vlastní identity. 

Pechová dále upozorňuje na to, že při otázkách směřovaných obecně na 

homosexualitu si většina mužů i žen mezi respondenty představí mužskou 

homosexualitu. Výzkum společnosti Člověk v tísni se toho vyvaroval a své otázky jasně 

zaměřil na vztah ke gayům a k lesbám, potvrdilo se ale tvrzení Pechové, že u žen je 

tolerance k mužské i k ženské homosexualitě zhruba stejná, což se mužů netýká, a proto 

může být nepřesná specifikace homosexuality v odpovědích mužů zavádějící. Zároveň 

je toto procento důsledkem toho, že genderový řád více problematizuje mužskou 

homosexualitu než ženskou, což se do názorů dospívajících také promítá. 

70 % studujících uvedlo, že čerpá ohledně homosexuality informace z médií 

(nejen v médiích, ale i v odborném tisku se mluví nejčastěji o gay mužích, mnohem 

méně pak o lesbických ženách). Souvisí to s tím, že 1) gayové jsou více ohrožující pro 

genderový řád, 2) více rozpoznatelní (fyzická a citová blízkost žen je běžná, lesby tedy 

nejsou tak snadno jako gayové vidět), 3) homosexualita žen je často bagatelizována a 

znevěrohodňována.  

Média tedy zapříčiňují to, že postoj ke gayům a lesbám je formován povrchně na 

základě převzatých informací, bez hlubší znalosti, kterou poskytuje osobní kontakt, 

nebo reflexe, kterou nabízí diskuse. Zároveň z výzkumu společnosti Člověk v tísni 

vyšlo najevo, že zatímco chlapci více sledují média, dívky raději o homosexualitě 

diskutují. V souvislosti se zjištěnými zdroji informací o homosexualitě je třeba 

upozornit na to, že na základních školách (např. v hodinách sexuální výchovy, občanské 

                                                 
16 www.mkc.cz 
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nebo rodinné výchovy) je homosexualita buď zcela opomíjena, anebo je jí věnován 

pouze malý prostor, kdy se děti dozvědí, že již není řazena mezi nemoci. Takový 

přístup, kde jsou homosexuálové prezentováni jako tolerovaná „úchylka“, nikoli jako 

plnohodnotní občané s nárokem na spokojený partnerský život, je ale pro dospívají, 

zvláště pro gay a lesbické dospívající, nedostačující (Janošová, 2005). 

 

Pro téma mé práce je ale zásadní informací vyplývající ze zmíněných výzkumů 

významný rozdíl mezi chlapci a dívkami ve vztahu ke gayům, ke kterým mají chlapci 

výrazně horší vztah než dívky.  

Homofobní předsudky jsou tedy mnohem silnější mezi muži než mezi ženami. 

Hlavním důvodem je genderový řád, který přisuzuje mužům významnější úlohu a 

zároveň klade vyšší nároky na to, aby byli „správnými muži“. Nedodržení těchto 

představ je pak z hlediska společnosti i jednotlivců více ohrožující než v případě žen, a 

proto je mužská homosexualita mnohem více problematizována a zviditelňována než 

homosexualita žen, která se často bagatelizuje tím, že je považována za dočasnou nebo 

se dokonce erotizuje (Smetáčková, Braun, 2009).  

5.2 Homofobní obtěžování a šikana 

Zejména v kolektivech dětí a dospívajících je pro jedince důležité splňovat 

určitou normu – být „normální“. Pokud je člověk v nějakém klíčovém ohledu odlišný, 

výrazně jiný než zbytek skupiny, může to znamenat, že je ve znevýhodněné pozici, kdy 

je na dotyčného jedince upřena negativní pozornost a je zdůrazňováno, v čem je 

odlišný. Tato odlišnost může jedince zařazovat do nějaké skupiny – negativní postoje 

vůči homosexuálním, bisexuálním a transexuálním lidem se souhrnně nazývají 

homofobie, jejímž východiskem je přesvědčení o nadřazenosti heterosexuality (tzv. 

heteronormativita – heterosexualita je normou), což vychází z principu genderu, na 

základě kterého je naše společnost uspořádána. Hlavním původcem homofobie je strach 

z narušení tradičního genderového řádu (Smetáčková, Braun, 2009).  

Homofobie může vést k tzv. homofobnímu obtěžování či šikaně.17 „Jde o 

specifický druh šikany, který splňuje všechny charakteristiky obecné šikany, ale je 

                                                 
17 Zatímco k šikaně dochází výhradně ve skupině lidí, kteří jsou si formálně rovni, obtěžování může probíhat i mezi lidmi v různých 
pozicích v rámci hierarchie. V obou případech jde však o zneužívání určité moci (formální či neformální). 
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namířen vůči lidem, kteří jsou homosexuální, bisexuální či transsexuální, nebo vůči 

lidem, u kterých se tato sexualita předpokládá.“ (Smetáčková, Braun, 2009, str. 17) 

Homofobní předsudky a genderové stereotypy mají v naší společnosti pevné 

místo a promítají se i do prostředí žákovských kolektivů, a to jak v rámci formálního, 

tak i neformálního kurikula (Smetáčková, 2005). Vyučující by měli být připraveni na to, 

že se děti zajímají o sexualitu mnohem dříve než v období dospívání, jak bývá 

předpokládáno. Proto je vhodné seznamovat děti s tématy týkajícími se sexuality již na 

prvním stupni základní školy. Děti ze svého okolí vidí, že sexualita souvisí 

s rozdělováním lidí na ženy a muže a je jim vštěpováno, že tyto dvě skupiny nemají 

mnoho společného a jejich společné kontakty by měli být potenciálně partnerské a 

sexuální. Dochází k tomu, že vztahy mezi dívkami a chlapci se sexualizují ještě dříve, 

než dochází k zahájení sexuálního života. Zaměření na druhé pohlaví se tak stává 

součástí požadavků na ideál „správné dívky“ a „správného chlapce“, což vede k tomu, 

že dívky a chlapci neprojevující zájem o opačné pohlaví (a dále méně femininní dívky a 

maskulinní chlapci) mají v kolektivu nelehké postavení (Smetáčková, Braun, 2009). 

V období dospívání se sexualita stává osobním tématem a zároveň faktorem 

vstupujícím do utváření vrstevnických vztahů. Dospívající pociťují potřebu porozumět 

svým pocitům a budují si svoji identitu a zároveň je u nich silná tendence být vrstevníky 

přijímán, což znamená být v očích vrstevníků „normální“. Vzhledem k tomu, že 

vrstevnický kolektiv vyžaduje „normalitu“, je „normalita“ silně svázána i s otázkou 

sexuality. Problematické postavení ve vrstevnickém kolektivu proto mají ti dospívající, 

kteří zvažují nebo si už uvědomili svoji homosexualitu. To může vést k tomu, že svoji 

orientaci potlačují a snaží se přizpůsobit většině, což ale může přinášet nemalé 

psychické potíže nebo, pokud prošli coming outem18, mohou být kolektivem odmítáni a 

vystaveni homofobii. V tomto případě se mohou snažit školnímu kolektivu vyhnout 

např. záškoláctvím. Mnozí z nich mají i sebevražedné myšlenky a jsou více ohroženi 

rizikovým a sebepoškozujícím chováním (Jarkovská, 2005). 

Homofobní obtěžování a šikana se projevují dlouhodobým používáním 

zesměšňujících a urážlivých verbálních poznámek, gest, mimiky, pohybů, vzkazů, 

fyzickými útoky a ignorováním žáků a žákyň, kteří nejsou heterosexuální (kteří to 

projevují anebo u kterých to kolektiv předpokládá) nebo svým vzhledem a chováním 

nesplňují převládající nároky na femininitu a maskulinitu. Příčiny takového chování 

                                                 
18 Termín coming out doslova přeložen znamená vyjít ven, vyjít na povrch, vyjít najevo. Coming outu se budu podrobněji věnovat 
v následující části textu. 
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vychází z předsudků, že je heterosexualita nadřazená všem ostatním variantám 

sexuality. Jedním z patrných znaků, že v žákovském kolektivu panují předsudky vůči 

ne-heterosexuálním jedincům, je používání homofobního jazyka, který představují 

slova, spojení a obraty související s homosexualitou, která jsou používána k popisu 

aktivit, věcí nebo druhých lidí (bez přímé souvislosti se sexualitou) a která mají 

v daném kontextu negativní náboj. Jedná se např. o slova: teplouš, buzna, buzerant, 

bukvice, homouš, gayský. Slova, která odkazují na mužskou homosexualitu, jsou 

četnější. Podporuje to výše zmíněný odkaz na genderový řád, který na chlapce vyvíjí 

tlak, aby působili skutečně maskulinně, zatímco tlak na dívky není tak velký 

(Smetáčková, Braun, 2009).  

Homofobního obtěžování a šikany se dopouští jedinci, které spojují předsudky 

vůči jiným než heterosexuálním lidem a kteří sdílejí názor, že takoví lidé jsou méně 

hodnotní a ohrožují je. Vedle homofobních předsudků může mít obtěžování a šikana i 

další příčiny. Důvodem může být vlastní přímá negativní zkušenost s obtěžováním, 

nejistota a pochybnost ohledně vlastní sexuality nebo obava z označení vlastní osoby 

jako homosexuální (Smetáčková, Braun, 2009). 

Homofobní obtěžování a šikana jsou zpravidla namířeny vůči těm jedincům, 

kteří jsou odlišní od tradičních představ o „správných dívkách“ a „správných 

chlapcích“. Mezi studenty/kami jsou to ti, kteří nejsou heterosexuální, nebo mají ve 

svém okolí lidi, kteří nejsou heterosexuální, nebo svým vzhledem a chováním nepůsobí 

dostatečně maskulinně či femininně. Případně také narážky mohou být použity 

vůči někomu, komu chci ublížit. Homofobní obtěžování však může být namířeno i vůči 

vyučujícím nebo naopak od nich může pocházet (Smetáčková, Braun, 2009).  

Škola by se měla snažit proti homofobii bojovat. Většina školských pracovníků 

u studentů automaticky předpokládá heterosexuální orientaci a otázku jejich sexuální 

orientace obecně netematizuje (Renzetti, Curran, 2005). Jedním z důvodů, proč o 

tématu sexuality (resp. homosexuality) vyučující nemluví, může být přesvědčení, že se 

jedná o soukromou věc. Potíž však nastává, pokud je důvodem snaha vyhnout se 

tématu, jelikož si s ním učitel/ka neví rady a má obavy z konfrontace s dospívajícími 

ohledně tématu sexuality. Základem v boji proti homofobii jsou komplexní opatření, 

která vzniku obtěžování a šikany předcházejí včetně mechanismů pro řešení případů, 

kdy k obtěžování nebo šikaně dojde. Zároveň je třeba vycházet z perspektivy 

genderového řádu, který stojí v pozadí homofobie a který umožňuje lepší porozumění 

tomu, odkud se homofobie bere. Samotná prevence homofobního obtěžování a šikany 
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může mít specifickou a nespecifickou podobu. Nespecifická prevence spočívá 

v celkovém zkvalitňování atmosféry ve škole a ve vedení žáků/yň k vzájemnému 

respektu. Specifická prevence se pak prostřednictvím nejrůznějších aktivit zaměřuje 

přímo na odstranění homofobních předsudků, jejich projevů ve škole a práci s nimi 

(Smetáčková, Braun, 2009). 

5.3 Dospívání a homosexualita 

V období dospívání si homosexuálně orientovaná mládež prožívá často velmi 

bolestivé a náročné období, které může v mnoha případech vyústit i do pokusů o 

sebevraždu nebo do hlubokých psychických ran na vlastním sebevědomí. 

Mladí gayové a lesby dobře vnímají celkové společenské naladění k tématu 

homosexuality, které může být u mnohých lidí (často i u těch nejbližších) velmi 

negativní a nepřátelské, tedy homofobní. Na rozdíl od jiné barvy pleti či jiného jazyka, 

které člověka mohou hned prozradit, homosexuálovi se může zdát, že je možné své 

zaměření skrýt, aniž by ho ostatní rozpoznali. Vedou ho k tomu již zmíněné představy, 

které kolem něj vytváří většinový, heterosexuální svět a které jsou často falešné, ale 

které mu byly a jsou neustále vštěpovány. Své vlastní já se pak snaží potlačit především 

proto, aby vyhověl představám druhých. Nabízí se tedy dvě možnosti (Procházka, 

2007). 

Jednou z možností je, že se s tím daný jedinec nikdy nesmíří. Někteří jedinci se 

snaží své sexuální touhy potlačit, což je ale velmi obtížné a zpravidla je to spojeno 

s pocity viny, popíráním sebe sama, odříkáním, úzkostmi a někdy i somatickými 

nemocemi (Procházka, 2007). 

Druhou možností je to, že si jedinec své zaměření uvědomí, připustí a bude se 

s ním učit žít. Tento proces se nazývá coming out. Nejde ale pouze o přijetí vlastní 

sexuální a citové orientace, ale zahrnuje to také moment, kdy se s někým o tuto 

zkušenost podělíme. Tento proces je u každého individuální záležitostí a může záviset 

například na tom, jaké máme vztahy s rodiči, do jaké školy chodíme, jaké máme 

kamarády/ky, kde žijeme anebo čemu věříme (Nedbálková, 2007). 

Sociolog Zdeněk Sloboda spojuje proces coming outu s osobní statečností 

jedince, která by mohla být podpořena ze strany významných osobností, jako jsou 

například politici a sportovci (tyto dvě profese definuje jako nejvíce maskulinní a 

nejvíce vážené – tento příklad měl na mysli zřejmě především v souvislosti s 
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homosexuálními chlapci/muži), kteří by svým „vyautováním“ sloužili jako vzory pro 

„menší lidí“ a jejich okolí. Samozřejmě i v České republice jsou významné osobnosti, 

které odhalily svou homosexualitu veřejnosti – jedná se převážně o umělce, herce, 

zpěváky, u kterých je to však společností (včetně dospívajících) vnímáno jakou součást 

jejich image. 

Co se týče škol, je problematika homosexuality poměrně novým požadavkem, 

který je na školy v souvislosti s homofobií kladen. Škola ze své povahy19 jen obtížně 

homosexualitu ve výuce zohledňuje jako něco „zcela normálního“. Dále to podporuje 

nejistota vyučujících, kteří mnohdy nevědí, jak toto téma pojmout, čemuž nahrává 

všeobecná tabuizace sexuality v naší kultuře (zvlášť v souvislosti s dětmi či 

dospívajícími). Žáci a žákyně s homosexuální orientací tedy mohou stát v období 

dospívání na okraji školního kolektivu a jen obtížně hledají spojence v řadách 

spolužáků a spolužaček, často i mezi vyučujícími (Jarkovská, 2005).  

Zahraniční výzkumy ukazují, že vrstevnická šikana na základě ne-heterosexuální 

orientace je vážným problémem na mnoha základních, ale především středních školách. 

Tyto výzkumy proběhly jak s heterosexuálními, tak s homosexuálními jedinci. 17 % 

náhodně vybraných studujících (nezávisle na jejich sexualitě) uvedlo, že mají zkušenost 

s tím, že se setkali ze strany svým vrstevníků s označením za gaye nebo lesbu a bylo jim 

to nepříjemné. Výzkumy, které proběhly se studujícími, kteří dávají najevo svou 

homosexualitu, odhalily, že 45 % homosexuálních chlapců a 20 % homosexuálních 

dívek byli obětmi fyzického či verbálního napadení ze strany svých spolužáků/ček na 

základě své sexuality. I přesto, že jsou ze strany obětí značené rozdíly týkající se 

přijímání podobného obtěžování a šikany, vyšlo najevo, že mají na jedince v každém 

případě negativní vliv (Lovell, 1998).  

I přesto, že existují jistá opatření, která by měla zabránit či předejít projevům 

homofobní šikany20, je jich nedostatek nebo dostatečně nezdůrazňují, o jak závažný a 

frekventovaný problém se jedná. Zdeněk Sloboda upozorňuje, že často jsou obětmi 

homofobní šikany, např. v podobě narážek na homosexualitu či nějakých vtípků, děti, 

které homosexuální nejsou, ale jen zkrátka vykazují nějaké atributy, na základě kterých 

jejich okolí vytváří těmto konkrétním dětem nepřátelské prostředí. Uvádí, že například 

výraz „buzerant“ je stále v češtině nadávka a pokud nadávkou zůstane, bude to problém. 

                                                 
19 Škola jako socializační instituce má za úkol prosazovat normy a hodnoty, které vyjadřují konsensus společnosti a jsou ověřeny 
tradicí. Proto není snadné prosadit do praxe požadavek, aby se škola primárně orientovala na dobro jedinců (nikoliv společnosti). 
 
20 Např. určité preventivní programy na školách  
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Těm, kteří nejsou homosexuální, toto označení vadí a ti, kteří jsou homosexuální, to, že 

jejich „označení“ je používáno jako nadávka, vnímají a je jim nepříjemné patřit do této 

skupiny, která je takto negativně vnímána. 



Narážky na homosexualitu u dospívajících dívek a chlapců 

38 

66   VÝZKUM  

6.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu je zmapovat situace ve školním prostředí, ve kterých jsou 

použity narážky na homosexualitu dospívajících dívek a chlapců. Zmíněné situace 

budou podrobně popsány a roztříděny. Pozornost věnuji zejména motivům, proč jsou 

podobné narážky používány, dále jejich komunikačním efektům a dopadům na 

dospívající, vůči nimž jsou narážky činěny. 

 

Výzkum sledoval následující otázky: 

▶ Jaké typy narážek na homosexualitu (případně konkrétních označení) jsou 

mezi dospívajícími užívány? 

▶ Kdo používá a vůči komu jsou narážky na homosexualitu používány? 

▶ V jakých situacích a v jakém kontextu dospívající mezi sebou používají 

narážky na homosexualitu? 

▶ Jaký konkrétní podnět/signál/gesto/prvek komunikace je důvodem k užití té 

které narážky? 

▶ Za jakým účelem jsou narážky používány? 

▶ Jak dospívající na narážky na homosexualitu reagují? 

▶ Jaký mají dospívající vztah k homosexualitě a k homosexuálně orientovaným 

jedincům? 

  

Základním předpokladem pro tento výzkum je, že používání narážek na 

homosexualitu ve vrstevnickém kolektivu je klíčovým jevem především ze tří hledisek: 

1. z hlediska reprodukce genderového řádu (narážky na homosexualitu se podílí na 

vyjednávání ideální maskulinity a femininity, která je heterosexuální, tj. narážky 

mají heteronormativní funkci) 

2. z hlediska budování identity konkrétních dětí (vyčleňování se z kolektivu a 

hledání vlastní pozice, přijímání vlastní jinakosti) 
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3. z hlediska vztahů ve skupině (zesměšňování či urážení homosexuality jako 

genderově motivované obtěžování) 

6.2 Zkoumaný soubor 

Ve výzkumu se zaměřuji na období dospívání ve vztahu ke školnímu prostředí. 

Jako zkoumaný soubor jsem si zvolila žáky a žákyně 8. třídy základní školy. Aby mohl 

být blíže představen zkoumaný soubor, uvedu nejdříve několik obecných informací 

vztahujících se k prostředí, kde se škola nachází. Město, ve kterém se škola nachází, leží 

přibližně dvacet pět kilometrů od Prahy a má zhruba patnáct tisíc obyvatel. Součástí 

města je dalších deset částí (obcí), které leží v jeho těsné blízkosti. Na území města jsou 

celkem tři základní školy a jedna speciální škola.  

Základní škola, na které jsem výzkum realizovala, se nachází přímo v centru 

města. Vzhledem k vhodnému umístění, navštěvuje školu mnoho dojíždějících dětí z již 

zmíněných okolních obcí (v blízkosti školy je autobusové nádraží). Ve školním roce 

2008/2009 měla škola celkem 18 tříd a 484 studujících, z toho 239 dívek a 245 chlapců, 

z čehož plyne, že poměr dívek a chlapců je vyrovnaný.  

Výroční zpráva školy za rok 2008/2009 dále uvádí, že v loňském roce z 9. třídy 

vycházelo celkem 44 žáků/žákyň, z nichž bylo 8 přijato na gymnázia, 5 na obchodní 

akademie, 5 na soukromé střední školy a 26 na odborné školy a učiliště. Tato bilance 

ukazuje poměrně nízký zájem studentů/ek o gymnázia, po jejichž dokončení pak ve 

většině případů nastupuje studium na vysoké škole a naopak poměrně velký zájem o 

studium na odborných školách a učilištích, což koresponduje s charakterem celé 

lokality. Pedagogický personál je ve velké míře zastoupen ženami, z 36 vyučujících 

jsou 3 muži a 33 žen. V čele školy stojí ředitel a zástupkyně ředitele.  

Od začátku školního roku 2007/2008 se škola řídí podle nového školního 

vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Základní školní vzdělávací program (název a 

adresa školy), podle kterého postupně probíhá výuka ve všech ročnících. Základní 

změnou, kterou do výuky nový ŠVP přinesl, je především restrukturace učiva. Škola 

žádnou specifickou profilaci nemá. 

V souvislosti s narážkami na homosexualitu jsem se zajímala, jaká je podoba 

rodinné výchovy na druhém stupni, konkrétně tematika sexuální orientace. Rodinná 

výchova je podle nového ŠVP zařazena v 6., 7. a 9. ročníku, žáci/kyně v 8. ročníku tedy 
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rodinnou výchovu nemají. Téma sexuální orientace budou probírat až v 9. ročníku, 

dosud se s tímto tématem ve škole nesetkali. 

 

Pro výzkum jsem si vybrala jednu ze dvou 8. tříd na této škole. Do třídy dochází 

18 chlapců a 11 dívek, v počtu chlapců a dívek je tedy značný nepoměr. Věkové 

rozmezí dětí v této třídě je 14-17 let, přičemž jen tři děti jsou starší 16ti let, protože 

propadly. Zhruba polovina dětí je dojíždějících. 

Tato třída má od začátku školního roku jednoho nového žáka a dvě nové žákyně, 

jinak je složení třídy stabilní. Stávající třídní učitelku mají žáci/kyně od 6. třídy. 

Učitelce je 51 let a vyučuje český jazyk, občanskou výchovu a ruský jazyk (původní 

aprobaci má ruský jazyk a občanskou výchovu a dále absolvovala srovnávací zkoušky 

na český jazyk). Ve zkoumané třídě učitelka vyučuje každý den nějaký z těchto 

předmětů. Zároveň má s žáky/němi jednou týdně třídnickou hodinu - vždy v pátek ráno, 

deset minut před začátkem vyučování, kde se řeší omluvenky, třídní exkurze aj. 

V učitelském sboru předchází třídu ne příliš dobrá pověst. Někteří vyučující si 

stěžují na obtížnou práci s některými žáky/němi, kteří mají špatné studijní výsledky, 

během hodin nedávají pozor a mají problémové chování. Třídní učitelka uvedla, že je 

zde velmi málo průměrných žáků/yň. Většina třídy má buď velmi dobrý studijní 

prospěch, a nebo naopak velmi špatný studijní prospěch.  

 

Tuto školu jsem si zvolila z toho důvodu, že jsem zde nedávno realizovala 

výzkum v rámci kurzu Výzkum školní gramotnosti, který byl zaměřen na postoje 

dospívajících k homosexualitě ve vztahu k formální a neformální koncepci 

homosexuality ze strany školy. Moje zkušenosti s ochotou a vstřícností ředitele a 

vyučujících této školy byly velmi dobré. 

Učitelka, s kterou jsem během předešlého výzkumu spolupracovala, je třídní 

učitelkou zvolené třídy pro tento výzkum, což mi usnadnilo vstup a seznámení se třídou 

(třídu jsem však z předchozího šetření neznala). V souvislosti s problematikou narážek 

na homosexualitu předchozí výzkum ukázal, že učitelčin přístup k problematice týkající 

se homosexuality je pozitivní a snaží se ho prostřednictvím aktivních výukových metod 

(např. její hodina týkající se sexuálních orientací v 9. třídě, které jsem se v loňském 

školním roce účastnila, měla převážně formu diskuse) přenést i na žáky/ně. 
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6.3 Metody sběru dat a analýzy dat 

Téma mé bakalářské práce je vázané na skupinu, vytváření hierarchií v ní a 

v rámci toho používání narážek na homosexualitu jako specifické strategie z již 

zmíněných třech základních hledisek (viz. Cíle výzkumu, výzkumné otázky). 

Na základě charakteru zkoumaného souboru (konkrétní školní třída) má výzkum 

design případové studie. Učitelka mi poskytla nějaké vstupní informace a zároveň po 

ukončení výzkumu nějaké doplňující informace ohledně třídy. Jako výzkumné metody 

jsem zvolila pozorování a rozhovory. 

6.3.1 Pozorování 

Cílem pozorování je zejména zmapování situací, ve kterých se vyskytují narážky 

na homosexualitu, a to jak v explicitní, tak v implicitní formě. Pozorování probíhalo do 

jisté míry volnou formou v tom smyslu, že získaná data obsahují i informace zasahující 

do širšího kontextu zvoleného tématu, tj. týkají se charakteru třídy a vztahů uvnitř třídy 

(desing případové studie), celkové vulgarity dospívajících aj. 

Vypozorované situace týkající se narážek na homosexualitu (tj. „scénáře“ těchto 

situací) jsem původně chtěla využít jako podklady pro dotazník, v kterém by žáci/kyně 

situace komentovali. Dotazník sliboval větší otevřenost v odpovědích. Ovšem vzhledem 

k tomu, že se mi podařilo získat poměrně bohatá data, která poskytují mnoho 

zajímavých informací, s kterými lze hlouběji pracovat, rozhodla jsem se po konzultaci 

s vedoucí mé práce vzhledem k předepsanému rozsahu bakalářské práce k dotazníkům 

nepřistupovat. Zejména v rámci rozhovorů byli studující velmi otevření, a proto by 

zřejmě dotazník nepřinesl žádné nové údaje.    

Pozorování probíhalo zúčastěnou formou, kdy jsem během 2 týdnů docházela 

s dětmi pravidelně do školy, trávila s nimi přestávky, vyučování i volné hodiny. Získání 

potřebných dat zahrnuje celkem deset napozorovaných dní druhé poloviny září. Tuto 

dobu jsem shledala jako vhodnou zejména z důvodu předchozí dlouhé absence školní 

docházky – děti přišly do školy po dvou měsících prázdnin, nebyly ještě tolik 

„vtáhnuté“ do školního procesu a pro mě, jako pozorovatelku, bylo snadnější do třídy 

„zapadnout“ a nepůsobit jako „rušivý element“, děti si na mě snáze zvykly. 
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Analýza pozorování 

Data získaná z pozorování jsem nejdříve přepracovala do textové podoby (viz 

Přílohu č. 1). Dalším krokem bylo zmapování a identifikování klíčových situací 

vzhledem k tématu mé práce, tzn. vyznačila jsem všechny situace (celkem jich je 24), 

ve kterých se vyskytuje nějaká podoba narážky na homosexualitu (explicitní či 

implicitní) (viz Přílohu č. 2). 

 

V následujícím textu jsem tyto situace podrobně popsala a roztřídila na základě 

společných znaků do následujících kategorií:  

▶ Kdo používá a vůči komu jsou používány narážky na homosexualitu 

▶ Charakter situací vázaných na prostředí/kontext, ve kterých se narážky na 

homosexualitu vyskytly 

▶ Forma narážek na homosexualitu 

▶ Účel, který plní narážky na homosexualitu 

▶ Reakce na narážky na homosexualitu 

 

Toto třídění se týká konkrétních situací, v nichž byla zaznamenána označení 

týkající se homosexuality.  

Zajímavým aspektem byl i způsob, jakým s danými narážkami pracují 

učitelé/ky, kteří se podílejí na utváření školního prostředí, a kteří mohou do jisté míry 

nastavovat podmínky pro některé ze zmíněných situací nebo mohou sami záměrně 

narážky (většinou jako dvojsmysly) užívat.  

6.3.2 Rozhovory 

Pro sběr dat jsem použila polostrukturované rozhovory. Kladené otázky je možné 

rozdělit do několika okruhů: 

V úvodní otázce se zaměřuji na nejčastější sprostá slova a nadávky, které se ve třídě 

vyskytují (tato otázka směřovala ke zjištění, jaké jsou ve třídě nejpoužívanější nadávky 

a označení, a dále se rozhovor odvíjel podle toho, zda mezi nimi byly zmíněny i narážky 

na homosexualitu či ne) 
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Další okruh otázek se zaměřoval na výskyt narážek na homosexualitu ve třídě – jaká 

označení tohoto charakteru se ve třídě vyskytují, co vede k jejich užití, ve které skupině 

se častěji objevují (u chlapců či u dívek) aj. 

Následující otázky se vztahovaly na osobní zkušenosti s podobnými výrazy – kdy a vůči 

komu je daný jedinec používá, zda jsou či někdy byly používány proti němu/ní, jak na 

ně sám reaguje, jak je chápe apod. 

Poslední okruh otázek se zabýval postoji a názory jedinců na homosexualitu, jejich 

představami o homosexuálně orientovaných lidech, klíčovými kritérii, na základě 

kterých identifikují homosexuálně orientované jedince. 

Některé otázky směřovaly ke konkrétním vypozorovaným situacím, na základě kterých 

byly děti pro rozhovor vybrány. 

 

Rozhovory probíhaly s každým jedincem zvlášť, ve školním kabinetu. Jeden 

rozhovor trval v průměru zhruba 15 minut a všechny byly nahrávány na diktafon. Cílem 

rozhovorů je zejména správná interpretace dat získaných pozorováním, dále upřesnění 

některých situací, které jsem vypozorovala. Získané výpovědi také slouží k rozšíření již 

získaných dat z pozorování, během kterého se mi podařilo zachytit zejména zjevné 

souvislosti narážek na homosexualitu, zatímco rozhovory mi umožnily odhalit i skryté 

souvislosti a významy, které tomu připisují sami dospívající.  

Celkem bylo provedeno šest rozhovorů (viz Přílohu č. 3), a to se třemi dívkami a 

se třemi chlapci, kteří byli zvoleni na základě pozorování. Někteří byli v určitých 

situacích sami zdrojem narážek na homosexualitu, jiní naopak jejich objektem. Jeden z 

respondentů21 byl vybrán náhodně, aniž by jeho výběr souvisel přímo s nějakou 

konkrétní situací. Při výběru respondentů jsem se zároveň snažila, aby každý z nich 

zaujímal odlišnou pozici ve třídě a byl členem jiné skupinky, které jsou ve třídě 

utvořeny. 

▶ Pro rozhovor č. 1 jsem si vybrala Honzu, který figuroval ve 

vybraných situacích jako zdroj i jako objekt narážek na homosexualitu 

(situace č. 5, 10, 12)22. 

▶ Rozhovor č. 2 je s Jitkou, kterou jsem si vybrala náhodně, nezávisle na 

nějaké konkrétní situaci. 

                                                 
21 Pokud se v textu vyskytne termín „respondenti“, je tím myšleno „respondenti a respondentky“. Tento krok byl učiněn čistě 
z důvodu větší přehlednosti textu. 
22 Všechny uváděné situace, které jsou označené čísly, jsou součástí Přílohy č. 2 
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▶ Rozhovor č. 3 je s Vláďou, který stejně jako Honza, byl aktérem situací, 

v niž byl zdrojem i objektem narážek (situace č. 2, 3, 15, 17, 23). 

▶ Pro rozhovor č. 4 jsem si vybrala Lenku a to na základě situace č. 8, ve které 

figurovala jako zdroj narážky. 

▶ Rozhovor č. 5 byl spolu s Monikou, která také figurovala v jedné situaci jako 

zdroj narážky (situace č. 22). 

▶ Rozhovor č. 6 proběhl s Vítkem, který byl objektem narážky (situace č. 7). 

 

Jednotliví respondenti a jejich odpovědi jsou prezentovány v kapitole 7.2.1 

Analýza rozhovorů23 

Prvním krokem, který předchází samotné analýze, je přepis nahraných 

rozhovorů prostřednictvím nahrávacího zařízení do textové podoby, s kterou pak dále 

pracuji. 

Analýzu dat jsem provedla v několika navazujících krocích. Prvním je kódování 

výpovědí, které jsem provedla na základě identifikování významových jednotek. 

V odpovědích jsem vyhledala a vyznačila významné a důležité prvky související 

s narážkami na homosexualitu, které jsem následně roztřídila na základě společných 

znaků do následujících nadřazených kategorií:  

1. Kdo vůči komu narážky používá 

2. Forma narážek (humor, vážnost) 

3. Situace ve třídě, kdy se narážky objevují 

4. Důvody, které vedou k použití narážek: zjevné a skryté 

5. Reakce na narážky (okolí, objekt) 

6. Vztahy ve třídě (uvnitř dívčích a chlapeckých skupin; holky vs. kluci; ideál vs. 

realita) 

7. Homosexualita: definování, hodnocení, znaky homosexuality 

 

Uvnitř těchto kategorií jsem identifikovala, jakým způsobem jsou naplňovány 

(tzn. jaké jsou konkrétní kódy, např. humor jako jedna z forem narážek). Jednotlivé 

kategorie jsou součástí třech na sebe navazujících rovin: 1) Třída a narážky na 

                                                 
23 Viz Přílohu č. 3 
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homosexualitu, 2) Jedinec a jeho osobní zkušenosti s narážkami na homosexualitu, 3) 

Homosexualita z hlediska dospívajícího jedince. 

Jednotlivé významové jednotky jsem pak zapracovala do následujících kontextů: 1) 

kontext školní třídy, 2) kontext vztahů ve třídě, 3) kontext dospívání. To mi umožnilo si 

jednotlivé informace zrekapitulovat, utřídit a vzájemně provázat tak, aby mi vznikl 

jeden celek, na základě kterého budu odpovědi interpretovat (viz Přílohu č. 3). 

Posledním, klíčovým krokem, je pak samotná interpretace zajímavých a 

v souvislosti s narážkami významných informací, z které pak vychází následující text, a 

to je prezentace a interpretace výsledků.  
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77   VÝZKUM - PREZENTACE A 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

7.1 Pozorování24 

Na základě pozorování jsem zjistila, že sprostá slova a nadávky, které děti ze 

třídy mezi sebou užívají, mají velmi často sexuální charakter. Součástí takového 

způsobu komunikace jsou i slova odkazující na homosexualitu. 

 

Situace, ve kterých se narážky na homosexualitu během pozorování vyskytují, 

lze popsat z hlediska několika dílčích třídících znaků:  

1. Aktéři situace (tzn. kdo a vůči komu narážky na homosexualitu používá) 

2. Charakter situací vázaných na prostřední/kontext (časové, prostorové a sociální 

aspekty) 

3. Forma narážek (typy narážek a konkrétní označení) 

4. Účel narážek 

5. Reakce na narážky 

7.1.1 Kdo používá a vůči komu jsou používány narážky na 

homosexualitu 

Z vybraných situací, kdy byly zaznamenány narážky na homosexualitu, jsem 

zjistila, že podobná označení mnohem častěji používají chlapci. Ze strany dívek byla 

narážka použita v jedné pětině zaznamenaných případů. Dívky a chlapci, kteří narážky 

na homosexualitu užívají, netvoří homogenní skupinu (mají různá postavení ve třídě, 

rozdílný školní prospěch aj.). Navzdory tomu, že se nejedná o jeden konkrétní typ dětí, 

zaznamenané narážky pochází pouze od určitých jedinců, u kterých se užívání narážek 

vyskytuje častěji než u ostatních – platí to hlavně pro chlapce. U jednotlivých dívek se 

                                                 
24 V části týkající se prezentace a interpretace výsledků z pozorování vycházím z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. V následujícím textu už 
na tyto přílohy nebudou uváděny odkazy.  
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používání narážek neopakovalo. Byly to ojedinělé případy, které se vázaly na konkrétní 

situaci.  

