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ABSTRAKT 

Tato práce zkoumá homosexuálními preference při hledání partnera a homosexuální soužití. 

Zabývá se tím, jaká kritéria homosexuálně orientovaní muži po svých potenciálních 

partnerech požadují. Hlavním cílem práce je poukázat na to, jakou roli při výběru hrají 

vlastnosti potencionálního partnera, jak navazují kontakty a jak vypadá soužití 

homosexuálních mužů. Na základě čeho si rozdělují činnosti v domácnosti, jaký postoj 

zaujímají k partnerské nevěře či jak sami vnímají fungování heterosexuálních vztahů. 

Výzkumná část je založena na realizaci deseti kvalitativních rozhovorů, přičemž respondenty 

byli pouze homosexuální muži, kteří v současné době žijí v trvalém partnerském svazku. 

Výsledky tohoto kvalitativního výzkumu byly srovnány s teoriemi výběru partnera u 

heterosexuální populace. 

Klíčová slova: partnerský vztah, výběr partnera, homosexuální orientace, gender 

 

 

ABSTRACT 

This work deals with strategies, that homosexual men choose in the selection of a partner, and 

examines what values and attribute prefer. The main aim of work is to suggest which role 

plays the respondent´s age in the selection of a partner and what attitude homosexual occupy 

to partner infidelity, where they are meeting and how establish contacts or how they own 

register function of heterosexual relationship. Part of the research was based on the 

implementation of the ten qualitative interview. The respondents was only homosexual men, 

who are living in lasting partnership now. The results of this qualitative research was sort with 

theories of choice partner at heterosexual population. 

 

Keywords: relationship, selection of a partner, homosexual orientation, gender,  
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ÚVOD 

       Ve společnosti existuje mnoho stereotypů a představ o homosexuálně orientovaných 

lidech. O jejich chování a projevech, počínaje partnerskou nestálostí a promiskuitním 

způsobem života a přehnaným důrazem na péči o svůj vzhled konče. Musím poukázat ještě na 

jednu skutečnost. V mediích, ale i ve společnosti jako takové je větší zájem o homosexuálně 

orientované muže než o homosexuálně orientované ženy. I já se, v prvé řadě, ve své práci 

zabývám výhradně homosexuálně orientovanými muži. Snažím se ukázat, na základě jakých 

kritérií si homosexuálně orientovaní muži vybírají své partnery, a pokouším se najít odpověď 

na otázku, zda jsou při výběru partnera homosexuální jedinci ovlivněni tradičními 

heterosexuálními vzorci a preferencemi při hledání partnera. Tyto „homosexuální preference 

při hledání partnera“ se snažím dosadit do kontextu, porovnat s „heterosexuálními 

strategiemi“ a poukázat na případné odlišnosti v procesu výběru životního partnera. 

       Svou práci nemám striktně rozdělenou na teoretickou část a praktickou část.  Práci jsem 

rozčlenila na jednotlivé kapitoly. Nejprve jsem se pokusila nastínit vývoj názorů a postojů 

společnosti k homosexuálně orientovaným jedincům, přičemž před historickými přístupy jsem 

preferovala soudobé tendence. Druhou kapitolu jsem věnovala metodologii kvalitativního 

výzkumu, kde jsem rozebírala cíl výzkumu, sběr a zpracování dat a charakteristiku 

výzkumného vzorku a jednotlivých respondentů.  Ve třetí kapitole jsem popsala 

heterosexuální preference. Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala homosexuálními preferencemi, 

přičemž hlavním zdrojem informací byly právě rozhovory s respondenty. V závěru jsem se 

pokusila získaná data analyzovat, shrnout a porovnat heterosexuální preference při hledání 

partnera s homosexuálními preferencemi a nalézt případné souvislosti nebo odlišnosti. 

      Hlavním důvodem výběru tohoto tématu je skutečnost, že mám jednoho velmi dobrého 

kamaráda, který je homosexuálně orientován. Díky němu jsem měla možnost nahlédnout do 

fungování partnerského vztahu mezi dvěma muži. Problematika homosexuálního partnerství 

mě zaujala, a pokusila jsem se toto téma rozpracovat a přiblížit. 

   V úvodu, pro pořádek, vymezím a definuji termíny, jež budu ve své práci nejčastěji 

používat.1  

                                                           
1
 Všechny uvedené definice jsou citovány ze Sociologického slovníku od Jana Jandourka. [Jandourek, 2001] 
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- Gender = „Pojem označující nikoli biologické, ale sociální aspekty pohlaví. Existuje 

řada vzorců chování, které jsou ve společnosti považovány za typicky mužské nebo 

ženské.“ 

- Homosexualita = „Sexuální orientace na osoby stejného pohlaví.“ 

- Identita = „Hluboký pocit vlastní totožnosti, založený na prožívání vlastní komunity. 

Zahrnuje i hodnoty, kterým jedinec věří a na nichž si zakládá smysl svého života. 

