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Úvod

Queer. Gay televize. Gay bar. Registrované partnerství. Gay vague. Coming out. 

Queer pride. Gaydar. Medvědi. LGBT. Gay friendly. Růžové peníze... To je jen malý 

výčet pojmů, se kterými se v každodenním životě možná budeme setkávat stále 

častěji. Čím více se naše společnost stává vůči gayům tolerantnější a čím se gayové 

stávají emancipovanější, tím více se toho můžeme o gay komunitě dozvědět, začít 

se o ní zajímat, tím více náš život zasáhne. Ať už to budou gayové, kteří se na nás 

budou usmívat z billboardů nebo náš kamarád, který se nám svěří s tím, že je gay. 

Podíváme-li se zpět do historie, zdá se, jakoby homosexualita byla módou, trendem, 

který vždy trval určité období (tolerance homosexuality v antickém Římě, v Anglii a 

Francii 18. století...). Někteří lidé pak zastávají názor, že tento trend byl vždy 

ukončen jakousi morální vyspělostí společnosti.  Je to ale právě společnost, její 

tolerance a v jistém smyslu i liberalizace, co určuje, zda gayové budou svoji sexuální 

orientaci skrývat či nikoliv a zda se tak jejich počet, z hlediska vnějšího pozorovatele, 

zvýší.  

Gayové ale nemusí představovat jen určitou subkulturu, která je zbytkem společnosti 

tolerována, ale jinak se jí straní. Velmi zajímavým fenoménem se v poslední době 

například stala silná přátelství gayů se ženami. Mnoho žen tvrdí, že gayové jsou více 

empatičtí než ženy, umějí naslouchat, tolik se nepřetvařují, dá se jim plně 

důvěřovat..., gayové se tak dostali do pozice „nejlepších kamarádek“. Proto není 

možné homosexualitu odfiltrovat od zbytku společnosti a zkoumat ji jako samostatný 

„problém“. I když se homosexualita řeší jak na politické scéně, tak i v médiích, 

obvykle je vnímána pouze prizmatem dualistického přístupu: pro x proti  

registrovanému partnerství, pro x proti adopci dětí. Přitom právě proto, že se gayům 

přisuzují specifické vlastnosti, nebo kombinace vlastností, které nenajdeme u 

heterosexuálních  mužů ani u žen, mohou v souvislosti s jejich emancipací vzniknout 

zcela nové entity, jako například odlišný způsob estetického vnímání, nové formy 
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přátelství, nový design, homosexuálové také mohou vnést inovativní prvky do úpravy 

zevnějšku, módy, reklamy apod. 

Právě specifické vlastnosti gayů, ale také jejich životní postoje, názory, touhy se 

mohou do jejich sebeprezentace promítat. 1

V souvislosti s tím zde zmíním Portmannův „vlastní jev“ (eigentliche Erscheinung)2. 

Tento pojem v Portmannově pojetí představuje pravé vyjádření niternosti, tedy 

skryté aspekty organismu, jejich zvnějšnění. Portmann pokládá sebevyjádření 

vlastního jevu za zcela podstatný aspekt bytí živých organismů. Adresátem vlastního 

jevu může být buď živočich téhož nebo jiného druhu, popř. člověk, ale celá řada 

vlastních jevů je neadresná, tedy že jejich příjemce není znám a není ani 

pravděpodobné, že by existoval. Mnoho živočišných druhů utváří povrchy svého těla 

velmi důmyslně, ať už se jedná o složitou strukturu nebo ukládání pigmentu. Povrch 

živočichů i rostlin tak vyjadřuje něco velmi důležitého, do čeho se jim vyplatí 

investovat. Podle Portmanna vychází kreativita v estetickém sebevyjádření z 

niternosti organismů, a představuje podstatný aspekt živých organismů včetně 

člověka. Lidská kreativita je sice uvědomělejší, ale vždy koření v nevědomí, 

skrytosti. U člověka je vlastní jev dolaďován dalšími zásahy, jako jsou tělové malby a 

líčidla, úprava vlasů a vousů, odívání...

Pokud tedy hovoříme o dotváření vlastního jevu v souvislosti s homosexuály, jejich 

specifická či odlišná úprava zevnějšku může být právě vyjádřením jejich niternosti, 

ať už z potřeby odlišit se, přiblížit se ženskému pohlaví nebo naopak maskulinní 

úpravou zevnějšku vyjádřit rovnost s heterosexuálními muži nebo potlačit určitý pocit 

méněcennosti. 

Téma přisuzování sexuální orientace na základě zevnějšku jsem si vybrala jednak 

proto, že tato problematika ještě nebyla detailně prozkoumána, ale v první řadě mne 

1 Termíny gay a homosexuál  jsou zde používány ve stejném smyslu. 
2 Stanislav Komárek – Kapitoly o Portmannovi, Scientia et Philosophia 7: 3-37, 1997, Karel Kleisner (ed.) - Biologie ve
 službách zjevu, Pavel Mervart, 2008
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ovlivnil fakt, že  homosexualita jako taková je tématem, které se nás zřejmě bude 

stále více dotýkat.  

V práci budu tedy zkoumat to, zda ženy dokáží adekvátně přisoudit sexuální 

orientaci na základě zevnějšku. Zaměřím se na celou postavu bez obličeje. Nebudu 

ale zkoumat pouze to, zda hodnotitelky sexuální orientaci adekvátně přisoudí, ale 

také to, co je k tomu vedlo, tedy zda existují určité shodné znaky, které je při 

rozpoznávání sexuální orientace ovlivňují. V souvislosti s těmito znaky 

předpokládám, že některé z nich budou se skutečnou sexuální orientací souviset, 

jiné budou zavádějící. Ve výzkumu budu rovněž ověřovat funkčnost tzv. gaydaru. 

Dále předpokládám, že homosexuálové více pečují o svůj zevnějšek, a že budou mít 

ve srovnání s heterosexuály nižší BMI (Body Mass Index).

V teoretické části práce nejprve zmíním gay komunitu v kontextu českého prostředí, 

jak se vyvíjela, čeho dosáhla. Je důležité situaci v Čechách zohlednit, protože 

jedním z faktorů, který ovlivňuje to, jak se oblékáme, jak se navenek prezentujeme, 

je kultura a prostředí, v němž žijeme. 

Poté se zaměřím na pojmy, které s výzkumem souvisí a u nichž se domnívám, že 

jejich význam není všeobecně známý nebo bývá různě vykládán.

Výše zmíněné hypotézy jsem testovala v empirickém výzkumu, jemuž bude 

věnována druhá část práce. Jeho výsledky budu detailněji interpretovat v závěrečné 

diskusi. 
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1. Teoretická část

Nejprve stručně přiblížím, jak se gayové jako skupina v České republice navenek 

projevovali a projevují skrze organizace, v dalším textu se pak budu věnovat gayům 

jako jedincům v rámci majoritní společnosti. 

1.1. Gayové v rámci České republiky

1.1.1. Vývoj gay komunity v České republice

Nejdříve připomenu legislativní kroky, které byly na našem území v souvislosti s 

emancipací homosexuálů provedeny. 

První obrat nastal počátkem 60. let, kdy bylo dekriminalizováno sexuální chování, 

tzn. přestaly být homosexuální styky mezi dospělými osobami trestné. Až v roce 

1990 byl odstraněn § 244 tr. z., který homosexuály diskriminoval, co se týče 

sexuálního styku, věkovou hranicí 18 let nebo zákazem styku za úplatu, což mohlo 

být před zákonem i jakékoliv pozvání. 

Velkou změnu do života českých gayů a lesbiček přinesl rok 19893. Lidé s odlišnou 

sexuální orientací se svou sexuální orientaci snažili v minulém režimu potlačit, a 

hlavně skrýt. Sametová revoluce tak pro ně znamenala nejen pád dosavadního 

politického režimu, ale také jistý závan svobody v souvislosti se skrýváním své 

skutečné sexuální orientace.4  

Zdá se, jakoby gayů bylo čím dál tím víc, ale je to zřejmě jen důsledek tohoto 

zásadního obratu, který v praxi představovaly coming outy gayů, kteří do té doby 

svoji sexuální orientaci skrývali či maskovali, což bylo někdy doprovázeno i krachy 

heterosexuálních manželství – gayové  již neměli důvod se skrývat a touha najít si 

adekvátního partnera mohla vést k opuštění manželek či partnerek.

3 Zdroje: http://www.stud.cz, http://www.iniciativa.cz, http://www.globalpolitics.cz/rubrika/studie/
4 K tématu života gayů v socialistickém Československu se vztahovala přednáška Frantze Schindlera (J. W. Goethe  

Universität Frankfurt am Main), pořádaná na FHS UK 20.-22. března 2009, jiný zdroj:  
http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b06gayove/08.pdf
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Legislativou podepřená větší tolerance gayů znamenala a znamená i velkou 

zkoušku pro společnost, zda se dokáže vypořádat s „problémem“, který v podstatě 

neznala. S menšinou, která po období ponižování a stigmatizace začala žádat 

rovnoprávnost. 

Až počátkem 90. let tedy byly nastoleny podmínky pro faktické zrovnoprávnění 

homosexuální menšiny u nás. To podpořila především možnost svobodného 

zakládání spolků a organizací zaštiťujících nebo sdružujících homosexuální jedince. 

K další emancipaci homosexuálů pak došlo novelizací zákona, která definovala 

možnost znásilnění i mezi osobami stejného pohlaví (do té doby se hovořilo o 

znásilnění pouze v souvislosti se ženami).

Posledním krokem v emancipaci homosexuálů bylo uzákonění registrovaného 

partnerství. Zákon je účinný od 1. července 2006 (Zákon 115/2006 Sb., O 

registrovaném partnerství). Za dva roky platnosti zákona o registrovaném partnerství 

jej využilo 582 párů, z toho 428 mužských a 154 ženských. V 56 vztazích byl jedním 

z partnerů cizinec. Zaniklo pouze 9 partnerství.5 

Jak jsem již uvedla, počátek 90. let znamenal pro gaye možnost svobodného 

zakládání různých spolků a organizací. Jako první vznikl Svaz Lambda, což bylo 

spojení menších spolků po celém Česku, a současně s ním se konstituovalo i Hnutí 

za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO), jemuž předsedal J. Hromada. 

Poté se utvořilo několik dalších gay i lesbických uskupení, které chtěly společně 

koordinovat svou činnost. Proto se skupiny spojily a vytvořily zastřešující Sdružení 

organizací homosexuálních občanů (SOHO, rok 1991). Jeho hlavním cílem bylo 

vytvoření poradenské sítě schopné pomoci řešit problematiku coming outu a řízení 

spolkové činnosti. Angažovalo se také v boji proti AIDS. Důležitým médiem se pak 

stal časopis SOHO revue, což byl kulturně-společenský magazín s gay a lesbickou 

tématikou. Jeho význam byl pro udržování kolektivní identity klíčový, protože 

prezentoval aktivity SOHO. V první polovině 90. let vzniklo občanské sdružení 

5 http://gay.iniciativa.cz/www/index.php/?page=clanek&id=1534
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Logos. Je to ekumenické společenství pro věřící a víru hledající homosexuály, jejich 

rodiny a přátele, spolek rovněž vydává vlastní časopis L+G Logos. Pro hnutí jsou 

často typické různé oslavy hrdosti, u gay hnutí mohou být příkladem soutěže o 

nejzajímavějšího gaye v České republice. SOHO také pořádalo výpravy na 

Olympiádu gayů, vznikaly různé aktivity na podporu spolčování gayů, například 

cestovní kancelář Lambdatour. V roce 1996 zahájil svoji činnost Stud Brno. K jeho 

hlavním aktivitám patřil projekt Teen Comin Out, jenž se zabýval procesem 

sebepřijetí dospívajících gayů. Všeobecně nejznámější aktivitou je filmový festival 

Mezipatra. Spolu s dalšími organizacemi pak provozuje Gendrové informační 

centrum NORA. 

SOHO v roce 2000 zaniklo. Jednak splnilo většinu cílů, které si vytyčilo, ale také 

došlo k postupnému odcizení jeho členů a vedení. Navíc mělo dojít i k symbolické 

změně – aby bylo z názvu vypuštěno slovo „homosexuální“. Rok poté navázala na 

činnost SOHO Gay iniciativa s tím rozdílem, že GI je spolek jednotlivců, nikoli 

organizací. Profilovou činností se pro GI stalo působení na veřejné mínění; jejím 

záměrem bylo oslovení významných osobností kulturního a politického života s 

nabídkou, aby se staly členy GI a svým kreditem veřejně prosazovaly ideál 

zrovnoprávnění minority s majoritou. GI vytvořila výjezdové pracovní skupiny, které 

měly za cíl besedování s veřejností a na školách. Za podobným účelem plánuje 

vytvořit i profesionální divadelní skupinu, která bude uvádět hry s gay/lesbickou 

tématikou. 