Zároveň pozorování ukázalo, že ve stejné míře jako chlapci narážky používají, 

jsou i chlapci jejich cílem. Narážky na homosexualitu se tedy vyskytují hlavně mezi 

chlapci. Pouze v jednom zaznamenaném případě (Situace č. 8) byla narážka na 

homosexualitu použita ze strany dívky a směřovala na jinou dívku. 

7.1.2 Charakter situací, v nichž se narážky na homosexualitu 

vyskytují 

Prostředí neboli kontext jednotlivých situací, v rámci kterých se narážky na 

homosexualitu objevují, má tři aspekty:  

1. časový aspekt (tzn. zda se jedná o hodinu či přestávku) 

2. prostorový aspekt (třída – popř. která část třídy, chodba)  

3. sociální aspekt (zda se narážka vyskytla pouze ve vztahu příjemce a mluvčího 

nebo i za přítomnosti obecenstva). 

 

V rámci časového aspektu se vybrané situace z poloviny odehrávají ve 

formálním prostředí, které je dané zvenku (např. během vyučování), druhou polovinu 

pak tvoří situace, které se odehrály během přestávek či volné hodiny. Neformální 

prostředí je z hlediska pozorování obtížnější, protože během přestávek a volných hodin 

děti tvoří uzavřené skupinky a zároveň přestávka ve třídě nastolí velký zmatek, hluk a 

povyk, ve kterých případné narážky snadno zaniknou. Během přestávek a volných 

hodin se narážky často vyskytují v souvislosti s volnou zábavou, nějakou činností – 

když se děti pošťuchují, přesouvají se z jedné třídy do druhé apod. Během hodin se 

narážky často vyskytují v souvislosti s tím, co se momentálně v hodině děje (např. co se 

probírá za učivo, jaké aktivity a jakou formou (např. práce ve skupinkách) během 

hodiny probíhají, jaké formulace učitel/ka užije při výkladu aj.). Následující příklad 

ilustruje situaci, kdy se narážka na homosexualitu vyskytla v souvislosti s požadovanou 

skupinovou prací.  
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Situace č. 12: Během hodiny přírodopisu.25 
Učitelka na začátku hodiny ohlásí, že se bude pracovat ve skupinkách, což ve 
třídě vyvolá rušno. Když učitelka děti rozdělí, začne se Honza rozčilovat a 
namítat, že nechce být ve skupince s Lukášem, učitelka se rozzlobí a pošle Honzu 
ze třídy pryč s tím, že má věčně nějaký problém a že teda bude sám. Petr na 
Honzu při odchodu zakřičí: „On tě Lukáš balí, co?“, jiný z chlapců směrem 
k odcházejícímu Honzovi prohodí: „No jo, zase bude brečet.“ Honza odchází ze 
třídy se slzami v očích. 

 

Uvedená situace zároveň ukazuje, že na výskytu narážek má svůj podíl i 

atmosféra ve třídě. Jsou třídy, ve kterých je pozitivní a přátelská atmosféra, a podobná 

situace by se v nich neodehrála. V této třídě se ale podobné komentáře (pomocí kterých 

si daní jedinci přisadí v situaci, která je sama o sobě pro někoho nepříjemná) vyskytují 

poměrně často. Souvisí s tím do jisté míry i pozice dotyčných jedinců ve třídě. Učitelka 

uvedla, že Honza není mezi spolužáky příliš oblíbený z toho důvodu, že často brečí 

kvůli špatným známkám. Lukáš také není moc oblíbený, protože neustále vyrušuje a 

otravuje ostatní. U Honzy jsem se během pozorování několikrát setkala s tím, že rád 

pracuje sám. Souvisí to zřejmě s tím, že má vysoké studijní ambice a ve skupince, by 

mu to někdo mohl „kazit“, což je právě případ Lukáše. K užití narážky na 

homosexualitu v tomto případě nevedly žádné zjevné skutečnosti (Honza s Lukášem se 

vzájemně nedotýkali, Lukáš neprojevoval výrazný zájem být ve skupince právě 

s Honzou). V tomto případě se ze strany Petra zřejmě jednalo o snahu poškodit Honzu 

v očích ostatních (možných důvodů vidím několik: jednak snaha zviditelnit sám sebe 

před ostatními, dále kompenzace svých studijných neúspěchů vůči někomu, kdo má 

dobrý školní prospěch, nebo také odsouzení Honzova netýmového chování). 

Na výše uvedeném příkladu lze ilustrovat i sociální aspekt situace. Komentář, 

který vyjadřuje narážku na homosexualitu, byl použit před celou třídou. V jiných 

situacích, se narážka na homosexualitu může vyskytnout pouze na úrovni mluvčího a 

příjemce. Jako je tomu v následujícím příkladu.  
 

Situace č. 16: Během přestávky.26 
Patrik stojí opřený v uličce o lavici a kouká, co se děje ve třídě. Přijde k němu 
spolužák Hynek, se kterým sedí v lavici, a řekne: „Co ty buzno..“ a kamarádsky 
ho jemně píchne tužkou do břicha. Patrik mu to oplatí a začnou se navzájem honit 
po třídě. 

                                                 
25 viz Přílohu č. 2 
26 viz Přílohu č. 2 
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Tato situace zároveň odkazuje na zajímavý fakt, že narážky na homosexualitu 

nemusí mít vždy nutně negativní konotaci. V tomto případě mají mezi sebou aktéři 

situace (mluvčí i příjemce) dobrý vztah a narážka na homosexualitu může vyjadřovat 

jistou emocionální intimitu jejich přátelského vztahu. 

Z hlediska prostoru se většina situací, v nichž se narážky na homosexualitu 

vyskytly, odehrála ve třídě. Třída tvoří poměrně malý ohraničený prostor, kde jsou 

jedinci vzájemně více konfrontováni, než je tomu např. na chodbě mimo třídu. Třída 

může do jisté míry explicitně vytvářet podmínky pro užívání narážek na homosexualitu 

(např. lavice určené pro dvojice, uličky mezi lavicemi, kde je poměrně stísněný prostor 

aj.). Z uspořádání třídy vyplývá i zasedací pořádek, který je striktně daný (každý 

učitel/ka ho má na své hodině k dispozici). Na základě zasedacího pořádku mohou vyjít 

najevo změny, které ve třídě vznikly z vlastní iniciativy žáků/kyň (např. že si kluci 

přesedli, protože se pohádali), které taky mohou být zdrojem různých komentářů. 

7.1.3 Forma narážek na homosexualitu 

Narážky na homosexualitu mohou být vyjádřeny: 1) v explicitní formě, 2) 

v implicitní formě. Během pozorování jsem zachytila nejčastěji narážky vyskytující se 

v explicitní formě. Konkrétně se nejčastěji jedná o označení „buzna“ a „buzerant“, dále 

se vyskytly i výrazy „gay“, „gáj“, „gayovský“, „bukvice“, „lesba“, „lesbička“ nebo 

slovní spojení „oni spolu chodí“, „on tě balí“ (ve smyslu osob stejného pohlaví). 

Narážky na homosexualitu měly v některých případech implicitní formu (tzn. 

narážky prostřednictvím neverbální komunikace např. gesta, zároveň ale mohou mít i 

verbální podobu – např. dvojsmysly nebo asociace, které přivedou pozornost 

k sexualitě). Narážky v implicitní formě ale není jednoduché pro pozorovatele zachytit. 

Proto se domnívám, že se ve skutečnosti mohou mezi vrstevníky vyskytovat v mnohem 

větší míře, než se mi podařilo vypozorovat. Narážku, která má implicitní formu, 

ilustruje následující příklad. Narážka zde má verbální charakter a přivádí pozornost 

k sexualitě, potažmo k homosexualitě. 
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 Situace č. 23: Během přestávky27 
Robin s Vláďou sedí v lavici a perou se pod lavicí o propisku a navzájem se s ní 
píchají. Holky, které sedí v lavici za nimi, je sledují a jedna říká druhé: „Petro, oni 
si honí. Podívej, oni si honí!“. Vláďa na to ironicky odpoví: „No jasně!“, přesto 
poté kluci přestanou. 

 

Narážku na homosexualitu, která je vyjádřena neverbálním způsobem, se mi 

podařilo zachytit v následujícím případě. 

 

Situace č. 3: Během hodiny angličtiny.28 
Mirek, jeden z dvojice chlapců, kteří sedí vedle sebe, jí brambůrky. Jakmile je 
dojí, otře si mastnou ruku o rameno Vládi sedícího vedle něj. Vláďa gesto 
nepochopil a myslel si, že se ho Mirek dotýká bez důvodu. V reakci původní 
chování klasifikoval jako „svádění“ a začal gesty naznačovat, že má „ňadra“ a 
mrkat na něj. Celá situace má ironickou, divadelní povahu. Oba se smějí. 

 

Uvedený příklad zároveň odkazuje na další podobné situace, kdy se chlapec 

stylizuje z legrace do dívčí role. Může se jednat jednak o reprodukci genderového řádu, 

kdy se jedinci sami zesměšňují tím, že se stylizují (různými gesty, nebo pomocí 

nějakých předmětů) do role opačného pohlaví, zároveň se však může jednat o 

dekonstrukci, protože dochází k subverzi řádu (při zachování dichotomie). 

Narážky v explicitní formě či v implicitní formě mohou mít na základě výše 

uvedených informací tři typy podob:  

1. označení, pojmenování (jednak přímo ke konkrétní osobě, jednak o dané osobě 

před ostatními) 

2. narážky a dvojsmysly (které odkazují na sexualitu) 

3. komentáře na objektivní skutečnost či fabulace (v tom smyslu, že je dané situaci 

záměrně přiřčen jiný význam – v závislosti na účelu, který má narážka plnit) 

                                                 
27 viz Přílohu č. 2 
28 viz Přílohu č. 2 
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7.1.4 Funkce narážek na homosexualitu 

Jak jsem uvedla v úvodu empirické části, narážky na homosexualitu mohou být 

klíčovým jevem v komunikaci dospívajících ze tří hledisek:  

1. Podílí se na utváření vztahů ve skupině 

2. Slouží k reprodukci genderového řádu  

3. Podílí na budování identity konkrétních dětí 

 

Tato tři hlediska odpovídají účelu a funkci, které narážky na homosexualitu 

mohou v dospívajícím kolektivu plnit. V souvislosti s předchozími kategoriemi (tj. 

aktéři situace, charakter situací, v rámci kterých se narážky na homosexualitu vyskytují 

a jejich forma), se mi podařilo identifikovat situace, v nichž narážky plní některou 

z výše zmíněných předpokládaných funkcí. 

Prototypem situací, v nichž narážky na homosexualitu mohou sloužit k utváření 

vztahů ve skupině, je následující situace.  

 

Situace č. 8: Před školou, ke konci volné hodiny, děti čekají, až školník otevře 
školu a pustí je dovnitř.29 
Lenka stojí s kamarádkou na druhé straně ulice a křičí na dívku (M.), která stojí 
nedaleko mě, opřená o zeď a ohlíží se za procházejícími dívkami. „Nečum jim na 
zadek, ty takovej stejně nikdy mít nebudeš!“ „Jo já vlastně zapomněla, že seš 
lesba!“. M. na to nereagovala, dívala se jiným směrem, než stály pokřikující 
dívky. Okolí si toho nevšímalo, protože bylo před školou dost rušno, jenom Lenka 
s kamarádkou se smály. 

 

V uvedeném příkladu se jedná o projev nadřazenosti, která ve vztahu aktérek 

zřejmě panuje. V krajním případě může takový projev hraničit s šikanou, kdy se jedná o 

úmyslné a opakované ubližování druhým (ve vztahu k narážkám na homosexualitu by 

se jednalo o homofobní šikanu). V souvislosti s tím, co už jsem uvedla v předešlém 

textu – jedná se o již zmíněný ojedinělý případ, kdy mluvčím i příjemcem byly v obou 

případech dívky, situace se odehrála během volné hodiny, venku před školou za 

přítomnosti mnoha dalších dětí, jedná se o označení/pojmenování a je to typický příklad 

fabulace (dívka se dívala směrem, kterým šly jiné dívky, přičemž Lenka tomu připsala 

                                                 
29 viz Přílohu č. 2 
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vlastní význam, a to ten, že se jim kouká na zadek). Všechna tato kritéria v účelu 

narážky sehrávají významnou roli. Na tuto konkrétní situaci jsem se ptala Lenky 

v rozhovoru, který je zmíněn v následující části 7.2.1. 

 

Na utváření hierarchie ve skupině se podílí do velké míry i reprodukce 

genderového řádu, kdy jsou jedinci ve skupině navzájem posuzováni a hodnoceni na 

základě představ o ideální maskulinitě a ideální femininitě. Narážka se pak vyskytne 

jako reakce na to, když se například dva chlapci navzájem dotýkají, nebo když se nějaká 

dívka nechová či nevypadá jako ostatní spolužačky, tj. jinak se obléká, nemá moc přátel 

atd., jako je tomu v následujícím příkladě. Tereza, o které její spolužák pronese, že je 

lesba, neodpovídá svým vzhledem ani chováním dívčímu prototypu. Spolužáci/čky se jí 

často posmívají a narážka na homosexualitu může být pouze jedním z mnoha dalších 

způsobů, jak Terezu zesměšnit a tím pádem jí dát najevo, že není přijímána. 

 

Situace č. 2: Během hodiny angličtiny.30 
Tématem hodiny jsou „drby“, učitelka anglicky vyzve Šárku, ať řekne nějaký drb 
týkající se jejich třídy, Vláďa jí česky napovídá, ať řekne, že Tereza (která není 
v hodině přítomna, ale chodí s nimi do třídy) je lesba. Šárka ani učitelka na to 
nereagují. 

 

Třetí zmíněná funkce narážek souvisí s tím, že v období dospívání dochází 

k rozvoji celkové identity, včetně genderové identity, zejména na vědomé úrovni (do 

této doby, tj. do věku 12-13 let, probíhal tento rozvoj především na úrovni nevědomé). 

Budování identity v sobě zahrnuje hledání vlastní pozice ve skupině, vyčleňování se 

z kolektivu, přijímání vlastní jinakosti aj. Toto vše může být jedním ze zdrojů narážek 

na homosexualitu. V tomto případě je daný jedinec, vůči kterému je narážka namířena, 

jakýmsi zrcadlem. Ve skutečnosti nejde o něj a o vztah s ním, ale jde především o 

potvrzení vlastní normality, vlastního já toho, kdo narážku používá (např. situace č. 7). 

  

Ne všechny narážky mají nějakou z výše zmíněných funkcí. Mohou se 

vyskytnout jako běžné nadávky, aniž by si dospívající přímo uvědomovali jejich 

souvislost s homosexualitou (např. situace č. 6).  

                                                 
30 viz Přílohu č. 2 
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7.1.5 Typy reakcí na narážky na homosexualitu 

Charakter jednotlivých reakcí souvisí se všemi zmíněnými kategoriemi. Reakce 

se odvíjí jednak od vzájemného vztahu a postavení aktérů situace (a samozřejmě i jejich 

osobnostních vlastností), dále od charakteru situace, který zahrnuje časové, prostorové a 

sociální aspekty. Reakce také může záviset na formě, v jaké je narážka použita a 

v neposlední řadě záleží i na funkci, kterou má narážka plnit. 

Ve vybraných situacích se nejčastěji vyskytovaly tři typy reakcí:  

1. humor 

2. naštvanost  

3. přecházení  

 

Co se týče (zdánlivě) pozitivně laděných reakcí, tzn. že jedinci, na které byla 

narážka na homosexualitu mířena, reagovali tím, že se tomu zasmáli, mezi reakcemi 

převládaly. Jedná se o ty situace, ve kterých dochází k jakémusi škádlení či hře, kdy 

daného jedince narážka neuráží, protože kontext situace nepředpokládá, že je z nějakého 

důvodu myšlena vážně. Do těchto reakcí ve smyslu legrace, ale mohou spadat i ty, které 

jsou obrannou reakcí na danou situaci, tzn. že prostřednictvím smíchu nebo jiné 

„pozitivně laděné reakce“ se jedinec snaží vypořádat s narážkou, která se ho mohla ve 

skutečnosti dotknout a celou situaci tím zlehčit (viz situace č. 23). 

Druhou převládající reakcí je přecházení dané narážky. Ignorace narážek se 

vyskytovala velmi často. Tento typ reakce ilustruje následující situace. I přesto, že byl 

Vítek označen na „buznu“ před ostatními, nepřišla z jeho strany, ani ze strany ostatních, 

žádná reakce. 

 

Situace č. 7: Během přestávky.31 
Petr pronesl směrem k Vítkovi, který si míří sednout vedle něj: „Sedej vedle mě, 
buzno!“ Vítek si sedá a nereaguje. Ostatní kluci, kteří stojí kolem lavice Petra, 
také nereagují. 

 

Ignorace narážek může být vyložena několika způsoby: 1) vzhledem k tomu, že 

se téměř v žádné ze situací nevyskytla reakce ve formě odporování či protestu, 

přecházení či ignorace narážky může být do jisté míry tichým vyjádřením nesouhlasu 2) 

                                                 
31 viz Přílohu č. 2 
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dále může přecházení znamenat, že narážka je tak bezvýznamná nebo není podložena 

žádnou skutečností, která by naznačovala, že může být pravdivá, že ani nestojí za to, 

nějakým způsobem na ni reagovat 3) nebo je použita mezi lidmi, kteří pro sebe nejsou 

relevantní (tzn. že si navzájem nemohou uškodit – jako je tomu ve výše zmíněné 

situaci).  

Jak už jsem zmínila v předešlém textu, reakce ve formě explicitního protestu či 

odporování se téměř nevyskytly. Situace, kdy reakcí na narážku, byl určitý druh 

naštvání se, se příliš neobjevovaly. Tyto reakce se vyskytly například v situacích č. 14 a 

č. 22, ale kontexty obou situací nenaznačovaly, že by narážky dotyčné jedince 

jednoznačně urazily, nicméně měli potřebu na ně nějakým způsobem reagovat a 

nenechat je bez odezvy. Svou roli zde mohou sehrát i osobní charakteristiky daných 

jedinců, kteří mají v povaze nenechat si nic líbit, na vše reagovat nebo mít vždy 

poslední slovo.  

  

Obecně lze říci, že se konkrétní projevy reakcí (humor, naštvanost, ignorace) u 

jedince odehrávají na jedné z těchto tří rovin:  

1. osobní 

2. vztahové  

3. skupinové 

 

Osobní rovina se týká osobních prožitků jedince (např. uražení), které jsou 

spojeny s reflexí narážky na homosexualitu, aniž by zde sehrával roli vztah jednotlivých 

aktérů dané situace. Tato rovina může ve velké míře souviset s budováním vlastní 

identity a nejistotou ve vlastní sexualitě.  

Reakce na vztahové rovině je závislá na vztahu mezi aktéry, který může být 

asymetrický a v rámci kterého může prostřednictvím narážek docházet k již zmíněnému 

projevování moci.  

Poslední rovinou jsou reakce daného jedince v situacích, kdy je označen 

v přítomnosti více lidí (skupiny). Z tohoto hlediska, kdy je jedinec označen 

v přítomnosti celé skupiny, jsou ve hře tři aspekty: a) snaha poškodit jedince v očích 

ostatních, b) získat od ostatních podporu v tlaku na změnu chování jedince, c) 

připomenout či změnit sociální normy ve skupině vůči hodnocenému chování (např. 

ostatní skrz útok pochopí, že není přípustné, aby chlapci chodili v růžové). 
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7.1.6 Situace evokující narážky na homosexualitu 

Během pozorování se vyskytlo i několik situací, ve kterých jsem očekávala, že 

se v závislosti na okolnostech nějaká narážka na homosexualitu vyskytne. Navzdory 

mému očekávání tomu tak nebylo. Například v následující situaci se dvě dívky políbily 

na ústa před svými spolužáky/čkami a nikdo z nich to nekomentoval. 

 

Během přestávky 
Děti čekají na chodbě před třídou, než vyjde jiná třída. Jakmile začnou děti ze 
třídy vycházet, jedna z dívek ze třídy, která vychází přijde k jiné dívce, která se 
svými spolužáky čeká před třídou, řekne jí „Ahoj“ a přede všemi jí políbí na ústa. 
Políbená dívka zčervená a jakmile se její kamarádka vzdálí, otře si pusu. Nikdo 
z okolí na to nereaguje. 

 

Podobná je i situace, kdy dvě dívky běhaly po třídě a tahaly se za ramínka od 

spodního prádla. V žádné z těchto situací se však narážka neobjevila, když už to někdo 

okomentoval, tak použil jiné označení než to, které by odkazovalo na homosexualitu 

(např. „to jsou krávy“). Zmíněné příklady situací naznačují, že u dívek není vyvíjen 

takový tlak na to, aby působily heterosexuálně jako u chlapců. 

7.1.7 Kontext vyučování   

Vzhledem k tomu, že jsem pozorování realizovala ve školním prostředí, tedy i 

během vyučování, je třeba zmínit i postoj samotných vyučujících k nadávkám, se 

kterými mají možnost se během svých hodin setkat. Nebylo to však vlastní téma práce, 

a proto jej pojednám jen stručně. 

Co se týče obecně vulgarity dětí během vyučování, nejde o žádnou vzácnost. 

Často se jedná o nadávky a sprostá slova či dvojsmysly, které dospívající napadnou v 

souvislosti s probíranou látkou. Takových situací se vyskytlo velké množství, zejména u 

chlapců, a jak už jsem zmínila v předchozím textu, nadávky a narážky mívají velmi 

často sexuální charakter. Téměř polovina vybraných situací, kde se vyskytly narážky na 

homosexualitu, byla zachycena během vyučování. 

Nejčastější reakcí vyučujících, když zaslechnou nějakou nadávku nebo narážku 

je, že ji prostě ignorují a dělají, že ji neslyší. V případech, kdy je ale zřejmé, že nadávku 

slyšet museli, děti očekávají nějakou reakci – ta může být dvojího druhu: chtít po 
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dotyčném jedinci vysvětlení, čeho tím chtěl dosáhnout, kam nebo na koho jeho nadávka 

směřuje a další věci s tím související, druhou možností, jednodušší, pak je dotyčného 

zkrátka napomenout a jít dál. Během pozorování jsem se setkala s oběma reakcemi, a je 

zřejmé, že vyučující, kteří zvolí první postup, budí u dospívajících větší respekt a třída 

si během jejich hodin „dovolí“ mnohem méně. 

V hodinách nastaly i takové situace, kdy sami vyučující byli explicitně iniciátory 

„narážek“, nebo spíše dvojsmyslů některých slov. 

 

Situace č. 4: V hodině rodinné výchovy dívčí skupiny.32 
Holky sedí na koberci a poslouchají učitelku, která jim dává pokyny k danému 
předmětu. Dvě dívky, které sedí na zemi vedle sebe, se pošťuchují a smějí se, 
učitelka na to reaguje slovy: „Holky, to se mlátíte nebo hladíte?“ Holky se tomu 
smějí. 

 

Může jít o záměrnost využívání dvojsmyslů, které v rámci asymetrického vztahu 

mezi vyučujícím a žáky/němi mohou nárazově sloužit k posílení autority vyučujícího. 

Ten narážkou nepřímo poukáže na daný fakt, který může být pro dospívajícího 

zesměšňující. 

Některé situace naznačují, že vyučující, jsou si dobře vědomi slabin 

dospívajících a když je třeba, ví, jak jich využít, např. pro zajištění si kázně. Takoví 

vyučující nemusí být u dospívajících příliš oblíbení, protože jedna z věcí, kterých se děti 

v tomhle věku nejvíce obávají, je veřejné zesměšnění, které má ze strany vyučujících na 

jedince v třídním kolektivu velmi nepříjemný dopad, který v krajním případě může u 

dospívajících vést až k pokusům o sebevraždu (podobné incidenty byly několikrát 

zaznamenány). 

7.1.8 Vztahy ve třídě 

Během pozorování se mi podařilo získat několik dalších zajímavých postřehů a 

zaznamenat situace, které sice přímo nesouvisí s narážkami na homosexualitu, přesto 

bych ale některé z nich ráda zmínila. Dané situace odhalují některá specifika 

vzájemných vztahů mezi chlapci a dívkami v této třídě a jejich zmínka může napomoci 

k dokreslení již zmíněných situací a informací. 

                                                 
32 viz Přílohu č. 2 
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Třída dohromady netvoří celistvou skupinu, ale je zde několik menších 

homogenních skupin dětí, které se vzájemně kamarádí a baví mezi sebou víc a které 

zároveň spojují stejné zájmy, stejné studijní ambice, stejné postavení ve třídě. Základem 

vztahů ve třídě jsou dyadické vztahy, které v převážné většině korespondují 

s jednotlivými dvojicemi, které spolu sedí v lavici. S narůstajícím zájmem o opačné 

pohlaví, který je pro toto období specifický, dochází k nabourávání bariér mezi 

skupinami. Zájem o druhé pohlaví se může projevovat různými způsoby – např. 

provokací, nadbíháním, otravováním. Chlapecké strategie se od dívčích liší, zatímco 

chlapci jsou ti, od kterých přichází iniciativa, dívky jsou pasivnější. Vše se ale 

odehrává, jenom na oko, aby na nikoho nepadlo podezření, že je opravdu zamilovaný/á. 

Chlapci i dívky jasně demonstrují, jak se opačného pohlaví „štítí“ a že s ním nechtějí 

mít nic společného (např. situace, kdy je dívka přesazena k chlapci a sedne si co nejdál 

od něj; když vyučující určí skupinky tak, že jsou spolu dívky a chlapci dohromady; 

když je k tabuli vyvolán chlapec zároveň s dívkou aj.). 

Tím, že se vztahy mezi dívkami a chlapci sexualizují, lze v rámci obou pohlaví 

v této třídě zaregistrovat jisté známky vzájemné rivality uvnitř skupin (předvádění se, 

pomlouvání, prosazování se, ponižování), což může vést mimo jiné i k použití narážek 

na homosexualitu. Naopak v situacích, kdy jsou chlapci i dívky odděleně, atmosféra se 

často uvolní a obě skupinky působí bez problémů. Například během hodiny chlapecké 

tělesné výchovy, docházelo i k situacím, kdy se kluci radovali z vítězství a plácli se po 

zadku a nikdo na to nereagoval, zároveň chlapci byli mnohem méně sprostí a agresivní 

a nikdo z chlapců neměl problém respektovat hierarchii, která je mezi nimi nastolená, 

protože její respektování nevyvolává „veřejný“ dopad (např. posměch). 

Co se týče kontaktů s dětmi z jiných tříd, během přestávky hodně žáků/yň 

opouští třídu a schází se na chodbě s kamarády/kami z ostatních tříd nebo často chodí za 

nimi až do jejich třídy. Hlavně u kluků je kontakt s kluky z jiných tříd výrazný, dívky 

spíše preferují zůstat ve třídě a bavit se mezi sebou.  

Zajímavá byla následující situace. I přesto, že se v situaci jedná o poměrně 

urážlivou poznámku, daný chlapec se nenaštval a narážku zlehčil. Jiná reakce by mohla 

nastat v případě, že by zdrojem urážky byl jiný chlapec. Otázkou pak je, kde se nachází 

ta pomyslná hranice toho, co si jedinec nechá líbit a kdy už to začne brát osobně. 

Zřejmě je důležitý vztah, který pro narážku nemusí být relevantní, odezva by také 

mohla vypadat jinak, kdyby byli svědky i ostatní spolužáci/čky. Situace zároveň 

demonstruje charakteristický sexuální podtext komunikace dospívajících. 
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Během přestávky. 
Vláďa prohodil směrem k spolužačce sedící za ním, která právě svačila: „Takovej 
plesnivej rohlík“. Ta mu na to odpověděla, že „on ho má plesnivýho“, načež se do 
rozhovoru zapojil Vláďův soused Robin, který ho na urážku upozorni: „Taková 
urážka!“. Vláďa na to odpověděl: „Já to neberu jako urážku, ona neví o čem 
mluví.“ 

 

Během pozorování jsem si také všimla jiného charakteristického prvku 

v komunikaci dospívajících, a to, že se děti vzájemně oslovují prostřednictvím příjmení. 

Mezi dívkami vzájemně tento jev tolik rozšířený není, ale ve vztahu k chlapcům a 

v chlapecké skupině takový způsob vzájemného oslovení převládá. Tento typ oslovení 

může plnit odlišnou funkci ve vztahu obou skupin a odlišnou funkci vzájemně mezi 

chlapci. Co se týče vzájemného vztahu obou skupin, může se jednat o zachování 

určitého odstupu ve smyslu absence emocí, který je pro období dospívaní typický. 

Mimo odstupu může být v chlapecké skupině oslovování se příjmením také typickým 

projevem surovosti (projev maskulinity) a patří k obrazu „ideálního chlapce“.  

7.2 Rozhovory33  

Jak už jsem zmínila v kapitole 6.3.2, bylo provedeno celkem šest 

polostrukturovaných rozhovorů. Tři dívky a tři chlapci byli vybráni na základě 

pozorování a v jednom případě náhodně. Jejich věkové rozpětí je 14 -16 let. Každý 

z rozhovorů trval v průměru okolo 15 minut v soukromí školního kabinetu. Děti dosud 

neměly žádnou zkušenost s průběhem rozhovoru, a i přesto, že se některé z nich 

z počátku styděly, ochotně spolupracovaly. 

V první řadě považuji za důležité uvést klíčové prvky každého rozhovoru, které 

jsou východiskem pro následující text. Ten jednotlivé rozhovory propojuje do 

tematických celků, které slučují již zmíněné kategorie (viz kapitolu 6.3.2). 

                                                 
33 V následující části týkající se rozhovorů vycházím z Přílohy č. 3 
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7.2.1 Seznámení s rozhovory 

Rozhovor č. 1 – Honza, 14 let 

Honza patří vzhledem ke svým studijním úspěchům mezi premianty třídy, ve 

škole se velmi snaží a na známkách mu hodně záleží. Ve třídě příliš oblíbený není, a to 

hlavně z toho důvodu, že se často rozbrečí kvůli špatným známkám, nebo když se mu 

něco nepovede. 

Honza uvedl, že narážky na homosexualitu občas používá, ale hodně málo, a to 

v případech, kdy chce někoho urazit. Narážky se podle něj používají z toho důvodu, 

abychom někoho ponížili. Zároveň uvedl, že podobná označení používají více kluci. 

Pokud je Honza sám objektem narážky, reaguje odplatou (taky daného jedince nějak 

označí). Co se týče projevů homosexuality, uvedl Honza, že u chlapců se pozná podle 

divného oblékání (dívčí barvy) a vtíravého chování. U dívek upozornil na to, že si 

vzájemně dávají kamarádky pusu. Homosexualitu považuje za nenormální. 

 

Rozhovor č. 2 – Jitka, 15 let 

Jitčiny studijní výkony patří do lepšího průměru, je nekonfliktní a přátelská. Její 

rodinné zázemí není příliš stabilní. Baví se hodně s ostatními dívkami ze třídy, s kluky 

komunikuje hlavně během přestávek, kdy se děti provokují a honí po třídě.  

Jitka mezi nejčastějšími nadávkami neuvedla žádnou narážku na homosexualitu, 

ale přiznala, že je občas používá (např. když jí kluci berou penál). Uvedla, že podobné 

narážky se u nich ve třídě vyskytují v závislosti na situaci, od které se odvíjí jejich účel. 

Když jde o hádku, tak má narážka za cíl druhého urazit, jindy jde jen o srandu. Sama se 

ocitla v situaci, kdy byla označena za lesbu, když se objímala s kamarádkou – reagovala 

na to tak, že si toho nevšímala a objímala se s kamarádkou dál. Podle Jitky jsou holky 

slušnější než kluci, protože se snaží ohlídat na rozdíl od kluků, kterým je to podle ní 

jedno. Jitka identifikuje homosexuální jedince podle následujících znaků: u chlapců na 

základě nošení holčičích barev (růžová, bílá), upnutých kalhot, u dívek pak podle toho, 

že se třeba baví víc s holkami než s kluky. Homosexualita je podle ní divná. 

 

Rozhovor č. 3 – Vláďa, 15 let 

Vláďa má stejně jako Honza výborné známky. Oproti ostatním klukům ze třídy 

má drobnou postavu. Na jedné straně se baví s „oblíbenými“ kluky a na druhé straně 
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sedí a nejvíce se kamarádí s chlapcem, z kterého si ostatní kluci dělají legraci a kterému 

se posmívají. Sám Vláďa je hodně vulgární, a největší slovní potyčky má s dívkami, 

které sedí v lavici za ním.  

Narážky na homosexualitu mezi nejčastější nadávky Vláďa nezařadil, protože 

nejsou sprosté. Označení odkazující na homosexualitu, s kterými se ve třídě setkává 

jsou „gay“, „lesbička“, „buzna“, „teplouš“. Ta se podle něj vyskytují v situacích, když 

se tak někdo chová (jako příklad uvedl dívky, které sedí za ním a které se podle něj stále 

objímají a dávají si pusy). Stejné projevy považuje za projevy homosexuality i u 

chlapců, plus navíc ještě oblékání (růžová barva je divná). Podle Vládi zmíněná 

označení ve třídě používají hlavně kluci, a to většinou ze srandy. Vláďa je používá, 

pokud odpovídá vzhled či chování výše popsaným znakům, nebo když ho někdo naštve. 

Když je tak sám označen ví, že je to myšleno ze srandy. Homosexualitu označil jako 

poruchu a definoval ji jako „když si kluk myslí, že by se mu víc líbilo bejt holka a ke 

klukovi se chová jako holka“. 

 

Rozhovor č. 4 – Lenka, 16 let 

Lenka chodí do této třídy od začátku školního roku, protože propadla. Tento rok 

končí základní školu. Od třídy se distancuje, kamarády/ky má hlavně v předešlé třídě. 

Lenka o školu ani školní povinnosti nejeví zájem a často chybí. 

Lenka nejdříve uvedla, že narážky na homosexualitu používá, když podle ní 

někdo opravdu je homosexuál, záhy ale řekla, že je používá i ze srandy. Když se ocitne 

v situaci, že jí někdo označí za lesbu, tak ví, že je to ze srandy a reaguje na to tak, že 

např. chytne svojí kamarádku za ruku a řekne, ať si myslí co chtějí. Podle Lenky 

narážky používají spíše holky. Homosexualitu by dokázala identifikovat jenom u 

chlapců – chovají se na způsob holky (jsou pomalí, mluví vyšším hlasem), nosí růžovou 

barvu. Celkově hodnotí homosexualitu tak, že každý je nějaký, ale přijde jí to trochu 

divný. 

Lenka byla jednou z aktérek ve výše zmíněné situaci (Situace č. 8). Danou 

situaci si ihned vybavila a narážku vysvětlila jako srandu s tím, že druhá dívka chápe, že 

je to ze srandy, vždycky se usměje. Narážku vysvětlila tím, že mi dívka koukala na 

zadek, když jsem stála vedle ní (tato informace je nepravdivá, protože dívka se nedívala 

na mě, ale opačným směrem, kterým šly jiné dívky – je možné, že Lenka chtěla svou 

narážku ospravedlnit tím, že mě „hájila“) a dále uvedla, že s ní dříve chodila do třídy. 
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Vysvětlovala, že je dívka z dětského domova, že kradla dědovi peníze a holky ze třídy jí 

kupovaly různé věci a ona pak „zblbla“ a začala jim nadávat. 

 

Rozhovor č. 5 – Monika, 15 let 

Monika patří mezi nejlepší žáky/yně ze třídy, co se týče známek. Ve třídě se 

baví se všemi – jak s dívkami, tak chlapci. Je velmi kamarádská a spolehlivá. 

Podle Moniky se narážky na homosexualitu u nich ve třídě moc nevyskytují. 