Ztotožnění jedince se svými životními rolemi.“ 

- Partnerství = „Vztah, který je na rozdíl od přátelství orientován nikoli k osobnosti 

partnera, ale ke společnému cíli. „ 

- Postoj = „Naučená dispozice jedince reagovat pozitivně nebo negativně na nějaký 

objekt určitými pocity, představami, hodnocením a způsoby chování.“ 

- Promiskuita = „Sexuální chování ve skupině, které není omezeno žádnou sociální 

regulací.“ 

- Registrované partnerství = „Je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví 

vzniklé způsobem stanoveným zákonem. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob 

stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení 

těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.“2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.mvcr.cz/clanek/registrovane-partnerstvi.aspx 
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1 VÝVOJ POSTOJŮ SPOLEČNOSTI NA HOMOSEXUÁLN Ě ORIENTOVANÉ 

JEDINCE 

1.1 Historie 

Jedny z prvních zmínek o homosexuálně orientovaných jedincích a o homosexuálním chování 

pochází již ze starověkého Řecka a Říma. V této době nebyla homosexualita považovaná za 

nic neobvyklého, ale postupem času se názory na homosexualitu měnily. V průběhu času byla 

homosexualita považovaná za nemoc a objevovaly se tendence tuto „nemoc“ odstranit 

léčebnými praktikami. [Janošová, 2000] Na počátku 20. století se začal klást větší důraz na 

individuální stránku osobnosti a postoje společnosti k homosexualitě začaly být tolerantnější. 

Nicméně, jak uvádí Pavlína Janošová, homosexuálové byli v důsledku nacistické ideologie 

diskriminovaní a dokonce i trestně stíhaní. Po roce 1961 stát proti homosexuálním jedincům 

striktně nevystupoval, ale přesto nesměli zakládat vlastní organizace a sdružení. A 

homosexuálně orientovaní lidé se raději stahovali do anonymity. Od roku 1989 se o 

homosexualitu začala ve velké míře zajímat média, vzrostla informovanost o tomto 

společenském jevu, a díky tomu vzrostla i tolerance společnosti. [Janošová, 2000] 

1.2 Novodobé tendence 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) realizuje pravidelné šetření týkající se 

postojů a hodnot ve společnosti.  V souvislosti s tím se dotazuje i na názory a toleranci 

společnosti vůči homosexuálně orientovaným jedincům. Otázky zjišťující názory na 

homosexualitu a postoje k homosexuálně orientovaným lidem jsou do výzkumu zařazeny od 

roku 2005 a s výjimkou roku 2006 jsou tyto názory a postoje každoročně zjišťovány. 

[Červenka, 2011] 

 Z výsledků plynoucích z výzkumu CVVM lze obecně říci, že k homosexuálně orientovaným 

jedincům jsou tolerantnější spíše mladší lidé a lidé žijící ve velkých městech, především pak 

v Praze. Tolerantnější postoje vyjadřují i lidé, kteří absolvovali vysokou školu, nebo osobně 

znají někoho, kdo má homosexuální orientaci. [Červenka, 2011] 
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Tabulka č. 1: Homosexuální muži a ženy by měli mít právo: (časové srovnání v %)3 

Rok / právo na: 2005(+/-) 2007(+/-) 2008(+/-) 2009(+/-) 2010(+/-) 2011(+/-) 

uzavřít registrované partnerství 61/30 69/24 75/19 73/23 72/23 72/23 

uzavřít sňatek 38/51 36/57 38/55 47/46 49/45 45/48 

adoptovat děti 19/70 22/67 23/65 27/63 29/60 33/59 

Poznámka: Dopočet do 100% u jednotlivých položek v každém roce tvoří odpovědi „neví“. 

Zdroj: CVVM 

Z uvedené tabulky vyplývá, že v naposledy provedeném výzkumném šetření, tedy v roce 

2011, přibližně tři čtvrtiny lidí souhlasily s tím, aby homosexuálové uzavírali registrované 

partnerství. Porovnáme-li mezi sebou jednotlivé roky, je patrné, že souhlas s uzavíráním 

registrovaného partnerství vždy relativně významně převyšoval nad nesouhlasem. V roce 

2005 s uzavíráním registrovaného partnerství souhlasilo přibližně 61 % dotazovaných 

respondentů, v roce 2011 to bylo přibližně 72 %. Názor respondentů na uzavírání sňatků mezi 

osobami stejného pohlaví není jednoznačný. Skupiny souhlasících a nesouhlasících osob jsou 

poměrně vyrovnané, i když do roku 2008 převažoval spíše nesouhlas, od roku 2009 začali 

respondenti nepatrně častěji souhlasit s uzavíráním sňatků, nebo se alespoň rozdíl mezi 

souhlasícími a nesouhlasícími respondenty snížil. Naopak výrazná většina respondentů 

nesouhlasí s tím, aby homosexuálně orientovaní lidé adoptovali děti. Přestože respondenti 

s adoptováním dětí homosexuálům stále nesouhlasí, je zde jednoznačně patrná tendence, že se 

každým rokem nesouhlas respondentů zmenšuje. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění od roku 2003 zkoumá, koho by lidé nechtěli mít za 

sousedy. Utvořili 15 kategorií. Respondenti nejčastěji označovali, že by nechtěli mít za 

sousedy lidi závislé na drogách, lidi s kriminální minulostí, lidi závislé na alkoholu, psychicky 

nemocné lidi a lidi jiné barvy pleti. Lidé s homosexuální orientací jsou, na základě četnosti 

odpovědí, šestí v pořadí. Jsou například označováni častěji než cizinci žijící v ČR nebo 

kuřáci. Což je poměrně překvapivé zjištění, neboť podle mého názoru homosexuální lidé 

mohou sousedské soužití narušovat mnohem méně než například kuřáci nebo mladí lidé. Svůj 

vliv zde sehrává předsudek a stereotyp, který je ve společnosti stále zakořeněný. 