Ve stejném roce vznikl i Code 004, který je v současné době nejaktivnější. Zaměřuje 

se na provoz internetových stránek s gay tematikou (004.cz, kluci.cz, 

gay.komunita.cz) a pro LGBT komunitu poskytuje informační servis. Tím, že Code 

004 využívá jako hlavní médium internet, nabývá jeho činnost obrovského rozsahu. 
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Jaké jsou tedy výsledky desetiletého působení g/l spolků a organizací?6

zrušení zákonů trestajících homosexuální projevy mezi občany   jednajícími 

ve vzájemné shodě a stanovení shodné věkové hranice pro homosexuální a 

heterosexuální aktivity

likvidace speciálních policejních seznamů (tzv. růžových listů) 

vynětí homosexuality ze seznamu nemocí

vyloučení diskriminace při výkonu profese z důvodu sexuální orientace 

vytvoření poradenské sítě schopné řešit problematiku coming outu a 

prevence HIV/AIDS 

vznik celorepublikových kulturně-společenských magazínů zabývajících se g/l 

tématikou 

prosazení vysílání pravidelného pořadu ve veřejnoprávním  

sdělovacím prostředku (BonaDea, Legato, v současnosti Queer)

pozitivní změna postoje veřejnosti vůči gayům (alespoň podle průzkumů 

veřejného mínění)

snížení podílu šíření HIV/AIDS homosexuálním přenosem 

zavedení tradice velkých kulturních akcí

zavedení registrovaného partnerství

V následujícím textu přiblížím termíny a oblasti, které s výzkumem souvisí. Jak jsem 

již psala v úvodu, nemůžeme téma sexuální orientace vytrhnout z kontextu a pouze 

zjišťovat, zda ženy dokáží adekvátně přisoudit sexuální orientaci. Proto téma 

zařazuji do širších souvislostí. 

6 www.iniciativa.cz
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1.2. Gayové v rámci majoritní společnosti

1.2.1. Gaydar

Slovo gaydar je složenina slov gay a radar. Je to tedy vlastně “zařízení”, podle 

kterého dokážeme adekvátně přisoudit sexuální orientaci, jakýsi šestý smysl. 

Gayové se domnívají, že je to vrozená schopnost, která dokáže zachytit určité 

chování jedince a pokud toto chování koresponduje se společensky sdílenou 

představou o identitě gaye, pak je gaydar spuštěn (Nicholas, 2004).

1.2.1.1. Výzkumy zabývající se gaydarem

Wieder a Pratt (1990) vytvořili čtyři kategorie kulturní kompetence, které lze aplikovat 

i na gaydar:

1)Původcem zprávy je vysíláno odpovídající verbální a/nebo neverbální chování 

2)Ostatní členové skupiny znají význam jeho chování

3)Uvědomění, že verbálního a neverbálního chování je využito ke vzniku identity

4)Rozpoznání takového chování jeho příjemcem jako jednání specifického pro 

identitu této skupiny 

Gaydar mohou spustit verbální i neverbální projevy – jako je oční kontakt, postoj, 

gesta, úsměv, oblečení, vzhled nebo chůze. Důležitý je i vizuální kontakt. Ch. 

Nicholas z Oklahomské univerzity zkoumala oční kontakt jako stěžejní faktor při 

funkci gaydaru, rozumějme kontakt mezi tím, u nějž je gaydar spuštěn a tím, kdo jej 

spustil. Rozlišila dva typy očního kontaktu, přímý - dlouhý, pronikavý, a nepřímý – 

když se dlouhý pohled střídá s uhýbavým. Tyto pohledy podle ní mají dva účely – 

spouštěč, který aktivuje gaydar, nebo forma posílení, která ověřuje platnost výskytu 

gaydaru (Nicholas, 2004). 

Čím více projevů se vyskytuje, tím je funkce gaydaru přesnější. 
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Může sloužit k identifikaci identity, ale i k jejímu přisouzení – například když je 

gaydar spuštěn poté, co signály nevědomě vyslal heterosexuál. Na základě 

výzkumů poukazujících k vrozené součásti homosexuality lze předpokládat, že by 

gaydar měl fungovat.

Gaydar zkoumala i Mgr. Jarka Valentová z katedry Obecné antropologie. Tedy 

konkrétně zda lze z lidského hlasu a tváře poznat sexuální orientaci. Z výsledků 

vyplynulo, že se hodnotitelé shodují v hodnocení sexuální orientace i maskulinity-

femininity na základě tváří i hlasů. Každopádně hodnocení sexuální orientace 

pomocí hlasů a tváří nesouhlasilo se skutečnou sexuální orientací mužů tak, jak byla 

zjišťována prostřednictvím dotazníků. 

Z výzkumu tedy vyplynulo, že gaydar úplně přesně nefunguje, protože alespoň podle 

tváří a hlasů nedokážeme sexuální orientaci mužů poznat (Valentová, 2006).

Co se týče maskulinity/femininity, hojně citované jsou v této oblasti především 

výzkumy amerického psychologa Baileyho. V jednom z posledních výzkumů se 

skupina výzkumníků zabývala právě otázkou rozboru gaydaru v souvislosti s 

maskulinitou/femininitou (Rieger, Linsenmeier, Gygax, Garcia, Bailey, 2008). Ve 

výzkumu byly hodnoceny videonahrávky, na nichž hovořili homosexuální i 

heterosexuální muži a ženy o svých zájmech. Výzkumníci tak následně mohli nechat 

hodnotit jak vizuální, tak akustické prvky. Studie zkoumala jednak existenci gaydaru 

– s jakou přesností jsou hodnotitelé schopni přisoudit sexuální orientaci, ale také zda 

mají určití hodnotitelné, např. homosexuálové, lepší schopnost gaydaru. Výzkum 

rovněž zjišťoval, zda existuje souvislost mezi hodnoceními sexuální orientace a 

hodnocení sexuální atypičnosti. Z toho pak výzkumníci budou moci vyvodit, zda 

znaky sexuální atypičnosti mohou fungovat jako signály gaydaru. Výsledky ukázaly, 

že 81% hodnocených subjektů byla adekvátně přisouzena sexuální orientace 

nehledě na to, zda hodnotili muži/ženy nebo lidé homosexuální/heterosexuální 

orientace. Pohyb, hlas a vzhled homosexuálů byl hodnocen jako více homosexuální. 

Zde je však nutné podotknout, že je velmi obtížné zkoumat jednotlivé prvky, které 
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mohou představovat signál gaydaru. Protože pokud se zaměříme na pohyb, 

hodnotitelé jsou ovlivněni i tím, jak je subjekt oblečený a jak vypadá. Hlas byl zase 

hodnocen při poslechu rozhovorů, kde zkoumané subjekty hovořily o svých zájmech, 

tzn. že hodnotitelé mohli být ovlivněni i samotným obsahem.  Jednotlivé signály – 

pohybové, hlasové nebo vzhledové korelovaly, to znamená, že hodnocený subjekt 

byl hodnocen jako homosexuál jak např. na základě hlasu, tak na základě 

hodnocení pohybu a vzhledu.

Gaydar tedy může být založen na podobných informacích pocházejících z různých 

senzorických modalit.

Ve výzkumu se také ukázalo, že funkce gaydaru je u homosexuální i heterosexuální 

orientace obdobná, tedy původní hypotéza o lepší funkci gaydaru u gayů se 

nepotvrdila. Výzkum však potvrdil, že homosexuálové jsou hodnoceni jako více 

sexuálně atypičtí, tzn. jejich hlas, pohyb nebo vzhled se vyznačuje femininními rysy, 

zatímco heterosexuálům jsou přisuzovány maskulinnější rysy. 

Zahraniční výzkumy, které vycházejí z předpokladu, že je sexuální orientace 

biologického původu, přinášejí zajímavé výsledky, podle nichž lze gaye poznat. Zde 

uvádím výsledky výzkumů amerického profesora psychologie R. Lippy (2003) a 

biologa A. Klara (2004):

50% gayů a lesbiček jsou leváci

gayové mají delší ukazováček než prsteníček, tedy stejně jako je tomu u 

heterosexuálních žen

vlasový vír jim roste proti směru hodinových ručiček

gayové mají větší hustotu rýh na otisku prstu na palci a malíčku levé ruky

Existují i jiné znaky, které se u homosexuálů a heterosexuálů liší, ale nejsou tolik 

viditelné, jako znaky zmíněné výše. Mohou poukazovat k hormonálním teoriím 

vzniku homosexuality (tedy že homosexuálové prodělali v embryonálním stadiu 

vývoje nižší působení androgenů), a lze z nich usuzovat, že homosexuálové budou 
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femininní i v dalších znacích, jako je morfologie tváře či postavy nebo různé 

behaviorální projevy. Viz např. Pillard & Weinrich (1987), Muscarella (2004), 

McFadden & Pasanen (1998).

Jak jsem zmínila výše, celkový vzhled jedince funkčnost gaydaru značně ovlivní, 

takže zkoumat například gaydar v souvislosti s tváří, ale na fotografiích, kde je celá 

postava, je problematické – nedokáže nám to odfiltrovat vliv dalších faktorů jako je 

tvář, na níž se při prvním dojmu díváme většinou jako na první. Ve výzkumu pak 

nedokážeme posoudit, nakolik byl posuzovatel ovlivněn celkovým dojmem, nebo zda 

jej ovlivnila pouze tvář či pouze postava. Proto v následujícím textu přiblížím pojem 

metrosexualita. Tento pojem je dnes často užíván právě v souvislosti s mužským 

vzhledem co se týče tváře, postavy i oblečení. 

Ale co měl vlastně původně označovat? Změnil se postupem času jeho význam? Je 

metrosexuál heterosexuál nebo gay? 

1.2.2. Metrosexualita

Termín metrosexuál se poprvé objevil v roce 1994 v článku od Marka Simpsona v 

The Independent s názvem Here come the mirror men7. Simpson píše, že 

“metrosexuál je svobodný mladý muž s vysokými příjmy, žijící nebo pracující ve 

městě (protože právě v něm jsou všechny nejlepší obchody), je to zřejmě 

nejslibnější konzumní spotřebitel tohoto desetiletí“. V 80. letech se dal najít pouze na 

stránkách módních časopisů jako GQ, v televizních reklamách na Levis nebo v gay 

klubech. V 90. letech je metrosexuál všude a nakupuje. 

Poté termín nabral na popularitě, když byl k metrosexuálovi přirovnán David 

Beckham. 

7 http://www.marksimpson.com/here-come-the-mirror-men/
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Tehdy Simpson definici metrosexuála rozšířil tak, že typický metrosexuál je mladý 

muž, který má co utrácet, žije v metropoli nebo v její blízkosti, protože tam jsou 

nejlepší obchody, kluby, fitness centra a kadeřnictví. Může být gay, heterosexuál 

nebo bisexuál, ale to není podstatné, protože sám sebe považuje za milovaný 

předmět a potěšení jako sexuální preferenci. Přitahují ho určité profese, jako 

modeling, média, pop music, ale přesto jsou metrosexuálové všude. 

Na první pohled se zdá, že na metrosexualitu nemůžeme vztáhnout Portmannův 

pojem zvnějšnění niternosti, protože metrosexuál svým zevnějškem nemusí 

nevyjadřovat to, co se skrývá uvnitř něj samotného, ale naopak svým zevnějškem 

může to, kdo je, vytvářet. Ale tento fakt platí spíše v souvislosti s vyjadřováním 

sexuální orientace, metrosexuál se totiž může (i když nevědomě) snažit „zvnějšnit“ 

určitou tendenci k sebeopečovávání nebo napodobování módních trendů, nebo 

může mít nějaké vrozené tendence k estetickému cítění apod. 

Když si na sebe heterosexuál vezme oblečení typické pro gaye, nestane se 

automaticky gayem, protože tím nezakryje další výrazové prostředky. Kdežto když si 

gay nebo heterosexuál obleče oděv typický pro metrosexuála, pro vnějšího 

pozorovatele se může stát metrosexuálem. Tento názor, v nejradikálnější formě, 

publikovaly i Britské listy: 

„Metrosexuál je figurína. Je to otrocké napodobení bezduchých a obsahuprostých 

forem diktovaných konzumním ideálem a tržní nabídkou. Je to inverzní a zároveň 

regresivní vztah mezi obsahem a formou existence zvané člověk. V rámci této 

existence je obsah projikován jako specifická a unikátní forma, která obsah 

reprezentuje. Pozice metrosexuála tento vztah nejprve obrátí a na první místo 

postaví formu. Forma je dominantní a obsahu nadřazená, jinými slovy, je naprosto 

nezávislá na jakékoliv specifické identitě. Ba co víc, má ji dokonce potlačit, což je 

proces existenciální regrese. Metrosexualitu je možné definovat jako princip 

napodobování idealizovaných forem, přičemž jednotlivé znaky těchto forem tvoří 

relativně úzce vymezenou definici toho, jak má metrosexuál vypadat. Je to de facto 
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nový stupeň uniformity spojené s naprostou vyprázdněností, se kterou identifikovat 

se znamená popřít individuální osobnost. Ta je z podstaty definice s metrosexualitou 

neslučitelná.