Uvedla, že se vyskytují hlavně v situacích, kdy se k sobě dva kluci nebo dvě holky 

„nějak moc maj“, dále to upřesnila, že jsou tyto situace, co se týče výskytu narážek, 

typické hlavně pro kluky, kteří si k sobě neprojevují city jako holky a jakmile se k sobě 

začnou chovat blíž nebo chodit ve dvojicích, tak je vrstevníci berou jako „teplouše“. 

Monika se domnívá, že ten, kdo používá narážku, si potvrzuje pozici, kterou ve třídě má 

(je „machr“) a to tak, že občas shazuje ty ostatní. Myslí si, že v polovině případů jde 

hlavně o srandu a v druhé o jeden z výše zmíněných důvodů, v závislosti na situaci. 

Narážky používají podle Moniky spíše kluci, holky občas taky, ale jen ze srandy. Pokud 

je sama označena prostřednictvím nějaké narážky, tak se tomu směje, protože je to ze 

srandy a neřeší to. Homosexuálně orientované jedince si netroufá identifikovat, aniž by 

k tomu měla relevantní informace. Homosexualita je podle ní přirozená a v pubertě nad 

svou orientací přemýšlí každý. 

 

Rozhovor č. 6 – Vítek, 14 let 

Vítek se odlišuje od ostatních chlapců ze třídy hlavně vzhledem – má dlouhé 

vlasy dívčího střihu, nosí náušnice a prstýnky. Vítek vzhledem ke známkám patří do 

horšího průměru. Je flegmatický a spíše introvertní. 

Vítek jako jediný ze všech respondentů uvedl mezi nejčastějšími nadávkami ve 

třídě i výraz „teplouš“. Označení se podle něj vyskytují, když se tak k sobě někdo chová 

nebo ze srandy. Sám je používá ze srandy. Když je tak sám označen, tak se někdy 

naštve a hned se do toho člověka „pustí“. Na otázku, jak pozná, že to někdo myslí ze 

srandy nebo vážně odpověděl, že ze srandy to je, když to v kolektivu dělají všichni (tzn. 

že nedělá nic neobvyklého, co by nedělali i ostatní). Narážky na homosexualitu 

používají podle Vítka častěji kluci. Co se týče projevů homosexuality, u kluků je to 

podle Vítka „pusinkování“, objímání, u holek už je to podle něj těžší poznat, třeba si 

můžou dávat „francouzáky“. Homosexualitu vysvětlil tak, že „spolu dva kluci spí“. 
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Homosexualita podle něj není vrozená a „nevadí“ mu, ale dodal, že by nechtěl „bejt 

homoušem“. 

7.2.2  Vulgarita ve třídě a narážky na homosexualitu 

Narážky na homosexualitu nebyly, kromě rozhovoru s Vítkem, uváděny mezi 

nejčastějšími nadávkami, které se ve třídě vyskytují. Ve třídě se podle respondentů 

objevují, ale ne tak často jako jiné nadávky, které jmenovali. Nadávky, které nejčastěji 

uváděli, měly sexuální charakter (např. „píča“, „čurák“, „kurva“, „zmrd“).  

Na základě odpovědí se ukázalo, že narážky na homosexualitu používají spíše 

chlapci než dívky, a to zejména mezi sebou. 

Důvody, proč se narážky na homosexualitu používají, jsou podle respondentů 

nevhodný vzhled či nevhodné chování dívek a chlapců. Co se týče chlapců, jsou 

kritéria, na základě kterých je posuzována jejich normalita, spojena jak se vzhledem 

(chlapci se „divně“ oblékají, když nosí dívčí barvy, upnuté kalhoty), tak s chováním 

(vyšší hlas, vtíravé chování, objímání se s chlapci aj.). Co se týče dívek, není ze strany 

respondentů na ideální vzhled kladen téměř žádný důraz (požadavky na ideál) jako je 

tomu u chlapců, zmiňované je především chování (např. objímání, francouzské 

polibky), a to jen u některých respondentů. Všechny tyto požadavky souvisí do jisté 

míry s představami dospívajících o homosexualitě a s jejich postoji, které 

k homosexualitě zaujímají (budu se jimi zabývat v následujícím textu – 7.2.5). V širším 

slova smyslu pak souvisí s reprodukcí genderového řádu. 

7.2.3 Postavení jedince ve třídě a vztahy mezi dívkami a 

chlapci 

Narážky se podle respondentů vyskytují ve dvou formách: 1) buď jsou myšleny 

vážně, tzn. že mají za cíl někoho urazit či ponížit, nebo 2) v převážné většině, jsou 

používány ze srandy. O tom, jaká forma narážky je zvolena (respektive přijata) 

rozhoduje kolektiv na základě postavení konfrontovaného jedince.  

Pokud jedinec zaujímá ve skupině pozici, v závislosti na které je neustále 

skupinou ostrakizován, jako je tomu např. v případě Vítka, může být narážka na 

homosexualitu pouze jedním z nástrojů na jeho vyčlenění. Na druhou stranu může 

jedinec ve skupině zaujímat takovou pozici, ze které vyplývá, že narážka na 
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homosexualitu nemůže být v tomto případě relevantní a nikdo by si ani netroufl to 

zpochybnit. Je to tedy kolektiv, kdo rozhoduje o tom, jak má být narážka chápána. 

Důvody, které vedou k použití narážky, jsou, jak už jsem uvedla, nevhodné 

chování či nevhodný vzhled a mohou být dvojího typu: skryté nebo zjevné. Co se týče 

zjevných důvodů, jedná se o ty situace a projevy, kdy vrstevníci označí nějakého 

jedince jako homosexuálního na základě explicitních znaků (zjevně se chová či obléká 

jinak). Skryté důvody vedou k užití narážek z důvodu prosazování se jedince 

prostřednictvím těchto narážek na úkor ostatních, aniž by k tomu vedly zjevné okolnosti 

(jedná se o nástroj moci vedoucí k potvrzení si vlastní pozice). Skryté důvody mohou 

být takové, jaké narážkám přisuzují sami dospívající, jak je vidí oni sami. 

Co se týče vzájemných vztahů ve třídě, mají dospívající mezi sebou jasná 

kritéria. Dívky se baví s dívkami a chlapci zase jen mezi sebou. I vztahy v rámci pohlaví 

se však svou povahou liší – dívky mají mezi sebou intimnější vztahy než chlapci, a 

proto to, co je pro dívčí přátelství normální je u chlapců posuzováno jako „divné“ a 

často to vede k narážkám na homosexualitu. Respondenti často uváděli u chlapců za 

projevy homosexuality to, co je typicky dívčí (např. vyšší hlas, barvy). Stejná logika 

však neplatí opačně, tj. že u dívek by se homosexualita vysuzovala z chování 

asociovaného s chlapci (např. sportovní oblečení, vulgární mluva). Odkazy na 

homosexuální chování dívek i chlapců se tedy odvíjí zejména z blízkého fyzického 

kontaktu, avšak míra překročení pomyslné hranice musí být u dívek větší. Zatímco třeba 

u chlapců je za projev homosexuality považována „pusa“, u dívek je to „francouzský 

polibek“. Nebo naopak u chlapců může být projevem homosexuality prosté objetí, u 

dívek je to až polibek. Hranice normality a „ne-normality“ je tedy jasně vymezena a její 

překročení je sankcionizováno prostřednictvím narážek na homosexualitu. 

7.2.4 Dopady narážek 

Dopady, které narážka může mít, lze vnímat na obecné či osobní rovině. Všichni 

v rozhovorech uvedli, že se narážky obecně používají v situacích, kdy se někdo 

nevhodně chová či nevhodně vypadá a na základě toho je označen narážkou, o jejíž 

formě, jak už jsem zmínila, rozhoduje kolektiv. 

Co se týče osobního dopadu, tak všichni respondenti se setkali s tím, že někdy 

vůči nim byla použita nějaká forma narážky na homosexualitu. Téměř všichni shodně 

uvedli, že vůči nim byly narážky myšleny ze srandy, nikoli vážně. Chlapci uváděli, že 
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po narážce následuje z jejich strany nějaká odezva (např. verbální), i přesto, že se podle 

nich jedná o legraci. Co se týče dívek, uvedly, že narážky ignorují nebo se jim vysmějí. 

Mezi dívkami a chlapci je rozdíl v tom, že u dívek převažují k jejich označení zjevné 

důvody (např. situace, kdy se kamarádky objímaly), chlapci nebyli schopni uvést 

příklad, kdy byli takto označeni, může to být proto, že se v jejich případě jedná spíše o 

skryté důvody, které mohou být na vztahové úrovni. Přátelské chlapecké vztahy mohou 

být také jedním ze zdrojů narážek, jedná se o bezpečnou formu vyjádření emocí. 

7.2.5 Homosexualita z hlediska dospívajících 

Při definování homosexuality vyšlo najevo, že dospívající mají homosexualitu 

spojenou spíše s muži – „když chodí kluk s klukem“, „když spí kluk s klukem“, „když 

by se klukovi líbilo být spíše holka a chová se tak“, na dívky se definice většinou 

nevztahovala.  

Jak už jsem zmínila výše, jsou nastavena jiná měřítka pro homosexualitu žen a 

jiná (přísnější) pro homosexualitu mužů. Z rozhovorů vyšlo najevo, že je poměrně 

snadné zařadit chlapce do škatulky „homosexuál“. Stačí, aby nosil světlé či pestré 

(dívčí) barvy jako je např. růžová, bílá, nosil upnuté kalhoty a co se týče chování, tak 

„homosexuál“ mluví vyšším (dívčím) hlasem, objímá se s jinými kluky, dává jim pusu a 

vtírá se mezi ostatní. U dívek už nejsou kritéria tak jasná a respondenti se v nich příliš 

neshodují. Někteří se přiznali, že u dívek to nejsou schopni rozpoznat, jiní uvedli, že 

homosexuální dívky se objímají, dávají si pusy, kamarádí se víc s holkami než s kluky. 

Z uvedených odpovědí vychází najevo, jak jsem již zmínila, že zatímco u dívek jsou 

kladena kritéria heterosexuality jen na chování, u chlapců se vztahují i na vzhled. 

Z většiny odpovědí vyplynulo, že mají dospívající homosexualitu spojenou 

s nějakým druhem poruchy a jsou přesvědčeni o tom, že se dá sexuální orientace 

změnit, tj. že se jedná o volbu. I když někteří nezaujímali k homosexualitě přímo 

negativní postoj, jako například Vítek a Lenka, mají k ní určitý odstup. Pouze v případě 

Moniky jsem se setkala s odpovědí, že je homosexualita normální a přirozená věc a 

období dospívání je typické právě pro hledání sebe sama.  
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88   VÝZKUM - SHRNUTÍ  

A VÝSLEDKY 

V této závěrečné části shrnu všechny dosavadní informace získané analýzou 

pozorování a rozhovorů. Ve výsledcích se budu snažit pomocí získaných informací 

zodpovědět výzkumné otázky, které jsem si stanovila v úvodu mého výzkumu (viz Cíle 

výzkumu, výzkumné otázky). 

8.1 Shrnutí 

8.1.1 Pozorování 

Během pozorování jsem zjistila, že narážky na homosexualitu jsou používány 

zejména mezi chlapci (ve vybraných situacích byli zdrojem často ti samí jedinci). Ze 

strany dívek byla narážka použita v jedné pětině zaznamenaných případů.   

Kontext jednotlivých situací, v rámci kterých se narážky vyskytovaly, má tři 

rozměry. Časový rozměr situací ukázal, že narážky jsou používány z poloviny během 

vyučování, z druhé poloviny pak během přestávek a volné hodiny. Z hlediska prostoru 

se většina situací odehrála ve třídě, která svým charakterem do jisté míry vytváří ideální 

prostor pro narážky na homosexualitu. Situace, mají také svůj sociální rozměr, v rámci 

kterého lze identifikovat narážky na homosexualitu, které se vyskytují pouze ve vztahu 

mezi mluvčím a příjemcem nebo jsou použity v situacích, kdy je přítomno více lidí, 

skupina.  

Narážky na homosexualitu mohou mít explicitní či implicitní formu, které se 

vyskytují ve třech podobách. Jednak se může jednat o označení/pojmenování, nebo to 

mohou být dvojsmysly a narážky odkazující na sexualitu, nebo se může jednat o 

komentáře v závislosti na objektivní skutečnosti nebo naopak fabulace. Nejčastějšími 

výrazy, které jsem v terénu zaznamenala, jsou „buzerant“ a „buzna“, dále pak 

„bukvice“, „gay“, „gáj“, „gayovský“, „lesba“ a „lesbička“. 

Forma narážek může být zvolena v závislosti na jejich funkci. Narážky na 

homosexualitu se v dospívajícím kolektivu podílí jednak na utváření vztahů ve skupině, 
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dále jsou projevem reprodukce genderového řádu a v neposlední řadě hrají svou roli 

v budování identity konkrétních dětí. Jednotlivé funkce se nevylučují a jednotlivé 

projevy mohou zahrnovat několik funkcí, avšak s důrazem na některou z nich. Narážka 

však nemusí plnit ani jednu ze zmíněných funkcí a může v komunikaci dospívajících 

zastupovat jakoukoli jinou nadávku. 

Ze strany příjemců se nejčastěji vyskytovaly tři typy reakcí: humor, přecházení a 

naštvanost s tím, že první dvě převažovaly. Na obecné rovině reakce u jedinců probíhá 

na třech úrovních v závislosti na již zmíněných parametrech situací, v rámci, kterých se 

narážky vyskytly. Jednak to může být úroveň osobní, která zahrnuje osobní prožitky, 

dále pak vztahová úroveň reakce, která závisí na vztahu mluvčího a příjemce. Reakce na 

skupinové úrovni, lze u jedince očekávat v situacích, kdy je při užití narážky přítomno 

více lidí. 

Při pozorování jsem se setkala i se situacemi, kdy jsem očekávala, že se 

v závislosti na okolnostech narážka na homosexualitu objeví. Navzdory tomu, se 

neobjevila. Tyto situace se týkají především chování dívek, jejichž vzájemné fyzické 

kontakty intimního charakteru jsou vrstevníky přecházeny, nebo jsou hodnoceny jinak 

než jako projevy homosexuality. 

V souvislosti s narážkami je významný i kontext vyučování, během kterého se 

narážky na homosexualitu také často vyskytovaly. I ze strany vyučujících jsou někdy 

užívány dvojsmysly či narážky vztahující se k sexualitě. 

Výzkum má charakter případové studie, a proto jsou významné vztahy dětí ve 

zkoumané třídě, jejichž základem jsou dyády. Vzájemné vztahy mezi dívkami a chlapci 

také nabývají v dospívání jiného rozměru, než tomu bylo doposud. Obě skupiny 

navazují častější kontakty, což má vliv na celkové klima třídy. 

8.1.2 Rozhovory 

Z rozhovorů vyšlo v první řadě najevo, že narážky na homosexualitu nejsou 

respondenty vnímány jako nejčastější nadávky, které se ve třídě vyskytují. Ve svých 

odpovědích uváděli, že převažují jiné nadávky a sprostá slova jako je např. „píča“, 

„čurák“, „zmrd“ apod. 

Pokud se narážky na homosexualitu objevují, tak spíše mezi chlapci, a to buď 

kvůli nevhodnému chování, nebo nevhodnému vzhledu. U chlapců jsou nevhodné 

chování a vzhled spojeny s tím, co je typicky považováno za dívčí (dívčí barvy, vyšší 
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hlas, upnuté kalhoty). U dívek respondenti nedokázali přesně definovat, co je podle nich 

nevhodné. Narážkami se tedy dospívající snaží nastavit hranici vhodného a nevhodného 

chování (vzhledu). 

Narážky na homosexualitu se podle respondentů vyskytují buď z legrace, nebo 

vážně. O tom, jaká forma je zvolena (respektive přijata) rozhoduje kolektiv v závislosti 

na postavení konfrontovaného jedince. Zatímco na jedné straně, může narážka sloužit 

k vyloučení určitého jedince z kolektivu (s tím, že tento jedinec je skupinou 

ostrakizován i na mnoha dalších frontách), na druhé straně může být u jiného jedince 

narážka chápána jako bezpečná forma vyjádření emocí v rámci přátelského vztahu.  

Narážka tedy může mít více funkcí. Zmíněné poslední dvě (ostrakizace jedince a 

bezpečná forma vyjádření emocí) mohou být svou povahou skryté, nejsou zde žádné 

zjevné důvody (jako je tomu například u odlišného vzhledu či chování) k použití 

narážek na homosexualitu. 

Dopady, které narážky na homosexualitu mohou mít, vnímají respondenti ve 

dvou rovinách. Jednak obecně, tzn. že narážky jsou použity jako reakce na nevhodné 

chování či vzhled (tedy jako vážná sankce), jednak u sebe sama, kdy narážky vnímají 

jako legraci. 

Co se týče samotné homosexuality, respondenti ji definovali v převážné většině 

v souvislosti s muži. Samotné hodnocení homosexuality bylo spíše negativní, většina 

respondentů ji vnímá jako nemoc či poruchu a je přesvědčena o tom, že se tudíž dá léčit. 

Co se týče znaků homosexuality, mají dospívající poměrně jasno ve vztahu k mužské 

homosexualitě, zatímco u ženské homosexuality si nebyli moc jisti, jak se vlastně pozná 

(a zda se dá vůbec poznat). 

8.2 Výsledky 

Výzkumné otázky, které jsem si v úvodu stanovila, se zaměřují na následující 

aspekty narážek na homosexualitu: 

▶ Forma a podoba narážek  

▶ Situace a kontext narážek  

▶ Kdo a vůči komu narážky používá 

▶ Jaký podnět vede k užití narážky 

▶ Účel narážek 
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▶ Reakce dospívajících na narážky 

▶ Vztah dospívajících k homosexualitě 

 

Narážky na homosexualitu se vyskytují jak v explicitní, tak v implicitní formě. 

Během pozorování jsem se setkala s oběmi, převážně však s formou explicitní. 

Nejčastěji se jednalo o konkrétní verbální výrazy „buzerant“ a „buzna“, dále také „gay“, 

„gáj“, „bukvice“, „lesba“, „lesbička“. Během rozhovorů respondenti použili další 

výrazy, např. „buzik“, „homouš“, „teplouš“. Implicitní forma narážek (narážky formou 

neverbální komunikace, dvojsmysly či asociace odkazující na sexualitu) není tak 

očividná, ale přesto se podle mého názoru vyskytuje více než je zřejmé, a o to hůře pak 

mohou být její projevy případně podchyceny. Narážky na homosexualitu mohou mít 

obecně jednu z těchto tří podob: 1) označení, pojmenování, 2) narážky a dvojsmysly, 3) 

komentáře objektivní skutečnosti či fabulace. Z rozhovorů jsem zjistila, že jednotlivé 

podoby narážek mohou mít buď charakter vtipu (což podle respondentů převládá) nebo 

mohou být myšleny vážně, jako vážná sankce. O tom, jaký charakter narážek je zvolen 

(a přijat) rozhoduje kolektiv v závislosti na postavení konfrontovaného jedince ve 

skupině. 

Z výše zmíněných konkrétních označení vychází najevo, že většina narážek 

odkazuje na homosexualitu mužů. S tím souvisí i mé další zjištění, že narážky na 

homosexualitu se používají zejména mezi chlapci. Vyplývá z toho fakt, že se chlapci 

více než dívky setkávají ze strany svých vrstevníků s neustálým připomínáním toho, že 

homosexualita (resp. znaky, s kterými homosexualitu dospívající spojují) je pro chlapce 

nepřijatelná. Hlavním důvodem je to, že v mnoha známých kulturách je maskulinita 

vnímána jako hodnotnější a nadřazená femininitě a zároveň je považována za normu 

lidství (tzv. adrocentrismus). Homosexualita tedy může znamenat celkově hlubší rizika 

pro muže než pro ženy. 

Charakter všech situací, ve kterých se narážky na homosexualitu vyskytly, má tři 

rozměry: časový, prostorový a sociální. Analýzou situací jsem zjistila, že narážky se 

používají ve stejné míře během hodiny i během přestávek (či volných hodin). Z hlediska 

prostoru se převážná většina narážek vyskytla v prostředí třídy. Třída, jako poměrně 

malý ohraničený prostor, který má své pevné uspořádání, vytváří do jisté míry 

podmínky pro užívání narážek na homosexualitu. Lavice, které jsou určené pro dvojice 

a seřazené ve třech řadách za sebou s úzkými uličkami, jsou základem zasedacího 
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pořádku během hodin a zároveň tvoří prostředí, ve kterém děti tráví i většinu přestávek. 

Zasedací pořádek může také mnohé vypovídat o postavení jednotlivých dětí ve třídě 

(např. Tereza sedí v jedné z předních lavic sama – sedí za Janou a Petrou, které od 

Terezy opisují, půjčují si od ní pomůcky, pijí z jejího pití aj., Petr, který propadl a vůbec 

během hodin s vyučujícími nespolupracuje, naopak sedí sám v poslední lavici u okna, 

kde nejméně ruší). Prostorový aspekt (třída) i časový aspekt (vyučování, přestávky) 

souvisí se sociálním rozměrem narážek, tj. zda se narážka vyskytla pouze ve vztahu 

mluvčího a příjemce nebo i za přítomnosti obecenstva. Během vyučování je dobrá 

příležitost použít narážku tak, aby ji slyšeli všichni, naopak během přestávek může mít 

narážka spíše vztahový charakter.  

Podněty, které vedou k užití narážek, mohou být podle mého názoru zjevné či 

skryté. Zjevnými důvody jsou podle respondentů nevhodný vzhled či nevhodné chování 

(tj. atributy, které mají podle dospívajících homosexuálně orientovaní lidé). U chlapců 

jsou těmito atributy typicky dívčí prvky chování a vzhledu (např. nosí dívčí barvy, 

upnuté kalhoty, mají vyšší hlas a vtíravé chování). Stejná logika však neplatí opačně, tj. 

že u dívek by se homosexualita vysuzovala na základě chování asociovaného s chlapci 

(např. sportovní oblečení, vulgární mluva). Odkazy na homosexuální chování dívek i 

chlapců se tedy odvíjí zejména z blízkého fyzického kontaktu, avšak míra překročení 

pomyslné hranice musí být u dívek větší (např. podle respondentů je u chlapců znakem 

homosexuality objetí, u dívek polibek). Skryté důvody mohou podle mého zjištění 

souviset s vytvářením hierarchie ve skupině, která souvisí s postavením jejích 

jednotlivých členů. Zároveň skrytý důvod stojí v pozadí narážek na homosexualitu, 

které nemají negativní konotaci a mohou být bezpečnou formou vyjádření emocí mezi 

chlapci (podle jednoho z respondentů si chlapci k sobě neprojevují city jako dívky, 

protože by mohli být svými vrstevníky označeni za „teplouše“). Dívky tedy mají daleko 

větší prostor ze strany svých vrstevníků, aby si vzájemně vyjadřovaly své city (např. 

prostřednictvím objetí, držení za ruce). 

Jednou z funkcí narážek, tedy může být její použití jako bezpečná forma posílení 

emocionální blízkosti mezi jejím příjemcem a mluvčím (u chlapců). Tato funkce může 

souviset i s použitím narážek ve vztahu k budování identity konkrétních dětí, kdy 

narážky na homosexualitu mohou sloužit k přijímání sebe sama, své jinakosti . Další 

funkcí, která také vychází z výše zmíněného skrytého podnětu, je vytváření vztahů ve 

skupině. A konečně, narážky na homosexualitu mají nepopiratelně funkci normalizační, 

kdy je jejich cílem nastavit hranici vhodného a nevhodného chování na základě 
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reprodukce genderového řádu. Všechny zmíněné funkce se nevylučují. Jednotlivé 

projevy mohou současně zahrnovat několik funkcí, avšak s důrazem na některou z nich. 

Narážka také nemusí mít žádnou ze zmíněných funkcí, děti ji zkrátka použijí, když je 

někdo naštve místo jiného výrazu, který má charakter nadávky. 

Zmínila jsem, jaké podněty vedou k užití narážek a jaká je jejich funkce. Jak ale 

dospívající na narážky na homosexualitu reagují? Během pozorování jsem zachytila tři 

nejčastější reakce: humor, přecházení a naštvanost. (Zdánlivě) pozitivní reakce 

převládaly, naopak reakce ve smyslu naštvání se, se nevyskytovaly téměř vůbec. 

Ignorace narážek také byla častou reakcí. Všechny tyto reakce souvisí s tím, na jaké 

rovině se odehrávají. Jednak to může být rovina osobní, která se týká osobních prožitků 

na úrovni samotného jedince (např. uražení se), každý z nás může mít jinou strategii, 

s pomocí které se vypořádává se stresovými situacemi, a proto může být reakce na 

osobní úrovni velmi individuální. Druhou rovinou reakce je vztahová rovina, která se 

odvíjí od vzájemného vztahu mezi mluvčím a příjemcem narážky (vztah může být 

asymetrický, nebo naopak symetrický – což je případ, kdy narážka může mít již 

zmíněný pozitivní význam). Třetí, poslední rovinou, je rovina skupinová, je to reakce 

jedince v situacích, kdy byl označen v přítomnosti více lidí. V tomto případě, kdy je 

použití narážky přítomno více lidí, vstupují do hry tři aspekty: a) jednak zde může být 

snaha poškodit jedince v očích ostatních, nebo b) snaha získat od ostatních podporu 

v tlaku na změnu chování jedince, nebo c) připomenout či změnit sociální normy ve 

skupině vůči hodnocenému chování (např. ostatní prostřednictvím útoku pochopí, že 

není přijatelné, aby chlapci chodili v růžové barvě). 

Všichni respondenti se někdy stali příjemci narážky na homosexualitu a sami je 

někdy používají. I přesto, že uvedli, že obecně se narážky používají, když se někdo 

chová či vypadá jako homosexuál, ve vztahu k sobě ji chápou jako vtip. V tomto ohledu 

však ale nezáleží jenom na jedinci, jak danou narážku chápe, ale i na kolektivu, který 

danou formu narážky (ať už se jedná o vtip nebo o vážnou sankci) přijímá, či nikoli, 

vždy v závislosti na postavení daného jedince. V případě některých jedinců, kteří jsou 

skupinou různými způsoby vylučování, se může jednat pouze o jednu z možných forem 

jejich ostrakizace na všech frontách, a tudíž se ve vztahu k němu vždy jedná o vážnou 

sankci za nepřizpůsobivost. 

Posledním, a z mého hlediska velmi důležitým zjištěním na základě výzkumu, je 

vztah dospívajících k homosexualitě. Dospívající definovali homosexualitu téměř vždy 

pouze v souvislosti s muži (např. „když chodí kluk s klukem“, „když spí kluk s klukem“ 
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aj.), na ženy se jejich definice většinou nevztahovala. S tím souvisí již zmíněný fakt, že 

dospívající mají poměrně jasné představy o atributech homosexuálně orientovaného 

muže (ty se vztahují jak na chování tak na vzhled), zatímco o homosexuálně 

orientovaných ženách konkrétní představy nemají (a pokud ano, vztahují se pouze na 

chování). Většina odpovědí ukázala, že dospívající vnímají homosexualitu jako 

poruchu, či nemoc. V závislosti na tom si tedy myslí, že je homosexualitu možné 

„vyléčit“, změnit a v souvislosti s tím ji vnímají negativně, protože nemoc přece není 

nic dobrého. I když někteří respondenti nezaujímali k homosexualitě vyloženě negativní 

postoj, z jejich názorů byl znát jistý odstup. Pouze v jednom případě jsem se setkala 

s názorem, že homosexualita je přirozená věc a právě období dospívání je typické pro 

uvědomování si své sexuality. Spíše negativní postoj a celkově veškeré představy těchto 

dospívajících o homosexualitě přisuzuji tomu, že se dosud ve škole nesetkali 

s problematikou sexuální orientace (touto tematikou se budou zabývat až v 9. ročníku) a 

dosavadní informace mají zřejmě především z médií. Ta však prezentují homosexuálně 

orientované jedince velmi zkresleně a schematicky a informace, které v souvislosti 

s homosexualitou přináší, mají převážně bulvární charakter. 
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99   DISKUSE 

V empirické části své práce jsem se věnovala výzkumu, jehož cílem bylo 

zmapovat situace ve školním prostředí, ve kterých jsou použity narážky na 

homosexualitu. Výzkum sledoval několik otázek, které jsem si v úvodu stanovila. Ty se 

zaměřují zejména na aspekty zmíněných situací, kterými jsou: forma a podoba narážek 

na homosexualitu, situace a kontext narážek, kdo a vůči komu narážky používá a jaký 

k nim vede podnět, co je účelem narážek a jaké následují reakce. Jedna z otázek se také 

zaměřovala na vztah dospívajících k homosexualitě. Všechny výzkumné otázky jsou 

zodpovězeny v závěru empirické části. Zároveň jsem dosažené výsledky interpretovala 

ve vztahu k informacím, které jsem získala na základě zpracování teoretické části. 

V této kapitole se budu snažit oba celky (teoretickou a empirickou část) provázat a 

zhodnotit, do jaké míry můj výzkum přinesl nová zjištění a do jaké míry potvrdil ta 

stávající. K tomu, aby byla diskuse přehledá, jsem zvolila následující postup: výsledky 

výzkumu budu diskutovat ve vztahu k jednotlivým kapitolám v závislosti na tom, z jaké 

tematické perspektivy mohou být dosažené výsledky vysvětleny (např. ve vztahu 

k genderovému řádu, dospívání, školní třídě, postoji dospívajících k homosexualitě). 

  

V teoretické části pracuji ve vztahu k narážkám na homosexualitu se čtyřmi 

oblastmi, v jejichž společném průsečíku stojí používání narážek na homosexualitu mezi 

dospívajícími.  

V první kapitole se věnuji základním údajům o homosexualitě a v souvislosti 

s ní také problematice genderu, která je klíčovým výkladovým schématem celé mé 

práce. Gender, jako třídící princip naší společnosti, je ve vztahu k osobnosti člověka a 

lidské sexualitě základním zdrojem narážek na homosexualitu. Genderový řád naší 

společnosti totiž stojí na dichotomii a komplementaritě a tedy na myšlence, že 

základním předpokladem pro ideální fungování společnosti je dělení všeho na dvě 

skupiny (ženy/ženské a muže/mužské), které se vzájemně doplňují a tím vytváří ideální 

funkční celek. V této představě je důležitý právě aspekt sexuality, protože podmínkou 

k zachování dichotomie a komplementarity je heterosexualita, tzn. že opačná pohlaví 

(dichotomie) se navzájem přitahují a dohromady tvoří celek (komplementarita). 
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Homosexualita je považována za odchylku, která genderový řád zpochybňuje a tím ho 

ohrožuje.  

Z genderového řádu pramení i genderové stereotypy, které určují, jaké by měly 

být „správné ženy“ a jací „správní muži“, včetně jejich heterosexuálního chování. 

Pokud se pak nějací jedinci genderovým rolím vymykají, mohou se setkat 

s posměchem, odmítavým chováním a ubližováním (tzv. homofobie). Klíčovou roli zde 

sehrává skutečnost, že genderový řád mnohem více problematizuje a zviditelňuje 

mužskou homosexualitu než homosexualitu žen, která má v rámci genderového řádu 

jiný význam. Naše společnost klade na muže mnohem vyšší nároky na to, aby byli 

„správnými muži“ (včetně aktivní sexuální role), protože maskulinita je považována za 

normu lidství (tzv. adrocentrismus). U žen je homosexualita často bagatelizována a 

zpochybňována (či dokonce erotizována).  

Na základě informací z první kapitoly, by tedy narážky na homosexualitu měly 

plynout z nedodržování genderového řádu a jím určených dívčích a chlapeckých rolí, 

přičemž jejich používání by mělo být častější u chlapců. Realizovaný výzkum potvrdil, 

že narážky na homosexualitu odkazují zejména na mužskou homosexualitu (např. 

„buzna“, „buzerant“ aj.) a zároveň jsou mluvčími i příjemci převážně chlapci. Mezi 

chlapci je tedy vzájemně vyvíjen větší tlak na to, aby působili skutečně maskulinně. 

Rozhovory následně přinesly zjištění, že dospívající považují za základní podnět k 

užívání narážek nevhodné chování či nevhodný vzhled (které u dospívajících asociují 

homosexualitu). Jejich účelem je tedy sociální kontrola a reprodukce genderového řádu. 

To, že je mužská homosexualita daleko více problematizována, potvrzují i výpovědi 

respondentů týkající se jejich představ o mužské a ženské homosexualitě. Respondenti 

často uváděli za projevy homosexuality u chlapců to, co je typicky dívčí. Stejná logika 

však neplatí opačně, tj. že by se u dívek považovalo za projevy homosexuality to, co je 

charakteristické pro chlapce. Odkazy na homosexuální chování dívek i chlapců se odvíjí 

u obou skupin od blízkého fyzického kontaktu, u dívek však ona pomyslná hranice musí 

být větší. 

V druhé kapitole empirické části se zabývám obdobím dospívání, konkrétně 

obdobím střední adolescence. Během dospívání se dokončuje utváření genderové 

identity, která v sobě plně zahrnuje i aspekt sexuality. V dospívajícím kolektivu tedy na 

základě genderového řádu dochází k vyjednávání ideální maskulinity a femininity. 

Identita člověka (jejíž součástí je i identita genderová) je utvářena zejména 

prostřednictvím interakcí. V souvislosti s narážkami na homosexualitu jsem se zaměřila 
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na emoční vývoj, vývoj v sociální oblasti a na vývoj sexuality. Dospívající věnují svým 

pocitům a prožitkům větší pozornost než dosud, a celkově se potýkají s větší emoční 

nevyrovnaností, nejistotou a zranitelností. Narážky na homosexualitu tedy mohou být 

právě v tomto období více zraňující a jejich užívání může mít velký význam.  

Z hlediska socializace je pro dospívajícího jedince velmi důležitý vrstevnický 

kolektiv a přátelské vztahy. Vrstevnická skupina v tomto období často vyžaduje od 

dospívajících mnohem větší konformitu než dospělí, čímž testuje „normalitu“ 

jednotlivých členů skupiny (konformita souvisí s genderovým řádem, který poskytuje 

obraz „ideální dívky“ a „ideálního chlapce“). Jak už jsem zmínila, mnohem větší tlak ze 

strany vrstevníků je vyvíjen na chlapce, a to i ohledně sexuality. Výzkumy ukazují, že 

chlapci si svou sexuální orientaci často uvědomí právě v pubertě. U dívek přichází 

rozpoznání vlastní sexuality o něco později. Jedním z důvodů je to, že homosexualita 

dívek má v rámci genderového řádu jiný význam a často je zpochybňována (např. „ještě 

nepotkala toho pravého“), což vede k její větší toleranci a tedy i k menšímu tlaku na 

dospívající dívky ze strany vrstevníků. V rámci vrstevnických skupin jsou navazovány 

také přátelské vztahy, které mají jiný charakter u dívek a jiný u chlapců. Zatímco u 

dívek převažují tzv. dyadické vztahy, chlapci mají party. Významným rozdílem jsou 

však vnější projevy dívčího a chlapeckého přátelství. Blízkost nejlepších kamarádek se 

někdy projevuje i navenek prostřednictvím vzájemných doteků (např. držení se za ruce, 

objímání se aj.). Podobná gesta, která vyjadřují blízkost a intimitu v naší společnosti 

úzce spjaté s femininitou, jsou u mužů považována za projev homosexuality. Z mého 

výzkumu vyšlo najevo, že narážky na homosexualitu mohou být mezi chlapci 

používány i v případech, kdy jsou příjemce i mluvčí dobrými kamarády. V tomto 

případě narážka nemá negativní konotaci, ale může být jakousi bezpečnou formou 

vyjádření emocí a vede k posílení emocionální blízkosti (kterou si dívky mohou 

vyjadřovat prostřednictvím vzájemných doteků).  