                                                           
3
 V tabulce jsou uvedené jednotlivé roky, a za nimi v závorce +/-. Znaménko + znamená, kolik procent 

respondentů s daným výrokem souhlasilo, a znaménko -, kolik procent respondentů s daným výrokem 

nesouhlasilo. Například: V roce 2005, 61 % respondentů souhlasilo s tím, aby homosexuálové uzavírali 

registrované partnerství, a 30 % respondentů nesouhlasilo s tím, aby homosexuálové uzavírali registrované 

partnerství. 
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Tabulka č. 2: Kolik procent respondentů by nechtělo mít za své sousedy homosexuálně 

orientované lidi (časové srovnání) 

 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

homosexuálně orientovaní lidé 42% 34% 29% 29% 27% 25% 26% 

Zdroj: CVVM 

 

Z tabulky je patrné, že oproti roku 2003, kdy 42% respondentů uvedlo, že by nechtělo mít za 

sousedy homosexuálně orientované lidi, se četnost v roce 2011 zmenšila téměř o polovinu. 

Z výše uvedených výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že společnost je 

postupně vůči homosexuálně orientovaným lidem tolerantnější a do jisté míry i chápavější, 

neboť jsou ochotnější respektovat uzavírání registrovaného partnerství a sňatků mezi osobami 

stejného pohlaví a vyjadřují s takovým chováním častěji souhlas. I v případě adopce dětí do 

homosexuálního partnerství vyjadřují nesouhlas čím dál méně.  
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2 HETEROSEXUÁLNÍ PREFERENCE PŘI HLEDÁNÍ PARTNERA 

„Heterosexualita je ve společnosti normativní. Určuje mnohé sociální normy a hodnoty, jsou 

jí podloženy tradiční sociální instituce jako manželství a rodina.“[Fafejta, 2004: 76] Snad 

každý z nás si dokáže představit, jak probíhá výběr partnera u heterosexuálně orientovaných 

jedinců. Na první pohled se nám to může jevit jako přirozený proces, se kterým má většina 

lidí osobní zkušenost. Ale i tato zdánlivě samozřejmá skutečnost má v životě každého jedince 

klíčový význam, a tedy i odborné teorie, strategie a koncepce.  Dean Hamer a Peter Copeland 

poukazují na to, že jedním z nejvýznamnějších životních rozhodnutí je právě volba 

partnera.[Hamer, Copeland, 2003] Výběr partnera může ovlivňovat gender, socializace a vzor 

rodičů a pozice na sňatkovém trhu. 

2.1 Gender a výchova 

Na začátku celého procesu toho, jak si budou v budoucnu jedinci vybírat partnery, stojí 

genderová výchova a očekávané stereotypní postoje s tím spojené. Nejprve musím 

poznamenat, že postoje a společenská očekávání, která se vážou k jednotlivým genderovým 

identitám, nejsou ničím trvale stálým a můžeme pozorovat drobné (někdy i významnější) 

rozdíly podle požadavků doby.  Jako příklad lze uvést feministické hnutí. Feministické hnutí 

se nejsilněji rozvinulo v 19. století v Británii, v Čechách především až počátkem 20. století. 

Účelem tohoto hnutí byla snaha o zrovnoprávnění žen a mužů, nejen v politické a 

ekonomické rovině. Dříve se ženy nesměly účastnit politického rozhodování, neměly ani 

volební právo. Jejich úlohou bylo starat se o domácnost a pečovat o děti. S tím souvisí i snaha 

o prosazování sebe sama jakožto individuálního jedince se specifickými potřebami a 

požadavky. „Rodová identita, tj. vnitřní prožívání příslušnosti k vlastnímu pohlaví a k rodové 

roli, začala být problémem až s dosažením jistého stupně individualizace. Člověk začal mít 

možnost vnímat vlastní hodnotu nejen jako součást skupiny, ale také jako hodnotu sebe sama, 

nezávisle na míře úspěšnosti v sociálním světě.“[Možný, 2008: 14] 

V potaz bychom měli brát nejen konkrétní dobu, ale i společnost a její hodnoty a zvyky. 

„Biologická specializace s sebou nese další specializace, ale konkrétní vzorec dělby práce 

mezi mužem a ženou si vytváří každá společnost podle svého pojetí reproduktivní funkce 

muže a ženy a toto pojetí je determinováno kulturně.“[Oakleyová, 2000: 127] Kulturní 

vnímání tedy významně ovlivňuje postavení a roli mužů a žen v rámci společnosti. Do pojetí 

mužské a ženské podstaty může intervenovat i náboženství v podobě rituálů, striktních 

příkazů či zákazů, vztahujících se na jednotlivé genderové role.  V evropských společnostech, 
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zejména pak v české společnosti, hraje náboženství, v tomto případě díky sekularizaci, 

minimální či dokonce žádnou roli. 