Metrosexualita je masově rozšířený společenský jev a je tedy nutné hledat kulturní 

souvislosti.“ (Britské listy, 29. 5. 2008)

Tento termín se k nám tedy dostal ze Spojených států, a stále se zde hojně používá. 

Často se jím ale označuje muž, kterému lze jen těžko adekvátně přisoudit sexuální 

orientaci. Ve Spojených státech se dnes metrosexualita připisuje spíše 

heterosexuálním mužům, kteří o sebe nadprůměrně pečují, chodí na kosmetiku, 

manikúru apod. Muže, u nichž lze jen stěží rozpoznat sexuální orientaci, označují 

termínem gay-vague. Tento termín vznikl v roce 1997 (Michael Wilke) v souvislosti s 

reklamou, která implicitně působí i na gaye. Rozšířil se však s tím, jak se šířil počet 

mužů, kteří svým zevnějškem prezentovali znaky typické jak pro heterosexuály, tak 

pro homosexuály. Mohou to být například muži, kteří se nechtějí oblékat 

stereotypně, ale snaží se o individuální výraz. Nejde tedy, jako u metrosexuality, o to 

dosáhnout určitého vzhledu, napodobovat jistý ideál, ale spíše o individuální 

vyjádření, které ve výsledku maskuje sexuální orientaci a narušuje “činnost” 

gaydaru. Toto terminologické vymezení samozřejmě není striktně ohraničené, proto 

se jeho význam může v různých kulturách mírně odlišovat.  

1.2.3. Socializace gayů

Toto téma s naším výzkumem úzce souvisí, protože na to, jak se gayové navenek 

prezentují, má samozřejmě vliv i stupeň přijetí společností. I když vycházím 

především ze zahraničních výzkumů, je komplikované  srovnávat to, jak gayové 

pečují o svůj vzhled a zevnějšek, a jak dávají veřejně najevo svoji sexuální orientaci 

v České republice a v zahraničí, například ve Spojených státech. Na to může mít vliv 
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několik faktorů: politicko-právní prostředí, religiozita společnosti, socio-kulturní 

prostředí, média apod. Na socializaci gayů mohou mít vliv také zažité stereotypní 

názory společnosti. 

Na některé z výše zmíněných faktorů se zaměřím v dalším textu. 

1.2.3.1. O původu stereotypů

Pojem stereotyp zavedl politolog a publicista Walter Lippmann. Podle něj je svět, ve 

kterém žijeme, příliš složitý na to, aby průměrný lidský rozum dostatečně zachytil 

všechny jeho procesy a aspekty. Proto si ze zlomků cizího poznání vytváříme 

zjednodušené představy o lidech, skupinách, institucích a událostech. A tyto 

zjednodušené představy nám jsou průvodcem v činnostech, návodem k jednání. 

Pod vlivem činnosti se navíc zjednodušená představa obohacuje o pocity, zvyky a 

emoce. Tím se naše představy stanou něčím víc, než jen zjednodušenými vizemi o 

světě, stanou se poznáním, které často neovlivní ani nová fakta. (Lippmann, Public 

Opinion, 1922)

Pokud stereotyp vztáhneme na sociální skupiny, jeho definice pak může být 

následující:

„Stereotyp je sociální klasifikace skupin pomocí zobecňujících znaků, které nejsou 

ověřitelné, a nejsou ani založené na zkušenosti jedince, jenž se těmito stereotypy 

řídí.“ (Jirák, Kopplová, 2003, str. 145). 

Stereotypy jsou tedy sice nevyhnutelnou součástí sociální konstrukce skutečnosti a 

pomáhají nám například při celkové orientaci ve světě, mohou být ovšem i zdrojem 

utváření předsudků, posměšného chování apod. 

Zkoumáním stereotypů se ve svých výzkumech zabývala americká profesorka 

sociální psychologie Ziva Kunda. V jednom z posledních výzkumů  zkoumala, jak 

vůbec dochází k vyjadřování stereotypů (Kunda, 2003). Jak říká v samém začátku 

výzkumu, skupinou, vůči níž existují určité stereotypy, mohou být černoši, ženy nebo 
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třeba doktoři. Pokud se setkáme s osobou, která s sebou může nést určité 

stereotypy, můžeme o nich začít přemýšlet. Poté tyto stereotypy mohou, ale nemusí, 

ovlivnit náš pohled na danou osobu. Tyto dva procesy byly označeny jako aktivace 

stereotypu, tedy že o stereotypu začneme přemýšlet, a aplikace stereotypu, pokud 

stereotypu využíváme k posuzování příslušníka určité skupiny nesoucí stereotyp. 

Výzkum tedy zjišťoval, co způsobuje aktivaci a aplikaci stereotypů a jak spolu tyto 

dva procesy souvisí. Tyto procesy závisely na třech cílech jedince: porozumění 

(rozumějme ve smyslu předvídání, chápání, klasifikace ostatních), obohacení se, 

motivaci vyhnout se předsudkům. Tedy předpokladem bylo, že dojde k aktivaci a 

aplikaci na základě toho, do jaké míry bude jedinec těmito třemi cíli v danou dobu 

„řízen“. Jestli bude aktivace spuštěna závisí na cílech, předsudcích, ale také na 

kognitivních schopnostech a naučených souvislostech. 

Výsledky práce ukázaly, že lidé interagující s jedinci skupiny nesoucí stereotypy 

vždy nemusí přemýšlet v rámci stereotypů a pokud ano, nemusí se to v soudech o 

těchto lidech projevovat. Míra, do jaké člověk aktivuje aplikovatelné stereotypy, 

záleží na rozsahu, jímž je jedinec motivován k tomu, aby se vyhnul předsudkům, a 

jak je „řízen“ sebe obohacujícími cíli a porozuměním, jež mohou být stereotypním 

chováním naplněny. 

1.2.3.2.  Stereotypy vs. média

Jedním z faktorů, který utváří obraz či představu „typického“ gaye, mohou být média. 

Proto jsem zjišťovala, jak jsou gayové v médiích zobrazováni a zda média přispívají 

k šíření stereotypních názorů. 

Steve Seidman v knize Thinking straight (2005) rozebírá zobrazování homosexuality 

ve filmech. Ukazuje, že v 90. letech nastal v této oblasti viditelný posun. Do té doby 

představovali gayové ve filmu perverzní úchyly, vrahy, masochisty, úplatné 

sadistické policisty apod. (viz Na lovu, 1980). Film tak o gayích šířil spíše ponižující 
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a výsměšné stereotypní názory. Na začátku 90. let se poprvé objevil obraz 

„normálního“ gaye. „Normální“ gay je z psychologického i morálního hlediska roven 

heterosexuálovi. Na základě toho by měl být považován za plnoprávného občana 

zasluhujícího úctu. 

Průlomovým filmem je podle Seidmana Philadelphia (1993). Zde byl gay poprvé 

prezentován jako normální, dobrý občan. Podmínka sociální integrace již nemá být 

utajování své sexuální orientace, ale gayové mají mít stejná práva a úctu. Ve filmu je 

tento obrat proveden změnou názorů a postojů hlavního hrdiny vůči homosexuálům. 

Film zcela opouští zažité stereotypní názory vůči gayům. Ti jsou zde však stále bráni 

jako příslušníci určité sociální menšiny, která si zasluhuje toleranci a rovnoprávnost. 

Dominance a privilegovaný status heterosexuálů ale zůstávají nedotčeny. Někteří 

gayové mohou být „normální“, ale heterosexualita je stále ideál. Film tak zapůsobil 

na veřejnost, aby se zamyslela nad homofobními názory, případně aby je 

přehodnotila, a aby gaye vnímala alespoň jako plnohodnotné lidské bytosti.

Dalším mezníkem v proměně mediálního obrazu homosexuality byl film In and Out 

(1997). „Normální“ gay se stává plnoprávným občanem, a Amerika je připravená a 

ochotná jej tak také přijmout. Gayové již nemusejí svoji sexuální orientaci skrývat a 

společnost má homosexualitu přijmout jako danou sociální identitu. Hlavní hrdina 

prochází procesem coming outu, tedy odhalení své pravé sexuální orientace. Film 

tak přispěl k zamyšlení lidí nad tím, že kolem sebe mohou mít mnoho mužů, kteří 

svoji sexuální orientaci musejí skrývat kvůli tomu, aby byli společností přijati. 

Zároveň gaye ke coming outu podnítil, protože společnost již tento obrat dokázala 

přijmout. Kontexty, ve kterých se gayové začali objevovat, se tak přestaly týkat 

pouze lékařských ordinací a osobních zpovědí, ale posunuly se do rovin 

komplexních vztahů a příběhů8.

V poslední době už nejsou filmy tematizující homosexualitu a stejnopohlavní vztahy 

výjimkou, jmenovitě například Daleko do nebe, Kluci nepláčou, Hodiny, Zkrocená 

8 Věra Sokolová: „Reprezentace gayů a leseb v mainstreamových vizuálních médiích." In Mediální obraz leseb a gayů, Jan 

Kout, Aleš Rumpel a Martin Strachoň, eds. (Brno: STUD, 2006)
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hora, Milk... To jsou však filmy z mainstreamové produkce, když zapátráme i v 

nezávislé produkci, filmů s homosexuální tématikou jsou stovky. Jejich výčet 

můžeme najít například na webových stránkách určených pro gaye.9 Jak připomíná 

Věra Sokolová, česká veřejnost o filmech s touto tématikou často nemá ponětí, 

protože tyto filmy většinou nejsou označeny ve světě již naprosto běžným 

označením „gay a lesbický film“, ale spadají do kategorií „erotický“, „drama“ či 

„psychologický film“.  

Když vezmeme v úvahu, že společnost gaye od poloviny 90. let přijímá jako 

plnohodnotné lidské bytosti a plnoprávné občany, šíří média o gayích i v této situaci 

stereotypy?

Sexuální orientace nemusí být na první pohled patrná, takže pokud ji chceme 

nějakým způsobem zobrazit, musíme znaky, které se u odlišně sexuálně 

orientovaných lidí liší, zdůraznit. U gayů se tak začala až přehnaně zdůrazňovat 

zženštilost. Před mediálním obrazem gaye v televizi a filmu nebyl žádný všeobecně 

přijímaný vizuální obraz gaye, jeho typických znaků. Jasným příkladem je sitcom 

Will a Grace. Jeden z hlavních hrdinů, gay, je zde zobrazen jako velmi zženštilý, 

jeho jednání i mluvený projev jsou přehnaně výrazné. Zženštilost je zde brána jako 

znak atraktivity pro ostatní gaye. Podobný obraz gaye se objevil i v animovaném 

seriálu Simpsonovi, kde se dala vizuální stránka gaye ještě více zdůraznit. Nejvíce 

zženštilý obraz gaye se v současnosti objevil v českém seriálu Ošklivka Katka, který 

se však inspiroval zahraničním seriálem Ošklivka Betty. Zženštilost je 

reprezentována jak vzhledově, tak i v mluveném projevu, způsobu chůze i v chování 

vůbec. Celkový obraz gaye působí až kýčovitě a směšně, protože stereotypy šířené 

o gayích jsou zde koncentrovány v největší možné míře. 

Další ze zavedených stereotypů je ten, že v homosexuálním vztahu vždy jeden 

zastupuje místo ženy. A právě proto si filmoví i seriáloví tvůrci vybírají jako typického 

gaye toho, který představuje ženu, aby mohli heterosexualitu a homosexualitu 

9 http://www.mirang.estranky.cz/stranka/filmy-s-homosexualni-tematikou, http://www.gaytitulky.info/joomla/
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vizuálně odlišit. 

Kromě výrazného projevu a zženštilé vizuální stránky jsou gayové často zobrazováni 

jako zmatení, roztěkaní, což má odkazovat k jejich zmatení vlastní sexualitou (Jones 

& Gelb, 1998).

Zobrazování gayů v médiích by se dalo přirovnat ke karikatuře – vybereme si 

nejvýraznější znak, kterým se osoba liší od průměru a několikanásobně jej 

zdůrazníme. 

Trend mediálně zženštilého gaye by ale mohl postupně zanikat, především v 

souvislosti s reklamou. Gayové se totiž stávají pro marketingové specialisty velmi 

důležitou cílovou skupinou. Reklama je chce čím dál častěji zasáhnout, ve většině 

případů mají vysokou kupní sílu – příjem dvou mužů bez dětí v jedné domácnosti 

představuje velký komerční potenciál. Reklama se snaží postihnout co největší 

skupinu konzumentů, proto je nejúčinnější ta reklama, která zapůsobí jak na 

heterosexuály, tak na homosexuály. A to je zcela v rozporu se zobrazováním gaye 

jako extravagantní zženštilé figurky pobíhající malými krůčky, pohupující se v 

bocích, švitořící vysokým hlasem. 