Co se týče sexuality, je pro období dospívání typický zvýšený zájem o sexualitu, 

který je podpořen tlakem ze strany vrstevníků. Dochází k tomu, že se vztahy mezi 

dívkami a chlapci mnohem více sexualizují, což se přenáší jak do vzájemných kontaktů 

obou skupin tak do komunikace dospívajících. Není náhodou, že k vulgarismům, které 

jsou často užívány, patří především výrazy z oblasti sexuality a vyměšování. Tyto 

výrazy jsou nejvíce užívány těmi, kteří se s existencí vlastní dospělé sexuality teprve 

vyrovnávají, tedy dospívajícími. U chlapců se považuje za přirozené, pokud se v jejich 

vyjadřování, narážkách či vtipech, objevuje sexuální podtext. Jejich sexualita je 
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hodnocena jako silnější a méně ovladatelná. Během pozorování jsem zachytila, že 

sprostá slova a nadávky, které děti ve třídě používají, mají často sexuální charakter. 

Narážky na homosexualitu také odkazují na sexualitu a tudíž jsou přirozenou součástí 

takové komunikace. 

Třetí kapitola je zaměřená na školní třídu a postavení jedince v ní. Škola je 

místem, kde se prostřednictvím vyučujících a spolužáků seznamujeme s kulturou a 

podobou společnosti, ve které žijeme. Vzhledem k množství času, které děti a 

dospívající ve škole tráví, se tato instituce stává významným faktorem pro jejich osobní 

a sociální vývoj. Škola má také velký vliv na utváření genderové identity 

prostřednictvím genderových vzorců, které nám předkládá, a to jak formou formálního 

tak i neformálního kurikula.  

Třídní kolektiv je jednou ze složek neformálního kurikula, který představuje 

svérázný svět – subkulturu, ve které se ustavují vztahy, hierarchie, skupiny a 

podskupiny, a to vše vytváří ve třídě specifické klima. Každý dospívající si přeje být 

akceptován, ale zároveň se chce prosadit a zaujmout v hierarchii třídy uspokojivé místo. 

V tomto věku bývá pozice ve třídě významnou součástí osobní identity. Pro svůj 

výzkum jsem zvolila design případové studie, a přesvědčila jsem se o tom, že vztahy ve 

třídě jsou zásadním faktorem, který má na užívání narážek velký vliv. V rámci 

genderových vztahů kolektivy obvykle upevňují kulturu mužské nadřazenosti, která 

vychází z androcentrické orientace genderového řádu. Chlapci (část chlapecké skupiny) 

si potvrzují mocenskou převahu maskulinity zejména prostřednictvím odmítání a 

zesměšňování toho, co je vnímáno jako dívčí a případně obtěžováním dívek, které na 

druhém stupni základních škol často nabývá vulgární sexuální povahy. Za genderově 

motivované a sexuální obtěžování lze považovat slovní či fyzické aktivity mezi 

vrstevníky, které mají sexuální povahu a jsou ze strany toho, kdo je jejich objektem, 

nevítané a nežádané. V rámci genderového a sexuálního obtěžování lze vyčlenit 

specifický fenomén, a tím je homofobie.  

Homofobie označuje negativní společenské postoje, případně chování, přijímání 

nepodložených názorů a generalizaci některých osobních zkušeností týkajících se 

homosexuality. Je to jakási obava z homosexuality a homosexuálních osob, která se 

může stát základem pro odmítající, zesměšňující či ubližující chování vůči lidem, kteří 

nejsou heterosexuální nebo se jinak vymykají genderovému řádu. Homofobie je také 

jeden z důvodů používání narážek mezi dospívajícími. Cílem narážek je v tomto případě 

zesměšnění druhého jedince. K zesměšňování či ubližování jedinci dochází 
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v asymetrických vztazích, kde jedna strana má fyzickou, psychickou či sociální 

převahu. Ubližování má za cíl posílit vlastní pozici ve skupině těch, kteří ubližují. 

Společnou charakteristikou jedinců, kterým je podobným způsobem ubližováno, je 

odlišnost vůči zbytku skupiny, která vyplývá z nastavených podmínek dané skupiny. Ty 

mohou být nastaveny tak, že konkrétního jedince vylučují a narážky na homosexualitu 

mohou být pouze jednou z forem, jak jedince vyloučit na všech možných frontách. Jak 

uvedla jedna dívka v rozhovoru: „Ten, kdo používá narážku si potvrzuje pozici, kterou 

už ve třídě má, a to tak, že shazuje ty ostatní.“ Prostor třídy poskytuje možnost 

zesměšnit jedince i v očích ostatních, a to tak, že je daný jedinec (např. během 

vyučování) označen před celou třídou. V tomto případě zde může být jednak snaha 

poškodit jedince v očích ostatních, nebo snaha získat podporu ostatních v tlaku na 

změnu chování jedince, nebo je cílem připomenout či změnit sociální normy ve skupině 

prostřednictvím upozornění na chování konfrontovaného jedince.  

Ve vztahu ke kontextu vyučování jsem se v této kapitole krátce věnovala i 

vztahu dospívajících k vyučujícím. Právě vyučující mohou ze své pozice nejen 

s narážkami na homosexualitu, ale i s homofobií, pracovat. Základem dobrého vztahu 

mezi dospívajícími a vyučujícími je rovnocennost, kdy učitelé respektují žáky/ně a 

nezdůrazňují ve vzájemném vztahu svou moc, která může vyvolávat obranné reakce 

(negativismus a odmítání požadavků vyučujících, demonstrovaná důslednost v plnění 

požadavků aj.). Narážky na homosexualitu, které jsme během pozorování zaznamenala, 

se z poloviny vyskytly během vyučování v závislosti na tom, co se v hodně dělo (např. 

co se probíralo za učivo, jaké formulace učitel/ka užili při výkladu, jaká byla forma 

výuky aj.). Vyučující tedy mohou do jisté míry nastavovat podmínky pro některé ze 

situací, kde se narážka vyskytne, nebo mohou sami záměrně narážky užívat (většinou 

jako dvojsmysly). Během pozorování jsem ze strany učitelů/ek při výskytu narážky 

během vyučování nezaznamenala žádnou reakci na vzniklou situaci.  

V poslední kapitole jsem se věnovala vztahu dospívajících k homosexualitě, kde 

jsem částečně vycházela z dosavadních výzkumů (Člověk v tísni, Olga Pechová), které 

se zabývají aktuálními postoji společnosti k homosexualitě. Výzkumy ukázaly, že 72 % 

chlapců na středních školách zastává negativní postoj vůči gayům, u dívek se jedná o 24 

%. Rozdíl mezi dívkami a chlapci je ve vztahu k lesbám menší – záporný vztah 

vyjadřuje 31 % chlapců a 28 % dívek. Tyto výsledky podporují má zjištění z výzkumu, 

která jsem zmínila už v souvislosti s genderovým řádem a významem, který přikládá 

mužské a ženské homosexualitě, že mezi narážkami na homosexualitu převažují 
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označení odkazující na mužskou homosexualitu a že jsou používány převážně mezi 

chlapci.  

Dále z výzkumů vyšlo najevo, že kolem 70 % čerpá informace o gayích a 

lesbách z médií (nejen v médiích, ale i v odborném tisku se častěji mluví o gay mužích, 

mnohem méně pak o lesbických ženách). Souvisí to s tím, že gayové jsou více 

ohrožující pro genderový řád, jsou více rozpoznatelní a v neposlední řadě i s tím, že 

homosexualita žen je často bagatelizována a znevěrohodňována. Během rozhovorů děti 

často definovaly homosexualitu pouze ve vztahu k mužům a zároveň se ukázalo, že 

jejich postoj k homosexualitě je převážně negativní, a to z toho důvodu, že považují 

homosexualitu za nemoc či poruchu (a nemoc není normální, ale je špatná). Pechová ve 

svém výzkumu přichází na zajímavý fakt, že jsou obecně vůči homosexualitě 

tolerantnější mladší lidé než starší, ale zásadní výjimku tvoří lidé pod dvacet let. Tento 

méně tolerantní postoj adolescentů vysvětluje Pechová jako důsledek vlastní nejistoty 

v oblasti sexuální orientace a s tím související ostřejší vymezování vlastní identity. 

Jeden z důvodů, proč jsou narážky na homosexualitu dospívajícími používány, může 

být právě budování vlastní identity – narážka je jakýmsi potvrzením vlastní normality, 

kdy ten druhý je pouhým „zrcadlem“ a ve skutečnosti nejde o vztah s ním, ale 

především o potvrzení vlastního já. S tím souvisí to, že v období dospívání je pro 

jedince důležité splňovat určitou normu – být „normální“. Již zmíněná homofobie může 

vést k šikaně či obtěžování lidí, kteří jsou homosexuální, bisexuální či transsexuální, 

nebo vůči lidem, u kterých se tato sexualita předpokládá.  

Homofobie se může projevovat mnoha způsoby, jedním z nich jsou právě 

narážky a slovní spojení odkazující na homosexualitu. Ty mohou být vyjádřeny 

explicitně prostřednictvím verbálních výrazů, nebo implicitně (prostřednictvím gest či 

dvojsmyslů). Během výzkumu jsem se setkala s oběmi formami narážek na 

homosexualitu, s tím, že explicitní forma výrazně převažovala. Implicitní forma, která 

není tak zjevná, může být však daleko „nebezpečnější“ z toho důvodu, že není tak 

prokazatelná a zároveň ji lze těžko zaznamenat. Zahraniční výzkumy, včetně mého 

výzkumu, ukázaly, že s narážkami na homosexualitu se setkal téměř každý. V krajních 

případech může homofobní obtěžování mít tragické vyústění, zvlášť pro homosexuálně 

orientovanou mládež, která často prožívá náročné a bolestné období. Homosexuálně 

orientovaní jedinci mají dvě možnosti, jak se s touto skutečností vyrovnat, jednak se 

s tím daný jedinec nemusí nikdy smířit a snaží se své sexuální touhy potlačit, nebo si 

své zaměření uvědomí a bude se s ním učit žít. Tento proces se nazývá coming out. Co 
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se týče škol, je problematika homosexuality poměrně novým požadavkem, který je na 

školy v souvislosti s homofobií kladen. Škola ze své povahy jen obtížně homosexualitu 

ve výuce zohledňuje jako něco „zcela normálního“. Do velké míry to podporuje i 

nejistota vyučujících, kteří mnohdy nevědí, jak toto téma pojmout, čemuž nahrává 

všeobecná tabuizace sexuality v naší kultuře. Žáci a žákyně s homosexuální orientací 

tedy mohou stát v období dospívání na okraji školního kolektivu a jen obtížně hledají 

spojence v řadách spolužáků a spolužaček a často i mezi vyučujícími. 

 

Výsledky mého výzkumu ve velké míře zapadají do teoretických poznatků, které 

jsou v souvislosti s daným tématem již známé. Přesto se žádná z prací, z kterých jsem 

v teoretické části čerpala, nezabývá problematikou narážek na homosexualitu jako 

celkem, ale vždy je zmiňuje v souvislosti s jiným stěžejním tématem jako jeden z 

aspektů (např. homofobie, dívčí a chlapecká identita, období dospívání, coming out 

apod.). Ve své práci jsem se snažila dosáhnout uceleného pohledu na problematiku 

narážek na homosexualitu. Prostřednictvím výzkumu se mi podařilo zjistit, že narážky 

mohou mít i pozitivní smysl. Dosud byla označení týkající se homosexuality vnímána 

zejména negativně a byl jim přisuzován záporný význam.  

Během psaní práce jsem se přesvědčila o tom, že genderový řád má na náš život 

podstatně větší vliv, než jsem si dříve dovedla představit. Problematika narážek na 

homosexualitu, jako jeden z mnoha projevů homofobie, je toho důkazem. 
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1100   ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo podat ucelený pohled na problematiku narážek na 

homosexualitu ve vztahu k dospívání, který uplatňuje genderovou perspektivu. Narážky 

na homosexualitu byly v dosavadní literatuře zmiňovány pouze v souvislosti s jiným 

(více či méně příbuzným) tématem. Jedná se však o poměrně běžný jev, který dosud 

nebyl zmapován a který je klíčový z několika hledisek. Jednak z hlediska reprodukce 

genderového řádu, dále z hlediska budování identity konkrétních dětí a v neposlední 

řadě může používání narážek hrát významnou roli ve vytváření vztahů ve skupině.  

Narážky na homosexualitu jsou pouze jedním z mnoha možných projevů 

homofobie. Jejich časté používání však svědčí o tom, že mají v komunikaci 

dospívajících významnou roli. Na základě výsledků mého výzkumu, jsem zjistila, že 

používání (i přijímání) narážek na homosexualitu funguje na určitých principech. Ty 

vychází jak z genderového řádu, tak z jeho uplatňování právě v období dospívání, které 

s sebou nese ve vztahu k jedinci jisté specifické nároky. Výsledky mého výzkumu 

potvrdily, že narážky na homosexualitu se používají zejména mezi chlapci. Na základě 

analýzy dat jsem však zjistila, že výskyt narážek mezi chlapci může mít i pozitivní 

význam a že narážky na homosexualitu mohou být v tomto případě jednou 

z (bezpečných) forem vyjádření emocionální blízkosti.  

Významnou roli v používání narážek sehrává samotná skupina, v případě mého 

výzkumu - třídní kolektiv a samotné prostředí třídy. Vztahy uvnitř třídy jsou základním 

východiskem jak pro formu a podobu narážek, tak pro jejich kontext, jejich funkci, 

podnět, který k jejich užití vede i pro reakci, která po jejich použití následuje. 

Svůj výzkum považuji za jakéhosi „předskokana“ dalších výzkumů, které budou 

v tématu šikany či homofobie, jako specifického typu obtěžování/šikany, pokračovat. 

Jak už jsem zmínila, narážky na homosexualitu jsou pouze jednou z mnoha možných 

podob homofobie a nejsou to jen dospívající, u koho se vyskytují. Zajímavé by také 

mohlo být využití mé případové studie jako východiska pro kvantitativní výzkum 

prostřednictvím dotazníků, který by mohl ověřit mé dosavadní zjištěné výsledky a dále 

by mohl poskytnout výsledky nové, které by bylo možné vztáhnout na širší spektrum 

lidí.  
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Zpracování bakalářské práce na toto téma mi přineslo jedinečné zkušenosti, a to 

jak na rovině profesní, tak na rovině osobní. Profesní zkušenosti se týkají samotných 

výzkumných metod (tedy pozorování a rozhovorů) a jejich aplikace do praxe, a dále 

možnosti ověřit si získané informace ohledně dané problematiky ve vztahu k reálnému 

prostředí. Osobní zkušenosti zahrnují překonání počátečních rozpaků a obav z role 

pozorovatelky, zážitky, které jsem získala jako „spolužačka“ dětí z 8. třídy, ale také 

zkušenosti spojené s vlastním vedením výuky. Realizovaný výzkum mi také přinesl 

zajímavé podněty, které jsou inspirací pro mou další výzkumnou práci. 

Výsledky, které tento výzkum v souvislosti s teoretickou částí přinesl, jsou 

vázané především na školní prostředí. Podle mého názoru je v první řadě třeba si 

uvědomit, jakou má používání narážek funkci, resp. vůči komu a kým jsou narážky 

používány. Narážka na homosexualitu se může vyskytnout i v komunikaci mezi jedinci 

(chlapci), kteří mezi sebou mají symetrický vztah, v rámci kterého má používání 

narážek pozitivní význam. Podle mého zjištění, se ale převážně jedná o používání 

narážek či jiných forem homofobního obtěžování vůči jedincům, kteří jsou 

v znevýhodněné pozici (ať už v rámci jednoho či více vztahů, nebo v rámci celé 

skupiny). Proto ve vztahu ke školní praxi doporučuji dbát na následující doporučení34. 

▶ V první řadě by měli být vyučující seznámeni s problematikou homofobního 

obtěžování a šikany, s jejich projevy a s možnými způsoby, jak jim čelit. 

(Zajímavým výzkumem by mohlo být i zmapování znalostí a zkušeností, které 

vyučující ohledně homofobního obtěžování mají a do jaké míry považují případná 

opatření za opodstatněná). 

▶ Při výskytu homofobního obtěžování a šikany je vhodné nahlížet na vzniklou 

skutečnost (mimo jiné) genderovou perspektivou. Ta ukazuje, že homofobie nemusí 

být osobním selháním studujícího, ale že předsudky spojené s ne-heterosexuálními 

lidmi a lidmi, kteří nejsou ve svém chování či vzhledu dostatečně maskulinní či 

femininní, jsou všudypřítomné napříč celou společností. 

▶ Důležité je nepřehlížet žádné náznaky homofobie, ale naopak se snažit s žáky/němi 

o takovém chování diskutovat a pojmenovat ho v souvislosti s tím, jaké dopady 

může na konkrétní chlapce a dívky mít. 

                                                 
34 Následující doporučení, ale i další opatření týkající se boje proti homofobnímu obtěžování, jsou součástí příručky Homofobie 
v žákovském kolektivu (Smetáčková, Braun, 2009). 
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▶ Měli bychom také dávat jasně najevo, že homofobie je na naší škole nepřijatelná – 

např. vytvořením školních (třídních) pravidel, různými speciálními diskusemi 

ohledně tématu homofobie (včetně odkazů na různé materiály a internetové 

stránky). Zároveň je důležité zahrnout (v případě, že se to hodí) téma sexuální 

orientace a předsudky s nimi spojené do standardní výuky školních předmětů (např. 

občanská a rodinná výchova). 

▶ Za důležité považuji také pravidelně a plošně zjišťovat, jak se studující cítí v třídním 

kolektivu a zda nemají zkušenosti s homofobním obtěžováním a pokud ano, tak 

jaké. 

▶ Zároveň by měl být navržen obecný (ale jasný) postup pro žáky a žákyně, kteří se 

s homofobním obtěžováním (ať už přímo či nepřímo) setkají. Měly by být určeny 

kontaktní osoby, na které se mohou studující (ale i vyučující) obracet. Měla zde být 

také možnost, aby se žáci a žákyně mohli o svých pocitech poradit anonymně, např. 

prostřednictvím schránky důvěry nebo internetové poradny. 
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PŘÍLOHA 1 

Záznam z pozorování  

Třída 8.A (10 dívek, 18 chlapců), Základní škola 

14.9. – 25.9. 2009 
 

1. den – pondělí 14.9.2009 

sedím vedle Terezy 
• ČESKÝ JAZYK/mluvnice 

- Vyučuje třídní učitelka 
- první dvě hodiny TV 
- na začátku hodiny mě třídní učitelka uvedla a dala mi prostor se představit a vysvětlit žákům/yním, co je mým úkolem a 

co budu ve třídě dělat 
- téma hodiny: Útvary českého jazyka (vyučuje třídní učitelka) 
- čtení ukázky dialektu: „kluci=ptáci bez peří“ – žáci/kyně se tomu smějí 
- psaní diktátu – učitelka: „dyslektici nemusí psát poslední tři věty“, někdo z žáků se proti tomu ohradil – Radek 

(dyslektik) na něj ukázal prostředníček 
- Aleš je učitelkou napomenut, že se předvádí 

• CHEMIE 
- Suplování (učitelka působí „vystresovaně“ – chemie není předmětem, na který má aprobaci, s dětmi se zná, protože je 

vyučuje angličtinu) 
- Téma hodiny: Látky a směsi kolem nás 
- Zápis do třídnice, kdo chybí – učitelka: „Olda chyběl jenom na TV?“ - Tomáš polohlasem: „si musel ještě vyhonit!“  
- Lavice za mnou, kluci se o něčem baví – Patrik říká Hynkovi: „…..to je „gáj“.“   P1 
- Během hodiny panuje ve třídě volná zábava 
- Učitelka dá za úkol překreslit obrázek z učebnice. Na otázku jednoho žáka, k čemu to je, když je to v učebnici, nebo, zda 

je možné si to okopírovat, učitelka odpoví, že překreslení obrázku žákům „dá“ nejvíce – Honza prohodí směrem k 
Alešovi „obrázek Ti „dá“.“ Oba se tomu smějí. 

• MATEMATIKA  
- Téma: druhá mocnina 
- V hodině je relativně klid 
- Kontrola cvičení – Aleš, k tabuli - Lukáš 

• DĚJEPIS 
- Během přestávky se většina třídy učí na opakování, které je každou hodinu 
- Na začátku hodiny učitelka rozdává písemky, směrem na kluky: „Až zas budete opisovat, tak se to alespoň jeden naučte“ 

– třída se směje 
- Skoro každou hodinu se píše test nebo se opakuje – interaktivní zkoušení/opakování ve smyslu doplňování vět 
- Při testu si žáci/kyně dávají doprostřed lavice školní tašku 
- Lenka, která sedí vedle Aleše, minulou hodinu chyběla a nedoplnila si látku – při testu naprostá rezignace (nepíše 

odpověď ani u lehkých otázek) 
- Téma hodiny: Habsburkové na českém trůnu 

• VOLNÁ HODINA  
- během volné hodiny se třída rozdělí do mnoha skupinek, někteří jdou spolu s kamarády z jiných tříd na oběd, někteří jdou 

do města… 
• INFORMATIKA/ „odpoledka“ 

- Vyučuje pan ředitel 
- Pouze půlka třídy (14 žáků/yň z toho 2 holky – někdo poznamenal směrem ke Lence, že je tam jediná holka – 

nepočítali/přehlídli Terezu) 
- Kopírování obrázků do složky, vytvoření tabulky pro rozvrh 

 

- v některých hodinách je takový hluk, že nikomu není nic rozumět 
- během přestávek panuje ve třídě chaos – kluci si kopou s golfovým míčkem, mlátí se s holkami 
- Při odchodu se ze třídy do šatny – na chodbě chaos, mnoho tříd  jde do šaten, které jsou v suterénu – z davů menších 

kluků se ozve: „ty buzerante“…   
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2. den – úterý 15.9.2009 

sedím vedle Šárky 

• RUŠTINA 
- Jen část třídy, zbytek má němčinu nebo angličtinu 
- Vyučuje třídní učitelka 
- během ruštiny sedí každý sám, 3 dívky a 9 chlapců 
- učitelka při rozdávání opravených písemek upozorňuje Gábinu na psaní jednoho písmenka z azbuky: „Musíš horem“, 

Jirka na to zareaguje: „Spodem to jde blbě“ a s ostatními kluky se tomu smějí 
- Učitelka při vyvolávání: „Daneček ještě nemluvil?“ – kluci posměšně opakují: „Danečku….“ 

• FYZIKA 
- Z učitelky má třída respekt, protože slyšela, že je přísná a dosud jí ještě na žádný předmět neměla 
- Téma: Zelektrování těles 
- Tření hadrem o tyč – ve třídě úsměvy, hlavně mezi chlapci 
- Učitelka dává třídě vybrat pojmenování: tyčinka x lístek – třída preferuje tyčinku 
- Během toho, co má každá dvojice v lavici za úkol tříd hadrem o tyč – kluci na sebe mrkají a naznačují pohledem směr 

k holkám a smějí se tomu, jak holky otírají tyč hadrem 
- Učitelka při výkladu použila slovo „styk“, za které se následně omluvila (aniž by na to slovo třída nějak reagovala)  a 

použila slovo kontakt 
- Psaní poznámek – pomalé diktování a upozorňování na barvy a podtrhávání 

• VELKÁ PŘESTÁVKA 
- kluci se honí po třídě (Tomáš s Lukášem), Tomáš směrem na Lukáše, který ho nemůže dohonit: „Ty čůráku…..musíš 

zhubnout“ 
- kluci svačí trubičky a předvádějí, že kouří „doutník“ 
- Jana s Petrou si půjčily od Terezy mobil a pouští si na něm písničku a do toho zpívají a napomínají kluky, co se honí, ať 

toho nechají, že jsou blbí – kluci na chvilku poslechnou, ale pak začínají znovu 
- Gábina „ochmatává“ koho může, laškuje s klukama – lochtá je, poňouká je…kteréhokoli, který kolem ní projde 
- Kluci se mezi sebou také pošťuchují – nakonec to přerůstá až do agresivity (nejdřív se lochtají, když se na jednoho ale 

seběhne více kluků, začíná být dotyčný agresivní a surový) 
• ČESKÝ JAZYK/literatura 

- Vyučuje studentka na praxi 
- Téma hodiny: Národní obrození – J. Dobrovský, J. Jungmann 
- žáci/kyně neví, jestli si mají dělat poznámky, protože je k tomu studentka přímo nevyzvala – dívají se směrem k třídní 

učitelce, která sedí vzadu   
- čtou se nahlas přísloví: Šídlo se v pytli netají – kluci se smějí 
- Třída je rozdělena do skupinek, ty mají za úkol ke starým příslovím přiřazovat přísloví dnešní, skupinka kluků směrem 

ke studentce, která je napomene, ať neruší: „ty píčo…“ (polohlasem) 
• PŘÍRODOPIS 

- suplování, téma hodiny: Dorozumívání zvířat 
- každá dvojice v lavici – vztah/kamarádství, i mezi chlapci fyzický kontakt (šťouchají se, dloubou do sebe, plácají se) 
- při výkladu rozmnožování – Tomáš gestikuluje směrem ke klukům, co se sedí v lavici za ním (zasunuje prst do otvoru 

vytvořeného prsty druhé ruky), kluci se tomu smějí 
- učitelka při výkladu zrakového dorozumívání uvádí konkrétní příklad: holky se líčí a kluci zase chodí do posilovny – 

třída se směje 
- tendence kluků předvádět a názorně ukazovat co slyší 
- učitelka (nejen tato) napomíná kluky, aby se nepředváděli (téměř v každé hodině) 

• ANGLICKÝ JAZYK 
- polovina třídy, druhá polovina má němčinu, 7 dívek a 10 chlapců 
- na začátku hodiny opakování nepravidelných sloves - Petra  s Honzou se neustále hlásí a chtějí dostat slovo, Petra 

prosebně vykřikuje: „prosím, prosím“ – kluci se jí smějí 
- kluci sedí s někým jiným než obvykle při společných hodinách 
- Mirek narušuje hodinu tím, že neustále smrká do výkladu učitelky – učitelka buď nevnímá nebo nechce vnímat, kluci 

kolem Mirka se tomu hrozně smějí, holky ho napomínají 
- Vláďa při čtení přečte místi „cheaps“ – „shit“ – třída se směje – učitelka tedy vyvolá Mirka, který se taky směje – Vláďa 

na něj ukáže prostředníček, Mirek se při čtení textu snaží repovat, kluci mu různými zvuky snaží dělat hudební kulisu 
- Kluci, kteří otravují téměř celou hodinu, nejsou kolikrát napomenuti ani jednou na rozdíl od někoho, kdo vyrušuje jen 

občas 
- Třída výkladu ani učitelce vůbec nevěnuje pozornost, nedává pozor a baví se 
- Téma: gosip = drby; učitelka anglicky vyzve Šárku, ať řekne nějaký drb týkající se jejich třídy – Vláďa radí: „Nováková 

je lesba“ (Tereza na hodině není, má němčinu) P2 
- Mirek, který sedí vedle Vládi, jí během hodiny brambůrky, jakmile je dojedl otřel si mastnou ruku o Vláďovo 

rameno, ten nepochopil, že si Mirek otírá ruku a myslel, že ho „svádí“ a začal rukama naznačovat, že má ňadra a 
mrkat na něj → obranný mechanismus (?)   P3 

• PRACOVKY-dívky/“odpoledka“ 
- o přestávku ve třídě zůstává jen Tereza 
- kluci jsou v dílnách x holky – vaření → pouze první pololetí, během druhého se to vymění: Rámcový vzdělávací program 

– nový   
- přístup učitelky, její podání (vykládá co je bude čekat: teorie a praxe, během praxe se budou učit vařit a v teorii se budou 

zabývat tématy jako je trh práce, ekonomika domácnosti aj. – podává to stylem, že nechápe, k čemu jim to bude, ale co se 
dá dělat 

- většina holek sedí na zemi na koberci (Tereza stranou), Iveta a Hanka sedí v lavici 
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- učitelka na holky (Jana a Petra), které se pošťuchují: „holky, to se mlátíte nebo hladíte?“ – holky se smějí P4 
- Učitelka na Janu, která se stále něčemu hihňá: „Kekrtko, seš zamilovaná, viď? Jana: „Já? Ne, fuj!“ 
- Učitelka na Petru: „Petra se nebude ulejvat!!!Jako loni…“ Petra přikyvuje 
- Učitelka vyjadřuje své obavy nad příštím pololetím, kdy bude mít „kuchyňky“ s kluky a po jednom čte jejich jména ze 

třídnice a komentuje je, holky se smějí 
- Tereza leží na koberci (holky – Jana s Petrou si o ní šuškají a posmívají se jí) 
- Jana s Petrou se rozdováděly 
- Během přestávky si šla Iveta, která pořád sedí s Hankou (i během přestávky) sednout na koberec ke zbývajícím holkám a 

volala gesty i Hanku, ať si tam jde taky sednout – ta nešla a z legrace řekla, že jí Iveta podvádí, na to se  z koberce zvedla 
Gábina a šla si sednout za Hankou a řekla, že to Ivetě oplatí; pak holky řeší barvu na vlasy (navzájem si vlasy prohlížejí) 

- Při prohlídce kuchyňky: holky si s učitelkou prohlíží kuchyňku, co je v jednotlivých skříňkách, Tereza se prohlíží 
v zrcadle nad umyvadlem – zrovna kolem ní prochází učitelka a říká jí: „Terezo, jsi krásná“ – vedle Terezy stála Jana, 
která si myslela, že učitelka to myslela směrem k ní a něco učitelce odvětila, na to jí učitelka řekla, že to bylo na  Terezu 
– Jana tomu nemohla uvěřit a hnedka šla za Petrou a řekla jí, že učitelka Terez řekla, že je krásná, pak si z toho dělali 
srandu (přitom obě sedí před Terezou a „baví“ se  sní ze všech nejvíc – využívají ji???) 
 

3. den – středa 16.9.2009 

sedím vedle Petra. 

Paní učitelka (třídní) si mě před hodinou zavolala na chodbu, s tím, že mi v dobrém přišla říct, že někteří učitelé si 
stěžovali zástupkyni, že mají pocit, že jsem tu na hospitaci a že pozoruji spíše je, než žáky a že tady ve škole nemají hospitaci 
bytostně rádi, tak abych se tedy snažila více zaměřit na děti a třeba ni něco psát do poznámek, aby učitelé byli klidnější → před 
každou hodinou na učitelé čekám a vysvětlím jim cíl mé bakalářské práce a pozorování s tím, že se jich zeptám, zda jim na hodině 
nebudu překáže a nebudu je rušit = žádám o souhlas, všichni zatím vždy souhlasili 
• ZEMĚPIS 

- stejná učitelka jako na přírodopis 
- na začátku hodiny čeká, až ji opravdu všichni pozdraví (někdy trvá i několik minut) 
- na začátku hodiny nadiktování pojmů (států) – zkusit orientovat se, jeden žák/yně k tabuli – zkoušení, orientování se na 

mapě ČR (losování lístečku s místy) 
- téma: Geologický vývoj našeho území – poznámky si během výkladu dělat nemusí, učitelka jim je nadiktuje později 
- dýjsko-svratecký úval – asociace pojmu („zvracet“) – Radek předvádí Honzovi (svému sousedovi), že zvrací 

• PŘESTÁVKA 
- děti na sebe volají a oslovují se ve většině případech příjmením  
- Lukáš s Tomášem provokují Gábinu – plácají ji po zadku 
- Petra – prohlídla si svačinu Terezy, kterou si vyndala z tašky na lavici, pak si od ní půjčila peníze a šla si do bufetu 

koupit sušenku 
• ČESKÝ JAZYK 

- studentka na praxi 
- ve třídě je hlučno 
- na začátku jsou rozdány písemky z předchozí hodiny 
- do hodiny přišli zástupci ze Zastupitelstva dětí a mládeže, kteří hledají nové členy – dívka a chlapec, mluvila hlavně 

dívka, která byla nervózní a mluvila nesouvisle…třída je moc nevnímala 
- příprava na test – byly rozdány testy, učitelka (studentka) si chce se třídou projít všechny otázky, aby nenastaly žádné 

nesrovnalosti – poučí je tedy, že bude po jednom číst otázky a vysvětlovat, jakou po nich chce odpověď s tím, že je 
upozorňuje, ať odpověď neříkají nahlas, ale jen si ji myslí, že ji potom napíší to toho testu – jakmile ale přečte první 
otázku odpoví Jirka nahlas (nato se naštve paní učitelka třídní a vyzve studentku, ať s nimi nic neprochází, že to jejich 
smůla, že neumí poslouchat); při testu si kluci šeptem radí (x holky opisují), odpovědi opisují i ze sešitů, které mají na 
lavici 

- během toho, co studentka (učitelka) říká správné odpovědi – kluci jí mezi sebou šeptem komentují a smějí se  
- čtení textu (ukázka nářečí) věta: „Putík byl z toho celej hotovej“ – kluci komentář 
- učitelka vyhrožuje Lukášovi, že si půjde sednout vedle Terezy (která sedí sama), protože vedle Tomáše neustále vyrušuje 
- kluci se neustále hlásí, že potřebují na záchod (dovolila to jednomu, chtějí všichni) 

• VELKÁ PŘESTÁVKA 
- Patrik na Hynka.: „To mi neber, ty kokote“! (Hynek mu ze srandy vzal peníze) 
- Honza vzal Gábině její tašku (s puntíky) – Mirek : „Ti jsi ale hezká holčička!“   Honza se naparoval P5 
- Jana naštvaně na Tomáše, který ji plácnul přes zadek, když psala datum na tabuli : „Ti jsi buzerant“ P6 
- holky s klukama si navzájem berou penály a prohlížejí si jejich obsah, kluci zase škádlí Gábinu – lochtají ji a mimoděk se 

jí dotýkají 
- Kluci lochtají Standu – Standa na jednoho z kluků „ty čůráku“ 

• MATEMATIKA 
- Téma hodiny: určování druhé mocniny pomocí tabulek 
- test z předchozího ročníku – opakování; Petra s Janou se během psaní testu pohádaly, že jí ta druhá nechtěla poradit – 

Jana je z toho podrážděná 
- Kluci se navzájem posmívají, když někdo odpoví na dotaz učitelky blbě – kamarádi navzájem posunky a gesta směrem  

k tomu, kdo odpověděl blbě 
- Aleš – nahlas dává najevo, že je chytřejší – komentáře, odpovědi i když není vyvolán 
- Petr si vůbec nepíše poznámky 

• ZÁKLADY ADMINISTRATIVY 
- psaní všemi deseti, cca 14 dětí – půlka holky, půlka kluci + dva žáci z 9. třídy – ostatní mají jiný volitelný předmět a 

právě mají volno, v jedné polovině třídy sedí holky v druhé kluci – v poslední řadě za holkami sedí dva chlapci z 9.třídy 
- učí mamka Moniky 
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- paní učitelka si ke mně sedla a zajímá se o můj výzkum (její syn se právě dostal na filosofickou fakultu na psychologii 
závist, když se kluci zajímají o jinou holku a otravují ji, pomlouvání – oblečení) 

- holčičí přátelství – konkurence, rády se líbí klukům (v některých situacích je v pohledech vidět, vzhled) 
• CVIČENÍ – ČJ 

- 8.A + 8.B 
- Mirek se ptá učitelky (třídní), jestli zase budou mít tu praktikantu, že už jí nechtějí mít, učitelka se ptá proč, Mirek: „Ona 

nám to zkazí“ – ostatní souhlasí 
- Každý sedí sám 
- Při procvičování se ukazuje, že děti mají velké mezery v gramatice – na učitelce je vidět, že má nervy, že to neumí, když 

to s nimi v minulých ročnících probírala 
 

4. den – čtvrtek 17.9.2009 

sedím vedle Oldy 

• NĚMECKÝ JAZYK 
- 7 kluků a dvě holky (Tereza, Lenka), multimediální učebna – procvičování gramatiky pomocí programu na počítači 
- z učitelky mají žáci/kyně respekt 
- někdo se ptá Tomáše, co dělali na fyzice, že chyběl – Tomáš odpoví: „honili jsme tyč“ a směje se  
- test – Standa neměl nemohl najít propisku a zeptal se učitelky, jestli nebude vadit, když bude psát růžovou pastelkou – 

kluci se tomu smáli, ale nikdo žádnou narážku neřekl 
• PŘESTÁVKA 

- Kluci na Oldu volají „Oldánku“, chtějí vidět jeho svačinu, kterou má každý den připravenou z domova (žebrají) 
- Holky (Jana, Petra) čtou smsky, které jim Tereza dává přečíst (od nějakého kluka, s kterým si píše) 