Ukázali jsme si, v souvislosti s genderovým rozlišením, podstatný význam historické doby a 

společenského prostředí. Vraťme se tedy ke genderové výchově a jejímu významu při výběru 

partnera. Ann Oakleyová říká, že identifikace je základem celého procesu. Chlapci se obvykle 

identifikují s muži a dívky se ženami. Díky tomu se může ve společnosti utvářet normální 

mužská a ženská genderová identita. [Oakleyová, 2000] Ve chvíli, kdy si je dítě schopné 

uvědomovat svou totožnost k určité genderové skupině, dochází pomocí výchovy 

k socializaci, a tedy i přebírání určitých vzorců chování a utváření stereotypů. Pavlína 

Janošová poukazuje na to, že v důsledku společenských stereotypů jsou na chlapce a dívky 

kladeny různé požadavky a očekávání, což se promítá i do jejich odlišné výchovy, a proto 

mají poněkud omezený rozvoj některých dovedností, zejména těch typických pro opačné 

pohlaví.[Janošová, 2008] Tato skutečnost je nejlépe prokazatelná v případě rozdělení 

„domácích prací“. Z genderové podstaty vykonávají činnosti spojené s péčí o domácnost – 

praní, vaření, žehlení, mytí nádobí a úklid převážně ženy a pro muže bývají typickou činností 

drobné opravy v domácnosti a práce spojené s péčí o dům a zahradu. V roce 2006 uskutečnily 

Alena Křížová, Hana Maříková, Hana Hašková a Jana Bierzová [ 2006] sociologickou studii 

o rozdělení činností v domácnosti. Otázky byly pokládány 831 mužům a 1161 ženám a byl 

sledován poměr odpovědí na základě pohlaví. Soubor otázek tvořily nejčastěji vykonávané 

domácí práce jako je vaření, praní, žehlení, běžné úklidy, drobné opravy, mytí nádobí a 

nákupy. Z této studie vyplývá, že stále převažují zažité vzorce. Počet mužů podílejících se na 

typicky ženských pracích (žehlení, praní, mytí nádobí, větší úklid) tvoří zhruba kolem 10 %, 

zatímco práce na drobných opravách tvoří podíl přibližně 80%. Nepatrně vyšší podíl (20%) 

spoluúčasti mužů můžeme pozorovat v případě vaření a nákupů. Vaření lze považovat nejen 

za nutnost, ale i za zálibu, a to především v případě mužů. Podílí-li se muž v domácnosti 

aktivně na vaření, bývá to zpravidla důsledek jeho zájmu. To samé by se dalo říct i v případě 

nakupování. Dnes není výjimkou, že i nakupování patří mezi mužské záliby a není to jen 

specifikum žen. Nabízí se však minimálně ještě jedno vysvětlení.  Z historie a z mužské 

podstaty pramení představa muže jakožto „hlavy rodiny“ a hlavního živitele, z tohoto důvodu 

může mít větší potřebu podílet se na rozhodování, co a za kolik se bude kupovat. 

 I pojetí toho, co je typicky mužská činnost a co typicky ženská činnost, se může v průběhu 

času, podle aktuálních potřeb společnosti, měnit. Christine Williams uvádí příklad, že 

v Americe, během občanské války, byla povolání jako zdravotní sestra, učitelka či 
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knihovnice, které dnes vnímáme jako typicky ženská, vykonávána výhradně muži. V 19. 

století byly tyto profese předefinovány a považovaly se za vhodné pouze pro ženy. Muži 

začali obsazovat kontrolní pozice a mohli se více zaměřovat na svou pracovní kariéru. Během 

20. století došlo k další změně ve vnímání tradičních povolání. Začaly se stírat pomyslné 

hranice toho, co je vyloženě mužské či ženské povolání. [Williams, 1995] Dnes se nikdo 

nepozastaví nad tím, když v nemocnici pracují zdravotní bratři, ve škole vyučují učitelé a 

naopak, že žena vykonává řídící funkce. Proto vnímáme-li nějakou činnost (ať už profesní či 

v souvislosti s činnostmi v rámci domácnosti) jako typicky ženskou či mužskou, měli bychom 

si uvědomit, že ve společnosti v průběhu času dochází k různým společenským tendencím, 

které mohou vnímání skutečnosti ovlivňovat, a to, co se nám dnes jeví jako přirozené a 

tradiční, v minulosti tak být nemuselo. Tento příklad ilustruje i to, že změny ve vnímání 

tradičních rolí, se kterými se setkáváme v současné době, nejsou něčím neobvyklým a 

odehrávaly se i v minulosti. 