Do popředí se dostává vypracovaný, opálený model. Reklamy modely často umisťují 

například do sportovních šaten, kde se muži převlékají, bývají zobrazováni v 

lascivních polohách, ale přesto to nemusí být gayové. Jen taková reklama dokáže 

oslovit jak heterosexuály, tak i gaye. Průkopníkem byla firma Ikea, která v roce 1994 

překvapila reklamním spotem, v němž se objevil homosexuální pár. Mezi další pak 

patřila firma Levi's. Stačilo, aby se v reklamě neobjevila žena, a do cílové skupiny se 

mohli zařadit i gayové. Někdy obchodní zacílení nahrazuje skutečný názor firmy. 

Dnes lze v elektronické knihovně neziskové organizace commercialcloset.org najít 

kolem 3350 televizních, venkovních i tištěných reklam z celého světa, které obsahují 

gay motivy (viz obrazová příloha). Archiv narůstá tempem pěti set položek ročně. 

Reklama tak přestává být výhradně heterosexuální, homosexualita se přestává 

zesměšňovat, přestává se považovat za problém, přestávají se zdůrazňovat 
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stereotypy. A je jen otázkou času, kdy se tyto zahraniční reklamy dostanou i k nám, 

případně kdy se jimi inspirují výrobci českých reklam. Může to přinést velký posun v 

uvažování o gayích pouze v mezích stereotypních názorů. I když, znovu  

připomínám, zdůrazňování stereotypů působí i na samotné gaye, kteří tomu pak svůj 

vzhled mohou přizpůsobit. 

Jestliže tedy média přispívají k šíření stereotypů o gayích, uvedu zde pro zajímavost 

ty nejrozšířenější stereotypy (pouze ty, které se týkají vzhledu), podle kterých lidé 

(především ženy) běžně přisuzují mužům homosexuální orientaci. (Zde jsem čerpala 

především z různých zahraničních blogů, kde ženy řeší, zda je muž, který se jim líbí, 

homosexuál nebo heterosexuál.)10 

 jejich postava je vyhublá, zženštilá

péče o zevnějšek, ať už se jedná o úpravu vlasů, vousů apod. trvá gayům déle 

než heterosexuálům a často i déle než ženám

gayové vždy bývají upravení

gayové nosí převážně drahé, značkové oblečení a jejich oděv bývá     perfektně 

sladěný, dotažený do detailů

gayové navštěvují kosmetické salóny, chodí na manikúru a pedikúru, někteří 

používají make up

gayové jsou svým vzhledem přímo posedlí, pravidelně navštěvují posilovnu

gayové nosí šperky

jejich barva vlasů bývá jen zřídka přírodní 

oblečení mívají výrazné, nebo naopak v pastelových barvách, kde převažuje 

růžová a bílá

10 http://gaylife.about.com/od/amiga1/a/gaymyths.htm, http://www.helium.com/items/253139-how-to-tell-if-your-boyfriend-is-
gay,http://www.articlealley.com/article_17474_39.html, http://www.ehow.com/how_2073079_tell-boyfriend-gay.html, 
http://www.dearcupid.org/question/you-ever-feel-that-your-boyfriend-is-gay.html
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1.2.3.2.1.  Růžové peníze  

Již jsem se o reklamě zmínila v souvislosti se zobrazováním gayů. Nyní ještě 

přiblížím, jak gayové figurují v pozici cílové skupiny reklamy. Termín „růžové peníze“ 

nebo konkrétně „růžová koruna“ se u nás zatím neuchytil, ale ve světě se „pink 

pound“ nebo „pink dollar“11 v souvislosti s kupní silou gayů běžně používá. 

Výraz „růžové peníze“ (pink money) označuje větší množství peněz, které gayové 

vydělávají a utrácejí za věci, které jim přinášejí radost. 

Gaye jako cílovou skupinu marketingu jsem už zmínila v souvislosti s reklamou. 

Firmy po celém světě zjišťují, že gayové a lesbičky skýtají komerčně zajímavý a 

zatím málo využitý kupní potenciál.12

V české komerční sféře jako první „růžové“ cílové skupiny využili hoteliéři.13 Inzerují 

na gay internetových portálech, ale také instruují své zaměstnance, jak se chovat 

vůči gay hostům. Pokud se hotel navíc stane členem IGLTA, Mezinárodní 

cestovatelské asociace pro gay a lesbickou komunitu, jeho návštěvnost se ještě 

zvýší. Kromě cestovního ruchu u nás ale zatím nejsou vidět výraznější tendence s 

cílem oslovit „růžovou klientelu“. V zahraničí si ale firmy nechávají dělat průzkumy 

trhu, aby zjistily, které značky gayové preferují. A gay klientela opravdu své favority 

napříč spektrem výrobků má. I když to může být samozřejmě právě kvůli reklamě, 

která je oslovila, nebo spojením s gay celebritami, otevřeným bojem proti 

diskriminaci nebo tím, že jsou prostě jiné.  

Automobil tak preferují značky Toyota, počítač volí spíše od firmy Dell.14 Gayové 

udávají módní trendy, podle průzkumů také ve srovnání s heterosexuály více cestují, 

a drží se oblíbených značek.

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_money
12 http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/the_economy/142998.stm, http://mam.ihned.cz/c4-10001760-24271180-100000_d-

firmy-nezajimaji-ruzove-penize
13 http://www.colorplanet.cz/Lifestyle/Penize/220-Ruzove-penize.aspx
14 http://www.glcensus.org/press/2005-05-17.html
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Bývají bezdětní a v průměru hodně vydělávají, proto spadají do komerčně přitažlivé 

kategorie takzvaných DINKYs (double income no kids yet)15. Stovky velkých firem si 

tyto skutečnosti uvědomují a snaží se jim přiblížit. 

Marketingové agentury v Čechách tvrdí, že český trh je příliš malý, a firmám se 

nevyplatí věnovat homosexuálům zvláštní pozornost. V podobně velkých zemích ale 

gay marketing funguje (např. V Nizozemí)16. Kupní síly gayů se tak snaží využívat 

spíše reklamou zacílenou na obě pohlaví (reklamy s metrosexuálními modely u firem 

Kenvelo, Diesel, Komerční banka aj.). 

Proč se v názvu tohoto termínu objevuje právě růžová barva? Kromě šesti barev 

duhy, která je světově uznávaným symbolem gay a lesbického hnutí, se stal 

symbolem gay komunity také růžový trojúhelník. Tento znak byl převzat z doby 

fašistického Německa, kdy byli homosexuálové v koncentračních táborech růžovým 

trojúhelníkem označováni. I socialistické Československo mělo speciální růžové 

seznamy, které měly sloužit  k vydírání homosexuálů.17 

1.3. Předchozí výzkumy

V minulých letech již byly provedeny výzkumy, které se týkaly přisuzování mužské 

sexuální orientace. Například na základě hlasu (Munson, 2004, 2007), pohybu těla 

(Johnson, 2007) apod. 

Výzkumy, které  se zaměřovaly na pohyb těla potvrdily hypotézu, že lze adekvátně 

přisuzovat mužskou sexuální orientaci na základě postavy a pohybu těla. Jako 

heterosexuální byli označeni muži s genderově typickými kombinacemi prvků jako je 

válcový tvar těla a pohyb v ramenou, zatímco homosexuální orientace byla 

přisuzovaná mužům s genderově atypickými kombinacemi prvků, tedy pohybům v 

bocích (Johnson, 2007). 

15 http://en.wikipedia.org/wiki/DINKY
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_marketing
17 http://www.ta-gita.cz/gita-sleduje/co-vime-o-duhovem-zivote-pod-rudou-hvezdou/
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Výzkumy, které zkoumaly přisuzování sexuální orientace na základě hlasu, ukázaly, 

že lidé jsou schopni z hlasu určit stupeň maskulinity/femininity, ale následně již 

většinou nedokáží adekvátně přisoudit sexuální orientaci, protože homosexuální 

orientaci si spojují s femininitou a heterosexuální orientaci s maskulinitou, tedy spíše 

stereotypně přisuzují femininní hlas homosexuálovi a maskulinní hlas 

heterosexuálovi (Munson, 2004, 2007).  

Proběhly i výzkumy, které zkoumaly jazyk gayů. Lektor jazyka z Lancasterské 

univerzity Paul Baker tvrdí, že subkultura (může to být jakákoliv) si vytváří vlastní 

sociální identitu založenou na rozpoznatelných stereotypech, které mohou její 

členové napodobovat. Tato teorie předpokládá, že gayové budou mluvit jazykem, 

který reflektuje stereotypní aspekty mluveného projevu gayů právě proto, aby tak 

vytyčili vlastní identitu (Baker, 2002).

Nedávno byl proveden výzkum, který se zaměřoval na přisuzování sexuální 

orientace na základě tváře (Rule & Ambady, 2008). Výzkum probíhal tak, že skupině 

studentů bylo postupně ukázáno 90 fotografií, se stejným zastoupení gayů a 

heterosexuálů. Výzkumníci uvádějí, že ve více jak 60% dokázali lidé odhadnout 

správnou sexuální orientaci daného muže již během 50 milisekund. I když měli 

respondenti možnost dívat se na fotografii 10 sekund, výsledek to příliš nezměnilo. 

Celkově sexuální orientaci adekvátně přisoudili ve více jak 70%. Rozhodující byl 

tedy první dojem. Tento způsob citlivosti se podle výzkumníků u lidí vyvinul 

důsledkem pohlavního výběru, tedy jako prostředek k tomu, aby si člověk vybral 

toho správného partnera a zbytečně nevydával energetické zdroje za boj o 

nesprávného partnera. Při hodnocení fotografií je ale nutné zohlednit, zda jsou 

standardizované. Fotografie v tomto výzkumu pocházely z internetových 

seznamovacích komunit, takže hodnotitelé mohli být ovlivněni výrazy tváří, 

pohledem, z něhož byla fotografie pořízena, různými úpravami, retušemi apod., i 

když výzkumníci provedli stejný výzkum se vzorky z facebooku, dostali obdobné 

výsledky. Ale i v druhém případě se nejednalo o standardizované fotografie. 
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Američtí psychologové provedli výzkum, ve kterém zkoumali, zda lze adekvátně 

přisoudit sexuální orientaci na základě určitých podnětů z oblasti tváře (Rule & 

Ambady, Macrae & Adams, 2008). Stěžejní podněty byly oči, ústa a vlasy. Stimuly 

pak byly vždy některé kombinace těchto znaků, takže například tvář se zakrytýma 

očima, obličej bez vlasů apod. Výsledky ukázaly, že hodnotitelé byli schopni 

adekvátně přisoudit sexuální orientaci pouze když se v podnětu vyskytovaly vlasy, 

tedy jediný rys tváře, který se dá měnit, upravovat. Soudy o stimulech, kde byly i 

vlasy, byly jednoznačné, kdežto posuzování úst a očí bylo spíše intuitivní. 

Další výzkumy se zaměřovaly na postavu a vzhled homosexuálů/heterosexuálů, 

nebo tyto muže srovnávaly (Clarke &Turner, 2007; Frith & Gleeson, 2004; Neal, 

2005), péče o zevnějšek, stravovacích návyků (Conner, 2004), spokojeností s 

vlastní postavou (Drewnowski & Yee, 1987; Gil, 2007; Hausmann, 2004), oblékání 

(Ou Sha, 2004; Schofield & Schmidt, 2005). Výsledky těchto výzkumů ukazují, že ve 

srovnání s heterosexuály o sebe homosexuálové mnohem více pečují, jsou více 

nespokojení s vlastním tělem, a že je pro ně mnohem důležitější, jak vypadají. 

Například izraelská psycholožka Sharon Gil (2007) zjišťovala souvislost mezi 

sexuální spokojeností a sexuální orientací, vlastním tělem a spokojeností vůbec. 

Výsledky potvrdily hypotézu, že jsou gayové se svým tělem ve srovnání 

s heterosexuály více nespokojení, mají o svém těle nereálnou představu a hůře 

vlastní tělo přijímají. Častěji drží diety a obávají se toho, že přiberou. (Nereálnou 

představu o vlastním těle mají často osoby trpící anorexií - nejsou schopny přiřadit 

ke svému tělu jedince obdobné váhy/proporcí, a proto je pro ně představa o ideální 

postavě velmi vzdálená, i když ji ve skutečnosti mohou splňovat).