• FYZIKA 
- na začátku hodiny opakování, Radek – mluví strašně potichu 
- Honza – naučený vše nazpaměť, slovo od slova 
- Uvolnění atmosféry ve třídě – učitelka – vtip, jinak všichni dávají pozor a nikdo nevyrušuje (pokud budou vzorní – bude 

jim učitelka dopředu hlásit termín testu, jinak budou „přepadovky“) 
- Petr si hraje s mobilem 
- Třída je vyzvána, ať se rozdělí do dvojic – zbyli Tereza a Mirek, ostatní se jim posmívají, protože je učitelka vyzývá, ať 

se spárují, protože nemá dost tyčí a hadrů, s kterými má třída  pracovat. Jana s Petrou na Terezu „ať se spáruje“, ta dělá, 
že se jí to netýká, Mirek taky  

- Tření hadru o tyč – kluci naznačují masturbaci 
• CHEMIE 

- suplování, učitel (který dle komentářů dětí, není moc oblíbený) 
- Jana je přesazená za vyrušování k Mirkovi – na protest si sedne úplně na roh lavice, Jirka se jim posmívá (škodolibost), 

Lukáš je zase přesazený k Petře, která teď sedí sama – oba sedí na jiném konci lavice, co nejdál od sebe to jde 
- Třída má samostudium pomocí učebnic, kde si má číst 
- Učitel na Moniku, jak to,že se neomluvila, když nemá učebnici – nepříjemný tón, ztrapnění (Monika si tedy stoupá a 

čeká, až ji učitel vyvolá a nechá jí se omluvit, že nemá učebnici) 
- Učitel na Vítka: „Vítek se hlásí nebo si upravuje porost?“ (Vítek má delší vlasy) Vítek: „upravuju si vlasy!“ učitel: „Máš 

to moc hezký!“ (ironicky), Vítek – typ (náušnice, prstýnky, dlouhé vlasy, v obličeji dívčí vzhled) 
- Petr na Vítka hází kuličky hroznového vína – Vítek: „jebej na to…!“ 

• PŘESTÁVKA 
- Petr na Vítka, který si jde sednou vedle něj „Sedej vedle mě, buzno“ Vítek si sedá a nereaguje P7 
- Radek tahá Lukáše zezadu za kapucu – Lukáš: „ Co děláš? Ty seš čůrák!“ 
- Kluci po sobě hází víno – Petr na Filipa „hej, kundo“ 
- Gábina a Jirka spolu laškují (narážky) 

• MATEMATIKA 
- na začátku hodiny opakování; služba vybírá DÚ (všichni se vždycky horlivě ženou sbírat úkoly, písemky nebo rozdávat) – 

učitelé taky používají většinou příjmení žáků 
- Učitelka upozorňuje Petru s Janou, které se baví, že by se od začátku měly učit, aby nemusely dělat reparát – holky se 

červenají a tváří se naštvaně 
- Práce ve dvojicích – počítání příkladů (jeden píše a druhý hledá v tabulkách) – Tereza je s Hynkem, vůbec se spolu 

nebaví a každý dělá svou polovinu. Tereze to trvá déle. Když učitelka obchází a Hynek píše, Tereza předstírá, že hledá 
v tabulkách, ale dohromady nepracují 

• PŘESTÁVKA 
- Gábina se prohlíží v zrcátku – kluci jí ho berou a dělají si legraci, jestli jim to sluší 
- Terka fotí holky (Janu s Petrou – které dělají různé pózy), pak jí nabídnou, že jí také vyfotí (ale samotnou) 

• DĚJEPIS 
- učitelka vysvětluje, co znamená přijímání pod obojí – Mirek zná „otčenáš“ a je vyzván, ať ho odříká před ostatníma, což 

udělá 
- učitelka diktuje poznámky, Mirek volá na Petra přes celou třídu, ať mu vrátí tužku, Petr: „Ty seš kokot, nemám tvoji 

tužku!“ 
- Petr usnul, učitelka to ví, ale nechá ho – směje se s ostatníma 

• VOLNÁ HODINA 
- před školou, děti čekají, než školník otevře školu: Lenka stojí s kamarádkou na druhé straně ulice a volá na 

holku, která stojí opřená na druhé straně o školu (M.): „Nečum jí na zadek, ty takovej stejně nikdy mít nebudeš!“ 
(kolem M. procházely nějaké dívky) „Jo já vlastně zapomněla, že se lesba“! – M. na to nereagovala, koukala 
někam jinam, stála sama    P8 
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• RUŠTINA 
- Tomáš ukazuje Jirkovi, který sedí za ním, co dokreslil do jednotlivých obrázků v pracovním sešitě → banán „penis“, u 

dalšího obrázku „poprsí“ apod. 
- Píše se test (Petr nepíše) 

• OBČANSKÁ VÝCHOVA 
- Třídní učitelka 
- úvodem hodiny učitelka dětem oznámila, že se pojede na exkurzi k soudu, ale že se všichni nevejdou do autobusu a bude 

se muset rozhodnout, kdo nepojede… 
- Téma: Podobnost a odlišnost lidí, hodinu jsem vedla já (úvodem hodiny aktualita, dále test na temperament) 

 

5. den – pátek 18.9.2009 

sedím sama 

• ČESKÝ JAZYK/literatura 
- Třídní učitelka třídu informuje ohledně třídnické hodiny, která bude každý pátek před vyučováním vždy deset minut před 

začátkem první hodny. Učitelka se zeptala, jestli ti, co dojíždí s tím nebudou mít problém – přihlásí se Olda, který je 
zmatený a neví, jak mu budou jezdit autobusy, nakonec vyjde najevo, že si myslel, že to bude od půl osmé večer – na to, 
mu učitelka řekne, že „ona má tu školu tak strašně ráda, že teda chce být od rána od sedmi do osmi do večera“…celá třída 
se směje 

- opakování národního obrození – děti jsou rády, že nemají studentku 
- dále se upřesňuje, kdo bude mít příští týden službu na tabuli (služba se střídá po dvojicích, které spolu sedí v lavici → 

Aleš odvětí, že učitelka říkala, že budou mít službu ještě další týden znova Lukáš s Tomášem, protože ji nedělali pořádně 
- téma: Počátky českého divadla – učitelka hovořila o Matěji Kopeckém – Jana s Petrou se otočily na Terezu a zopakovali 

jméno „Kopecký“ a při tom na ní mrkaly (Tereza si zřejmě píše/chodí s chlapcem, který se jmenuje příjmením 
„Kopecký“) 

- Žáci/kyně se ptali na praktikantu, zda ji ještě budou někdy mít, že už ji nechtějí x učitelka jim podrobněji vysvětlila, 
v čem spočívá praxe a jak probíhá, s tím, že to není pro studenty vždy jednoduché a že se sami teprve učí a ať jsou 
tolerantnější, dále zmínila, že její povinností je napsat „elaborát/posudek“ ohledně studentky – děti radí, aby jí ho 
nenapsala/neschválila → učitelka jim vynadá (z lavice od kluků se ozve „kráva, ať chcípne“ – myšleno na studentku) 

• PŘESTÁVKA 
- Menší skupinka (po přestávce následuje AJ) – baví se více dohromady 
- Kluci se strkají (Honza, Mirek) – Honza na Mirka: „ty, čůráku!“ 

• ANGLICKÝ JAZYK 
- zkoušení z nepravidelných sloves – nechal se vyvolat Honza (má to naučené nazpaměť) 
- Matěj se ptal Moniky, která seděla přes uličku, co včera probírali během AJ, protože chyběl → učitelka viděla, jak se 

Monika otáčí a řekla jí, že ji hnedka také vyvolá na zkoušení, Monika nic neřekla a nechala se vyvolat (na Matěje 
neupozornila), ten se jí snažil na oplátku radit, když si nemohla na něco vzpomenout 

- Jirka je otočený ke Gábině, baví se s ní a „škádlí“ ji – vzal ji sešit a píše jí do něj vzkazy 
- Zpívání písničky Beatles  - nahrávka je puštěná hodně potichu, nikdo nezpívá – stydí se (x ruština – také se tam zpívají 

písničky, všichni ale zpívají nahlas) 
- Téma: přídavná jména  a příslovce, procvičování – zadání: „řekněte, jak to lidé dělají“ → ve třídě smích (hlavně Honza) 
- Jana s Petrou se pošťuchují a otravují – učitelka je napomíná a upozorňuje, že Petra loni skoro propadla a Jana na tom 

s AJ také není zrovna nejlépe, holky ztichnou 
• VELKÁ PŘESTÁVKA 

- třídou prošla učitelka do kabinetu – Aleš na kluky „To je pořádná plazma“ + roztahuje ruky do šířky, kluci přitakávají 
smějí se 

- Gábina se baví s kluky. Jeden z kluků ji vytáhne z vlasů malý skřipec a řekne: „S těma skřipcema vypadáš jako kurva“, 
Gábina na to nic neříká a upravuje si rozcuchané vlasy. Jirka  si čte v mobilu Gábin její zprávy a ukazuje je i ostatním 
klukům. Gábině to nevadí. Kluci se baví o sexu (z jejich skupinky zaznívá slovo sex), Jirka pak ostatním klukům šeptá 
něco o Gábině a kluci a to: „Fakt jo?“ 

- „vypadáš jak přiteplenej Hurvínek!“  Tomáš na Lukáše, zase se pošťuchují, při jaké situaci (?) P9 
- Jana plivla Jirkovi pod lavici, když tam nebyl („tajná vzpoura“) 
- Lukáš s Tomášem vyběhli mimo třídu – ve třídě nastal klid 
- Jana vzala Tereze peněženku a počítala jí, kolik tam má drobných 

• MATEMATIKA 
- rozdávání a kontrola testů, učitelka: „Kdo měl jedničku?“. Přihlásili se asi čtyři žáci/kyně. Jirka na Honzu : „Ty šprte!“ – 

učitelka to zaslechla: „Proč mu nadáváš?“ Jirka: „To není nadávka“, učitelka: „Jestli ho tím chceš urazit, tak je to 
nadávka“ Jirka: „to chci“. 

- Aleš se ptá, jestli dostane zápis do třídnice, když udělal omylem jiný domácí úkol 
• PŘESTÁVKA 

- Honza na Matěje, který sedí za ním a zatahal ho za triko: „Au, ty buzerante, ty budeš sedět tady?“ Mat ěj: „No“, 
Honza se otočil a vzal Matějovi z lavice žákovskou knížku a prohlížel si v ní „ten buzerant má z matiky dvojku“, 
vrátil mu žákovskou a dál si ho už nevšímal, Matěj na to nic neřekl  P10 

• HUDEBNÍ VÝCHOVA 
- téma: artmusic – artificiální a nonartificiální hudba 
- kdo chce, může se jít posadit na koberec – holky sedí u sebe a kluci taky u sebe, ne všichni si na koberec šli sednout 
- další část hodiny všichni už znovu seděli v lavicích a do dvojice dostali texty písniček – učitelka jim je pouštěla písničky 

a oni zpívali → písnička Tři čuníci: Tomáš s Lukášem místo čumák na čumák  zpívali „ čurák na čurák“;   P11. Učitelka: 
„teďka zahrajeme Krtka“ – Petr : „Mrdka“ – Jana K., ostatní k ní písničku vztahují kvůli jejímu podobnému přijímení 
(tváří se, že jí to vadí) 

- Honza na Robina „Hej hybride, podej mi to“ . Robin mu to podá 
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- Matěj na Honzu, který dělá blbosti při zpívání: „Ty trotle“ 
- Petr na někoho „ty zmrde“ 

• PŘESTÁVKA 
- Honza s Matějem se perou 
- Příprava na hodinu 

• ZEMĚPIS 
- zkoušení u tabule – mapa ČR → Petr se sám dobrovolně přihlásil, věděl jednu otázku z šesti a dostal 5. Učitelka se diví, 

proč se přihlásil, když to neumí. 
- Radek je dobrý v moderních dějinách, učitelka se ptá na letopočty – téměř všechno jako jediný ví 
- Honza dělá prasátka pomocí pravítka na Petru 
- Tereza má na ruce během hodiny taštičku s mobilem. Každou přestávku hraje ne mobilu hry, je na internetu, píše smsky 
- Petr kvůli něčemu volá na Oldu: „Ty seš kokot“ 

• PŘÍRODOPIS 
- Suplování, práce ve skupinkách. Všechny zajímá, jaké budou skupinky a jak budou utvořeny. Honza říká: „Hlavně ne 

s holkama!“ 
- Práci, kterou ve skupince vytvoří, pak budu před zbytkem třídy prezentovat. Celkem jsou vytvořeny čtyři skupinky. Aleš 

je přiřazen k Ivetě, Hance a Matějovi, praštil učebnicí o lavici jako vyjádření toho, že mu to hrozně vadí. Další skupinku 
tvoří celá řada u dveří (včetně dvojice Jirka + Gábina). Další skupinkou je Tomáš, Lukáš, Šárka, Jitka, Radek a Honza, 
ten protestuje a je naštvaný. Nahlas má námitky, že „nechce být Lukášem“ – učitelka se rozzlobila a  poslala ho pryč ze 
třídy s tím, že „má věčně nějaký problém a že bude teda sám“ Petr nahlas prohodí „On tě Lukáš balí, co?“ P12. Další 
z kluků „No jo, Honza zase bude brečet“. Honza měl na „mále“. 

- skupinka má za úkol zpracovat vždy jednu kapitolu z učebnice, udělat poznámky a pak to přednést a zapsat na tabuli. 
V jedné skupince dělá poznámky Mirek. V další skupince se rozdělili na půl – holky a kluci a každý měl svou půlku 
pasáže, Tereza je vyčleněná 

- Učitelka: „Napište si člověk (homo)….“ Matěj dodá: „Uši“ P13 
- Učitelka: „homonizace/polidštění je proces…“ – směrem ke Standovi dodá „U někoho se ten proces nevydařil, viď 

Stando?!“ Třída i Standa se smějí. 
 

6. den – pondělí 21.9.2009 

vedle Terezy 

• TV/kluci 
- Kluci jsou v tělocvičně a mají učitele, holky mají učitelku a jsou venku 
- rozcvička – vede ji Tomáš, který měl před tím i nástup, učitel sleduje rozcvičku: „Abyste si něco neudělali“, cviky, 

běhání, závody… 
- Kluci mají na výběr co chtějí dělat, vybrali si florball – učitel určil 2 kapitány: Mirek a Tomáš. Ti si vybírají si 

z ostatních své týmy, mezi prvními byli vybráni Jirka, Aleš, Standa, poslední zůstali Lukáš a Robin 
- Učitel se Jirky ptá, kdo z jejich týmu bude v bráně. Jirka si nemůže vzpomenout na křestní jméno, nakonec řekne jen 

„Novák“ 
- Kluci mají za úkol střídat se v hřišti sami, protože je jich v týmu víc než hraje hráčů. Nestřídají se, hrají jen ti „nejlepší“, 

co dávají góly (stále sedí Robin, Matěj a Patrik), Mirek sám od sebe vystřídal Robina 
- Hierarchie v tom, kdo vystřelí na bránu a kdo získá míček – ten kdo získá míček většinou nedává góly, ale nahraje tomu 

„lepšímu a rychlejšímu“. Pokud dal náhodou gól někdo ze „slabších“ nikdo si s nim neplácnul a neradoval se 
- Jirka plácnul Aleše po zadku (kamarádi) – Aleš ani nikdo jiný na to nereagoval 
- Kluci nebyli nijak sprostí nebo agresivní, brali to jako zábavu 

• ČESÝ JAZYK/mluvnice 
- Studentka, se vstupem do třídy – komentáře, povzdechy dětí 
- Tereza šla k učitelce s omluvenou v žákovské knížce (Jirka se otočil na kluky za sebou v lavici a upozornil je na Tereziny 

punčochy. Kluci se smějí) 
- Ve třídě je velmi rušno, všichni se baví 
- Diktát na vyjmenovaná slova. Před tím opakování vyjmenovaných slov, ukázalo se, že skoro nikdo neumí vyjmenovaná 

slova – paní učitelce (třídní) došla trpělivost, protože ve třídě je velký hluk, nikdo nedává pozor. 
- Dyslektici mají v diktátě úlevu – mají kratší text (Radek, Robin, Olda) 
- Kontrola diktátu – Mirek si stěžuje, že za sebou mají tělocvik a že jsou unavení 
- Třídní si stěžuje, že je rozdíl mít celou třídu a mít jen skupinku jako je tomu třeba u cizích jazyků – „na Němčině jste 

určitě v pohodě u slečny H. (studentky)“ – odpověď třídy: „Když na němčině se paní učitelky bojíme“. 
• PŘESTÁVKA 

- Jirka. Aleš a Standa se baví…ze skupinky zazní “ty čůráku“ 
• CHEMIE 

- suplování, učitelka na AJ 
- čtení v učebnici. Všichni se mezi sebou baví, doplňují a komentují toho, kdo čte, dělají kraviny. Přes výhružky učitelky je 

stále ve třídě hrozný rámus. Učitelka vyhrožuje, že bude třída psát test. Ten nakonec opravdu děti psaly, protože se 
všichni dál bavili. Po vybrání testů prohodí Jana směrem k učitelce „kráva“, ostatní také nadávali a měli připomínky a 
cítili se ukřivděně. 

- Poté, co se řekne zadání, se neustále někdo ptá, co se má dělat (opakuje se skoro každou hodinu) 
- Hynek a Patrik komentují tichým hlasem 
- Učitelka něco vysvětluje Vláďovi v první lavici. Mirek za učitelčinými zády gesty naznačuje, že ji propleskne. 
- Mirek se rozčiluje na Janu s Petrou, které se baví: „Držte huby“. Holky na to nereagují a se pořád hihňají a dělají 

hlouposti. 
- Jirka se neustále na něco ptá (na kraviny) – nevidí na tabuli, proč to musí opisovat z učebnice, když to má v učebnici a 

může si to kdykoli přečíst (upoutává pozornost). 
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- Tomáš si odsedl od Lukáše k Radkovi, protože jeho soused Honza chyběl,  a zezadu pošťuchuje Lukáše, ten se na 
Tomáše otočí a řekne „Ty buzno…“ Tomáš naznačí ránu pěstí P14 

• PŘESTÁVKA 
- Vláďa říká Petře nějakou říkanku: „…lesbička…králí čka“ P15 
- Hynek na Patrika, který stojí opřený o lavici „Co ty buzno“  a píchne ho tužkou do břicha, Patrik mu to oplatí  a začnou 

se honit po třídě  P16 
- Vláďa na Petru – naráží na ní ohledně nějakého kluka → „takovej buzerant“  – Jana s Petrou na to: „Nene, náhodou je 

pěkněj…“ P17 
• MATEMATIKA 

- rozdání testu 
- Aleš na Petra, který sedí za ním, „Co děláš, ty buzerante?!“. Petr má nasazené sluneční brýle a nic si nepíše. P18 
- Když se píšou příklady na tabuli, Aleš vykřikuje výsledky dopředu, ještě než se učitelka zeptá. 
- Učitelka se při vysvětlování příkladu ptá: „Víte proč to tak vychází?“ . Petr odpoví „Protože je „gájovský“.“ P19 
- Petr je poslán na chodbu, protože po třídě hází vlaštovky na Filipa a ten mu to oplácí 
- Olda se ptá Lenky, jestli půjde na oběd a jestli může jít s ní 
- Jana si vzala tabletku na bolení v krku a rozhlédla se, jestli si toho někdo všimnul (Chtěla, aby si toho někdo všimnul. Je 

ráda, když si je něčím zajímavá – např. o přestávku jí přesnídávky, suchary pro kojence, protože má malého brášku) 
- Matěj s Oldou se baví, učitelka na ně: „Jen se bavte, budete mít problémy“. Někdo z kluků vykřikl „Oni spolu chodí!“ 

P20 
• PŘESTÁVKA 

- Lukáš vzal Radkovi penál a hodil mu s ním. Radek na to reaguje: „ty buzno!“ P21 
• DĚJEPIS 

- opakování 
- test (většina dětí opisuje ze sešitu) 
- Učitelka říká Vláďovi, který něco poznamenal směrem k Petrovi a jeho přístupu ke škole „Nikdo by se neměl 

podceňovat, nejde na každém vidět na prvním místě jen to špatné.“ Na Vláďovi je vidět, že se stydí, Petr dělá, že se ho to 
netýká. 
 

7. den – úterý 22.9.2009 

vedle Moniky,  pak vedle Hanky 

• RUŠTINA 
- zapisování známek + opravování chyb (učitelka mě upozorňuje, že Radek, i přesto, že je dyslektit a v češtině „škrábe“ 

píše azbukou krasopisně) 
- zkoušení říkanek 
- Každý sedí sám, je klid. Mezitím, co Petr dopisuje diktát, který minule nepsal (i když nechyběl), ostatní pracují na 

samostatné práci. 
- Učitelka se třídy ptá, jak jim jde Fyzika, děti říkají, že je v pohodě. 
- Děti učitelku přemlouvají, aby jim samostatnou práci opravila hned.  

• PŘESTÁVKA 
- Při čekání před třídou než vyjde z učebny jiná třída, vyšla ze třídy nějaká dívka a aniž by něco řekla dala velkou 

pusu na pusu Janě, která čekala s ostatními před třídou. Ta si pak pusu utřela a bylo vidět, že jí to nebylo moc 
příjemné . Většina si toho nevšimla a kdo ano, tak na to nereagoval. 

- Hynek na Matěje „ty čůráku, jdi do píči..“ 
• FYZIKA 

- Na začátku hodiny se učitelka ptá: „Kdo se chce nechat vyzkoušet?“. Přihlásil se Vláďa. Po tom, co ho učitelka 
vyzkoušela se ho zeptala, jakou známkou by sám sebe hodnotil a zároveň vyzvala ostatní, ať ho také ohodnotí. 

- Učitelka znovu  opakovala pokus tření hadrem o tyč. Vláďa asistuje, stojí před tabulí a tře hadrem plastovou  tyč. Filip 
má na něj narážky. Pak pomáhá Tomáš a tře hadrem tentokrát o skleněnou tyč a Vláďa na něj: „jako doma, Tome“, 
ostatní kluci se smějí 

- Tomáš si zase odsednul od Lukáše, ten se v lavici přesunul na jeho místo k oknu a seděl tím pádem přímo před ním 
- Chybí Gábina – Jirka se chová jinak, je v pohodě, i přesto, že vykřikuje, už se tolik nepředvádí  a je to hodně znát 
- Učitelka připomněla, že příští pondělí je státní svátek – sv. Václav. Někdo z kluků se podivil, Jana na něj : „Ty to nevíš, 

jo?“ Kluci na ní udělali ksichty. 
• VELKÁ PŘESTÁVKA 

- Bufet – přestávku jsem strávila v bufetu, který je v suterénu. Bufet vypadá tak, že je to pouze jedno malé okýnko 
s pultem ve zdi. Panuje zde naprostý nepořádek….Starší děti předbíhají ty malé, na které se většinou během přestávky 
nedostane ani řada. Zároveň některé děti plivou z vyššího patra na hlouček dětí stojících před bufetem. 

• ČESKÝ JAZYK 
- Vyučuje studentka 
- utvořeny čtyři skupinky, opakování Národního obrození. Skupinky si třída mohla utvořit sama. V jedné skupince jen 

holky. Z každé skupinky pak vždy jeden prezentuje práci celé skupinky. Prezentují ti samí žáci/kyně jako při prezentace 
během přírodopisu (Vláďa, Monika, Matěj a Mirek) 

- Učitelka se ptá, co je to „polygot“ – někdo odpoví „Postižený“ 
- Učitelka chce stáhnout tabuli, ale nedosáhne na ní, požádá, zda jí někdo pomůže. Mirek nejdříve naznačil, že vstane a 

pomůže jí, ale pak si to rozmyslel 
- Čtení ukázky z divadelní hry – Mirek je učitelkou určený jako Magdalenka (moc se mu to nelíbí, protože se m ostatní 

smějí), pak to vezme jako legraci a ženským hlasem říká: „Já jsem Magdalénka“. 
• PŘESTÁVKA 

- během přestávky přišla Gábina, která do té doby chyběla 
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• PŘÍRODOPIS 
- suplování  
- test/opakování → na začátku pravidla ohledně psaní testů (po rozdání papírů, už nikdo nekouká do sešitu, na stole pouze 

dvě propisky, popřípadě žákovskou knížku; podpis, datum a oddělení atd.). Třída se tváří naštvaně/podvedeně, že píšou 
test, ale všichni poslouchají a dávají pozor. Jirka. se zase zbytečně ptá, zda otázky musí psát popořadě. 

- Učitelka vyzývá žáky/kyně, aby si sedli podle zasedacího pořádku – Tomáš si musel sednout zpátky vedle Lukáše 
(učitelka je pak neustále napomíná, protože se baví) 

- Závěrem hodiny si třída má dělat sama výpisky z učebnice, aby se žáci naučili dělat si  poznámky i sami 
• PŘESTÁVKA 

- učení se nepravidelných sloves 
• ANGLICKÝ JAZYK 

- Test z nepravidelných sloves. Skoro všichni mají taháky. 
- Olda jde za trest, že se radil, k tabuli. Vůbec učitelce nerozumí, co po něm chce a proč musel jít k tabuli, dostane čtyřku. 
- Vláďa jde za dveře za to, že řekl „shit“, když chtěl dát sešit k oznámkování, ale byl už 4. v pořadí a učitelka si od něj tím 

pádem už sešit nevzala. 
- Petra byla na záchodě a vrátila se zároveň s Vláďou, který byl za dveřmi  a pro kterého šel Mirek. Matěj na společný 

návrat reagoval slovy: „Vy jste tam byli spolu, jo? Vláďo, co jste tam dělali?“ 
- Jirka kopnul Mirka do zadku, ten na to reaguje: „néé, on mě kopnul do prdele!“ a držel se za zadek, v zápětí Mirek máchá 

štětcem před Jirkou se slovy.: „Já vás namaluju, pane“ (ženským hlasem). 
- Učitelka na Janu, která se baví: „Jano, máš určité úlevy, ale to neznamená, že nemusíš pracovat!“. Ostatní říkají: „A v 

čem má úlevy?“ Hynek říká „Asi kvůli té její blbosti“. 
• VOLNÁ HODINA 

- oběd ve školní jídelně (která je společná pro několik škol a nachází se mimo školu)– skupinky 
• VÝTVARNÁ VÝCHOVA/“odpoledka“ 

- odevzdávání domácích úkolů/výkresy 
- na začátku hodiny kontrola, zda mají všichni všechno (pomůcky + sešit) 
- oslovení Gábiny „Gábinka“ (používá více vyučujících) 
- neustálé napomínání Jirku, který se stále otáčí a vyrušuje 
- téma příští VV – origami 
- téma hodiny: Lunární znamení, kompoziční principy = očekávaný výstup 
- povídání o kompozici 
- Učitelka: „Kdy ses narodil, Jirko?“ Jirka.: „Nevim“, učitelka: „Tak se podívej do žákovský“ Jirka: „22.8.“ Učitelka: „Tak 

to seš Panna“ . Ostatní se smějí. 
- Učitelka je celkem přísná, i tak ale děti hodně vyrušují a povídají si, navzájem si dělají ze svých výkresů legraci. 
- Lukáš je učitelkou přesazený k Tereze 
- Učitelka neustále někoho napomíná 
- Děti se pořád hlásí a chtějí znát názor učitelky na jejich výkres 
- Konec hodiny: Gábina šla na záchod, Jirka za chvíli taky → Petr na něj naznačuje gesty pohyby souložení 

 

8. den – středa 23.9.2009 

• ZEMĚPIS 
- Na začátku hodiny učitelka žádá, aby si každý pořídil sešit, z kterého bude moci trhat papíry např. na písemky (dlouhé 

odůvodňování důležitosti sešitu) 
- Matěj radí Oldovi při samostatné práci (nejen při zeměpisu) 
- Patrik a Hynek se v lavici pošťuchují (lokty, štípání) 
- Učitelka vyvolala Filipa. Mezitím než Filip požadované místo na mapě objevil, vyvolala Moniku. Filip něco směrem 

k Monice, která ho šla k tabuli vystřídat, utrousil: „Ty…“ 
• PŘESTÁVKA 

- Menší kluci se honí po chodbě, Aleš „to sou čůráci“ 
• CVIČENÍ – ČEŠTINA 

- studentka, téma: Pravidla pravopisu 
- jedna skupina – druhá má cvičení z matematiky 
- Každý sedí sám. Tomáš sedí před Jirkou, pořád se na něj otáčí a smějí se. 

• PŘESTÁVKA 
- Filip našel čtenářský průkaz nějakého „Dudka“ . Vzal ho a ženským hlasem říká: „Já jsem Dudek“ Monika: „Ty 

nejsi dudek, ty jsi gay!“ Filip: „Já jsem Dudek“. P22 
- Mirek na Jirku, který právě přišel do třídy: „Píčo, mám kuli z diktátu“ 
- Když zjistili i ostatní kluci, že mají špatné známky z diktátu (sešity ležely na stole učitelky)  začali nadávat na studentku, 

Filip pronesl: „To je píča“ 
• CVIČENÍ – ČEŠTINA 

- Narážky na vzhled ustudentky po jejím příchodu (kluci předvádí nafouklé tváře) 
- Vláďa hledá v Pravidlech, s kterými pracují, sprostá slova (mrd, kokot, sex a příbuzná slova) 

• VOLNÁ HODINA 
- kluci 8. a 9. třídy při čekání na otevření školy – postrkávají se mluví na sebe ženským hlasem 

• ODPOLEDKA – HOLKY SPORTOVNÍ CVIČENÍ 
- Před odpoledkou holky čekají na učitelku před šatnami na chodbě, přijde školník a říká: „Na koho tady čekáte?“ Jana 

utrousí: „Na tebe určitě ne…“ pak chvíli pomlouvají s Petrou školníka, kterého nemají rády a vzpomínají na toho 
předešlého 

- Holky jsou ze dvou tříd – každá má svou skupinku a navzájem se nebaví (5 holek z jedné třídy a 2 z druhé) 
- V šatně jsou obě skupinky na opačném konci. 
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- Rozcvička – holky to odbývají, protože učitelka si na chvilku odběhla. 
- Nadávky mezi sebou: střevo, jelito…. 
- Venku: Jana s Petrou se plácají pozadku a tahají za ramínka podprsenky Jana na Petru: „Ty úchyle! Ona mi 

chtěla udělat zářez“ . Ostatním holky si jich nevšímaly a myslely si o nich své. 
 

9. den – čtvrtek 24.9.2009 

sedím vedle Terezy 
• PŘESTÁVKA 

- Lukáš přišel do třídy a praštil žákovskou o lavici se slovy: „Ta píča tam není“ (byl s žákovskou knížkou za učitelkou 
v kabinetě, aby mu potvrdila omluvenku) 

• FYZIKA 
- Tomáš si znovu odsedl od Lukáše do poslední prázdné lavice  
- Jirka hází papírky do vlasů Mirkovi, který sedí před ním a ukazuje to klukům za ním 
- Učitelka vyvolala Robina, který sedí v první lavici. Ostatní kluci se mu smějí a čekají, co z něj „vypadne“. 
- Jana se chtěla nechat vyvolat, aby na tabuli mohla jít nakreslit požadovaný obrázek. Jirka její hlášení komentuje: 

„Ježiši…“ Jana byla vyvolána a šla k tabuli, Jirka směrem k Mirkovi, který se právě vracel od tabule „To je kráva – ta 
Jana“ a pokynul hlavou směrem k Janě, která byla u tabule 

- Jirka znovu hází po Mirkovi papírky, ten na to reaguje: „Jdi do prdele..!!“ Jirka se tomu směje. 
- Děti dostanou za úkol vypracovat pracovní list, na kterém jsou cvičení. Pak mají za úkol si listy mezi sebou vyměnit. 

Jana s Petrou si je vyměnily mezi sebou – Tereza si svůj pracovní list s nimi chtěla vyměnit do trojice – Jana: „Ale my už 
to máme vyměněný mezi sebou!“ (viz. sportovky – chtěly všechno hrát jen spolu, nechtěly být oddělně v týmu, stále 
spolu) 

• VELKÁ PŘESTÁVKA 
- většina ve třídě 
- kluci po sobě hází  papírovými vlaštovkami a trefují se navzájem přes celou třídu – ostatní přihlíží a smějí se. Standa dělá 

hlouposti při uhýbání létajícím vlaštovkám – Hynek to pro sebe se smíchem komentuje: „To je dement!“ 
- Jana si vyndala svačinu, Vláďa, který sedí před ní: „Takovej plesnivej rohlík…“ Jana: „Ty ho máš plesnovýho!“ Robin , 

který to zaslechl, směrem k Vláďovi : „Taková urážka!“ Vláďa: „Já to neberu jako urážku, ona neví o čem mluví!“ 
- Robin se s Vláďou pere v lavici o propisku a navzájem se s ní píchají → Jana: „Petro, oni si honí. Podívej, oni si honí!“ 

Vláďa ironicky: „no jasně!“ , ale poté s tím přestali  P23 
- Vláďa bral Jitce penál a vyndával jí z něj věci 
- Kluci po sobě hází kouskem křídy (rány) 
- Jirka a Gábina se o něco perou v lavici 
- Jana vycházela ze třídy a zavadila a převrhla židli s taškou Mirka, Jirka to viděl a řekl: „Ty jsi píča…“ Jana na to 

reagovala: „Ale prosim tě…“ a vyšla ze třídy na chodbu. 
• CHEMIE 

- suplování, pan učitel  
- Tomáš musí sedět podle zasedacího pořádku – sedí zase vedle Lukáše 
- Samostatná práce – počítání příkladu, Jana s Petrou to neuměly – Petra se otočila k Tereze a vzala si její sešit a opsala si 

z něj výsledky, poté se přihlásila k tabuli, že už to má 
• PŘESTÁVKA 

- „válka“ holky proti klukům (holky klukům kradou vlaštovky, se kterými si hází po třídě,  a perou se o ně s kluky, kteří je 
chtějí získat zpátky) mimo je: Gábina, Hanka, Iveta a Tereza 

- některý z kluků zakřičel na Matěje,  který se přes celou třídu hnal s vlaštovkami směrem ke koši „Ty bukvice!“ 
(zřejmě do někoho strčil…?) Mat ěj nereaguje a běží dál    P24 

• MATEMATIKA 
- Téma: mocnina a odmocnina 
- K tabuli je na opakování vyvolaný Filip – neumí nic, ani základy, učitelka mu „vynadala“ a řekla mu, že pokud nezačne 

nic dělat, dostane 5 a pošle ho sednout. Filip je zaražený, nic neříká. 
• PŘESTÁVKA 

- Tomáš s Lukášem se pošťuchují, Tomáš Lukáše fackuje, ten na to reaguje:„Ty zmrde!“ 
- Petr plácne Petru po zadku, ta se směje a jde si sednout do lavice, se smíchem říká: „Do prdele“ 

• DĚJEPIS 
- na začátku hodiny, učitelka děti vyzve, ať napíší sebehodnocení týkající se hodin dějepisu (nový RVP – dělá se to tak 

v každém předmětu: portfolio žáka). Poté učitelka vyvolala několik žáků/yň, až jí hodnocení přečtou nahlas před celou 
třídou. Vyvolala i Terezu, ať to přečte, ta říká: „Já to ale po sobě nepřečtu“ (kňučivým a stydlivým hlasem – někteří 
začali knučení napodobovat a smát se) číst před třídou!!!??? 