Na utváření představ o budoucím partnerovi má vliv i partnerský vztah rodičů. Pavlína 

Janošová [ 2008] dodává, že pro dítě se stává určitým prototypem partnerský vztah rodičů, 

který mají v dospělosti tendenci uplatňovat. Tento rodičovský vzor nevnímají děti až 

v dospělosti, tedy ve chvíli, kdy je to pro ně aktuální, ale určitou představu si utvářejí již 

v průběhu rané socializace, kdy jsou schopni vnímat sebe sama ve vztahu k okolí. „Jejich 

pozornost se zaměřuje především na sledování partnerských a rodičovských rolí. Sledují 

vzájemné interakce mezi rodiči, které velmi často přejímají jako vzor správného chování 

v dané roli.“ [Janošová, 2008: 128] Určitý vliv může hrát nejen vzájemný vztah rodičů, ale i 

vztahy rodičů a dětí. Ivo Plaňava [1998] říká, že určitý vliv na výběr životního partnera může 

mít i skutečnost, jaký vztah s rodiči měl dotyčný jedinec v dětství, především pak s rodičem 

opačného pohlaví. Lze jen stěží posoudit, zda všeobecně známá teorie, že ženy si vybírají 

podobné muže, jako jsou jejich otcové, a muži volí ženy podobné svým matkám, je založena 

na reálných podkladech. Výše zmíněné tvrzení je možné vyložit i negativním způsobem, tedy 

že jedinec, který nemá dobrý vztah s rodičem opačného pohlaví, si snaží vybírat partnery, 

kteří se s vlastnostmi rodiče neshodují. 

2.2 Vlastnosti partnerů 

Muži bývají často považování za odvážné, nebojácné, manuálně zručné, silné, agresivní a 

dominantní. „Dnešní typický muž poměrně dbá i na svůj vzhled.“[Harnachová, Haratická, 
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Krčková, Pávek, Slíva, 2010]4 Ženy bývají označované za emocionální, starostlivé a pečující 

ve velké míře o svůj vzhled. Podle Deana Hamera a Petera Copelanda preferují ženy vysoké 

muže, neboť výška zastupuje fyzickou sílu a tedy i schopnost zajistit potravu a ubránit se před 

nepřáteli. Naopak muži touží po plodnosti. Jako náhradní znak, signalizující plodnost, 

používají ženskou krásu, neboť na první pohled není možné plodnost posoudit. [Hamer, 

Copeland, 2003] 

Při výběru partnera hraje roli i věk. I když se dnes nezřídka setkáme s tím, že v partnerském 

vztahu je žena starší než muž, přesto ve společnosti převládá povědomí a určité schéma, kdy 

ženy si vybírají muže starší, než jsou ony samy, nebo stejně staré, a naopak muži volí ženy 

mladší, než jsou oni sami nebo ve stejné věkové kategorii. V případě žen si tuto strategii lze 

racionálně odvodit tím, že „ženy od mužů očekávají především zajištění, které jim mohou 

poskytnout především starší muži.“[Hamer, Copeland, 2003: 138] Mladší ženy bývají pro 

muže příslibem plodnosti a atraktivnějšího vzhledu.  

V dnešní době nehraje status či sociální pozice jedince při výběru partnera jedinou a stěžejní 

roli. Dnes se zpravidla při výběru životního protějšku nemusíme podřizovat vůli rodičů a brát 

v potaz, zda zvolený partner dostatečně významně rozšíří rodinný majetek. Přesto můžeme 

tvrdit, Ivo Plaňava na to přímo upozorňuje, že osoby pocházející ze stejného či blízkého 

prostředí, například z kulturního, vzdělanostního, sociálního nebo náboženského, se navzájem 

vyhledávají a preferují. Lidé, kteří si jsou v tomto ohledu bližší, mají větší pravděpodobnost 

seznámení, neboť se mnohem častěji vyskytují pohromadě.[Plaňava, 1998] Je tedy patrné, že 

zatímco dříve sociální status plnil spíše funkci kritéria, dnes je společný status partnerů spíše 

šance pro seznámení a do jisté míry i podmínka pro trvání vztahu a jeho směřování do 

manželství. Ivo Plaňava dále dodává, že právě mezi dvěma lidmi rovného statusu je možné 

nejčastěji spatřit dlouhodobě trvající vztah, neboť právě díky rovnému statusu mohou partneři 

nejlépe uspokojovat své vzájemné potřeby.[Plaňava, 1998] I Thomas Klein a Wolfgang 

Rüffer poukazují na to, že právě vzhledem k  častějším možnostem setkání je často těžké určit 

význam individuálních preferencí v partnerství. Tedy, že individuální preference jedinců 

mohou mít oproti sociálním faktorům (jako je status, či sociální pozice) podřadný význam. 

[Klein, Rüffer, 2001 ] Není výjimkou, že si lidé nevybírají partnery podle osobních sympatií a 

vlastností, které by od partnera očekávali, nýbrž na základě společenského postavení. Tento 

sociální jev je typický především pro ženy, které na základě uzavřeného sňatku získávají bez 

vlastního přičinění lepší status a společenské postavení.  