Walker a Adams z Monashské univerzity zkoumali podíl tří faktorů na nespokojenosti 

s vlastním tělem u homosexuálů. Jako tři nejdůležitější faktory vybrali vliv médií, 

internalizovanou homofobii18 a určité normy maskulinního vzhledu. Vycházeli z toho, 

že homosexuálové jsou nejčastěji nespokojeni se štíhlým tělem a touží po 

18 Internalizovaná homofobie je sebezáchovná emoce homosexuálů spojená s přijetím vlastní homosexuality a odlišnosti.  

Jedná se o posttraumatický stresor z druhé fáze coming-outu, který je b ěhem dalších fázích coming-outu odstraňován.
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svalnatějším tělu nebo naopak. Výsledky ukázaly, že média mají největší vliv na 

nespokojenost s vlastním tělem, konkrétně pak ovlivňují nespokojenost s 

nedostatečně vyvinutou muskulaturou, internalizovaná homofobie spíše ovlivňuje 

touhu gayů po štíhlém těle než nespokojenost, protože gayové přilnou ke komunitě, 

která štíhlost považuje za velmi atraktivní. Neprokázalo se, že by určité normy 

maskulinity měly vliv na to, že jsou gayové se svým tělem nespokojení, tedy gayové 

ve výzkumu neříkali, že by toužili po svalnatějším těle jen proto, že by tím chtěli 

splnit určité normy maskulinity, spíše je to pro ně otázka sexuální žádostivosti 

(Walker & Adams, 2007). 

Výsledky výzkumu zaměřeného na oblečení heterosexuálních mužů nepřinesly nic 

překvapivého (Frith& Gleeson, 2004). V tomto výzkumu se zjišťovalo, co muže při 

výběru oblečení ovlivňuje, co je pro ně na oblečení nejdůležitější. Muži dávají 

přednost praktickému hledisku před estetickým, oblečení má být funkční, kupují je 

obvykle za nějakým účelem, má být nezbytné pro každodenní nošení, tedy nekupují 

oblečení například jen pro jednu příležitost. Někteří muži zde připustili, že jim na 

vzhledu příliš nezáleží, a že tedy oblečení nevybírají podle toho, jakou mají postavu, 

stačí, když jim oblečení sedí, jeho vzhled už tolik neřeší. Jiní ale přiznali, že oblečení 

často využívají k tomu, aby skryli některé své tělesné nedostatky nebo naopak 

podtrhli části těla, na které jsou pyšní, například volným oblečením maskují jak 

nadváhu, tak i hubenou postavu. Největší roli ve výběru oblečení, co se týče 

postavy, pro ně hrála muskularita, a nadváha/podváha. 

Kulturní ideál vysokého, štíhlého, vypracovaného těla tak pro některé muže 

představoval cíl, jehož by chtěli dosáhnout, ale pokud se jim to nedaří, pak aspoň 

maskují své nedostatky. Výběr oblečení mužů tak odrážel jejich starost o to, jak 

vypadají, a jak je ostatní hodnotí. 

Další výzkum přinesl zajímavé zjištění v tom, že nespokojenost gayů s vlastním 

tělem nezačala spolu se vstupem do gay komunity. Mnoho mužů přiznalo, že se 

svojí postavou nebyli spokojení už v dětství a u některých se proto objevily poruchy 
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příjmu potravy v rané pubertě. Interview jsou u těchto výzkumů velmi přínosné, 

protože můžou poskytnout data, která nebyla původním cílem výzkumu. Zde 

například gayové říkali, že jakmile byla jejich sexuální orientace přijata rodinou nebo 

okolím negativně, prezentovali se spíše jako heterosexuálové. Někteří zase v 

podstatě žili dva životy, prezentovali svou sexuální orientaci podle toho, kdo byl v 

jejich okolí.  Ve výzkumu byl také zdůrazněný pojem akulturace, v tom významu, že 

pokud se gayové chtějí asimilovat s gay komunitou, přijímají vzhled gaye, uvědomují 

si, jak je vzhled v jejich životě důležitý, právě proto, aby se mohli odlišit. Jeden z 

nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje jejich vzhled, je objektifikace. Stejně jako 

heterosexuální ženy se gayové starají o svůj vzhled, aby upoutali muže, považují se 

za objekt. (Neal, 2005). 

Gay komunita zde ale nebyla muži popisována jako jedna homogenní skupina, ale 

jako prostředí, kde je koncentrováno několik subkultur se specifickou identitou. Zde 

se objevily například termíny twink (velmi mladí atraktivní gayové, štíhlí, často s 

blond vlasy), muscle (vypracovaní gayové), leather (oblečení do kůže), bear 

(robustní, značně ochlupený gay), drag (DRessed As a Girl - oblečeni jako ženy). 

Vyjádření sebeidentity a tím i příslušnosti k určité subkultuře a přijetí do této skupiny 

vůbec je pro gaye velmi důležité, proto kladou na svůj vzhled velký důraz.

Ou Sha z Guelphské univerzity ve své práci také zdůrazňuje, že gaye nelze 

považovat za homogenní skupinu, jejíž členové by se prezentovali stejným 

způsobem (Ou Sha, 2004) .  Připomíná členění homosexuálních mužů, které už 

dříve provedla Katesová (2002). Homosexuály dělí na tři skupiny: 1) ti, kteří svoji 

sexuální orientaci odkrývají pouze homosexuálům; 2) ti, kteří ji neskrývají ani před 

heterosexuály; 3) ti, kteří se distancují od veškerých aktivit a znaků, které by jim 

mohly homosexuální identitu přisoudit. 

Ou Sha hovoří i o velmi důležitém hledisku, proč se o sebe homosexuální muži více 

starají, na které se často zapomíná. Pro gaye je mnohem těžší najít si partnera, 

především dlouhodobého, ve srovnání s heterosexuálem hledajícím si partnerku. V 
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prostředí gay kultury vládne značně větší kompetice. Proto jej také obava z toho, že 

zůstane sám, podněcuje v tom, aby se o sebe více staral, snažil se být 

atraktivnějším, aby vypadal mladistvě a zdravě. 

Pro homosexuály má oblečení ve srovnání s heterosexuály mnohem větší význam. 

Jde jim o sociální uvědomění, přijetí skupinou, vyjádření vlastní identity. Ou Sha 

vycházel mimo jiných i z výzkumu Ruddové (1996), která zkoumala například 

odlišnosti v estetickém vnímání homosexuálů a heterosexuálů. Homosexuálové si 

vybírají oblečení, které je modernější, inspirující apod., heterosexuálové 

upřednostňují klasiku. Odlišné byly i preference vůní, zatímco heterosexuálové 

preferovali dřevité vůně, homosexuálové si vybírali spíše květinové, sladší vůně. 

Ou Sha zkoumal i behaviorální aspekty homosexuální orientace. Ve srovnání s 

heterosexuály homosexuálové více nakupují, více utrácejí, a nakupování si více 

užívají. V obchodech s módou tráví více času i proto, aby zjistili, co se zrovna nosí.

Gayové, s nimiž dělal interview, opět zmiňovali fakt, že subkultur gayů je spousta. A 

že komunita, do níž se gay řadí, mu implicitně určuje, jak se bude oblékat, jak bude 

stylizovat svůj vzhled. Zároveň se ukázalo, že tomuto následování kultury, často 

navenek prezentovanému stereotypním oblékáním, podléhají spíše mladší gayové, 

kteří často navštěvují gaybary a kluby, a pohybují se v prostředí komunity. Někteří 

gayové ve výzkumu říkali, že jim stačí vzít si džíny a bílé tričko, že se mnoho gayů 

obléká stejně jako průměrní heterosexuálové. Stereotypního oblékání se obvykle 

vzdávají například páry, které spolu dlouho žijí a nepotřebují si hledat nového 

partnera. 

Jiní výzkumníci dělali s gayi interview, aby zjistili, jak je pro ně jejich vzhled důležitý 

jednak z jejich osobního hlediska, ale také jaké nároky na ně klade gay komunita 

(Clarke & Turner, 2007). Z rozhovorů vyplývá, že gay scéna klade na oblečení, 

vzhled, styl a módu velký důraz (a že lidi soudí podle toho, jak vypadají). Proto 

respondenti přiznali, že by nevyšli ven bez perfektního účesu a sladěného oblečení. 

Potvrdili také existenci určité normy pro vzhled gaye. Maskulinnější jedinci tak normě 
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neodpovídají, a mohou být považováni za outsidery. Každopádně tito respondenti se 

shodli, že je čím dál obtížnější poznat gaye jen podle oblečení, především kvůli 

zvyšujícímu se počtu metrosexuálů. Je tak podle nich nutné oblečení podpořit ještě 

nějakým znakem, podle něhož bude jejich identita na první pohled patrná, tedy 

například způsobem řeči nebo chůze. Lidé se dnes často domnívají, že gayové 

chodí nebo mluví specifickým způsobem právě proto, že jsou gayové. Ale už 

neberou v úvahu, že to může být naopak – že tak chodí a mluví proto, aby bylo 

poznat, že jsou gayové, aby odlišili vlastní identitu. Dá se tedy říci, že gayové 

ztělesňují vlastní identitu spíše než, že by jim měla být připisována pouze na základě 

oblečení. 

Respondenti popsali typického gaye jako muže s blond nebo zesvětlenými vlasy, 

upnutým tričkem, bokovými džínami, který má ve srovnání s průměrným 

heterosexuálním mužem femininnější styl (včetně barev), více šperků a oblečení jej 

více odhaluje. Jako nejhlavnější znaky byly zmíněny bílé obtažené tričko a světlé 

vlasy. Gay také nosí ve srovnání s heterosexuálem modernější oblečení. 

Z hlediska těchto rozhovorů je pro náš výzkum nejdůležitější to, že dotazovaní 

gayové připustili, že při procesu coming outu se snažili vypadat a oblékat se více 

jako gayové, aby ostatním lidem dali najevo, že jsou gayové, že s tím nemají 

problém, že se neskrývají. Vizuální stránka ale přestala být na prvním místě poté, co 

svojí vnitřní identitu upevnili, začali se cítit jistější. V této fázi mohli přejít od 

stereotypu k individualitě. Jak jsem již uvedla výše, na vnějšího pozorovatele nyní 

mohou přestat působit jako typičtí gayové, ale jako gay-vague. Protože vyjádřením 

individuality se ztratí stereotypní znaky. 

Zajímavý výzkum se týkal chování gayů v souvislosti s nakupováním. Výsledky 

ukázaly, že sexuální orientace ovlivňuje nakupování ve specializovaných  

obchodech, četnost nakupování a čas strávený nakupováním. Byla také prokázána 

souvislost mezi spokojeností s vlastní postavou a způsobem nakupování – například 
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lidé, kteří nejsou příliš spokojení s vlastní postavou, si nakupování tolik neužívají a 

nakupují spíše přes teleshoppingy, katalogový prodej, internet apod; a také spojitost 

mezi vzhledem těla a dluhem na kreditní kartě, tedy že muži, kteří lépe vypadají, 

více utrácejí, a mají vyšší dluh. Gayové často nakupují u drahých designových 

značek, aby si kompenzovali případné tělesné nedostatky. Větší útrata peněz za 

oblečení a zkrášlovací prostředky a více času strávených nakupováním může být 

opět ovlivněno tím, že gayové obvykle nemají děti (Reilly, Rudd, Hillery, 2008).

Preferenci luxusních značek gayi zkoumala ve své práci i Vallee (2008). Z výše 

zmíněných výzkumů vyplývá, že gayové preferují luxusnější značky jednak proto, 

aby jimi něco maskovali nebo jednoduše proto, že si je mohou dovolit, a že rádi 

investují do módy. Vallee ale zmínila ještě jeden velmi důležitý znak luxusních 

značek – totiž že hodnota luxusního zboží je spíše symbolická než funkční, a luxusní 

značky mohou být symboly osobní i sociální identity. Z interview, které s gayi dělala, 

vyplývá, že se gayové snaží vypadat jako gayové z hlediska intrasexuální 

kompetice, pokud vypadají dobře, spíše zaujmou svého potenciálního partnera. 

Pokud si nejsou jistí, jak se obléknout, inspirují se na webových stránkách pro gaye 

a především v časopisech, kde jsou často k vidění především luxusní značky, které 

do své cílové skupiny gaye zařadily. Přesto respondenti říkali, že preferují především 

kvalitu, a to i na úkor značky, kterou například vlastní gay, nebo která se na gaye 

zaměřuje ve své reklamní kampani. Luxusní zboží pak nosí především proto, že je v 

gay komunitě v módě, například značky Hugo Boss nebo Dolce&Gabbana, a to 

spíše u mladších jedinců.