- zapisování známek do žákovské knížky, učitelka směrem k Janě: „Co to je za prasárnu? Holka jako obrázek a tohle…“ 
ukáže směrem k žákovské knížce, Jirka na to reaguje.: „To jo, holka jako obrázek, ale z hororu!“ 

- do hodiny přišla máma Honzy, který je nemocný, a hledala třídní učitelku. Vláďa na Radka: „Všiml sis? má Honzovo 
triko!“ Oba se smějí. 

• PŘESTÁVKA PO ODPOLEDCE 
- Petr vypráví klukům, když se vrátí z odpoledky, jak viděl Janu kouřit pod nemocnicí a naznačuje jak to vypadalo. Kluci 

se smějí. Jana si začala vyndávat věci z tašky a připravovat se na hodinu (je celá červená). 
• RUSKÝ JAZYK 

- nejlepší ve třídě z testu je Radek, učitelka ho chválí 
- Jirka sedí přes uličku naproti Gábině a „dělá“, že usnul. Ostatní si na něj ukazují a smějí se. 

• OBČANSKÁ VÝCHOVA 
- Téma: Vlastní já – hodinu jsem vedla já (Caster Samonyaová, aktivita – komunikace ve skupině) 
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10. den – pátek 25.9.2009 

vedle Radka 

• Český jazyk/OBČANSKÁ VÝCHOVA 
- Dokončení aktivity z předchozího dne (občanská výchova) 
- Dotazy: Co jsem ve třídě pozorovala (co je mým úkolem), co se dá dělat dál s vystudovanou psychologií, přijímačky na 

střední školu (gymnázium x odborné učiliště), jak je těžká VŠ 
• ANGLICKÝ JAZYK 

- polovina třídy 
- Mirek jde k tabuli ta trest, protože ho učitelka viděla na chodbě po zvonění. Za trest bude zkoušený. Mirek byl naštvaný, 

Hynek se přihlásil, že tam byl taky, učitelka odpověděla: „Já tě neviděla“. Mirek nic neuměl (překlad vět) a říká: „byli 
jsme tam čtyři a jedinej já tu stojím jako debil, klidně mi dejte 5, já to neumim !“ Učitelka se mu snažila dát ještě šanci a 
dávala mu další a další věty k překladu, Mirek i tak nic neuměl. Když se vracel od tabule, udeřil vší silou pěstí do lavice 
(nespravedlnost, potupa – nic neuměl). 

- Test – všichni mají schované taháky. Na Hance je hodně vidět, že ji moc záleží na známkách. Mirek má pocit 
nespravedlnosti, protože v testu byla i slovíčka, která si během předchozích hodin neříkali. Učitelka na to reagovala: „To 
je učivo 3.třídy“ 

- Zpívání – písnička Beatles: skoro nikdo nezpívá, stydí se. Mirek sleduje učitelku, jak zpívá falešně (zaměřuje se na ní, 
potom, jak ho na začátku hodiny vyzkoušela) a naschvál zpívá vysokým hlasem. Gábina ho napomíná, ať toho nechá. 

- Hanka si sedla vedle Filipa, protože nemá učebnici  
• PŘESTÁVKA 

- házení papírovými vlaštovkami („válka“ holky proti klukům – holky berou klukům vlaštovky  a perou se o ně) 
- Aleš na Matěje: „Ty jsi jak malej Jarda s těma vlaštovkama !“ 
- Jana s Petrou blbnou – tahají se za ramínka podprsenky a plácají se do stehen 
- Některý z kluků, když procházel kolem první lavice, dal facku Robinovi, který sedí v první lavici – ten vstal, ohnal se, ale 

pak si to rozmyslel a šel si zase sednout do lavice. 
- Kluci se perou, strkají se, lochtají se 
- Jirka a Aleš si povídají s Gábinou 

• MATEMATIKA 
- Tomáš si na matematiku zase odsednul od Lukáše, učitelka ho přesadila zpět, podle zasedacího pořádku 
- Jirka jde od tabule kolem učitelky (za jejími zády) a za zády ji udělá gesto – paroháče 
- K tabuli chodí postupně dvojice těch, kteří měli z testu špatnou známku a kteří to neumí: nejdříve Jana s Lukášem – třída 

se směje, že jdou oni dva spolu, Jana to vůbec neumí a nechápe, co po ní učitelka chce, aby si na tabuli opravila – kluci se 
jí smějí (Jirka a Mirek). Pak jdou k tabuli Petra s Filipem. – Petra po vyvolání utrousí pro sebe: „Do píči“, Vláďa na 
Filipa, který píše na tabuli výsledek: „Kdes tam vzal dvojku, ty debile!?“ Učitelka na to reaguje: „Koukej si trochu do 
huby, Vláďo!“ 

- Učitelka všechny dvojice před třídou u tabule „dusí“. Na Janu s Petrou: „Vy dvě nádhery, vy jste hvězdy“. Dál jsou 
vyvoláni Vítek a Dan. Vítek to má dobře, Aleš na jeho výsledek reguje „Vítek to je borec“. 

- K tabuli se chtějí jít předvést ti, co to umí a pořád se hlásí a přemlouvají učitelku, aby je vyvolala 
- K tabuli jsou vyvoláni Tereza a Jirka, všichni se smějí. Jirka je úplně rudý a protestně píše na kraj své poloviny tabule (co 

nejdál od Terezy), má to špatně, ale hádá se s učitelkou o správnosti výsledku, machruje – ostatní na něj pokřikují. Když 
odchází od tabule pronese směrem na kluky „vy zmrdi!“ 

• PŘESTÁVKA 
- Radek se Standou se perou 
- Jana s Petrou se plácají po zadku, tahají se za ramínka od podprsenky a za kalhotky. Tomáš jde kolem nich a 

usmívá se, ale nic jim neříká. Vláďa to vidí a říká Robinovi „To jsou krávy“.  
- Petra narazila při blbnutí s Janou do Petra. Ten  reagoval „To jsou ale airbagy“ a rukama naznačuje prsa. 
- Mirek sedí v lavici a baví se s Hankou – často se spolu o přestávkách baví , chodí si k nim sednout do zadní lavice.  

• HUDEBNÍ VÝCHOVA 
- učitelka řekne, ať si jdou sednout na koberec (zvedly se hlavně holky a kluci „kamarádi“, co neseděli spolu). Ne všichni 

se zvedli, učitelka na ně: „pro Vás to neplatí?“ 
- když třída znovu sedí v lavicích: Aleš s Petrem sedí v poslední řadě. Petr si přisednul blíž k Alešovi. Oba dostanou 

poznámky, že vyrušují a baví se a že sedí vedle sebe. Aleš se brání: „Já ho sem nezval“.  Učitelka: „Bavil ses? Bavil!“, o 
chvilku později učitelka na Aleše: „Koukáš jak…a nekruť hlavičkou“ 

- Jana s Petrou mají záchvaty smíchu, když si pouští  s učitelkou nejstarší píseň, učitelka je jen napomene 
- Třída má za úkol vytvořit 4 skupinky a připravit si dohromady nějakou hudbu, která bude vyjadřovat nějako 

starověkou/pravěkou příležitost. Mohou si vybrat nástroje (bubínky, paličky, tamburíny…) → 4 skupinky: v jedné jsou 
holky. V druhé Aleš, Jirka, Tomáš, Dan a Standa. Ve třetí Mirek, Radek, Matěj, Hynek a Patrik. Ve čtvrté Vítek, Filip, 
Petr, Vláďa, Robin a Lukáš. První vystupovaly holky – běhaly dokola a jedna ležela ve prostřed na zemi (Gábina) – kluci 
se smáli, protože Gábina měla minisukni a kluci, kteří seděli nejblíže si toho všimli, pošeptali si to a nakláněli se tak, aby 
viděli co nejvíce. Kluci ve třetí skupince se stydí – nikdo nechce začít 

• PŘÍRODOPIS 
- homo erectus, Lukáš: „erekce“  
- Tomáš nechce být spojován s Lukášem?? – učitelka je napomíná, Tomáš se brání (i přesto, že otravuje stejně a začíná si) 
- Petr plácnul Vítka po zadku – Gábina na to reaguje směrem k Vítkovi: „Alespo ň vidíš jaký to je!“ Vítek: „co 

děláš?“, Petr šel dál 
- Učitelka ke konci hodiny – promlouvá ke třídě ohledně toho, jak se chovají a co si o nich ostatní učitelé myslí, že by se 

nad sebou měli zamyslet a něco se svým chováním udělat 
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PŘÍLOHA 2  

Popis vybraných situací 

Vzhledem k tématu mé práce jsem si v datech získaných pozorováním určila celkem 24 klíčových situací, ve kterých se v nějaké 
formě vyskytují narážky nejen na  homosexualitu, ale i na ne-heterosexuální projevy. Kapitola Prezentace a interpretace výsledků 
bude vycházet zejména z těchto vybraných situací.  
 
SITUACE Č. 1 
Během hodiny suplování  
Dva chlapci, kteří spolu sedí v lavici, se šeptem baví o někom jiném, se smíchem o něm pronesou, že je to „gáj“. 
 
Tuto situaci se mi nepodařilo nijak blíže specifikovat. Mezi vybrané situace jsem ji zvolila z důvodu, že jsem v dialogu chlapců 
zaslechla výraz „gáj“ a to ve smyslu pomluvy a výsměchu.  
 
 
SITUACE Č. 2 
Během hodiny angličtiny 
Tématem hodiny jsou „drby“, učitelka anglicky vyzve Šárku, ať řekne nějaký drb týkající se jejich třídy, Vláďa jí česky napovídá, ať 
řekne, že Tereza (která není v hodině přítomna, ale chodí s nimi do třídy) je lesba. Šárka ani učitelka na to nereagují. 
 
Tereza, o které chlapec pronesl, že je „lesba“, má ve třídě obtížné postavení. Jak mi sdělila její spolužačka, chodí do této třídy od 
začátku, ale měla zdravotní problémy a musela dlouhou dobu pobývat v nemocnici. Většina třídy se Tereze posmívá a to z různých 
důvodů – jaké nosí oblečení, jak se tváří, jak se chová, jak mluví, jak vypadá. Tereza ve třídě nemá skoro žádné kamarády/ky a 
v lavici sedí sama. Nejvíce se baví s dívkami, které sedí v lavici před ní, ale z jejich chování jsem vyrozuměla, že Terezu spíše 
využívají (pijí z jejího pití, berou jí z lavice věci, které zrovna potřebují, opisují úkoly a cvičení, berou jí svačinu), Tereza jim to 
výměnou za kamarádství toleruje. Tereza má dobré známky a velmi se snaží. 
Narážka na homosexualitu, může být reakcí na to, že Tereza se od zbytku svých vrstevníků v mnoha věcech liší a oni to vnímají 
negativně a mají potřebu tomu dát nějaký smysl.  
 
 
SITUACE Č. 3 
Během hodiny angličtiny 
Mirek, jeden z dvojice chlapců, kteří sedí vedle sebe, jí brambůrky. Jakmile je dojí, otře si mastnou ruku o rameno Vládi sedícího 
vedle něj. Vláďa gesto nepochopil a myslel si, že ho Mirek „svádí“ a začal gesty naznačovat, že má „ňadra“ a mrkat na něj. Oba se 
smějí.  
 
V této situaci se narážka na homosexualitu nevyskytla ve formě nadávky. Ve skutečnosti došlo mezi chlapci k nedorozumění. Vláďa 
si vyložil gesto kamaráda jinak, než tomu bylo ve skutečnosti. Než aby si Vláďa připustil, že se o něj Mirek otřel nebo se ho dotknul 
„jen tak“ (nenapadlo ho, že si o něj Mirek otírá mastné ruce), přisoudil dané situaci rozměr „hry“, kdy je to vlastně jen „jako“, a aby 
„svádění“ (dané gesto v něm pravděpodobně dojem svádění vyvolalo)  nemělo homosexuální charakter, vzal na sebe imaginární roli 
„ženy“ a to tím způsobem, že gesty naznačuje, že má ňadra a začne na Mirka mrkat. 
V tomto případě se jedná o jakýsi obranný mechanismus ze strany Vládi vůči tomu, co se v chlapeckém světě běžně nepraktikuje a 
není na denním pořádku – doteky, které nejsou součástí nějaké chlapecké šarvátky nebo hry. 
 
 
SITUACE Č.4 
V hodině rodinné výchovy dívčí skupiny 
Holky sedí na koberci a poslouchají učitelku, která jim dává pokyny k danému předmětu. Dvě dívky, které sedí na zemi vedle sebe, 
se pošťuchují a smějí se, učitelka na to reaguje slovy: „Holky, to se mlátíte nebo hladíte?“ Holky se tomu smějí. 
 
Zde byla zdrojem narážky samotná učitelka. Narážkou zřejmě chtěla dívky „uklidnit“, sjednat si pořádek a tím dát najevo svou 
autoritu. Holky to nebraly jako urážku, nejspíš z toho důvodu, že zdrojem byla právě učitelka a naopak jim to přišlo jako legrace. 
 
 
SITUACE Č.5 
Během přestávky 
Honza vzal své spolužačce tašku (s puntíkama) a „promenádoval“ se s ní před tabulí, jiný spolužák na něj volal: „ty jsi ale hezká 
holčička!“. Honza se dál naparoval. 
 
Honza byl označen za dívku z toho důvodu, že měl dívčí aktovku. Tím, že mu někdo řekl, že je hezká holčička, podle jeho reakce 
zřejmě docílil toho, oč mu šlo – upoutat na sebe pozornost (nejen kluků, ale i dívky, které taška patřila a která se „zlobila“).  
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SITUACE Č.6 
Během přestávky 
Jana psala před hodinou na tabuli datum, když kolem ní běžel Tomáš (který se po třídě honil s kamarádem), plácnul ji přes zadek. 
Jana na něj křikla: „ty jsi buzerant!“. Tomáš si toho nevšímal a běžel dál. 
 
Vzájemné provokování mezi dívkami a chlapci je běžnou náplní přestávky. Tomáš využil příležitosti a plácnul Janu přes zadek a 
ona ho rozzlobeně označila jako buzeranta, což byla zřejmě první nadávka, která ji napadla.  
Jana nepatří mezi ty dívky, kterým kluci ve třídě nadbíhají, naopak jí (a další spolužačce Petře, která sedí vedle ní a s kterou se 
kamarádí) dávají docela zabrat – strkají do nich, pokřikují na ně. Hlavním důvodem je nejspíš chování obou holek – často se 
projevují hodně dětinsky a mají špatné známky, protože se neustále baví a nedávají při výkladu pozor. Holky si to ale nenechají 
obvykle líbit a všechno klukům vrací zpátky. 
 
 
SITUACE Č. 7 
Během přestávky 
Petr pronesl směrem k Vítkovi, který si míří sednout vedle něj: „Sedej vedle mě, buzno!“ Vítek si sedá a nereaguje.Ostatní kluci, 
kteří stojí kolem lavice Petra, také nereagují. 
 
V této situaci se mohla narážka vyskytnout ve vztahu k vzhledu Vítka, který má dlouhé vlasy, nosí náušnice a prstýnky. Dalším 
vysvětlením výskytu narážky by mohlo být to, že kluci budou sedět spolu, a aby to nepůsobilo „divně“, je třeba situaci nějak 
„zlehčit“.  
Narážka neměla přímo charakter nadávky, spíš byla použita ve významu jakéhosi „oslovení“. 
 
 
SITUACE Č. 8 
Před školou, ke konci volné hodiny, děti čekají, až školník otevře školu a pustí je dovnitř 
Lenka stojí s kamarádkou na druhé straně ulice a křičí na dívku (M.), která stojí nedaleko mě, opřená o zeď a ohlíží se za 
procházejícími dívkami. „Nečum jim na zadek, ty takovej stejně nikdy mít nebudeš!“ „Jo já vlastně zapomněla, že seš lesba!“. M.  
na to nereagovala, dívala se jiným směrem, než stály pokřikující dívky. Okolí si toho nevšímalo, protože bylo před školou dost 
rušno, jenom Lenka s kamarádkou se smály. 
 
Tato narážka měla velmi silný charakter nadávky a ze strany příjemce bylo znát, že měla nepříjemný dopad, i když reakce byla 
vyhýbavá. V této situaci se může jednat o jakousi formu šikany. Dívky se mimo jiné vysmívaly vzhledu M., což se dospívajících 
jedinců  může silně dotýkat a ponižovat je to, zvlášť pokud se jedná o veřejné zesměšnění. 
Pro M. bylo nejjednodušším řešením obrany nereagovat. 
 
 
SITUACE Č. 9 
Během přestávky 
Tomáš pokřikuje na  Lukáše, když blbou (šťouchají se, honí se po třídě, berou si věci…) „Vypadáš jak přiteplenej Hurvínek!“ Lukáš 
se směje. 
 
Tito dva chlapci mají mezi sebou dost „specifický vztah“. Na jednu stranu se spolu ve třídě nejvíc baví (sedí vedle sebe, kamarádí se 
spolu, blbnou spolu během přestávek, vyrušují spolu v hodinách), na druhou stranu během těch několika dní, které jsem se třídou 
strávila, se několikrát pohádali a to tak, že Tomáš odmítal s Lukášem sedět s tím, že ho pořád otravuje, a když chyběl jeden 
spolužák, který seděl za nimi, využil Tomáš příležitosti a přesedl si do druhé lavice. 
Ze stany Tomáše se zřejmě jedná o jakousi obranu proti tomu, aby nebyl „házen do stejného pytle“ jako Lukáš, kterého ostatní 
spolužáci/čky nemají moc rádi. Tomáš je na rozdíl od Lukáše mezi ostatními kluky ze třídy oblíbený, zároveň je dobrý ve sportu, a i 
přesto že nemá tak dobré známky jako Lukáš, kluci se s ním baví mnohem víc, zatímco Lukášovi se posmívají. 
Pošťuchování Tomáše s Lukášem občas nabývalo až agresivního charakteru, což většinou začalo tak, že to jeden z nich přehnal a 
pak si to začali navzájem oplácet. 
 
SITUACE Č. 10 
Během přestávky 
Děti přišly do třídy a každý se začal usazovat na své místo. Matěj seděl za Honzou a zatahal ho za triko, Honza se otočil: „Au, ty 
buzerante, ty budeš sedět tady?“ Matěj odpověděl: „No.“ Honza se otočil a vzal z lavice Matějovu žákovskou knížku, listoval v ní a 
pronesl: „ten buzerant má z matiky dvojku.“ Vrátil mu žákovskou a už si ho dál nevšímal. Matěj na to nic neřekl. 
 
Honza i Matěj nepatří do skupinky „třídních frajerů“, ale oba mají dobré známky a ve škole se snaží. První narážka ze strany Honzy 
byla zřejmě reakcí na „fyzický kontakt“, který pravděpodobně chlapci mezi sebou příliš neupřednostňují. Druhou narážkou pak 
Honza atakoval Matějův  prospěch – nebylo znát, jestli známka „dvojka“ je pro Honzu dobrý nebo naopak špatný výsledek. 
V případě, že ho Honza považuje za špatný, mohla mít narážka charakter posmívání, v opačném případě mohla být narážka 
projevem závisti (co se týče prospěchu je Honza hodně ambiciózní a na školním prospěchu mu hodně záleží). 
 
SITUACE Č. 11 
Během hodiny hudební výchovy 
Děti dostali do dvojic texty písniček, při zpívání písničky „Tři čuníci“ Tomáš s Lukášem místo textu „čumák na čumák“ zpívali 
„ čurák na čurák“ a spolu s ostatními kluky, kteří seděli kolem nich, se smáli.  
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Ve třídě se velmi často objevují vulgarismy, které mají sexuální podtext. Kluci se tak mezi sebou dokonce běžně označují, aniž by 
to mělo charakter nadávky. 
Narážka na homosexualitu v takto obecné rovině je především zdrojem zábavy. Není namířena na nikoho konkrétního. 
 
SITUACE Č. 12 
Během hodiny přírodopisu 
Učitelka na začátku hodiny ohlásí, že se bude pracovat ve skupinkách, což ve třídě vyvolá rušno. Když učitelka děti rozdělí začne se 
Honza rozčilovat a namítat, že nechce být ve skupince s Lukášem, učitelka se rozzlobí a pošle Honzu ze třídy pryč s tím, že má věčně 
nějaký problém a že teda bude sám. Petr na Honzu při odchodu zakřičí: „On tě Lukáš balí, co?“, jiný z chlapců směrem 
k odcházejícímu Honzovi prohodí: „No jo, zase bude brečet.“ Honza odchází ze třídy a se slzami v očích. 
 
Co se týče práce ve skupinkách, nemá je tato třída vůbec ráda. Když se tvoří skupinky dobrovolně, bez problémů se děti seskupí 
podle toho, kdo se s kým nejvíc baví (většinou jsou skupinky homogenní). V tomto případě, ale učitelka utvořila skupinky sama a 
Honza nebyl zdaleka jediný, komu se to nelíbilo, ale upozornil na sebe, protože se rozčiloval dost nahlas a navíc seděl blízko 
učitelky. Honza nemá Lukáše rád, protože neustále vyrušuje, dělá hlouposti, kdežto Honza je pravý opak – na práci ve škole mu 
záleží a má dobré výsledky. 
Petr zřejmě narážku použil, aby si směrem k Honzovi přisadil (sám Petr dvakrát propadl a učitelé/ky ho prostě přehlížejí a nechávají 
ho „být“), ve třídě byla v tu chvíli dost uvolněná atmosféra a všichni z dané situace měli legraci. Narážka byla zároveň mířena i na 
Lukáše, na kterém bylo vidět, že je mu daná situace nepříjemná, i přesto se ale snažil být v pohodě. 
Učitelka jen sledovala, jak Honza odchází a kroutila nad ním hlavou, na narážku nereagovala. 
 
SITUACE Č. 13 
Během hodiny přírodopisu 
Učitelka diktuje zápis do sešitů: „napište si člověk (homo)…“ Matěj dodá: „uši“. 
 
Matěje v souvislosti se slovem „homo“ napadlo přidat „koncovku“ „uši“, vzniklo tak slovo „homouši“. Z této reakce je znát, že 
podobné výrazy (jako je např. homo) nenechávají děti bez odezvy, neignorují je. 
 
SITUACE Č. 14 
Během hodiny chemie, suplování 
Tomáš si během přestávky odsedl od Lukáše do lavice za ním k Radkovi, protože jeho soused chyběl. Z druhé lavice Tomáš 
pošťuchuje Lukáše, ten se na něj otočí a řekne: „ty buzno..“ Tomáš naznačí ránu pěstí. 
 
Jak už jsem zmínila u jedné z předchozích situací, oba chlapci se spolu chvílemi kamarádí a chvílemi se hádají. Toto je opět příklad  
jedné ze situací, kdy se navzájem provokují. Tomáš spolužáka pošťuchuje z druhé lavice, Lukáš mu to oplatí slovy „ty buzno“, na 
což Tomáš reaguje výhružným gestem. 
Myslím, že Tomáš chtěl dosáhnout toho, aby Lukáše vyprovokoval, nejlépe, aby si toho ještě všimla v pravý okamžik učitelka a 
mohla Lukášovi vynadat. Výraz „buzna“ zde nahrazuje jinou nadávku. 
 
SITUACE Č. 15 
Během přestávky 
Vláďa sedí v první lavici a otáčí se na holky za ním, které blbnou a začne „recitovat“ říkanku, v které se objevuje „králíčka – 
lesbička“. Holky si ho nevšímají. 
 
Říkanku jsem bohužel nestihla vyposlechnout celou. Myslím, že vznikla na základě toho, že si holky hrály s penálem, který byl 
plyšový a Vláďa na základě toho vymyslel (možná ji znal) říkanku. 
Jedná se o jednu z mála narážek, které směřují na dívky. Výraz „lesbička“ je jakési „zjemnění“ výrazu lesba, které se zní vulgárněji.  
 
SITUACE Č. 16 
Během přestávky  
Patrik stojí opřený o lavici a kouká, co se děje ve třídě, přijde k němu spolužák Hynek, se kterým sedí v lavici, a řekne: „co ty 
buzno“ a kamarádsky ho jemně píchne tužkou do břicha, Patrik mu to oplatí a začnou se navzájem honit po třídě. 
 
Patrik s Hynkem spolu sedí v lavici a jsou kamarádi. S ostatními kluky se příliš nebaví, jsou jakoby trochu stranou. Hynek je velmi 
chytrý a nad věcmi opravdu přemýšlí. Patrik je nevýrazný a neprůbojný. Ti samí chlapci byli hlavními aktéry situace č. 1. 
V této situaci narážka na homosexualitu zastupovala jakési kamarádské oslovení, možná bylo jejím cílem zlehčení intimnějšího 
projevu přátelství. 
 
SITUACE Č. 17 
Během přestávky 
Vláďa si dělá z Petry sedící za ním legraci ohledně nějakého kluka, o kterém se baví se svou kamarádkou Janou.. Vláďa říká: 
„Takovej buzerant“, Petra s Janou oponují: „Nene, náhodou je pěknej…“ 
 
Vzhledem k reakci dívek, chlapec zřejmě výrazem „buzerant“ naráží na vzhled jiného chlapce. 
 
SITUACE Č. 18 
Během hodiny matematiky 
Učitelka kroutí hlavou nad Petrem., který sedí v poslední lavici. Aleš, který sedí před ním, se na něj otočí a řekne: „co děláš ty, 
buzerante?“ Petr má nasazené sluneční brýle a usmívá se. 
 



Příloha 2 – Popis vybraných situací 

 

Petra už jsem zmínila v jedné z předchozích situací. Je to chlapec, který je zhruba o dva roky starší než ostatní děti ve třídě, protože 
dvakrát propadnul. Tohle je jeho poslední rok na základní škole. S touto třídou chodí už třetím rokem. Učitelé mu nastavují trochu 
jiné podmínky než ostatním, protože kdyby tomu tak nebylo, Petr by základní školu vůbec nedodělal. Stačí jim, když během hodin 
nevyrušuje, posílají ho s třídnicí, protože si stejně nedělá poznámky a prostě ho nějak „snáší“. Š. je ale jedním z důvodů, proč 
učitelé/ky tuto třídu nemají moc v oblibě. 
Aleš, který použil výraz „buzerant“, má výborné známky, je chytrý, sportovně nadaný (reprezentuje v různých sportech i školu) a je 
jedním z „třídních frajerů“, kterého všichni respektují. 
Výraz „buzerant“ mohl být použit v souvislosti s tím, že si Petr nasadil sluneční brýle (což můžou chlapci spojovat s image 
homosexuála) a nebo (k tomu se přikláním více) mohl zastupovat kteroukoli jinou nadávku a šlo o náhodnou volbu. 
 
SITUACE Č. 19 
Během hodiny matematiky 
Učitelka se při výkladu látky ptá: „víte, proč to tak vychází?“ Petr si na to pro sebe odpoví: „protože je to gájovský“. Učitelka 
pokračuje ve výkladu dál. 
 
Výraz „gájovský“ je málo frekventovaný. Co se týče významu slova, je vztažený k tomu, kdo ho používá. Význam v tomto případě 
není jasný a lze ho jen odhadovat. 
 
SITUACE Č. 20 
Během hodiny matematiky 
Matěj s Oldou, kteří spolu sedí v lavici, se baví. Učitelka je napomene: „jen se bavte, budete mít problémy.“ Někdo z kluků vykřikl: 
„Oni spolu chodí!“ Chlapci si narážky nevšímali a přestali se bavit. 
 
Olda je novým spolužákem. Přešel do této třídy z jiné slánské školy, kde chodil do třídy s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami, protože je dyslektik. Rodičům se zdálo, že Olda má na lepší třídu a rozhodli se ho přeložit na jinou školu. Olda se třídou 
vychází dobře, všichni ho berou, i když je občas hodně „nechápavý“. Nejvíc se baví s Matějem, vedle kterého sedí. 
Narážka byla jakýmsi „přisazením si“ v návaznosti na napomínání učitelky, „odůvodněním“ toho, že se spolu baví. 
 
SITUACE Č. 21 
Během přestávky 
Lukáš  vzal z lavice Radkův penál a hodil mu s ním zpátky na lavici. Radek na Lukáše „ty buzno“. Lukáš se směje a utíká. 
 
Braní penálů je ve třídě hodně populární. Většinou ho berou hlavně kluci holkám a prohlížejí si obsah – kde mají holky různé 
dopisy, zrcátko apod. Je to záminka pro komunikaci mezi děvčaty a chlapci. Tento případ byl však jiný – Lukáš vzal penál, aby 
Radka vyprovokoval, toho to dost naštvalo a označil Lukáše jako „buznu“, protože ho chtěl taky naštvat. 
 
SITUACE Č. 22 
Během přestávky 
Filip našel ve třídě ležet něčí čtenářský průkaz, vzal ho a imitací ženského hlasu říká „já jsem Dudek“, Monika, která stojí opodál 
na to se smíchem reaguje: „ne, nejsi Dudek, ty jsi gay!“. Filip „trucovit ě“ oponuje: „Já jsem Dudek!“ 
 
Tato situace je jedna z mála, kde se vyskytuje přímo výraz „gay“. Tento výraz použila dívka, která tak reagovala na základě změny 
hlasu chlapce, který mluvil vysokým ženským hlasem. Ženský, vyšší hlas u chlapců berou dospívající za jeden z projevů 
homosexuality. Chlapec se tomu bránil a odmítnul to – výraz „gay“ nebývá zřejmě tak často používán ze srandy jako třeba výraz 
„buzerant“ nebo „buzna“. 
 
SITUACE Č. 23 
Během přestávky 
Robin s Vláďou sedí v lavici a perou se pod lavicí o propisku a navzájem se s ní píchají. Holky, které sedí v lavici za nimi, je sledují 
a jedna říká druhé: „Petro, oni si honí. Podívej, oni si honí!“. Vláďa na to ironicky odpoví: „no jasně!“, p řesto poté kluci 
přestanou. 
 
V tomto případě narážka vzešla od dívek, které na činnost kluků upozornily, aby je zesměšnily. Narážka se týkala jak sexuální 
orientace, tak potažmo i přímo samotné „sexuální činnosti“. I přesto, že byl Vláďa „nad věcí“, vyvolala v něm narážka zřejmě 
rozpaky, protože s tím přestal. Zřejmě si uvědomil, že to tak opravdu může vypadat  a sám se té situace zalekl. 
 
SITUACE Č. 24 
Během přestávky 
Na  Matěje, který se hnal přes celou třídu s papírovými vlaštovkami směrem k odpadkovému koši, jeden z kluků, do kterého strčil, 
křiknul „ty bukvice!“. Matěj na to nereagoval a běžel dál. 
 
Narážka se mohla vyskytnout v souvislosti s přímým fyzickým kontaktem dvou chlapců. Výraz „bukvice“ byl v tomto případě 
ojedinělý.  
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Rozhovor č. 1 – Honza, 14 let 
 
Zkus vyjmenovat nejčastější nadávky a sprostá slova, která si myslíš, že se u Vás ve třídě nejčastěji používají.  
Hm (dlouho přemýšlí, ostýchá se) 
 

Když se tak zamyslíš, co bys řekl, že se nejvíc u Vás ve třídě používá za nadávky? 

 no…kráva.., debile.., idiote… a…(usmívá se na mě) 
 
A sprostější slova už ne? 
No..(tichým hlasem,stydlivě) píčo…no a to je asi všechno 
 
Já když jsem byla u Vás ve třídě, tak jsem občas zaslechla třeba „ty buzerante“ nebo „ty buzno“… 
No to taky (s úsměvem) 
 
Na to si zapomněl? 
Na to jsem zapomněl, ale já to nepoužívám. 
 
A s jakými dalšími podobnými nadávkami jako je „buzerant“ nebo „buzna“ se u Vás ve třídě setkáváš, nebo je někdy slyšíš? 
Podobný…(přemýšlí) podobný, to nevim. 
 
Já bych se tě právě chtěla zeptat právě na tyhle nadávky, protože si nejsem moc jistá, kdy a proč je holky a kluci používají… 
V jakých situacích, si myslíš, že se tyhle nadávky používají? Kdybys měl třeba uvést nějaký praktický p říklad, kdy někdo 
někomu řekne, že je třeba „buzerant“. 
No když třeba se oblíká jako nějak blbě… 
 
Jak blbě? 
No prostě divně… 
 
Co je podle tebe divně? 
No když třeba nosí nějaký divný barvy prostě…takový holčičí prostě…(Přemýšlí) Nebo když třeba jako…no když se třeba i tak 
chová divně prostě… 
 
Jak divně? Já moc nevim, jak si to mám představit. 
No že jako se třeba vtírá všude, a jako…a prostě se  tam vtírá no tak… 
 
A čeho si myslíš, že ten kluk nebo holka chce dosáhnout tím, že někomu řekne, že je „buzerant“ nebo „buzna“. Myslíš si, že 
to myslí ze srandy, nebo že ho třeba chce urazit, nebo naštvat.. 
Já si myslim, že ho chce urazit (reaguje ihned jakmile uslyší mezi nabídkou výrazů výraz „urazit“). 
 
Takže si myslíš, že je to spíš hodně negativní, že to není legrace? 
No já si myslim, že by ho chtěl hodně ponížit asi. 
 
Určitě si byl taky někdy v takový situaci, že Ti někdo podobnou nadávku řekl. Jak na to reaguješ? 
No asi mu to oplatim nějak.  
 
A jak t řeba? 
No taky mu nějak  řeknu.. 
 
Něco podobnýho? 
No stejně nebo jinak, no.. 
 
A myslíš si, že tyhle nadávky jako je třeba „buzerant“ nebo „buzna“, nebo třeba „lesba“ používají holky a kluci stejně nebo 
někdo víc? 
Asi kluci víc.. 
 
A kluci mezi sebou? Nebo i tak říkají holkám? 
Vobojí. 
 
A ty někdy používáš takový nadávky jako třeba „buzerant“ nebo „buzna“, to jsou asi ty nejčastější.. 
Nooo (váhá), ale tak hodně málo. 
 
A když to někomu říkáš, myslíš to vážně, že si opravdu myslíš, že ten kluk nebo holka je homosexuál nebo to třeba myslíš 
nějak jinak? 
No asi, že bych ho chtěl ponížit, asi nějak. 
 
A podle čeho bys ty poznal, že nějaký kluk je gay? 
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No asi když se furt s klukama nějak prostě objímá,  já nevim…prostě (přemýšlí) a jak by asi mluvil taky (s úsměvem) a asi jako, 
kdyby nosil asi jako nějaký pestrý (opravil se) divný barvy 
 
A podle čeho bys poznal na holce, že je lesba? Jak si představuješ, že se chová nebo jak se oblíká… 
No nevim,  jak se oblíká, ale vim, že se chová – (s ostychem) třeba že dává pusu tý kamarádce, asi nebo… 
 
Dobře, a mohl bys mi říct, co všechno víš o homosexualitě? Kdyby se Tě třeba někdo zeptal, co je to homosexualita, jak bys 
mu to vysvětlil? 
No, že jsou orientovaný prostě kluk na kluka nebo holka na holku… 
 
A jakej názor na to máš ty? Myslíš si, že je to normální, nebo nenormální, dobrý, špatný..? 
No tak asi je to nenormální ale…(neví, co říct) prostě bych řekl, že  je to takový nenormální. 
 
Představ si situaci, že by za tebou přišel nějaký tvůj kamarád a řekl by ti, že má pocit, že se mu asi líbí kluci a že neví, co má 
dělat? Co bys mu poradil? 
(Smích) no asi bych se s ním nebavil nebo já nevim, no. 
 