                                                           
4
 Dostupné z: [ http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=352&lst=120] 



15 
 

2.3 Sňatkový trh 

Pod pojmem sňatek rozumíme „akt, kterým podle pravidel obvyklých v dané společnosti 

vzniká manželství. Vzniká nepokrevní příbuzenství mezi partnery a jejich rodinami.“ 

[Jandourek, 2001: 218] Pojem sňatkový trh je určitým přirovnáním, kdy „tato metafora 

poukazuje na skutečnost, že v každé společnosti existuje sociální prostor, v němž dochází 

k setkávání, vzájemnému oceňování, zvažování a vytřiďování párů, které potencionálně 

směřují k manželství.“[Možný, 2008: 117] 

Existuje mnoho teorií působnosti na sňatkovém trhu. Jedním z významných teoretiků byl 

psycholog Robert F. Winch. Ten předpokládal, že člověk k sobě hledá takový protějšek, který 

mu bude schopen poskytnout maximální uspokojení jeho potřeb. [Možný, 2008] Robert F. 

Winch teoreticky rozpracoval notoricky známé pořekadlo „protiklady se přitahují“. Další 

Winchovou teorií je takzvaný princip komplementarity, což znamená, že například osoby 

dominantní upřednostňují spíše submisivní partnery nebo lidé s potřebou o někoho pečovat 

vyhledávají někoho, kdo má potřebu být opečováván. [Možný, 2008] Tato teorie není 

empiricky potvrzená. Ivo Možný [ 2008] se dokonce domnívá, že lidé protikladných 

charakteristik se navzájem nepřitahují, naopak jsou k sobě přitahováni spíše partneři 

obdobných charakteristik.  

Teorii dvoustupňového filtru prosazoval Alan Karckhoff a Keith Davis. „Tato teorie 

předpokládá, že v prvním stupni prověrka potenciálních partnerů profiltruje ty, kteří 

neodpovídají předpokladům kulturní homogamie, zejména pokud jde o sociální třídu, věk a 

rasu. Takto prověřený vzorek je pak dále filtrován – už v těsnějším kontaktu námluv, 

milostných schůzek a dvoření se – podle osobnostních rysů a teprve v tomto kroku se páry 

vybírají na základě Winchova principu komplementarity.“ [Možný, 2008: 120] 

Na teorii dvoustupňového filtru navázal Bernard Murstein s třístupňovým výběrem „a 

předpokládá, že vzájemná přitažlivost je založená na výměně aktiv a pasiv, jež každá ze stran 

přináší do vznikajícího svazku. Rovnováhy směny musí být dosaženo na třech úrovních. 

V prvním stádiu, jež Murstein označuje jako stimulus stage, jsou ve hře takové věci, jako je 

fyzická přitažlivost, sociální dovednosti, temperament a pověst, ty stimulují zájem. V druhém, 

hodnotovém stádiu, přichází na řadu hledání kompatibility hodnotových vzorců týkajících se 

manželství, sexu a životních cílů. Ve třetím stádiu si pak už pár prověřuje vzájemné představy 

o výkonu rodinných rolí: rolí rodičovských, rolí hospodářských i rolí vzájemného sexuálního 

a mileneckého partnerství.“[Možný, 2008: 120]  
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Valerie K. Oppenheimerová vypracovala teorii, kdy přirovnává sňatkový trh k pracovnímu 

trhu. Říká, že o obdobnou maximalizaci výnosu jde i v případě volby manželského partnera. 

Rozdíl je však v tom, že výnos je v tomto případě těžko měřitelný, neboť může mít podobu 

něhy, bezpečí a sexuální slasti. [Možný, 2008] Oppenheimerová dále poukazuje na 

skutečnost, „že třídění potenciálních partnerů musí brát v úvahu nejenom současné, ale i 

pravděpodobné budoucí charakteristiky prověřovaného protějšku, což zvyšuje nejistotu 

výběru a prodlužuje dobu potřebnou k rozhodnutí.“[Možný, 2008: 123] 

Teoriemi pro výběr partnera se zabýval i Miroslav Plzák [2006]. Rozlišil 4 druhy výběrů: 

emocionální výběr, racionální výběr, riskantní výběr a nadějný výběr.  Emocionální výběr  je 

založen na romantické lásce.  Tento výběr je považován za nejsprávnější a nejmorálnější.  

Realizuje se: a)nahodilým setkáním – na ulici, v parku, na dovolené v autobuse, vybíráme si 

tak partnery, kteří se nám opravdu líbí; b) skupinovým výběrem- člověk přináleží do nějaké 

skupiny a zamiluje se do člena skupiny. Výhodou je skutečnost, že se jedinci znají, není tedy 

nutné někoho prvotně oslovovat. Nevýhodou je silná sugesce a je zde i silná pravděpodobnost 

nouzového výběru; c) řízeným výběrem - prostřednictvím seznamovacích kanceláří a 

inzerátů. Racionální výběr je založen na principu: vybrat, vyzkoušet a koupit. Musí se brát 

v potaz skutečnost, že i vybírající je zároveň vybírán. V zásadě jde o to, vyloučit takzvané 

zakázané partnery. Jako zakázané označuje Plzák ženy, které jsou chorobně žárlivé, 

nezdrženlivé, líné a hysterické. Zakázaní muži jsou chorobně žárliví, a alkoholici. Riskantní 

výběr. Riskantní vztah vznikne mezi dvěma rozhodnými, rezolutními partnery, pokud si 

neuvědomí právě tento povahový rys a neuzpůsobí mu komunikaci v manželství a správnou 

distribuci autority. Riskantní vztah vznikne i tehdy, pokud je jeden z partnerů tvrdohlavý, 

neústupný a svéhlavý. Riskantní vztah je i s nadměrně přecitlivělou ženou či chladně 

netečným mužem. Nadějný výběr  představuje větší pravděpodobnost trvalého manželství. 