McGrath z floridské univerzity ve své práci The ‘New‘ Male Consumer: Appearance 

Management Product Advertising and the Male Physical Ideal in Men‘s Interest  

Magazines from 1965-2005 zkoumal, jak se v časopisech určených pro muže měnil 

v průběhu 40 let mužský ideál krásy, popř. jak byl muž zobrazován. Analyzované 
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časopisy byly Esquire (vychází od r. 1933) a Gentlemen´s Quarterly (GQ – vychází 

od r. 1957), výše zmíněné výzkumné otázky zkoumal na uveřejněných obrazových 

reklamách. Na základě toho rovněž zkoumal i četnost reklamy na zkrášlující 

prostředky apod. Výzkum překvapivě nepotvrdil McGrathovu hypotézu, že by se 

v průběhu čtyřiceti let zvýšil počet reklam na výrobky související s péčí o zevnějšek. 

Stejně tak i podíl různých kategorií výrobků (oblečení/vůně/kosmetika…) byl během 

těchto let obdobný. Stejně tak nebylo prokázáno, že by se přímo úměrně s dobou 

zvyšoval podíl odhalených mužů. Objevily se určité výkyvy, kdy byli muži více 

odhalení (1965 – 1980) nebo návrat ke konzervativnímu oblečení v letech 1985 – 

1990, ale jednalo se vždy spíše o určitou módu, a tedy periodicky opakující se 

období, než že by se odhalenost mužského těla přímo úměrně zvyšovala. 

Nepotvrdila se ani změna tělesného ideálu směřujícího k výraznějšímu tvaru do 

písmene „V“. Výsledky ukázaly konzistentní dominanci mezomorfního tělesného 

typu (atletický typ). Rovněž nebylo prokázáno, že by mužské tělo bylo postupem 

času více zobrazováno jako sexuální objekt. Zde ale navíc měli muže a jejich 

zobrazování jako sexuální objekt hodnotit respondenti homosexuální a 

heterosexuální orientace, takže v  jejich hodnoceních byl statisticky signifikantní 

rozdíl, hodnocení homosexuálů hypotézu potvrzovaly. Tento výsledek je zajímavý, i 

když ne překvapivý, protože heterosexuálové spíše přehlížejí nebo vůbec neberou 

v úvahu muže jako sexuální objekt, zatímco homosexuálové si vykládali určité znaky 

i jako skryté sexuální narážky. Proto by zřejmě bylo přínosnější, kdyby tuto kategorii 

hodnotily jen ženy. 
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2. Empirická část
2.1. Cíle

Teoretická část výzkumu a konkrétně především dosud provedené výzkumy 

ukázaly, že tématu homosexuální orientace, jejího přisuzování a gaydaru začíná být 

ve vědeckých kruzích věnováno čím dál více pozornosti. Přesto se výzkumy často 

nezaměřují jen na určité znaky, případně z výzkumů není jasné, zda na zkoumanou 

oblast neměly vliv i oblasti jiné. Podobně i hodnotitelé bývají různého pohlaví, 

sexuální orientace apod. 

Tento výzkum se proto omezil na zkoumání těla bez obličeje, aby se případný vliv 

tváře na hodnocení zevnějšku eliminoval, a zaměřuje se na zjištění jednotlivých 

znaků, které přisuzování sexuální orientace ovlivňují. Stejně tak i vzorek hodnotitelů 

byl zúžen pouze na ženy, studentky, takže z hlediska pohlavního výběru můžeme 

zkoumat, zda si dokáží vybrat partnera s adekvátní sexuální orientací.

Hlavním cílem výzkumu je tedy zjistit, zda ženy dokáží adekvátně přisoudit sexuální 

orientaci na základě zevnějšku vyjma tváře, a zda existují konkrétní znaky, které je 

při hodnocení ovlivňují.  Z nasbíraných dat budeme také ověřovat funkci gaydaru a 

zjišťovat, zda o sebe homosexuálové ve srovnání s heterosexuály více pečují a zda 

mají nižší BMI. 

2.2. Hypotézy

ženy jsou schopny adekvátně přisoudit sexuální orientaci muže na základě 

jeho zevnějšku

existují určité shodné znaky, které ženy při rozpoznávání sexuální orientace 

ovlivňují

některé z těchto znaků budou se skutečnou sexuální orientací souviset, jiné 

budou zavádějící

homosexuální muži o svůj zevnějšek na rozdíl od heterosexuálů více pečují
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gaydar při posuzování zevnějšku vyjma tváře funguje

homosexuální muži budou mít nižší BMI než heterosexuálové 

2. 3. Metodika

Výzkumem navazujeme na rozsáhlejší projekt zabývající se mužskou atraktivitou. Z 

tohoto projektu jsme získali data o mužích potřebná k provedení výzkumu. 

2.3.1. Cílový a kontrolní vzorek 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 36 mužů, z toho cílový vzorek tvořilo 17 

homosexuálních mužů (tj. na Kinseyho škále 6 nebo 7), ve věku od 21 do 29 let 

(průměrný věk 25 let), a kontrolní vzorek 19 heterosexuálních mužů (tj. na Kinseyho 

škále 1 nebo 2) ve věku od 21do 34 let (průměrný věk 26,8 let). 

2.3.2. Dotazníková data

Z projektu jsme také použili vyplněné dotazníky, které obsahovaly šest zkoumaných 

okruhů: demografické údaje, preference zaměstnání a koníčků, informace o 

sexualitě, dětství a dospělosti, a vzhledu a vzhledových preferencích zkoumaného 

subjektu, přičemž pro náš výzkum byly relevantní demografické údaje, data o 

vzhledu a sexuální orientaci. Kromě některých demografických údajů byly otázky 

uzavřené, hodnotilo se na číselných nebo slovně vyjádřených škálách. Otázky 

týkající se sexuální orientace byly sedmibodové (tzv. Kinseyho škála, kdy 1 = 

heterosexuální a 7 = homosexuální), ostatní otázky pětibodové – slovní (velmi 

často.... vůbec, apod.) 

2.3.3. Vytvoření stimulů

Stěžejní pro náš výzkum byly standardizované fotografie celých postav, jež byly 

pořízeny za standardizovaných podmínek v zatemněné místnosti pomocí 

fotoaparátu Canon 350D a profesionální osvětlovací technologie. Účastníci nebyli 
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předem informováni o tom, že se výzkum bude týkat jejich vzhledu, ale partnerských 

preferencí, čímž jsme chtěli zabránit vědomé úpravě vzhledu s myšlenkou na 

fotografování. Fotografie jsme následně digitálně upravili v programu Gimp tak, aby 

na nich nebylo nic zbytečného, co by odvedlo pozornost dotazované. Postavy byly 

důkladně ořezány s využitím funkce Kouzelná hůlka. Hodnotily se postava, oděv, 

boty, ale také šperky, přičemž hodnotitelku mohl ovlivnit každý detail.  Proto bylo při 

upravování fotografií důležité zachovat všechny linie postavy, špatné ořezání 

fotografie by mohlo mít vliv například na hodnocení postavy. Na fotografiích byly 

obličeje zakryty černým kruhem a umístěny na bílé pozadí, tedy neutrální barvu, 

čímž byl minimalizován efekt preferencí barev při hodnocení oděvu, ale zároveň 

zachována celková struktura postavy. Následně byly postavy umístěny podle 

šablony vždy do středu fotografie, přičemž chodidla byla umístěna do stejné výšky, 

aby byl na první pohled patrný i rozdíl fyzické výšky hodnocených subjektů.  

2.3.4. Procedura sběru dat – fáze hodnocení

V našem výzkumu byly fotografie získané z projektu hodnoceny nezávislou skupinou 

žen. Nezkoumali jsme pouze přisuzování sexuální orientace mužům na dané 

fotografii, ale také to, jaké konkrétní znaky v tomto přisuzování hrají roli. 

V pilotní studii jsme zkusili jako metodu sběru dat použít dotazník. Respondentky 

měly na číselných škálách hodnotit, jak se jim jednotlivé části těla/oblasti jako 

oblečení, obuv apod. zdají být homosexuální/heterosexuální. Tato metoda však byla 

časově náročná a neefektivní, protože hodnotitelky často nedokázaly jednotlivé 

znaky ohodnotit a spíše je ovlivňoval celek nebo  znaky, které v dotazníku nebyly 

uvedené, a musely by vše vypisovat. Po provedení pilotního výzkumu jsme jako 

metodu sběru kvalitativních dat vybrali polostrukturovaný rozhovor. Časová 

náročnost z hlediska hodnotitelek se snížila na polovinu a získali jsme více 

relevantních informací.     
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Projekt, na nějž navazujeme, byl zaměřen na muže, z velké části studenty ve věku 

20 – 28let. Proto jsme se ve výzkumu zaměřili také na studentky, konkrétně 

studentky FHS UK a FSV UK, aby bylo docíleno homogenní skupiny respondentů. 

Věkové rozmezí dotazovaných studentek bylo 20 – 24 let, průměr 21,9 let. 

Respondentky jsme náhodně oslovovali ve škole, na školní nástěnku jsme vyvěsili 

informační leták s údaji, jak se mohou výzkumu zúčastnit. Hodnotitelky byly vždy 

nejprve seznámeny s cílem výzkumu a s anonymitou výzkumu, podepsaly 

informovaný souhlas. Poté jsme přešli do prostředí, kde byl na hodnocení klid, a kde 

byla především dobrá viditelnost. Z tohoto hlediska jsme zcela vyloučili hodnocení 

ve venkovním prostředí. 

2.3.5. Hodnocení

Procedura hodnocení fotek probíhala tak, že respondentky hodnotily na počítači 

pomocí sedmibodové škály sexuální orientaci mužů na fotografiích, a to za použití 

speciálního softwaru Rater určeného k podobným experimentům. Hodnotitelce byla 

vždy zobrazena jedna fotografie a byla požádána o ohodnocení číslem 1 – 7 na 

Kinseyho škále. Poté byla dotázána na komentář svého hodnocení, tedy aby 

popsala znaky, které ji při hodnocení ovlivnily. Konkrétně: „Co vás vedlo k tomu, že 

jste hodnotila tak, jak jste hodnotila? Měly na vaše hodnocení vliv některé určité 

prvky/znaky, a pokud ano, které?“ 

Tato kvalitativní data byla zaznamenávána formou poznámek do druhého počítače. 

Hodnotitelka měla fotografii k dispozici pouze jednou, nebylo možné se k fotografiím 

vracet, zpětně je jinak hodnotit. Zajímal nás především první dojem hodnotitelek a 

také jsme se chtěli vyhnout vzájemnému srovnávání fotek. Fotky byly při každém 

hodnocení zobrazovány náhodně. Hodnotitelky byly seznámeny s tím, že se ve 

výzkumu vyskytují homosexuálové i heterosexuálové, jejich přesný počet jim však 

nebyl sdělen. Hodnocení nebylo časově omezené, probíhalo jednotlivě, aby se 

hodnotitelky vzájemně neovlivňovaly. 
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2.3.6. Metody vyhodnocování dat

Z hodnocení fotografií jsme tedy získali jednak kvantitativní data – přisuzování 

sexuální orientace na škále, a kvalitativní data – komentáře hodnotitelek. 

Kvantitativní data jsme přenesli do tabulek, abychom je mohli statisticky analyzovat. 

K analýze všech kvantitativních dat byl použit software SPSS 16.0.  

Ke zpracování kvalitativních dat jsme použili kategorickou analýzu s otevřeným 

kódováním.

2. 4. Výsledky

2.4.1. Kvantitativní data 

2.4.1.1. Demografické údaje

Následující tabulka je deskriptivní, slouží pouze k doplnění výsledků T-testu. 

Popisuje základní údaje týkající se věku, stupně vzdělání a příjmu našeho vzorku. 

Tabulka č.1: Věk, stupeň vzdělání a příjem hodnocených mužů

SO N průměr min. 
hodnota

max. 
hodnota 

SD 

věk heterosexuál 18 26,8 21 34 4,98

homosexuál 17 25 21 29 2,57

stupeň 
vzdělání

heterosexuál 18 3,3 1 5 1,6

homosexuál 17 3,3 2 5 1,49

příjem heterosexuál 19 3,7 1 7 1,6

homosexuál 16 2,9 1 5 1,06

Legenda: N – počet respondentů, SO – sexuální orientace, SD – směrodatná odchylka

Pozn.: Stupeň vzdělání byl převeden na číselnou škálu 1-5 (Základní škola, Střední škola 

s maturitou, Střední škola s výučním listem, Vyšší škola, Vysoká škola), příjem na škálu 1-7 

(0 – 5.000,-; do 10.000,-; 10.000 – 15.000,-;15.000 – 20.000,-; 20.000 – 30.000,-; 30.000 – 

40.000,-; 40.000,- a více).
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Pomocí T-testu jsme mezi homosexuálními a heterosexuálními muži nezjistili 

signifikantní rozdíl ve věku, t(33)= 1.34, p= .193, ve stupni vzdělání, t(33)= .031, 

p= .975, ani ve výši příjmu, t(33)= 1.59, p= .121, z čehož vyplývá, že cílový a 

kontrolní vzorek jsou, co se týče demografických faktorů, srovnatelné.  