 
 
1) IDENTIFIKACE VÝZNAMOVÝCH JEDNOTEK (klí čové pojmy podtrženy) 

Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek 

- Honza narážky na homosexualitu mezi nejčastějšími nadávkami ve třídě neuvedl, ale ve třídě se podle něj občas 
vyskytují, on na ně ale zapomněl, protože je nepoužívá 

- Na žádné podobné výrazy jako „buzerant“ a „buzna“ si nevzpomněl 
- Honza zmínil jako příklad, kdy se narážky na homosexualitu používají to, kdy se jedinec „nějak blbě“ obléká, nosí 

„divný, holčičí barvy“ a chová se „divně“, což specifikoval tím, že se dotyčný/á „všude vtírá“ 
- Narážky na homosexualitu jsou používány s cílem někoho urazit; spíše než legrace je to myšleno tak, že chce někdo 

někoho „hodně ponížit“ 
- Sám Honza na podobné narážky vůči sobě reaguje tím, že to dotyčnému/é oplatí  a to tak, že mu také „nějak řekne“  
- Honza uvedl, že podobné nadávky používají více chlapci a to jak mezi sebou, tak vůči dívkám 
- Honza řekl, že on sám podobné nadávky používá „hodně málo“ a to v případech, kdyby někoho chtěl „ponížit“ 
- Honza identifikuje kluky - gaye podle toho, že se kluk s kluky stále objímá, podle toho , jak mluví a také když nějaký 

kluk nosí nějaké pestré, divné barvy 
- Co se týče holek – lesbiček, neví jak by je poznal podle vzhledu, ale v chování je podle Honzy znakem to, že si 

kamarádky navzájem dávají pusu 
- Podle Honzy je homosexualita „nenormální“ a pokud by zjistil, že je nějaký jeho kamarád homosexuál, tak by se s ním 

nebavil. 

Subkategorie 

(1) Výskyt narážek na homosexualitu ve třídě 
(1) Kdo vůči komu narážky používá 
(1) Forma narážek: humor, vážnost 
(1) Situace ve třídě, kdy se vyskytují narážky na homosexualitu 
(2) Osobní zkušenost s narážkami (používání, reakce) 
(3) Definování homosexuality 
(3) Znaky homosexuality 
(3) Hodnocení homosexuality 

Kategorie 

(1) Třída a narážky na homosexualitu 
(2) Školní třída a postavení jedince v ní 
(3) Homosexualita z hlediska dospívajících 
 
 
2) PŘÍČINNÉ A INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY, KONTEXT 

Kontext školní třídy 

Honzův třídní kolektiv se skládá z 18 chlapců a 11 dívek, Honza sedává v druhé lavici spolu s jiným chlapcem. Při výčtu sprostých 
slov se ostýchal a nezmínil mezi nimi i narážky na homosexualitu. Při zmínce o nich, si ale s úsměvem vzpomněl, že i ty se v třídě 
vyskytují. Nezmínil je, protože na ně zapomněl a to z toho důvodu, že on sám je nepoužívá. Žádné podobné výrazy, než které mu 
byly nabídnuty jako například („buzerant“ a „buzna“), si už nevybavil. 
Co se týče situací, ve kterých se podobné narážky vyskytují – definoval je Honza podle toho, zda se někdo divně obléká nebo divně 
chová. Divné oblečení Honza charakterizoval jako to, které má divné (poté upřesnil holčičí) barvy a divné chování zase 
charakterizoval jako vtíravé. 
Nadávky, které se týkají homosexuality, jsou podle Honzy myšleny vážně a mají účel někoho urazit nebo hodně ponížit. 
Dále Honza uvedl, že narážky používají více chlapci, a to jak mezi sebou, tak i ve vztahu k dívkám. 
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Kontext vztahů ve třídě 

Honza patří mezi premianty třídy s vysokými studijními ambicemi a vysokým studijním nasazením, nepatří ale mezi „hvězdy“ 
chlapecké party. Nesplňuje hlavní  kritéria jako je respekt, síla, úspěch ve sportu nebo obdiv u dívek. 
Když se sám ocitne v situaci, kdy je narážka použita proti němu, reaguje tím způsobem, že to dotyčnému/é oplatí a to tak, že mu/jí 
také nějak řekne – stejně nebo jinak. 
Sám podobné nadávky také používá, ale hodně málo, jak sám řekl. A to v situacích, kdyby chtěl někoho ponížit. 
 

Kontext dospívání a vztahu k homosexualitě 

Honza homosexualitu definoval správně, celkově k ní má ale negativní postoj, připadá mu nenormální (blíže nedokázal vysvětlit). 
Homosexuálně orientované jedince identifikuje následujícím způsobem: u chlapců podle toho, že se spolu objímají a nosí pestré 
(divné) oblečení a u dívek třeba podle toho, že si dávají mezi sebou kamarádky pusu. 
 
 
3) KLÍ ČOVÉ PRVKY rozhovoru 
Honza v úvodu rozhovoru zmínil, že sám narážky na homosexualitu nepoužívá a to v souvislosti s tím, aby vysvětlil proč je 
opomněl při výčtu nadávek, které se u nich ve třídě vyskytují. V průběhu rozhovoru ale pak na přímou otázku, zda i on narážky 
někdy použije, odpověděl, že občas ano, ale hodně málo. Během pozorování  jsem asi dvakrát zaznamenala, že Honza byl 
v několika případech autorem podobných poznámek (konkrétně použil výraz „buzerant“ a to ve vztahu k chlapci, s kterým je 
poměrně dobrý kamarád – viz. Příloha: Popis vybraných situací, situace č. 10). Honza zároveň uvedl, že narážky používá v případě, 
že chce někoho urazit.  
Honza interpretuje podobné narážky jako prostředek ponížení a urážky, nikoli jako legraci a sám na tyto narážky reaguje tím 
způsobem, že to danému iniciátorovi/ce oplatí – taky nějakou nadávkou (z toho je zřejmé, že to nevnímá jako srandu, kdyby tomu 
tak bylo podobnou narážku pravděpodobně přešel bez odezvy).  
Situace, které podobné narážky vyvolávají, charakterizoval jednak tím, že se někdo divně obléká (nosí divné barvy, které později 
upřesnil jako barvy holčičí) a chováním je vtíravý/á. Holčičími barvami Honza zřejmě naráží především na chlapce (o barvách se 
zmínil i ke konci rozhovoru a blíže je určil jako pestré barvy). Dalo by se tedy říct, že pokud se chlapec obléká do pestrých, dívčích 
barev je možné ho považovat za homosexuála. Honza se tak pravděpodobně chce vymezit vůči „dívčím“ prvkům vzhledu, které u 
chlapců mezi vrstevníky mohou evokovat homosexualitu. Co se týče vtíravého chování – jedná se zřejmě o ty jedince, kteří se 
nějakým způsobem musí doprošovat o zájem ostatních vrstevníků a nejsou ve třídě asi příliš oblíbení. Vtírat se může také znamenat 
nějaký „těsný kontakt“, který může být v tomto věku dospívajícím nepříjemný. 
Při otázce, jak by Honza identifikoval dívky – lesby a chlapce – gaye, uvedl rozdílné charakteristiky obou zmíněných skupin. 
Homosexuální chlapce by Honza identifikoval podle toho, že se stále objímá s jinými kluky, podle toho jak mluví a podle toho, že si 
obléká pestré barvy.  U  dívek pak Honza žádné charakteristiky pro vzhled nezmínil, jen uvedl, že daná dívka dává pusu kamarádce. 
Je zajímavé, že Honza použil právě označení „kamarádka“, může to znamenat, že Honza tyto projevy považuje také za prvky 
dívčího kamarádství, v případě chlapců označení „kamarád“ nepoužil – může to znamenat odlišné projevy dívčího a chlapeckého 
přátelství (kamarádství) – zejména co se týče přátelské intimity. 
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Rozhovor č. 2 –  Jitka, 15 let 
 
Zkus vyjmenovat nejčastější nadávky a sprostý slova, který se u Vás ve třídě používají? 
Ty krávo, ty píčo (trošku se zarazí), čuráku, kreténe ((dodává)to hodně Škorpil říká, no ten..), vole taky…pak debile taky tam občas, 
(přemýšlí) no a to je asi tak nějak všechno (hlasem do ztracena). 
 
Když jsem byla u Vás ve třídě, tak jsem si všimla, že někdy se používá taky třeba „buzerant“.. 
No, to taky (váhá)..(přemýšlí)no ale to…no to jako spíš Petr , ten hrozně nadává.. (smích) 
 
Já bych se teďka chtěla zaměřit hlavně tady na tu skupinu slov jako je právě třeba „buzerant“, protože by mě zajímalo, 
proč je holky a kluci používají a kdy, v jakých situacích… 
 
Dokázala by sis třeba vzpomenout ještě na další podobný nadávky jako je „buzerant“, který u Vás ve třídě někdy 
zaslechneš? 
Třeba teplouš, nebo ty seš teplej…. 
 
Tak když si nemůžeš vzpomenout, tak já ti pomůžu… 
Co třeba „buzna“? 
No to taky. 
 
Co „lesba“? 
(Přemýšlí) To u nás ve třídě moc ne. 
 
Co třeba „bukvice“? 
To vůbec. 
 
A „homouš“? 
Taky někdy, ale taky moc ne. My spíš jenom „ta buzna“, „buzerant“ a ještě „buzik“ hodně mezi klukama. 
 
A kdybys měla uvést nějaký konkrétní p říklad, kde se vyskytují ty nadávky jako „buzna“ nebo buzerant“. 
Tak já jsem třeba jako měla příhodu, když kamarád roztrhl kamarádovi náramek, tak on mu řekl „ježiš, ty seš buzerant“, tak 
to…nebo když sme se třeba s holkama objímaly, tak kluci, jako že jsme lesby, ale to bylo snad jednou…(přemýšlí) a už mě nějak 
nic nenapadá… 
 
Čeho si myslíš, že ten, kdo používá nadávky jako „buzerant“, „buzna“, „lesba“ a podobný, chce dosáhnout? Že třeba toho 
člověka chce naštvat, nebo ponížit, nebo to spíš myslí ze srandy… 
No já si třeba myslim, jako když v jakejch je to situacích, třeba když se člověk s někym pohádá jako tady třeba kolikrát ve třídě, tak 
mu začne nadávat a myslí to, jako aby toho člověka urazil, ale třeba někdy třeba jen tak ze srandy třeba… 
 
Ty jsi ur čitě taky někdy byla v situaci, že Ti někdo řekl, že jsi „lesba“. Jak na takovou nadávku reaguješ? 
No třeba když jsme se objímaly s kamarádkou…no nic, prostě  jsme se začaly objímat dál no a..nevšímaly sme si toho 
 
Myslíš si, že holky a kluci používají nadávky jako je „buzerant“ a „buzna“ stejn ě často? 
To si myslim, že ne…já si třeba myslim, že jako asi ne každá holka, ale tak třeba některý holky jsou slušnější než kluci. Že třeba, já 
nevim, jako já jsem třeba taky sprostá, nebo  to, ale snažim se to ohlídat, kdežto klukum, těm je to třeba kolikrát jedno.  
 
Podle čeho poznáš, že je kluk gay? Nebo jak si ho představuješ? 
Možná podle oblíkání, podle řeči, jako jak mluví, jestli mluví normálním hlasem nebo takovým tim, jestli víš, co myslim… 
 
Jako myslíš třeba ženským? 
No takovym.. 
 
A jak bys ho poznala podle oblíkání? 
Že by nosil spíš takový ty holčičí barvy, takový ty…třeba jako že by si nevzal, já nevim,  třeba takový ty kalhoty, který kluci nosej 
běžně, třeba takový ty hooperský kalhoty ale něco, ale že by si spíš vzal jenom nějaký takový ty džíny, takový, co jsou hodně k tělu 
nebo to… 
 
A jaký barvy myslíš, že by nosil? 
Hm, myslim třeba bílý, nebo třeba těďka dělaj i růžový kalhoty, tak takový by si vzal třeba, no… 
 
A podle čeho by si poznala, že nějaká holka je lesba? Nebo jak si ji představuješ? 
No třeba by se víc bavila s holkama než s klukama… 
 
A myslíš, že bys to poznala i na jejím vzhledu? 
To asi spíš  ne, to asi spíš na chování. 
 
Dokázala bys říct, co víš o homosexualitě? Nebo jak bys to někomu vysvětlila, co znamená homosexualita? 
No řekla bych, že když chodí kluk s klukem.. 
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A jaký je tvůj názor na homosexualitu? 
No, tak názor..asi je to takový divný, no ale tak jako je to jejich věc, no prostě se člověk nezmění a asi to tak bude pořád, no.  
 
A když by za tebou přišla nějaká tvoje kamarádka a svěřila se ti, že se jí víc líbí holky než kluci a neví, co s tím. Jak bys jí 
poradila? 
Já bych se jí asi nejdřív zeptala, jestli o tom ví její máma a jako jestli jo, tak ať se to s ní snaží víc probrat a nebo ať jde třeba, já 
nevim, jestli na to jsou určitě jsou na to nějaký takový ty doktoři, co se tim prostě hodně zamotávaj do toho..jinak bych ji poradila, 
jako jestli to třeba s klukem zkusila někdy…já jsem nedávno četla článek, kdy holka byla taky lesba a taky nevěděla, jak se k tomu 
má chovat a jak jako to a pak nakonec zjistila, že existujou i kluci, s kterými by dokázala vydržet, protože každej kluk není stejnej 
 
A myslíš si, že homosexualita je vrozená a když se s tím člověk narodí tak už s tím nemůže nic dělat, nebo se s tím dá něco 
dělat a nějak se to dá změnit? 
Já si třeba myslim, že když je třeba kluk nemůže si dlouho najít holku nebo to a už ho to fakt jako štve třeba, tak že si začne víc 
povidat s klukama, začíná jim víc rozumět a že se pak třeba setká s nějakym tim homosexuálem no a že se třeba daj dohromady a 
tak…tak jako a asi se taky člověk někdy s tim narodí a asi se to tak nedá, no… 
 
A používáš třeba někdy ty podobný nadávky jako „lesba“, nebo „buzerant“ a podobný? 
No někdy… 
 
A v jakých situacích? 
No třeba zrovna tady ve škole, když já nevim… (přemýšlí) Klucí prostě pořád penál berou, a  to je hrozný mě už to pak rozčiluje 
(stěžuje si), já v něm mám bordel a mám tam rozlámaný pastelky, všechno, tak vždycky „ty buzerante“…no zrovna včera, no zrovna 
nedávno to, no.. 
 
A ty máš třeba slovo „buzerant“ spojený spíš s tim, když tě někdo štve, otravuje a nebo spíš s tim, že to znamená, že je ten 
člověk homosexuál? 
Spíš jako že je to homosexuál. 
 
 
 
1) IDENTIFIKACE VÝZNAMOVÝCH JEDNOTEK (klí čové pojmy podtrženy) 
 
Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek: 

- Jitka mezi výčet nejčastějších sprostých slov zahrnula i ta sprostější slova, sexuálně zabarvená jako je „píča“, „čurák“ 
(zařadila je hned zezačátku) 

- Co se týče výrazů jako je „buzerant“ řekla, že i takové výrazy se u nich ve třídě občas objeví, a pak poukázala na 
jednoho spolužáka, který „prý“ hodně nadává 

- Mezi další podobné výrazy narážejí na homosexualitu, vyskytující se ve třídě, zahrnula: „teplouš“, „ty seš teplej“, mezi 
nabízenými výrazy, pak zvolila ještě výraz „buzna“, a „buzik“ (zde zdůraznila zejména chlapecký kolektiv) 

- Jitka uvedla v rámci situací, kde se narážky vyskytují, jeden příklad, kdy jeden její kamarád řekl druhému, který mu 
roztrhl náramek, že je „buzerant“, dále si vzpomněla na situaci, kdy se s holkami objímaly  a kluci je označili jako 
„lesby“ 

- Jako situace, kdy se podobné narážky vyskytují, identifikovala Jitka situace, kdy dojde ve třídě k hádkám a někdo 
využije nadávky, aby někoho jiného urazil; zmínila se i o  situacích, kdy jde o  „legraci“ 

- Jitka sama byla označena jako „lesba“ v situaci, kdy se s kamarádkou objímala, na narážku nereagovala 
- Co se týče poměru výskytu podobných narážek u holek a u kluků, Jitka uvedla, že holky jsou většinou slušnější než kluci 

(sama přiznala, že i ona je někdy sprostá), ale rozdíl je v tom, že se to holky snaží ohlídat, zatímco klukům je to podle ní 
jedno 

- Na otázku, podle čeho by identifikovala kluka-gaye, odpověděla, že podle oblékání (kluci nosí holčičí barvy – bílou a 
růžovou; nenosí běžné kalhoty, jaké kluci nosí, ale nosí třeba kalhoty více na tělo), podle toho, že mluví holčičím hlasem 

- U dívek – lesbiček Jitka zmínila hlavně chování – když se holka baví víc s holkami než s kluky 
- Homosexualitu Jitka definovala v souvislosti s chlapci 
- Její názor na homosexualitu je, že je to „divný“, ale že se člověk asi nezmění a bude to tak nejspíš na pořád 
- Při evokování situace, ve které by se octla tváří v tvář situaci, kdy se jí kamarádka svěří se svou homosexuální orientaci, 

by ji Jitka řešila tak, že by se snažila poradit jí, jak to nějak „napravit“ 
- Jitka na otázku ohledně homosexuality odpověděla vysvětlením, jak se může z nějakého kluka „stát“ homosexuál, Jitka 

si myslí, že je to důsledek toho, že si nemůže dlouho najít holku a odpověď uzavřela tím, že se může stát, že se 
s homosexualitou někdo i narodí 

- Sama narážky na homosexualitu taky někdy použije – jako příklad takové situace uvedla, když jí třeba kluci berou penál 
- Označení „buzerant“ vnímá jako synonymum označení „homosexuál“ 
 

 Subkategorie 
(1) Výskyt narážek na homosexualitu ve třídě 
(1) Kdo vůči komu narážky používá 
(1) Forma narážek: humor, vážnost 
(1) Situace ve třídě, kdy se vyskytují narážky na homosexualitu 
(2) Funkce narážek  
(2) Osobní zkušenost s narážkami (používání, reakce) 
(2) Vztahy ve třídě (holky vs. kluci) 
(3) Definování homosexuality 
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(3) Znaky homosexuality 
(3) Hodnocení homosexuality 

Kategorie 

(1) Třída a narážky na homosexualitu 
(2) Školní třída a postavení jedince v ní 
(3) Homosexualita z hlediska dospívajících 
 
 
2) PŘÍČINNÉ A INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY, KONTEXT 

Kontext školní třídy 

Jitka se při výčtu nadávek, které se ve třídě používají, neostýchala zmínit, ani ty „sprostější“ nadávky , které ostatní zmínili až po 
dalším pobídnutí. Co se týče narážek na homosexualitu, mezi nadávkami je neuvedla, protože podle ní nejsou tak frekventované, 
když už se ale ve třídním kolektivu objeví, tak hlavně ve formě výrazů „teplouš“, „ty seš teplej“, „buzna“,  „buzerant“ a „buzik“. 
Jako příklad situace, kdy se s nějakou narážkou setkala, uvedla Jitka příklad, který se pravděpodobně odehrál mimo kolektiv 
spolužáků/ček. Šlo o situaci, kdy jeden její kamarád strhnul jinému kamarádovi náramek  a on ho označil za „buzeranta“. Dále si 
vzpomněla na situaci, kdy se s kamarádkami objímaly a kluci je označili jako „lesby“. 
 
Kontext vztahů ve třídě 
Jitka nepatří mezi premiantky třídy, její školní výkony patří do lepšího průměru. Při rozhovoru byla velmi upřímná. V třídním 
kolektivu je přátelská a nekonfliktní. Z našeho setkání vyplynulo, že nemá příliš stabilní rodinné zázemí, její rodiče jsou rozvedení a 
Jitka v poslední době řeší vztah s tátou, který čeká s novou partnerkou dítě.  
Narážky na homosexualitu se dají postřehnout v různých situacích, například při hádce s cílem někoho naštvat a urazit, někdy třeba 
naopak ze srandy.  
Jitka sama se s podobou narážkou setkala v situaci, kdy se s kamarádkou objímaly. Na narážku s kamarádkou nereagovaly.  
Jitka si myslí, že holky jsou převážně slušnější než kluci, a pokud už používají nadávky, snaží se to nějakým způsobem ohlídat 
(alespoň v případě Jitky), klukům je to ale podle Jitky jedno. 
Sama podobné narážky také používá, jako příklad uvedla, když jí kluci třeba berou penál (což je téměř každodenní náplň přestávek), 
tak jim, řekne „ty buzerante“. 
 
Kontext dospívání a vztahu k homosexualitě 
Jitka definování homosexuality vztáhla směrem ke klukům („když chodí kluk s klukem“). Charakterizovala jak dívku – lesbu, tak 
chlapce – gaye. U chlapců je jejich homosexualita zřejmá hlavně podle oblékání (nosí „dívčí“ barvy, upnuté kalhoty), mluví vyšším 
hlasem. U dívek zdůraznila zejména jejich chování – takové dívky se víc baví s dívkami, než s chlapci. 
Jitka o homosexualitě řekla, že je to „divný“, ale že je to věc dané skupiny lidí. Kdyby se ocitla v situaci, že by se jí přiznala její 
kamarádka, že je lesba, naznačila,  snažila by se kamarádce poradit, jak to nějakým způsobem „dát do pořádku“, „napravit“ a uvést 
do normálu (poradit s se mámou, s doktory, snažit se najít kluka, s kterým by vydržela). 
Na základě další otázky, pak Jitka naznačila, že příčinou chlapecké homosexuality může být i to, že si daný chlapec nemůžu dlouho 
najít holku, a proto se začne více přátelit s chlapci.  
 
 
3) KLÍ ČOVÉ PRVKY rozhovoru 
Jitka mezi nejčastější nadávky a sprostá slova, s kterými se ve třídě setkává, zahrnula hned na začátku  nadávky sexuálního 
charakteru. Je pravda, že v období puberty jsou ve vrstevnickém kolektivu podobná slova jako je „píča“, „čurák“ hodně 
frekventovaná a hodně používaná. V tomto věku se dospívající začínají o sexualitu zajímat mnohem více než dříve, projevuje se to 
nejen v komunikaci, ale celkově i v jejich chování.  
Mezi narážkami na homosexualitu Jitka zmínila i výraz „buzik“, který používají hlavně kluci. Při pozorování jsem tento konkrétní 
výraz nezachytila, je možné, že si ho Jitka vybavila v závislosti na výrazech „buzerant“ a „buzna“, nebo je možné, že se s ním Jitka 
setkává v jiném vrstevnickém mimoškolním kolektivu. 
Jitka uvedla zajímavý příklad, kdy zaregistrovala narážku na homosexualitu. Jednalo se o situaci, kdy jeden její kamarád roztrhl 
druhému náramek a ten ho na oplátku označil jako „buzeranta“. V této situaci byla narážka použita zřejmě s cílem nějakým 
způsobem oplatit kamarádovi roztržený náramek, zároveň mohl danou narážku navodit jistý fyzický kontakt dvou chlapců, který při 
stržení náramku pravděpodobně nastal. Jako příklad situace, kdy se podobná narážka objeví ve vztahu k dívkám zmínila Jitka 
opakovaně  situaci, kdy se objímala s kamarádkou a kluci je označili jako „lesby“. Nadávku použili kluci zřejmě z toho důvodu, že 
podobnou situaci vztahovali na sebe, podobné přátelské gesto by v chlapeckém kolektivu bylo posuzováno jako projev 
homosexuality. 
Jitka v rozhovoru poukázala na další zajímavou věc. Podle Jitky se dívky snaží sprostá slova a nadávky ohlídat, kdežto klukům je to 
„jedno“. Od dívek se všeobecně očekává, že budou „slušné“ a nebudou říkat žádné nadávky ani sprostá slova, protože se to pro 
dívky nesluší. Chlapcům bývají podobné projevy tolerovány, a je to všeobecně bráno tak, že to k chlapcům zkrátka patří a je to 
běžnou součástí jejich komunikace.  
Velmi zaujala odpověď Jitky na otázku, podle čeho by poznala, že nějaká dívka je lesba. Odpovědí bylo, že by se třeba víc bavila 
s dívkami než s chlapci. Tato dopověď dokazuje to, že se v tomto věku od dívek očekává, že budou projevovat zájem o chlapce a 
pokud tomu tak není, je zřejmě „divná“. Další ukázkou toho, že se od pubescentů očekává, že navážou nějaký kontakt s opačným 
pohlavím, dokládá  i jedna z dalších odpovědí, kdy zaznělo, že kluk se může stát homosexuálem i s postupem času, když si třeba 
dlouho nemůže najít holku a začne si tedy více povídat s kluky, začne si s nimi více rozumět a pak se třeba setká s nějakým 
homosexuálem a „dají to dohromady“. 
Jitka si do jisté míry protiřečila co se týče hodnocení homosexuality, na jednu stranu ji hodnotí jako „divnou“, ale připouští, že se 
člověk prostě nezmění a je to tak zřejmě napořád. V rámci další otázky pak naznačuje, že v případě, že by se jednalo o nějakou její 
kamarádku, která se jí zmíní, že je lesba,  snažila by se najít řešení. Hned na začátku Jitka zmínila, že by se kamarádky zeptala, zda 
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o tom ví její máma. Zajímavé je, že Jitka zmínila jenom mámu, nikoli oba rodiče, jedním z důvodů může být Jitky rodinná situace, 
nebo bývají v tomto směru matky pubescenty považovány za přístupnější podobným problémům. Jitka zřejmě předpokládá, že by 
šlo tuto situaci její kamarádky nějakým způsobem změnit, protože v tomto věku nejsou podobné pocity týkající se nejistoty 
v sexuální orientaci nijak neobvyklé. 
Jitka sama také občas použije narážky na homosexualitu. Jako příklad nějaké takové situace uvedla, když jí třeba kluci berou penál.  
Tato situace by se dala považovat za jakýsi „rituál“ téměř každé přestávky, jedná se v něm o „souboj“ mezi dívkami a chlapci, kdy 
kluci holkám berou penál (nebo něco jiného) a navzájem si ho mezi sebou předávají a holky (většinou se přidají skoro všechny) se 
snaží jim v tom nějakým způsobem zabránit. Použitá narážka na homosexualitu v tomto případě může znamenat jako útok na 
chlapeckou „čest“, forma provokace. 
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Rozhovor č. 3 – Vláďa, 15 let 
 
Zkus vyjmenovat nejčastější nadávky a sprostý slova, který se u Vás ve třídě používají? 
Jak moc sprostý? 
 
Jakýkoli. 
Ty vole, do prdele, já se na to vyseru, kurva, do piče, no a to je snad všechno (řečeno rychle s krátkými pauzami, aby to měl co 
nejrychleji za sebou)…vlastně ještě zmrde nebo tak, ale tyhle jsou asi nejvíc…. 
 
Když jsem byla u Vás ve třídě, tak jsem si všimla, že se občas používá i výraz „buzerant“. To si neřekl z jakýho důvodu? 
Tak (zaskočeně)..Není  to až tak moc. 
 
S jakými dalšími podobnými nadávkami jako je třeba „buzerant“ se ve třídě mezi holkama a klumama občas setkáváš? 
No těch asi bude (tázacím tónem, pokyvuje hlavou)…no, já nevim jako…(váhá) já bych řek, že to není sprostý. 
 
To nemusí být sprostý, řekni na jaké si vzpomeneš. 
No jako, že je to gay, lesbička..no to je asi všechno podle mě. 
 
A co třeba „buzna“? 
No, to taky. 
 
A co třeba „homokláda“? 
To ani ne. 
 
A co třeba „lesba“? 
To jo.. ještě ve zdrobnělinách to je hodně (dodal)… 
 
V jakých situacích si myslíš, že se podobné nadávky, co jsme jmenovali, vyskytují? Mohl bys uvést třeba nějaký příklad? 
Když to tak vypadá (reaguje rychle) 
 
No a podle čeho to poznáš, že tak vypadá? 
No když se tak chová (reaguje rychle) 
 
A jak se chová? 
Jako lesbička nebo jako teplouš. 
 
A jak se podle tebe chová lesbička? 
No jako třeba, co sedí za mnou Jana s Petrou 
 
A podle čeho konkrétně to poznáš? 
Že se furt objímaj, samý pusy a tak…jako holka s holkou. 
 
A jak bys poznal, že nějaký kluk je gay? 
To samý, akorát by to byl kluk s klukem…no a třeba kluk s růžovym trikem, to je trochu divný (s úsměvem). 
 
Když je u Vás ve třídě nějaká situace, kdy někdo někomu řekne, že je „buzerant“ nebo nějak podobně. Myslíš si, že to ten 
kluk nebo holka myslí vážně? Nebo spíš je to legrace? 
No spíš většinou ze srandy, ne jako vážně. 
 
Tys určitě taky někdy nějakou podobnou nadávku použil, můžeš mi uvést, příklad, kdy si třeba použil nadávku „buzerant“? 
Noo, když to tak vypadá nebo když jako mě někdo dalo by se říct naštve nebo takový, no. 
 
Naopak, určitě jsi byl i ty někdy v situace, že to někdo řekl tobě. Jak na to reaguješ? 
Já vim, že to většinou myslej ze srandy, takže to nějak…přežiju.  
 
A myslíš si, že tyhle nadávky používají kluci i holky stejně často? 
No podobně, ale asi spíš kluci víc. 
 
Co všechno víš o homosexualitě? Kdybys to měl třeba někomu vysvětlit… 
No jako  to je třeba já nevim, když kluk třeba si myslí, že by se mu víc líbilo bejt holka, jako chová se jako holka…ke klukovi.  
 
A myslíš si, že je to normální nebo, že je to nějaká porucha? Jaký je tvůj názor? 
Spíš nějaká porucha (nejistě). 
 
Představ si, že by za tebou přišel tvůj kamarád a řekl ti, že zjistil, že se mu asi víc líbí kluci než holky a že si s tím neví rady a 
chce od tebe poradit, co bys mu poradil? 
(Přemýšlí) Ať si to ještě jako trochu urovná v hlavě (vážným tónem, trošku s odporem v hlase) 
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A bavil by ses nim pořád dál normálně? 
Kdyby on nezašel dál, tak jo. 
 
A ještě jsem se tě chtěla zeptat na poslední věc – když jsem byla u Vás ve třídě, tak jsem zaslechla od kluků takovou 
říkanku..bylo tam něco jako „lesbička  - králíčka“ nebo nějak podobně…nemohl bys mi ji říct prosím celou? 
(Přemýšlí) To nevim, tu asi neznám… 
 
IDENTIFIKACE VÝZNAMOVÝCH JEDNOTEK (klí čové pojmy podtrženy) 
 
Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek: 

- Vláďa uvádí, že narážky na homosexualitu se ve třídě nevyskytují tak moc často jako jiné nadávky, které jmenoval 
- Poznamenal, že nadávky týkající se homosexuality nejsou sprosté 
- I přesto, že nejdříve uvedl, že ve třídě se dají zaslechnout různé narážky, zmínil jich pouze pár: „gay“, „lesbička“, 

v průběhu rozhovoru pak ještě použil označení  „teplouš“ 
- Výše zmíněné nadávky se podle Vládi používají v situacích, když se tak někdo chová – jako „lesbička“ nebo jako 

„teplouš“; jako odpověď na otázku, jak se tedy chová lesbička nebo teplouš, uvedl dvě dívky, které sedí za ním a které se 
stále objímají, dávají si pusy…u kluků uvedl stejný příklad a dále ještě zmínil oblečení – „kluk s růžovým trikem je 
divný“ 

- U Vládi ve třídě se podobné nadávky používají většinou ze srandy 
- Vláďa používá podobné nadávky když to tak vypadá a nebo když ho někdo naštve 
- Když je sám terčem nadávky, tak to snáší docela dobře, protože ví, že to většinou myslí ze srandy 
- Vláďa si myslí, že narážky na homosexualitu používají více chlapci 
- Vláďa definoval homosexualitu jako chlapcův pocit, že by byl raději dívkou, a proto se tak ve vztahu k ostatním 

chlapcům chová; je to podle něj nějaký typ poruchy 
- Kdyby se ocitnul v situaci, že by se mu s výše zmíněným pocitem svěřil kamarád, řekl by mu, aby si to „trochu urovnal 

v hlavě“,  ale dál by se s ním bavil, kdyby nepřekročil určité hranice 
- Ptala jsem se Vládi na jednu říkanku, kterou jsem u něj během pozorování zaslechla, odpověděl, že žádnou takovou 

nezná 
 
Subkategorie 
(1) Výskyt narážek na homosexualitu ve třídě 
(1) Kdo narážky používá 
(1) Forma  narážek: humor, vážnost 
(1) Situace ve třídě, které navozují narážky 
(1) Funkce narážek 
(2) Osobní zkušenost s narážkami (používání, reakce) 
(3) Znaky homosexuality 
(3) Definování homosexuality 
(3) Hodnocení homosexuality 
 
Kategorie 
(1) Třída a narážky na homosexualitu 
(2) Školní třída a postavení jedince v ní 
(3) Homosexualita z hlediska dospívajících 
 
Vláďa má výborné studijní výsledky, ale nepatří mezi typické třídní „hvězdy“ co se týče zevnějšku. Chodí převážně neupravený, 
v širokých kalhotách s nízko umístěným rozkrokem a sedí (v první lavici) a nejvíce se baví se spolužákem, z kterého si ostatní 
chlapci dělají stále srandu, protože je nevýrazný, tichý a pro ně ničím zajímavý. 
Největší potyčky má s dívkami, které sedí v lavici z ním – neustále se s nimi hádá, pošťuchuje a provokuje a rád je s ostatními 
chlapci pomlouvá. Ve svých odpovědích se mi zdálo, že se z otázek vykrucuje a vyhýbá se přímým odpovědím. 
 
KLÍ ČOVÉ PRVKY rozhovoru 
Vláďa upozornil na to, že narážky na homosexualitu nejsou sprosté. Z této poznámky bylo znát, že narážkám na homosexualitu 
Vláďa přisuzuje jiný charakter než mají ostatní nadávky.  
I přesto, že Vláďa mezi nejčastějšími narážkami, s kterými se ve třídě setkává nebo které zná, jmenoval „gay“, a „lesbička“, použil o 
chvíli později výraz „teplouš“. V protikladu k zdrobnělému výrazu „lesbička“, který použil ve stejné souvislosti, vyznívá výraz 
„teplouš“  více negativně a má více záporný náboj.  
Vláďa poukázal na dívky, které sedí za ním, aby na nich demonstroval příklad, jak se chovají dívky – lesby. Podle Vládi se neustále 
objímají, dávají si pusy…stejným způsobem demonstrují svou homosexuální orientaci i chlapci,u kterých jejich orientaci lze 
identifikovat také podle vzhledu (nosí např. růžový triko, což je „divný“). 
I přesto, že Vláďa řekl, že narážky na homosexualitu bývají ve třídě používány zejména v případech, kdy to tak vypadá, v další 
otázce popřel, že by se ve třídě používaly vážně, naopak většinou jsou podle něj míněny ze srandy. Na otázku, v jakých situacích je 
používá on sám, odpověděl, že když to tak vypadá, nebo když ho někdo naštve  (o legraci ani zmínka). A sám na takové narážky 
reaguje tak, že ví, že jsou většinou myšleny ze srandy, takže to nějak „přežije“. Vláďa ale řekl „většinou“, což v sobě skrývá i 
situace, kdy narážky nemusí být myšleny ze srandy. Co se týče formy narážek,  Vláďa si ve svých odpovědích dost protiřečí a 
přisuzuje narážkám takový význam, jaký je pro něj v daném momentu nejvíce přijatelný. 
Vláďa definoval homosexualitu jako chlapcův pocit, že by se mu více líbilo být dívkou, a proto se tak  ve vztahu k ostatním 
chlapcům chová. Přisuzuje tedy dívčí vlastnosti a charakteristiky chlapcům, kteří jsou podle něj homosexuálně orientovaní. Toto 
odkazuje na sociálně konstruovaný genderový řád, který mají děti zakořeněný hluboko v sobě a jakákoli odchylka v předem 
stanovených rolích, které zmíněný řád předepisuje, odkazuje na to, že něco není v pořádku. Zajímavé je také to, že homosexualita je 
častěji negativně vnímána u mužů. 
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Rozhovor č. 4 – Lenka, 16 let 
 
Zkus vyjmenovat nejčastější nadávky a sprostý slova, který si myslíš, že se  u Vás ve třídě používají?  
Tak určitě to je kráva, píča, debil, kretén…já nevim, co ještě ostatní jako používaj – tohle jsou asi hlavní, no… 
 
Když jsem byla u Vás ve třídě, tak jsem docela často zaslechla třeba i  „ty buzerante“… 
Hm, no hlavně tam je ty vole…to se používá hodně často. 
 