Tento nadějný pár představuje muže technika a ženu hospodyni. Muž technik tráví většinu 

času doma a správným způsobem pečuje o dům a domácnost. Je to člověk zamlklý, tvořivý a 

věcný. Žena hospodyně – mírná intelektuálka- zastane mnoho činností najednou. Dokáže prát, 

vařit, uklízet, číst, chodit do biografu, dobře se oblékat a dobře oblékat i děti a manžela. 

Plzák říká, že „pro trvalé manželství správný výběr sám o sobě nestačí. Podstatné je zvládnout 

úskalí párového soužití neboli zvládnout pár jako jedno z nejmenších, ale také nejzáludnějších 

lidských společenství.“[ 2006: 265] Aby byl člověk schopný poznat sám sebe a být tak 

připravený na manželství, měl by zažít minimálně dva milostné vztahy se špatným koncem. 
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3 METODOLOGIE 

Praktickou část bakalářské práce jsem realizovala pomocí kvalitativního výzkumu. Výpovědi 

respondentů jsem získala na základě osobních rozhovorů, které byly nahrávány. Respondenty 

jsem předem informovala o účelu nahrávaného rozhovoru. Oznámila jsem jim, že se jedná o 

informace potřebné pro mou bakalářskou práci. Přislíbila jsem svým respondentům naprostou 

anonymitu s tím, že nezveřejním ani jejich křestní jména (v práci budou vystupovat pod 

číslem, které jim bylo přiděleno na základě pořadí, v jakém byl uskutečněný rozhovor). 

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se chovají homosexuálně orientovaní muži v partnerském 

vztahu, jaké vlastnosti po potenciálním partnerovi požadují a na základě jakých kritérií si 

homosexuálové své partnery vybírají.  

 Nejprve jsem zjišťovala základní demografické údaje o respondentech (kolik jim je let, kde 

bydlí, studují-li či pracují) a informace o jejich partnerském vztahu (jak dlouho mají 

s partnerem vztah, jak dlouho spolu bydlí). Respondentům jsem pokládala tyto stěžejní 

výzkumné otázky (hlavní tematické okruhy): 

• Co si myslíš o stereotypním vyobrazení gayů?  

• Jak máte v domácnosti rozdělené domácí práce? 

• Jak by měl vypadat tvůj ideální partner? 

• Kde jste se s partnerem seznámili? 

• Pozná gay gaye? 

• Jaký máš názor na registrované partnerství? 

• Měli by mít homosexuálové možnost adoptovat děti? 

• Je pro tebe ve vztahu důležitá věrnost? 

• Dokázal bys popsat rozdíl mezi fungování vztahu žena-muž a muž-muž? 

 

Respondentům jsem zároveň pokládala doplňující otázky, které se vázaly k hlavním 

tematickým okruhům. Především: 
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- Zda je pro ně důležitý věk partnera. 

- Podle jakých znaků se mezi sebou mohou homosexuálové poznávat. 

- V případě, že by mohli adoptovat dítě, jaké pohlaví dítěte by upřednostňovali. 

- Jestli jsou, podle jejich názoru, v soužití dvou mužů nějaké praktické výhody. 

- Zda vidí komunikaci mezi dvěma muži jako výhodu. 

3.2 Sběr a zpracování dat 

Data jsem získala na základě polostrukturovaného rozhovoru s respondenty. Měla jsem 

předem stanovené otázky, které jsem respondentům pokládala (viz oddíl 2.1 Cíl výzkumu), 

avšak bylo nutné je podle výpovědí respondentů zpřesňovat, doplňovat nebo upravovat. 

Pouze s jedním respondentem jsem se znala předem, s ostatními respondenty jsem se setkala 

poprvé až při našem rozhovoru. Respondenti neznali předem přesné znění otázek, z důvodu 

podpory ochoty uskutečnit rozhovor jim byl nastíněn pouze tematický okruh. Všichni 

respondenti byli přátelští, velice ochotní a neměli problém odpovědět mi na všechny položené 

otázky. Kromě jednoho respondenta (se kterým jsme si po celou dobu rozhovoru vykali) mi 

všichni ostatní respondenti nabídli hned na začátku tykání. Rozhovory byly vždy po celou 

dobu nahrávány a respondenti byli o nahrávání informováni. Rozhovor trval přibližně 50 

minut. S prvními pěti respondenty jsem se sešla u kamaráda v hotelu, kde bylo zajištěné 

absolutní soukromí a nerušené prostředí. S druhou polovinou respondentů jsem se musela 

scházet v pražském studentském klubu, kde byly z důvodu hlučného prostředí zhoršené 

podmínky pro nahrávání rozhovoru.  