2.4.1.2. Vzhled

Následující tabulka je deskriptivní, slouží pouze k doplnění výsledků T-testu. 

Popisuje základní údaje týkající se vzhledu našeho vzorku. 

Tabulka č. 2: Výška, váha a BMI hodnocených mužů 

SO N průměr min. hodnota max. hodnota SD 

výška heterosexuál 19 181,2 172 196 6,37

homosexuál 17 179,7 172 191 4,91

váha heterosexuál 19 79,2 70 95 7,64

homosexuál 17 73,9 60 95 9

BMI heterosexuál 19 24,1 20,3 27,8 1,93

homosexuál 17 22,9 18,5 29 2,59

Legenda: N – počet respondentů, SO – sexuální orientace, SD – směrodatná odchylka

Opět jsme využili T-test ke zjištění případného rozdílu mezi homosexuály a 

heterosexuály u váhy, výšky a BMI. U váhy, t(34) = 1.88, p= .072, výšky, t(34) = .

790, p= .435, ani u BMI, t(34) = 1.60, p= .126 signifikantní rozdíl nebyl zjištěn. U 

váhy byl ale zjištěn trend k nižší váze (p<0.9).  

Po eliminaci jedné odlehlé hodnoty byl však signifikantní rozdíl zjištěn jak u váhy, 

t(33) = 2.55, p = 0.015, tak u BMI t(33) = 2.321, p = 0.027 (viz grafy č. 1 a 2). 
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Graf č. 1: Váha zkoumaného vzorku bez jedné odlehlé hodnoty

Graf č. 2: BMI zkoumaného vzorku bez jedné odlehlé hodnoty

 

2.4.1.3. Dotazník self-groomingu

K detailní analýze dotazníku zkoumajícího vzhled a péči o zevnějšek mužů byla 

použita faktorová analýza s rotací varimax. Zjišťovali jsme, zda se homosexuálové a 

heterosexuálové liší v péči o zevnějšek. Proměnné jsme získali z dotazníku (viz 

příloha č. 6), z něhož jsme vybrali otázky, které s péčí o zevnějšek souvisely. 
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Otázky se týkaly následujících proměnných:

značkové oblečení

drahé oblečení

deodorant

móda

šperky

parfém

péče o vlasy (úprava)

holič

barevná sladěnost

vzhled x praktičnost

upravenost

postava

Poté, co jsme provedli faktorovou analýzu dotazníkových dat s rotací varimax, 

byly identifikovány 2 hlavní komponenty těchto dat (viz tabulka č. 3):

Tabulka č. 3: 2 komponenty vzešlé z faktorové analýzy

Rotated Component Matrixa

Component

1 2

pece_vlasy ,749 ,039

upraveny ,732 ,179

parfem ,688 ,355

moda ,632 ,596

barevne_sladeny ,605 -,039

sperky ,604 ,069

holic ,451 ,412

znackove_obl -,004 ,930

drahe_obl ,086 0,92
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Tyto komponenty jsme pojmenovali následovně: 

1)Vypadat dobře, upravenost (do tohoto faktoru patří: úprava zevnějšku, péče o 

vlasy, návštěvy holiče, sladěnost barev oblečení, preference módního 

oblečení, nošení šperků).

2)Vyjadřování socioekonomického statusu prostřednictvím oblečení (do tohoto 

faktoru patří: výběr značkového oblečení, výběr drahého oblečení).

Následně jsme provedli T-test, abychom zjistili, zda některý z faktorů se sexuální 

orientací souvisí. 

U „vyjadřování socioekonomického statusu prostřednictvím oblečení“ nebyl mezi 

homosexuálními a heterosexuálními muži signifikantní rozdíl zjištěn: t(33)= 1,05, 

p= .301. U prvního faktoru „vypadat dobře, upravenost“ byl signifikantní rozdíl 

zjištěn: t(33)=2,15, p= .039. Se sexuální orientací tedy souvisí pouze první faktor (viz 

graf č. 3). 

Graf č. 3:  Souvislost faktoru č. 1: „vypadat dobře, upravenost“ se sexuální orientací

42



2.4.1.4. Přisuzování sexuální orientace

Zprůměrovaná hodnocení sexuální orientace jsme analyzovali pomocí T-testu, 

abychom zjistili, zda byla ta která sexuální orientace častěji připisována 

homosexuálním a heterosexuálním mužům. Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl 

v přisuzování sexuální orientace mezi homosexuálními a heterosexuálními muži, 

t(34)= .958, p= .345. Po eliminování jedné odlehlé hodnoty (jeden heterosexuální 

muž byl systematicky hodnocen jako homosexuální) jsme T-test provedli znovu, ale 

ani v tomto případě nebyly rozdíly v hodnocení signifikantní, t(33)= 1.58, p = .123. 

Výsledky T-testu tedy první dvě hypotézy nepotvrdily.  Ženy nedokáží adekvátně 

přisoudit sexuální orientaci na základě vzhledu mužů. 

2.4.2. Kvalitativní data

Informace, které jsme od hodnotitelek dostali, jsme pomocí kategorické analýzy s 

otevřeným kódováním rozdělili do devíti kategorií: 

1) Barva oblečení – sem patřila nejen barva, ale i potisk apod. 

2) Styl oblečení – tato kategorie zahrnovala údaje týkající se celkového stylu 

oblečení jako sportovní, elegantní, vyzývavé…, ale i jednotlivosti jako rozhalená 

košile, košile zastrčená do kalhot, ohrnuté rukávy apod. 

3) Jak oblečení sedí - zda je upnuté, volné... 

4) Obuv – do této kategorie patřil styl, barva obuvi apod. 

5) Šperky - řetízky, náramky, hodinky...

6) Postava – zda je hubená/silnější, s vyvinutější muskulaturou...

7) Postoj – označuje celkový postoj, především oblast ramenou a nohou 

8) Pozice rukou – tuto kategorii jsme odlišili od celkového postoje, ve výpovědích se 

vyskytovala velmi často

9) Péče o zevnějšek – sem patřilo to, jak se o sebe muž stará, kategorie tedy 

zahrnovala čistotu oblečení, upravenost, sladěnost...
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Na následujících grafech můžeme vidět četnost jednotlivých znaků, které 

hodnotitelky při přisuzování sexuální orientace ovlivňovaly. V grafech nejsou 

uvedena konkrétní čísla, aby s kvalitativními daty nebylo zacházeno jako s 

kvantitativními. Grafy slouží pouze pro ilustraci. 

Graf č. 1: Přisuzování homosexuální orientace

Graf č. 2: Přisuzování heterosexuální orientace
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Pokud jednotlivé kategorie zpětně vztáhneme na kvalitativní data pořízená ve 

výzkumu, výsledky jsou následující: 

Graf č. 3: Přisouzeno homosexuálům

Podle čeho ženy přisuzují homosexualitu:Podle čeho ženy přisuzují homosexualitu:

 Styl oblečení: rozhalenka, ohrnuté rukávy, košile v kalhotách, zvednutý 

límeček, průsvitné

 Jak oblečení sedí: upnuté 

 Postoj: vzpřímený, nohy spíše u sebe, chodidla rovnoběžně, ženský

 Postava: zženštilá, rachitická, štíhlá

 Obuv: úzká, výrazná, žabky, zn. Puma

 Barva oblečení: výrazný potisk, výrazné barvy nebo naopak pastelové

  Pozice rukou: na stehnech

  Šperky: prstýnky (hl. na palci), náramky, korálky
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Graf č. 4: Přisouzeno heterosexuálům 

Podle čeho ženy přisuzují heterosexualitu:

Styl oblečení: sportovní, skate, alternativní 

Postoj: shrbený, nohy do „o“, podsazená pánev/sebevědomý

Postava: silnější, svalnatější, neforemná

Barva oblečení: nevýrazná, potisk (football, vtipný)

   Péče o zevnějšek: zmačkané, ušpiněné, otrhané, vytahané, nevkusné 

oblečení, příp. oblečení neřeší

Jak oblečení sedí: volné, krátké/dlouhé 

Obuv: nemoderní, sportovní, sandále

Šperky: hodinky

Pozice rukou: daleko od těla
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2.5. Diskuse

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda ženy dokáží mužům adekvátně přisoudit 

sexuální orientaci.  Z výsledků kvantitativní části vyplývá, že přisouzení adekvátní 

není. Tento výsledek se tedy neshoduje s výše zmíněným výzkumem, který se 

zabýval přisuzováním sexuální orientace na základě tváře. Vysvětlením může být 

odlišná metodika, kdy byly zkoumány pouze tváře, a rovněž použití 

nestandardizovaných fotografií (Rule & Ambady, 2008). 

Odlišný výsledek přinesl i výzkum týkající se přisuzování sexuální orientace na 

základě postavy a pohybu těla (Johnson, 2007). I zde však hrála roli odlišná 

metodika – použití videí namísto statických fotografií. 

Velmi zajímavé výsledky přinesla kvalitativní část výzkumu – podle jakých znaků 

ženy sexuální orientaci přisuzují. Ženy totiž u jednotlivých mužů vesměs 

vyjmenovávaly stejné znaky. Pokud se tak vyskytovalo u mužů, kteří byli 

heterosexuálové, ale ženy je označily jako homosexuály, můžeme z toho vyvodit, že 

ženy hodnotí podle zažitých stereotypů. Samozřejmě je obtížné určit, co je 

stereotypem, a co znakem, který gaye charakterizuje, protože gayové se mohou 

stereotypně oblékat. Zde bych odkázala na část o médiích (viz str. 15), protože 

pokud ženy hodnotí podle stereotypů, a pokud se rovněž gayové stereotypně 

oblékají, určitý stereotypní obraz gaye nebo jen znak, se nějak k lidem dostal, 

například prostřednictvím médií. S médii rovněž může souviset i to, že hodnotitelky 

často měly představu o tom, jak gay vypadá, a to i v případě, že žádného neznaly. 

Každopádně pokud tedy ženy stejně hodnotily muže, kteří byli homosexuálové, a 

hodnotitelky jim tuto orientaci rovněž přisoudily, může to znamenat dvojí: že ženy 

opravdu hodnotí podle určitého znaku, nebo také to, že ženy hodnotí stereotypně, 

přičemž gayové se stereotypně oblékají. 
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Váha a BMI

Po zadání všech hodnot nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi váhou a BMI 

homosexuálních a heterosexuálních mužů, i když trend směřoval k nižší váze. To 

odpovídalo výsledkům výzkumu Connera & Johnsonové (2004), které nepotvrdily 

souvislost mezi nižším BMI a homosexuální orientací. 

Po eliminaci jedné odlehlé hodnoty (homosexuální muž s vyšší váhou) však 

signifikantní rozdíl ve váze a BMI homosexuálů a heterosexuálů prokázán byl, což 

koresponduje s výsledky výzkumu Peplauové (2008).

Péče o zevnějšek

Dotazníková data ukázala, že gayové o sebe ve srovnání s heterosexuály více 

pečují, že jim tedy více záleží na tom, jak vypadají, snaží se být upravení, více 

pečují o své vlasy, kladou větší důraz na detaily, jako je sladěnost barev nebo 

nošení šperků. Upřednostňují módní oblečení.  To může paradoxně souviset s tím, 

že jsou se svým tělem více nespokojení, jak ukázal výzkum Gil (2007). Signifikantní 

rozdíl v péči o zevnějšek částečně koresponduje s výsledky výzkumu Reilly, Rudd, 

Hillery (2008). Tedy že gayové ve srovnání s heterosexuály utrácejí více peněz za 

oblečení a zkrášlovací prostředky, a více času tráví nakupováním. Každopádně 

zmíněný výzkum také ukázal, že gayové často nakupují u drahých designových 

značek, aby si kompenzovali případné tělesné nedostatky, nebo jednoduše proto, že 

si drahé oblečení mohou dovolit, a že se luxusní značky považují v gay komunitě 

téměř za standard, jak ukázal výzkum Vallee (2008). To se v našem výzkumu 

nepotvrdilo. Důvodem ale mohl být výběr vzorku, studenti obvykle nemají vysoké 

příjmy, jak rovněž ukazuje tabulka č. 1 , průměrný příjem zkoumaného vzorku byl 

10-15000Kč. Ve zmíněném výzkumu ale gayové často říkali, že preferují kvalitu na 

úkor značky (Vallee, 2008), což může souviset s výsledky našeho výzkumu – 

gayové si kupují spíše kvalitní, pohodlné oblečení než drahé designové kousky. 
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Věk a coming out

Také v tomto výzkumu může věk mužů hrát roli, protože jak ukázal již zmíněný 

výzkum Clarkové a Turnera (2007), gayové se při procesu coming outu snaží 

vypadat a oblékat více jako gayové, aby ostatním lidem dali najevo, že jsou gayové, 

že s tím nemají problém, že se neskrývají. To znamená, mohou se snažit oblékat 

právě tak, jakou má většina společnosti o gayích představu. Vizuální stránka ale 

přestala být na prvním místě poté, co svojí vnitřní identitu upevnili, začali se cítit 

jistější. V této fázi mohli přejít od stereotypu k individualitě. Jak jsem již uvedla výše, 

na vnějšího pozorovatele nyní mohou přestat působit jako typičtí gayové, ale jako 

gay-vague. Protože vyjádřením individuality se ztratí stereotypní znaky. 