Já bych se chtěla hlavně zaměřit na nadávky podobný jako je třeba „buzerant“, protože to holky a kluci docela často 
používají. 
Lenka se tváří překvapeně 
Myslíš si, že takovýhle nadávky jako je třeba „buzerant“ a podobný, který se týkají homosexuality se u Vás ve třídě taky 
často používají? 
Já je ani nějak neposloucham, protože já s nima chodim teprve až teď, protože já sem propadla. (říká bez studu, naprosto normálním 
tónem) .Takže jako..já ani neřešim, co oni tam říkaj (konstatování, s ignorací v hlase). Ale nevim, jestli to tam jako nějak často 
používají. Jako sem tam to zaslechnu, ale…. 
 
A kdybys měla říct nějaký podobný nadávky jako je třeba „buzerant“, jaký se ti vybaví, který třeba někdy zaslechneš? 
Hm…(zamýšlí se) fakt netušim…(omluvným tónem) 
 
V jaký situaci bys podobnou nadávku použila třeba ty? 
Tak já to použiju, když už jako fakt někdo je lesba nebo.. 
 
Takže to nemyslíš ze srandy, ale opravdu si myslíš, že je ten kluk nebo holka homosexuál? 
Tak jako ze srandy jooo.. když to myslim vážně tak to řeknu, ale jako když to myslim ze srandy, tak to taky řeknu, ale tak jako 
kdybych to myslela vážně a třeba někdo by se tak jako choval, (zdůraznění slova „choval“) tak jako bych asi nic neřekla, no. Takže 
prostě jenom ze srandy, no…(shrnuje) 
  
A jak si myslíš, že je to u ostatních? Myslíš, že to taky berou jako srandu, když to říkají nebo to spíš berou vážně, když třeba 
někomu řeknou, že je „buzerant“? 
Já myslim, ze srandy…teda alespoň u mě se to stává. 
 
Určitě jsi i ty sama byla někdy v situaci, že ti někdo řekl, že jsi „lesba“. Jak na takovýhle nadávky reaguješ? 
No mně to řekli ze srandy, právěže.  
 
A jak jsi reagovala? 
No schválně jsem si čapla svojí kamarádku a řikam  „no tak jsem, no, když si to myslíte“, protože jsem věděla, že je to ze srandy,no.  
 
Myslíš si, že tyhle nadávky používají kluci i holky stejně? 
(chvilku váhá) Já si myslim, že spíš holky. 
 
Podle čeho ty sama poznáš na nějakým klukovi, že je gay? 
Já nevim, když se třeba chová jako na způsob holky, že je pomalej, že mluví divně i…že mluví prostě jako holka, takovej vyšší hlas 
no.. 
 
A podle vzhledu? 
No třeba když vidim kluka v růžový barvě, tak mi to přijde docela jako divný, no (posměšným tónem),  ale nevim, no…  
 
A jak bys poznala u holky, že se jí víc líbí holky, že je lesba? 
Hm..(přemýšlí) Tak u holky to nějak nezpoznam, no.  
 
Co víš o homosexualitě? Jak bys jí někomu vysvětlila? 
Ty jo, to bych nedokázala nějak vysvětlit . Já nevim, jak bych to vysvětlovala…(vymlouvavě) 
 
A kdybys měla uvést nějaký příklad ze života.. 
No tak jako že se má holka s holkou rádi a  kluk s klukem…takhle bych to asi řekla,no. 
 
A co si o homosexualitě myslíš ty? 
Tak já..(hledá správné slovo) neodsuzuju lidi za to, že třeba maj rádi stejný pohlaví, ale jako nic no…přijde mi to trochu divný, no, 
ale tak jako nebudu je odsuzovat za to, každej je nějakej.  
 
Představ si situaci, že by za tebou přišla nějaká kamarádka a svěřila se ti s tím, že má pocit, že se jí líbí spíš holky než kluci a 
že si teďka neví rady, co s tím. Co bys ji poradila? 
Tak představit…Já si to nedokážu takhle představit. Kdyby to bylo fakt nějaký vážný, tak bych jí snad nějak dokázala v tom 
pomoct, ale teď fakt nedokážu říct. 
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Teďka bych se tě ráda zeptala na takovou situaci, které jsem si všimla, když jsem s Vámi čekala před školou během volné 
hodiny. Samozřejmě, pokud o tom nebudeš chtít mluvit, tak nemusíš – vůbec to neber jako, že ti za to chci vynadat, to určitě 
ne. Jen se chci zeptat, jak jsi to myslela. 
Když jsem čekala s Vámi před školou, než otevřeli školu a ty jsi stála naproti mně s nějakou kamarádkou a vedle mě stála 
nějaká holka…  
Jo, M. M. (řekla celé její jméno), říká se na ní „vačice“ (vzpomene si a skočí mi do řeči) 
 
No a vy ste na ní s kamarádkou pokřikovaly, že je lesba. 
…. Jo to bylo ze srandy. Tak já to občas řeknu, no, ze srandy (připustí) 
 
Já ti přiblížím tu situaci, vy jste stály s kamarádkou naproti přes ulici a kolem šly jiné holky a ona se za nimi ohlídla a… 
Ne, ona Vám totiž koukala na zadek, právě proto jsem jí to řekla (skočila mi do řeči) 
To ale bylo ze srandy, já jsem s ní dřív chodila do třídy, já sem sem nastoupila vlastně minulej rok, to jsem chodila s nima do třídy a 
pak jsem propadla. A ta holka měla takový ty problémy, že ona je z děcáku a tak, no a že ona kradla i dědovi peníze a takovýhlety 
věci a prostě holky jí nakoupily různý věci a ona jim teď začla nadávat, zblbla no. Ale tak jako my jí nic neuděláme, my si z ní jen 
děláme srandu, ale ona to chápe, ona se vždycky usměje, takže to.. 
 
 
 
IDENTIFIKACE VÝZNAMOVÝCH JEDNOTEK (klí čové pojmy podtrženy) 
 
Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek: 

- Lenka mezi nejčastějšími nadávkami zmínila i výraz „píča“, častou nadávkou je pak „ty vole“ 
- Narážek na homosexualitu si ve třídě Lenka příliš nevšímá, od třídy se distancuje - je to pro ní nový (mladší kolektiv), do 

kterého propadla 
- Narážky na homosexualitu Lenka používá v situacích, „když už někdo je lesba“; nakonec ale řekla, že je používá jenom 

ze srandy a kdyby o někom věděla, že je homosexuál (protože by se tak choval), tak by mu  asi nic neřekla 
- U ostatních vrstevníků Lenka předpokládá, že narážky taky používají ze srandy 
- Co se týče osobní zkušenosti Lenky – když je narážka mířena na ni, říká, že je to ze srandy a její reakce na podobnou 

situaci je demonstrativní (chytí kamarádku za ruku a řekne, že je to teda pravdy, když si to myslí) 
- Používání narážek na homosexualitu je podle Lenky typické spíše pro dívky 
- U chlapců Lenka identifikuje homosexualitu na základě následujících znaků: když se dotyčný chová na způsob holky 

(upřesnila, že je pomalý, mluví divně – jako holka, vyšším hlasem), nebo nosí růžovou barvu, což je podle Lenky taky 
divný 

- Co se týče homosexuality dívek, přiznala Lenka, že ji nepozná 
- Na pobídku nedokázala vysvětlit, co to vlastně je homosexualita; po dlouhém zdráhání nakonec uvedla příklad: když se 

mají holka s holkou a kluk s klukem rádi 
- Homosexuálně orientované jedince Lenka neodsuzuje, ale přijde jí to trochu divný 
- Co se týče situace, kterou se mi podařilo během pozorování zachytit a nyní jsem ji Lence přiblížila, vysvětlila mi, že šlo 

o legraci. Výraz „lesba“ použila na základě toho, že mi daná dívka „koukala na zadek“ a že je to holka, která má 
problémy (je z děcáku, kradla dědovi peníze). Lenka se použití narážky snažila zmírnit tím, že jí ale nic neudělají, že si 
z ní jen dělají legraci a ona to chápe, protože se vždycky usměje. 

 
Subkategorie: 
(1)Výskyt narážek na homosexualitu ve třídě 
(1)Kdo narážky používá 
(1)Vztah ke třídě 
(1)Forma narážky: humor, vážnost (skutečnost) 
(2)Osobní zkušenost s narážkami (použití a reakce) 
(3)Definování homosexuality 
(3)Znaky homosexuality (u chlapců a u dívek) 
(3)Hodnocení homosexuality 
 
(2) Prosazování se v novém kolektivu 
(2) Vymezení se vůči odlišnosti vrstevníků (kde jsou hranice šikany) 

 
Kategorie 
(1) Třída a narážky na homosexualitu 
(2) Školní třída a postavení jedince v ní 
(3) Homosexualita z hlediska dospívajících 

 
 
Lenka do této třídy chodí teprve od začátku školního roku, protože propadla. Na tuto školu chodí teď druhým rokem. Ve třídě nemá 
moc přátel, baví se převážně s chlapci, pro které je zajímavá, protože je jiná než zbylé dívky u nich ve třídě, působí „vyspěleji“. 
Kamarádky ve třídě nemá žádné, baví se dívkami, s kterými chodila do třídy o rok dříve.  
Sedí vedle chlapce, který je jedním z třídních premiantů a má vysoké studijní ambice na rozdíl právě od Lenky, která o školní 
povinnosti žádný zájem nejeví – často chybí, nedělá úkoly, neučí se, neustále něco zapomíná a do budoucna si žádné další studijní 
cíle zřejmě neklade.  
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KLÍ ČOVÉ PRVKY rozhovoru: 
Během rozhovoru bylo znát, že se Lenka od třídy, kterou navštěvuje, snaží distancovat. S novými spolužáky se příliš nezná a ani o 
to nemá zájem, protože příliš neregistruje, co se ve třídě odehrává. Když mluvila o své třídě, tak mluvila „o nich“, z čehož bylo znát, 
že sama se za součást třídy nepovažuje. 
Lenka si hodně protiřečila co se týče formy narážek na homosexualitu. Nejdříve zdůvodnila vlastní používání podobných narážek 
tím, že je používá v situacích, když už někdo opravdu je lesba nebo gay, čímž dala najevo, že narážky myslí vážně. Následně, pak 
ale řekla, že když by někdo byl homosexuál a ona to myslela vážně, tak by mu to neřekla a nakonec připustila, že to většinou myslí 
ze srandy. A myslí si, že i ostatní ve třídě narážky používají z legrace.   
Zřejmě u pubescentů existuje určitá hranice, kde se vyskytuje  reálná obava z toho, aby se nedotkli jedince, který by skutečně mohl 
být homosexuálně orientován – jedná se o morální stránku chování, která souvisí s utvářením postojů a hodnot. Narážky jsou pak 
většinou myšleny spíše z legrace, ale jsou vyvolávány projevy, které jsou pubescenty považovány za homosexuální a 
prostřednictvím narážek se daný jedinec snaží nastolit rovnováhu mezi tím, jak by se měl daný jedinec normálně tj. správně chovat 
(ideál) a jak se chová. 
Lenka přisuzuje používání narážek spíše dívkám než chlapcům. Zajímavé, že Lenka přiznala, že sama dokáže identifikovat 
homosexualitu pouze u chlapců, u dívek ne. Což bylo v rozporu se situací, o které jsme spolu hovořili na konci rozhovoru, v níž 
označila jinou dívku jako „lesbu“ a to na základě toho, že pozorovala jiné dívky. 
Myslím, že v případě již zmíněné vypozorované situace a na základě výpovědi Lenky, se může jednat o určitou podobu šikany. 
Lenka zmínila, že si z dané dívky takhle dělají legraci (svědčila o tom i přezdívka „vačice“, která dívce jejich věku jistě příjemná 
není), ale že jí nic nedělají. Zároveň si namlouvá, že to dívce nevadí, když se na ně usmívá. V situaci, které jsem byla přítomna, se 
dotyčná dívka neusmívala vůbec, naopak na ní bylo vidět, že je jí to nepříjemné. Lenka také uvedla, že se jí holky jistým způsobem 
„ujaly“, protože zřejmě pochází ze sociálně slabé rodiny, a pak naznačila, že místo, aby jim byla vděčná, jim začala nadávat. Je 
možné, že spolužačky za svou pomoc očekávaly nějaké „protislužby“. Shodou okolností danou dívku znám a vím, že sice je 
adoptovaná, ale už velmi dlouho a vyrůstá ve stabilní rodině, která finanční problémy nemá.  
Definování homosexuality vztáhla na obě pohlaví – to je na dívky i na chlapce, kteří mají rádi stejné pohlaví. Homosexualitu 
neodsuzuje, ale přijde ji to  „divný“. 
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Rozhovor č. 5 – Monika, 15 let 
 
Zkus vyjmenovat nejčastější nadávky a sprostý slova, který si myslíš, že se  u Vás ve třídě používají? 
Hm (přemýšlí),hm takže kurva, debil…(zamýšlí se, je rozpačitá, ťuká si prstem o ret) 
 
Klidn ě řekni všechny, které Tě napadají, i ty „sprostější“… 
Hm já vim no, si čurák, zmrd…..píča…a už mě nenapadaj 
 
Když jsem byla u Vás ve třídě, tak jsem někdy zaslechla i „buzerant“…Je to podle tebe taky u Vás ve třídě častý? 
To až zas tak ne, todleto… 
 
Já bych se teď v našem rozhovoru ráda zaměřila právě na tyhle výrazy. 
Jaký další podobný výrazy by tě v souvislosti s výrazem „buzerant“ napadaly? 
…(přemýšlí) Buzna… 
 
Co třeba „homouš“? 
To skoro ne, si myslim. 
 
A co třeba „lesba“, „lesbička“? 
Ne, to taky ne. 
 
V jakých situacích si myslíš, že se tyhle nadávky jako je třeba „lesba“, „buzna“ a další používají? 
No, když se nějak třeba dva kluci nebo dvě holky se k sobě nějak moc maj, zvlášť u těch kluků teda..u těch holek to není až zas tak, 
ty si k sobě projevujou jako ty city, ale ty kluci, už..u těch je to prostě divný…jako není to až zas tak divný, ale ty vrstevníci to 
prostě tak berou, že jakmile se k sobě začnou nějak chovat blíž nebo začnou chodit třeba jenom ve dvojicích, tak hned jsou 
„teplouši“ a hned se to…  
 
A čeho si myslíš, že ten, kdo použije tuhle nadávku jako „buzna“ nebo „lesba“, chce dosáhnout? Proč si ze všech nadávek 
vybere právě tuhle? Myslíš, že to myslí vážně? 
Jako nemyslí to vážně, ale spíš si tim on sám zvyšuje své ego, že jako si tím vydobývá ještě tu pozici, kterou už ve třídě má, že 
jako..,že je nějakej machr a že si to prostě chce ještě potvrdit, tak tím, že vlastně občas shazuje ty ostatní.  
 
Takže si myslíš, že to není ze srandy? 
No tak občas, je to tak půl na půl. Podle toho v jaký situaci to je. 
 
Používáš někdy i ty sama podobný nadávky, jako třeba „buzerant“? 
Ne, já ne.  
 
Zřejmě jsi i ty sama byla někdy v situaci, kdy tě někdo označil jako „lesbu“? Jak na takovou nadávku reaguješ? 
Já, já se tomu směju, protože většinou to říkají ze srandy a když by to řekli vážně, tak jim jako řeknu, že to není pravda ale že prostě 
ať si myslí, co chtěj a nějak to neřešim. 
 
Myslíš si, že tyhle nadávky používají kluci i holky stejně často? 
No spíš ty klucí.  
 
A myslíš, že hlavně mezi sebou nebo i vůči holkám? 
No i vůči holkám, asi spíš i…Holky občas, ale to už je to..fakt u holek je to spíš fakt o tý srandě, ty to nemyslej až  tak vážně.  
 
Podle čeho ty osobně poznáš, že kluk je gay? 
Hele, já to až zas tak vůbec nepoznávám…já se prostě tady v tom nepohybuju a já nikoho tady za to neoznačuju, až když vlastně mi 
to prostě řekne nebo to nějak naznačí nebo něco takovýho. Já to prostě…hm, jak bych to řekla, že to prostě neumim  rozpoznat nebo 
nějak neumim určit, ani u holky.  
 
Jak bys vysvětlila, co to znamená homosexualita. 
Řekla bych, že je to, když se miluje kluk s klukem nebo holka s holkou.  
 
A co ty si myslíš o homosexualitě? Jaký na ni máš názor? 
No, je to jako normální, je to přirozený jako…není to nic špatnýho. 
 
Představ si situaci, že se ti tvoje kamarádka svěří, že se ji asi víc líbí holky než kluci a že si s tím neví rady. Co bys jí 
poradila? 
No tak já bych jí řekla, že tady o tom v pubertě určitě přemýšlí každej, ale i kdyby to byla v pravda, no tak že se nic neděje, že je to 
normální součást života a že se nemá za co stydět.  
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1) IDENTIFIKACE VÝZNAMOVÝCH JEDNOTEK (klí čové pojmy podtrženy) 
 
Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek: 

- Podle Moniky se narážky na homosexualitu ve třídě příliš nevyskytují 
- V souvislosti s pojmem „buzerant“ ji napadá jen pojem „buzna“ 
- Jako situace, kdy se narážky na homosexualitu ve třídě vyskytují, označila Monika ty situace, kdy se k sobě dva kluci 

nebo dvě holky „nějak moc maj“ – tuto situaci označila jako specifickou (co se týče výskytu narážek na homosexualitu) 
spíše pro kluky 

- Holky si podle Moniky k sobě vzájemně projevují city na rozdíl od kluků, u kterých je to „divný“ 
- Upozornila na vliv vrstevníků, kteří mají tendenci označovat kluky, kteří se chovají k sobě „blíž“ jako „teplouše“ 
- Narážky na homosexualitu podle Moniky nejsou myšleny vážně, ale jsou projevem toho, že si tím dotyčný vydobývá 

svou pozici „machra“, kterou už ve třídě má a to tak, že shazuje ostatní (prostřednictvím narážek na homosexualitu) 
- Narážky na homosexualitu jsou podle Moniky myšleny na půl z legrace a na půl vážně – v závislosti na situaci 
- Sama Monika se narážkám na homosexualitu směřujícím na její osobu směje a bere s nadhledem 
- Myslí si, že nadávky na homosexualitu používají spíš kluci 
- Podle ní je kluci je používají možná častěji i vůči holkám 
- Co se týče holek a používání narážek na homosexualitu z jejich strany – jde podle Moniky spíše o srandu 
- Co se týče identifikace homosexuálně orientovaných jedinců, Monika tvrdí, že ona takové jedince rozpoznat nedokáže a 

dělá to až v závislosti na dostupných informacích, které sama získá 
- Jako homosexualitu Monika definuje to, „když se miluje kluk s klukem nebo holka s holkou“ 
- O homosexualitě tvrdí, že je to normální a přirozená věc 
- Co se týče uvažování o homosexualitě, Monika tvrdí, že přemýšlet o homosexualitě v období puberty je normální a 

pokud je o své homosexualitě člověk přesvědčen, nemá se za co stydět, protože je to „normální součást života“ 
 
Subkategorie: 
(1) Výskyt narážek na homosexualitu ve třídě 
(1) Kdo vůči komu narážky používá 
(1) Forma narážek: humor, vážnost 
(1) Situace ve třídě,  kdy se vyskytují narážky na homosexualitu (podmínky, okolnosti) 
(2) Důvody, proč byla narážka použita: zjevné, skryté 
(2) Vztahy: kluci vs. holky, kluci vs. kluci, holky vs. holky 
 jaký je ideál vztahů x jaká je realita 

jaké odchylky v rámci vrstevnických vztahů se už počítají za projevy homosexuality, kde je pomyslná hranice 
„normality“ 

(2) reakce na narážky týkající se homosexuality: ze strany okolí, ze strany oběti, pozorovatel v roli oběti 
(3) definování homosexuality 
(3) znaky homosexuality 
(3) hodnocení homosexuality 
 
Kategorie 
(1) Třída a narážky na homosexualitu 
(2) Školní třída a postavení jedince v ní 
(3) Homosexualita z hlediska dospívajících 

 
 
2) PŘÍČINNÉ A INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY, KONTEXT  
 
Kontext školní třídy 
Monika chodí do třídy, která má celkem 29 žáků a žákyň (mezitím tím, kdy jsem prováděla pozorování a mezi naším rozhovorem, 
do třídy přistoupila nová žákyně, celkem je tedy ve třídě 18 chlapců a 11 dívek). 
To, že mezi nejčastější nadávky, které se ve třídě vyskytují, Monika nezahrnula i nadávky týkající se homosexuality, následně 
potvrdila tím, že se podle ní tyto nadávky u nich ve třídě příliš nevyskytují. Jako situace, ve kterých se případně tyto narážky 
vyskytují, uvedla situace, kdy se dva kluci nebo dvě holky k sobě mají víc než  je obvyklé a zároveň zmínila, že v tomto směru to 
kluci mají těžší, protože vztahy mezi chlapci mají jiná kritéria než vztahy mezi dívkami, které si navzájem projevují více citů a 
jejich vrstevníkům to nepřipadá divné tak, jako ve stejném případě u chlapců, kteří  pak mohou být na základě toho označeni jako 
„teplouši“. Tyto situace do velké míry souvisí také s postavením jedince ve školní třídě. 
 
Kontext vztahů ve třídě 
Monika patří mezi premiantky třídy (z 11 dívek jsou ve třídě asi 4 premiantky) s vysokými studijními ambicemi. Baví se se všemi 
dívkami, i s chlapci – je ve třídě oblíbená. Co se týče vzhledu – je Monika plnoštíhlá, očividně se za to ale nestydí a nic neskrývá. 
Její maminka je učitelkou na stejné škole, Moniku ale neučí. 
Monika uvádí, že ve většině případů narážky na homosexualitu nejsou myšleny vážně, ale jsou jakýmsi projevem toho, že si určitý 
jedinec vydobývá/potvrzuje své postavení v dotyčné třídě. Monika uvedla příklad toho, že si nějaký „machr“ chce tuto svou pozici 
ve třídě potvrdit tím, že shazuje ostatní (prostřednictvím narážek na homosexualitu). 
Používání těchto narážek je podle Moniky typické spíše pro chlapce, kteří je používají nejen vůči chlapcům, ale i vůči dívkám 
(Monika zmínila, že i možná ve větší míře směrem k dívkám). V případě, kdy narážky používají dívky, má to podle Moniky jiný 
smysl – a to především legraci. 
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Kontext dospívání a vztahu k homosexualitě 
Monika je patnáctiletá dívka, zbytek třídy se také nachází ve věkovém rozmezí 14 – 15 let. Co se týče kontextu dospívání a pohledu 
na homosexualitu, směřovala jsem svými otázkami v rozhovoru i k tomu, co vlastně dospívající, konkrétně Monika, o 
homosexualitě vědí a jaké s ní mají zkušenosti. 
Monika uvedla, že nemá žádná kritéria, podle kterých by rozpoznala, zda někdo je či není homosexuál, ve svých úvahách se opírá 
především o získané informace (buď jí to někdo řekne, nebo naznačí svou orientaci). Homosexualitu by definovala jako to „když se 
miluje kluk s klukem nebo holka s holkou“, a připadá jí to přirozené a normální. 
V závislosti na svém věku připouští, že v období  puberty o své orientaci určitě přemýšlí každý. 
 
 
3) KLÍ ČOVÉ PRVKY rozhovoru 
I přesto, že Monika uvedla, že se podle ní u nich ve třídě narážky na homosexualitu často neobjevují, měla o výskytu těchto narážek 
jasnou představu i odůvodnění pro jejich případný výskyt. Vysvětlením může být fakt, že dívky jsou vůči tomu, co se děje ve třídě 
velmi vnímavé a zároveň má Monika potřebu dát těmto jevům nějaký racionální význam. 
Zajímavým postřehem ze strany Moniky je fakt, že vztahy mezi chlapci a vztahy mezi dívkami se svou povahou liší a to v té 
skutečnosti, že dívky mají mezi sebou intimnější vztahy než chlapci – v případě chlapců jsou takovéto vztahy označovány 
vrstevníky jako „divné“ a chlapci obdrží označení „teplouši“ (tento výraz Monika v předchozím výčtu obvyklých narážek na 
homosexualitu neuvedla –  výraz ji napadl zřejmě v souvislosti s nějakou konkrétní situací). Monika zmínila vrstevníky, jako ty, 
kteří posuzují, zda je to které chování divné či nikoli. 
Co se týče smyslu používání narážek Monika si myslí, že se tyto narážky vyskytují ve vztahu  k postavení jedince ve třídě. Narážky 
slouží jako „zbraň“ v rukou oblíbenějších/autoritativnějších žáků/yň, kteří si takto potvrzují svou pozici ve třídě a prostřednictvím 
narážek ostatní spolužáky/žačky shazují. (V tomto případě Monika hovořila vzhledem k požívání tvarů výrazů zřejmě především o 
chlapcích – „on sám“, „machr“).  
Monika tedy uvedla dva odlišné příklady výskytu narážek na homosexualitu.  V prvním je to tehdy, když vrstevníci označí nějakého 
jedince jako homosexuálního podle toho, jak se chová. V druhém pak jde především o prosazování se prostřednictvím podobných 
narážek na úkor ostatních. Existují  tedy odlišné důvody používání podobných narážek a to důvody zjevné (v prvním případě) a 
důvody skryté (v případě druhém)- 
Mimo výše zmíněných důvodů se ale narážky ve třídě vyskytují také ze srandy – podle Moniky záleží na okolnostech situace. I 
přesto, že Monika přisuzuje narážkám na homosexualitu význam prosazování se jedince na úkor shazování jiných, sama situace, kdy 
je narážka mířena proti její osobě neřeší, protože ví, že to většinou nemyslí vážně. Kde je ale ta hranice, kdy už to je myšleno vážně 
a kdy je to myšleno z legrace? 
Zároveň vyšlo z rozhovoru najevo, že tato „zbraň“ je držena především v rukou chlapců. Dívky narážky používají hlavně za účelem 
legrace. Je možné, že si to Monika myslí proto, že je sama dívka a podle sebe hodnotí i ostatní dívky, sama ale uvedla, že podobné 
nadávky nepoužívá. 
Dalším klíčovým prvkem našeho rozhovoru je fakt, že Monika si uvědomuje, že v období puberty téměř každý přemýšlí o své 
sexuální orientaci, v souvislosti s tím uvádí, že její osobní postoj vůči homosexualitě je kladný, homosexualitu považuje za normální 
a přirozenou. 
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Rozhovor č. 6 – Vítek, 14 let 
 
Zkus vyjmenovat nejčastější nadávky a sprostý slova, který si myslíš, že se  u Vás ve třídě vyskytujou?  
Debil, čurák, hovado, teplouš…no…a to je asi všechno. 
 
Já bych se teď ráda zaměřila v našem rozhovoru na nadávky jako je právě „teplouš“ a podobně, protože to kluci a holky 
docela často používají. Vybavíš si ještě nějaký další podobný nadávky? 
Buzerant, teplouš…no a to je asi všechno.. 
 
A co třeba označení pro holky – „lesba“ , „lesbička“, ty ne? 
Ne, to ne (s důrazem v hlase, jako kdyby se bránil) 
 
V jakých situacích si myslíš, že se právě tyhle nadávky používají? 
No když se třeba k sobě chovaj a takhle…nebo i ze srandy. 
 
Proč si myslíš, že kluk nebo holka použijou zrovna tuhle nadávku a ne jinou, třeba „debile“. Myslíš, že tím toho člověka 
chtějí urazit, nebo ponížit, nebo je to nadávka jako ostatní.  
No to taky, ale asi i ze srandy. 
 
A ty ji používáš v jakých situacích? 
Ze srandy (se smíchem v hlase) 
 
A kdyby sis to o někom doopravdy myslel, řekl bys mu, že je „buzerant“? Nebo radši ne, aby se neurazil? 
No to nevim, třeba bych mu to řekl…kdyby mě třeba nasral, prostě bych mu to klidně řek… 
 
A když to někdo řekne tobě, nebo o tobě, že jseš třeba „buzerant“ nebo nějakou podobnou nadávku, jak na to reaguješ? 
No já nevim, no…někdy se naseru a hned se do toho člověka pustim…ne jako hlučně, ale prostě jako  naseru se. 
 
A jak poznáš, že to ten člověk myslí ze srandy a ne vážně? 
No, prostě, že to děláme ze srandy..děláme to v kolektivu všichni, no tak ze srandy. 
 
Myslíš, si, že tyhle nadávky používají kluci i holky stejně? 
Kluci víc než holky (konstatuje) 
 
A kluci je používají hlavně mezi sebou nebo i vůči holkám? 
Na holky moc ne. 
 
Podle čeho poznáš, že kluk je gay? 
(Smích).. Prostě, že se objímaj, pusinkujou se a takovýhle… 
 
A podle oblečení bys to nějak poznal? 
To ne.  
 
A u holky bys to poznal jak, že je to lesbička? 
No to je těžký, no (připouští)… když si dávaj francouzáky třeba.  
 
Jak bys vysvětlil co je homosexualita? 
No prostě, když třeba dva kluci….spolu spěj a takovýhle. 
Jaký máš k homosexualitě postoj? 
No každej si myslí něco jinýho, tak mně to nevadí, ale nechtěl bych bejt homoušem. 
 
Myslíš si, že homosexualita je vrozená a člověk s tím už nemůže nic dělat, když je homosexuál nebo se do dá nějakým 
způsobe změnit? 
To není vrozený (s údivem v hlase) 
 
 
IDENTIFIKACE VÝZNAMOVÝCH JEDNOTEK (klí čové pojmy podtrženy) 
 
Výpis klíčových pojmů identifikovaných významových jednotek: 

- Vítek jmenoval mezi nejčastějšími nadávkami ve třídě i výraz „homouš“ 
- Jako další nadávky týkající se homosexuality jmenoval výraz „buzerant“, výskyt dívčí formy narážek zamítnul 
- Tyto nadávky se podle něj používají na základě něčího chování, nebo z legrace 
- Sám Vítek tyto narážky používá ze srandy, nebo když ho někdo naštve 
- Když někdo podobnou nadávku použije proti němu, tak se občas naštve a hned se do něj pustí 
- Vítek rozlišuje mezi tím, kdy je narážka myšlena vážně a kdy ze srandy podle toho, že srandu z toho dělá kolektiv, kde to 

dělají všichni 
- Kluci narážky používají víc než holky, hlavně mezi sebou, na holky moc ne 



Příloha 3 – Rozhovory 
 

- Chlapeckou homosexualitu by poznal podle toho, že by se dva chlapci „pusinkovali“, objímali, charakteristický vzhled 
nezmínil 

- U dívek by se homosexualita projevovala třeba tak, že by si dávaly „francouzáky“ 
- Homosexualitu definoval tak, že „spolu dva kluci spí“ 
- Homosexualitu Vítek hodnotí tak, že mu nevadí, ale nechtěl by být „homoušem“ 
- Homosexualita podle něj není vrozená 

 
Subkategorie: 
(1)Výskyt narážek na homosexualitu ve třídě 
(1)Kdo narážky používá 
(1)Forma narážky: humor, vážnost (skutečnost) 
(2)Osobní zkušenost s narážkami (použití a reakce) 
(3)Definování homosexuality 
(3)Znaky homosexuality (u chlapců a u dívek) 
(3)Hodnocení homosexuality 
 
Kategorie 
(1) Třída a narážky na homosexualitu 
(2) Školní třída a postavení jedince v ní 
(3) Homosexualita z hlediska dospívajících 

 
 
Vítek je žák, který se odlišuje od zbylých vrstevníků ve třídě především vzhledem. Má dlouhé vlasy a netypický střih s ofinou, nosí 
náušnice, prstýnky.  
Sedí v poslední lavici s jiným spolužákem. Jeho školní prospěch je spíše horší průměr a studijní ambice směřují pravděpodobně na 
nějakou střední odbornou školu s vyučením. Je flegmatický a jen tak ho něco nerozhází. 
Ve třídě se spolužáky vychází a má poměrně hodně kamarádů, s kterými se baví. I přesto, že vypadá jinak než většina kluků, všichni 
ho berou. 
 
 
KLÍ ČOVÉ PRVKY rozhovoru: 
Vítek jako jediný ze všech, s kterými jsem dělala rozhovor, uvedl mezi nejčastějšími nadávkami, s kterými se ve třídě setkává, i 
nadávku „teplouš“. Vítek se jako jediný kluk ze třídy vymyká typickým požadavkům na chlapecký vzhled – má dlouhé vlasy 
s ofinou, nosí náušnice a prstýnky. Tyto prvky mohou vyjadřovat jeho odlišný životní styl. Všechny tyto prvky jsou typické pro 
dívky – dlouhé vlasy, náušnice, prstýnky a z hlediska pubescentů, kteří dívčí prvky u chlapců považují za projevy homosexuality, 
bylo se dalo říct, že Vítek by podle těchto kritérií mohl být považován za homosexuála. Období pubescence je typické pro hledání 
sebe sama, své identity a experimentování s různými možnostmi, je možné, že Vítek vzhled do jisté míry kopíruje jeho pocity, a 
proto podobné narážky vnímá jako nadávky a uvedl je mezi nejčastějšími nadávkami. 
Narážky se podle Vítek používají v situacích, kdy se k sobě tak někdo chová a nebo z legrace. Na otázku, jak pozná, že někdo 
narážku myslí z legrace nebo vážně, odpověděl, že to tak dělají v kolektivu všichni – to znamená, že to podléhá většině, co je 
většinové je normální.  
Vítek uvedl, že narážky používají víc chlapci než dívky a to zejména mezi sebou, vůči dívkám moc ne. V úvodu rozhovoru zároveň 
popřel, že by se ve třídě vyskytovaly narážky na homosexualitu dívek jako je např. „lesba“.  
Když Vítek mluvil o znacích homosexuality u  chlapců, použil výraz, že se „pusinkujou“ a objímají. Výraz „pusinkovat“ se mi zdál 
v této souvislosti nestandardní a ze strany pubescenta neobvyklý. Vyjadřuje větší intimitu. V souvislosti s oblékáním Vítek nezmínil 
nic, co by z jeho pohledu bylo u chlapců znakem homosexuality. Může to znamenat větší toleranci ze strany Vítka co se týče módy, 
odpovídalo by to i jeho módnímu stylu (viz. první odstavec). U dívek za projev homosexuality považuje třeba to, když si holky 
dávají francouzský polibek. Zatímco u chlapců je projevem homosexuality „pusinkování“ u dívek je tato hranice tolerance posunuta 
mnohem dál – až k francouzskému polibku.  
I přesto, že Vítek řekl, že mu homosexualita nevadí, dodal, že by „homoušem“ být nechtěl. Zároveň se ukázalo, že Vítek neví, že 
homosexualita je vrozená.  
 