Metrosexualita

Ve výzkumu hodnotitelky často zmiňovaly termín metrosexuál. Překvapivé bylo, že 

někdy tento pojem použily v souvislosti s heterosexuálním mužem, který se o sebe 

nadprůměrně stará, a někdy jej použily jako označení pro gaye. Podle některých 

hodnotitelek tak byl muž, který věnuje péči o sebe ve srovnání s jinými muži více 

času metrosexuál, a tedy gay. Proto jsem tento termín v teoretické části více 

rozvedla a přiblížila (viz str.13), co původně označoval, jak vznikl a zda se význam 

termínu postupem času měnil.

Znaky u heterosexuálů

U heterosexálů bylo nejčastějším hodnocením oblečení, že je normální. Tento znak 

lze ale těžko kategorizovat, do výzkumu tedy nebyl zařazen. Když byly hodnotitelky 

vyzvány, aby toto hodnocení specifikovaly, hodnocení „normální oblečení“ 

zastupovalo nevýrazné oblečení co se týče stylu i barvy, často také zmínily, že je 

oblečení zmačkané a ušpiněné, a že dotyčnému špatně sedí, je krátké nebo volné. 

Ženy heterosexuální muže popisovaly tak, že se o sebe příliš nestarají, že jim na 

zevnějšku tolik nezáleží. Uváděly, že si na sebe muž koupí první věc, kterou vidí, a 
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která mu padne. Takže když se během hodnocení objevil na fotce muž, který neměl 

oblečení sladěné, nebo působil nevýrazně, hodnotitelky mu obvykle během několika 

vteřin přisoudily heterosexuální orientaci. 

Stejně tak hodnocení obuvi u heterosexuálů obsahovalo slova: normální, nevýrazná, 

hrozná, špinavá... Heterosexuální obuv byla také spíše sportovní, praktická (boty na 

hory). Samozřejmě jak u oblečení, tak i u obuvi bylo nutné vzít v úvahu, že focení 

probíhalo v září a na počátku října. 

Potisk oblečení

Zajímavé byly také komentáře potisků triček. Pokud se na tričku vyskytovaly 

například palmy a potisk byl proveden v pastelových barvách, hodnotitelky si tento 

znak spojovaly s homosexuální orientací, takže když muž na fotce jinak působil jako 

heterosexuál, hodnotitelky považovaly tento znak za matoucí. Hodnocení tohoto 

muže se pak často pohybovalo kolem středního bodu škály. Potisk trička hrál roli 

ještě ve dvou případech – v prvním byl na tričku nápis „football“. Hodnotitelky potisk 

často považovaly za znak heterosexuální orientace, tvrdily, že gay by si na sebe 

tričko s nápisem football nevzal, protože je to „mužský sport“. 

Druhým případem byl potisk zobrazující karikaturu ryby. I zde se hodnotitelky 

vesměs shodly, že potisk je vtipný, tričko nenásleduje módní trendy, ale je spíše 

rozverné, a proto by si jej na sebe gay nevzal. 

Postoj

Další významnou kategorií byl postoj. Rozhodli jsme se postoj a pozici rukou umístit 

do samostatných kategorií, protože pozice rukou byla často zmiňována mimo 

celkový postoj. 

Především u gayů hodnotitelky často zmiňovaly pozici rukou na stehnech, 

považovaly to za symbol stydlivosti, že muž „neví, co s rukama, stydí se, nerad se 

fotí“. Přitom ale při hodnocení celkového postoje hodnotily muže, kteří stáli zpříma, 
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tedy nehrbili se, jako homosexuální proto, že se rádi předvádí, nemají s focením 

problém apod. Často tento dualismus vznikal proto, že hodnotitelky začaly hodnotit s 

určitým očekáváním, a možná také s určitými stereotypy, proto první fotky začaly 

hodnotit větou: „No, říká se, že...“, a vzápětí dodaly, že homosexuálové nosí hodinky 

těsně nad zápěstím, že nosí žabky, apod. Ale když se poté objevila další fotka, kde 

se tento znak opět objevil, ale další znaky nebo celkový dojem je od původního 

hodnocení odradil, hodnotily jinak, a už předchozí znak nebo stereotyp nezmínily. 

Několik hodnotitelek hodnotilo celkový postoj muže jako homosexuální, když měl 

muž chodidla rovnoběžně u sebe. Tvrdily, že tak obvykle stojí ženy. (Více např. 

Mayo & N. M. Henley (Eds.), Gender and nonverbal behavior, 1981). Od toho se pak 

odvíjel postoj celého těla – nohy u sebe, a zvláštní postoj, hodnotitelkami často 

hodnocen jako „úchylný“.  Naopak heterosexuální muži podle nich stojí s pozicí 

chodidel do „V“. Postoj pak působí více uvolněně, hodnotitelky muže s nohama více 

od sebe hodnotily jako „pohodáře“, heterosexuály. 

Hodnocení „úchylný“ se nejčastěji vyskytovalo u muže, který měl podsazenou 

pánev, a byl mírně prohnutý v zádech, tudíž hodnotitelky považovaly jeho postoj za 

velmi nepřirozený.

Celkově tedy hodnotitelky vycházely ze stereotypního uvažování tehdy, když gayům 

přisuzovaly ženskost, lepší dovednosti v kombinování oblečení a v péči o zevnějšek 

vůbec. Někdy byla muži přisouzena homosexuální orientace proto, že je to 

„maminčin mazánek“.  Zde hodnotitelka vycházela z poměrně rozšířeného tvrzení, 

že gayové jsou ve srovnání s jinými muži matkami v dětství více opečováváni (např. 

Bieber, 1962).

Odhalenost

Největší míra shody v uvedených znacích byla u heterosexuála, jemuž byla 

přisouzena homosexuální orientace, a to především proto, že měl ve srovnání s 

ostatními muži větší rozhalenku a ohrnuté rukávy u košile. Žádná z hodnotitelek 
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přímo neřekla, že je tento muž gay proto, že je odhalený více než ostatní muži, ale 

pouze vyjmenovaly všechny uvedené znaky. Lze tedy polemizovat nad tím, zda 

přisuzování homosexuální orientace nesouvisí s mírou odhalení těla. Což by 

souviselo i s tím, že podle většiny hodnotitelek gayové nosí žabky. 

V souvislosti s odhalováním nebo zdůrazňováním těla nebo tělesných proporcí 

souviselo i upnuté oblečení. Hodnotitelky se shodovaly, že gayové nosí upnuté 

oblečení například proto, že chtějí zdůraznit svoji štíhlost. 

Standardizované fotografie

Hodnotitelky si často všímaly i drobných detailů, ovlivňoval je postoj, pozice rukou 

apod., zde je důležité znovu zdůraznit, že fotografie byly standardizované. 

Kdybychom používali fotografie stažené z různých internetových komunit, jak to 

provedli výzkumníci Rule & Ambady (2008), výsledky by mohly být jiné – lidé často 

prezentují ty fotografie, o nichž se domnívají, že na nich vypadají nejlépe, případně 

vyzdvihují určitou část těla, v našem výzkumu by pak mohlo být přisuzování sexuální 

orientace adekvátnější. 

Návrhy na další výzkumy, limity studie 

V českém prostředí se zřejmě ještě nedá hovořit o gay komunitě, která by určovala 

módní trendy, už proto, že zde nevychází časopisy s touto tématikou, a webové 

stránky zabývající se životním stylem gayů se začaly objevovat až v poslední době. 

Vývoj životního stylu gayů a sonda do české gay komunity by mohly být námětem 

pro další výzkumy. 

Co se týče hodnocení samotného, hodnotitelky, které při výzkumu sdělily, že mají v 

rodině nebo ve svém okolí gaye, dokázaly znaky lépe popsat, byly schopné hodnotit 

i nad rámec stereotypů, např. hodnocením, že se jedná o skrytého gaye apod. 

Otázka na přítomnost gaye v okolí hodnotitelky nebyla pokládaná, hodnotitelky tuto 

skutečnost sdělovaly v průběhu průzkumu samy. Bylo by tedy zajímavé se v dalším 
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výzkumu zaměřit právě i na tento vztah. 

Další výzkum by také mohl zvolit hodnotitele odlišného pohlaví/sexuální orientace. 

Kdyby fotografie hodnotili gayové, dala by se ověřovat jejich schopnost najít si 

potenciálního budoucího partnera, a také zda je jejich funkce gaydaru přesnější, než 

byla u žen.

Hodnotitelky byly studentky, jejichž průměrný věk byl 21,9 let. V dalším výzkumu by 

respondentky mohly spadat do vyšší věkové kategorie – starší ženy mohou sexuální 

orientaci přisuzovat jinak, například podle odlišných znaků. 

Co se týče zkoumaného vzorku, další výzkum by mohl pracovat s odlišnou věkovou 

kategorií. Jak jsem již zmiňovala, mladí gayové procházejí fází coming outu a 

odhalují svoji skutečnou sexuální orientaci společnosti, proto se často snaží oblékat 

stereotypněji, aby na svou sexuální orientaci upozornili. Alternativu pro další výzkum 

tak může představovat vyšší věková skupina, v níž by mohl být kladen větší důraz 

na vyjádření individuality. Zajímavé by pak mohlo být i srovnání péče o zevnějšek 

mladší a starší věkové skupiny homosexuálů, zda a v čem se liší.

V našem výzkumu jsme pracovali s relativně malým vzorkem hodnocených mužů 

(36). Důsledky relativně malého počtu mužů byly patrné při porovnávání BMI 

heterosexuálních a homosexuálních mužů, kdy eliminace jedné odlehlé hodnoty 

vykázala signifikanci v rozdílu BMI heterosexuálních a homosexuálních mužů. Proto 

by další výzkumy mohly zvolit větší výzkumný vzorek. 

V souvislosti s BMI by rovněž mohlo být přínosné zkoumat vztah BMI hodnocených 

mužů a jejich představ o vlastní postavě, protože pokud by se prokázalo, že 

homosexuálové mají o své postavě podobnou představu jako heterosexuálové, ale 

mají nižší BMI, znamenalo by to, že mají tendenci k nereálnému hodnocení vlastní 

postavy. 

Homosexuálové ve výzkumu představovali homogenní skupinu, nepracovali jsme s 

různými subkulturami gayů. Jiný výzkum by tak mohl zkoumat, zda 

hodnotitelé/hodnotitelky dokáží zařadit gaye do odlišných subkultur, případně zda se 
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sami gayové považují za příslušníky určité subkultury. Otázkou zůstává, zda je 

takový výzkum relevantní v českém prostředí. 
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2.6. Shrnutí výsledků

Přisuzování sexuální orientace

V přisuzování sexuální orientace homosexuálům a heterosexuálům nebyl zjištěn 

signifikantní rozdíl. Ženy nedokáží adekvátně přisoudit mužům sexuální orientaci. 

Zdá se však, že sexuální orientaci přisuzují stereotypně, protože někteří 

heterosexuálové byli vesměs hodnoceni jako gayové, přičemž se shodovaly znaky, 

podle nichž ženy sexuální orientaci přisuzovaly. V našem výzkumu se tedy rovněž 

nepotvrdila funkčnost gaydaru.  

Vzhled

Při porovnání výšky, váhy a BMI homosexuálů a heterosexuálů nebyl zjištěn 

signifikantní rozdíl, trend však směřoval k nižší váze. Po eliminaci jedné odlehlé 

hodnoty signifikantní rozdíl prokázán byl, homosexuálové měli ve srovnání s 

heterosexuály nižší váhu a BMI. 

Péče o zevnějšek (self-grooming)

V péči o zevnějšek byl u homosexuálů ve srovnání s heterosexuály prokázán 

signifikantní rozdíl. Homosexuálové se ve srovnání s heterosexuály více snaží dobře 

vypadat, být upravení. 

Znaky, podle nichž ženy přisuzují sexuální orientaci

Zatímco u heterosexuálů hodnotitelky zdůrazňovaly styl oblečení (sportovní, skate, 

alternativní), u homosexuálů kromě stylu oblečení (rozhalenka, ohrnuté rukávy, 

košile v kalhotách, zvednutý límeček, průsvitné oblečení) hrálo podstatnou roli i to, 

jak oblečení sedí (upnuté).
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