Nahrané rozhovory jsem doslovně přepsala. Přepisy jsem jednotlivým respondentům zpětně 

zasílala. Jednak jako zpětnou vazbu našeho rozhovoru, a navíc to byla kontrola, zda jsou 

informace přepsané správně. Ve dvou případech byla totiž nahrávka, kvůli rušnému okolnímu 

prostředí nekvalitní. Mohlo tudíž dojít k nechtěnému zkreslení. Až na dva respondenty byla 

možnost zpětného zaslání přepsaného rozhovoru vítána. 

3.3 Charakteristika respondentů 

Mého výzkumu se účastnilo deset respondentů, pouze mužů. Prvotní kontakty jsem získala 

prostřednictvím svého známého, který je také homosexuálně orientovaný a sám se mého 

výzkumu účastnil. Ostatní kontakty jsem obdržela na základě doporučení od respondentů, se 

kterými jsem již rozhovor uskutečnila, tedy takzvanou metodou snowball. Přesto, že tato 

metoda umožňuje efektivní výběr (neboť díky kontaktu od prvotního respondenta je 

pravděpodobné, že bude již i další respondent automaticky splňovat požadovaná kritéria a 
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bude ochoten účastnit se výzkumu), musíme si však být vědomi skutečnosti, že se nejedná o 

zcela reprezentativní vzorek zkoumané populace. 

Hlavním předpokladem pro výběr respondenta do výzkumného vzorku byla jeho 

homosexuální orientace. Zároveň to musel být muž starší 18 let. Výzkumný vzorek však 

nebyl omezen věkem, vzděláním, ani pracovním statusem.  Dalším stěžejním kritériem pro 

výběr respondentů k účasti na výzkumu bylo prožití alespoň jednoho dlouhodobějšího a 

vážnějšího partnerského vztahu. Vážný vztah jsem si definovala jako vztah, který trvá 

minimálně půl roku, docházelo v něm k pohlavnímu styku a partneři spolu žili v jedné 

domácnosti. 

Respondent č. 1:  Je mu 22 let a v současné době bydlí v Praze. Studuje práva, a při studiu 

pracuje jako office manažer hotelu.  Měl dva dvouměsíční vztahy s ženou a jeden vážný vztah 

s mužem, který trval tři a půl roku. V současné době nemá žádného partnera. 

Respondent č. 2:  Je mu 28 let a bydlí v Praze. Pracuje jako office manažer pražského hotelu.  

Měl jeden roční vztah se ženou. Jeho současnému partnerovi je téměř 26 let a pracuje 

v lékárně. Bydlí spolu dva roky, což je prakticky od začátku jejich vztahu. 

Respondent č. 3: Je mu 24 let. V současné době bydlí v Praze. Je studentem, ale při studiu má 

zaměstnání ve výzkumném ústavu. Měl jeden vážný vztah s ženou, který trval dva a půl roku. 

První vztah s mužem trval rok a půl, bydleli spolu. Následoval další vztah s mužem, který 

trval půl roku, nebydleli spolu. V současné době nemá partnera.  

Respondent č. 4: Je mu 24 let. Dva a půl roku bydlí v Praze.  Pracuje jako moderátor v rádiu.   

Měl jeden roční vztah se ženou. Současnému příteli je 21 let. Pracuje v hotelnictví.  Jsou 

spolu dva roky a bydlí spolu. 

Respondent č. 5: Je mu 26 let. Bydlí s rodiči v panelovém domě v Praze. Pracuje jako 

prodejce aut. Vystudoval policejní akademii. V minulosti měl jeden vážný vztah s ženou, 

který trval necelý rok. V současné době nemá žádný vztah. Měl jeden vážný vztah s mužem, 

který trval asi půl roku. 

Respondent č. 6: Je mu 26 let a v současné době bydlí v Praze. Pochází z Podkrkonoší, kde 

má stále trvalý pobyt. Studuje na lékařské fakultě, ale má při studiu zaměstnání.  V minulosti 

měl vztah s ženou. Se současným partnerem je již tři roky a mají společnou domácnost. 

Partnerovi je 23 let a pracoval jako zástupce vedoucího v jednom obchodním řetězci. Partner 

si převzal respondentovo příjmení, přestože nejsou registrovaní.  
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Respondent č. 7: Je mu 22 let a nyní žije v Praze. Pochází z Moravy. Studoval ekonomii na 

vysoké škole, ale studium přerušil. Pracuje v oblasti PR a medií.  Nikdy neměl vztah 

se ženou. Měl tři vážné vztahy a každý vztah trval vždy dva roky. Se všemi partnery bydlel ve 

společné domácnosti. V současné době nemá partnera.  

Respondent č. 8: Je mu 24 let. Tři roky žije v Praze, ale pochází ze Slovenska. Pracuje 

v oblasti IT. Měl pár měsíců vztah s ženou.  Se současným partnerem jsou spolu již čtyři roky 

a tři roky spolu bydlí v jedné domácnosti. Partner stále studuje. 

Respondent č. 9: Je mu 25 let a od narození žije v Praze. Studuje učitelství pro první stupeň.  

Nikdy neměl vztah s ženou. Před současným partnerem měl jeden vážný vztah s mužem, 

který byl stejně starý jako on. Současnému partnerovi je 37 let a pracuje jako manažer 

prodeje. Bydlí spolu v jedné domácnosti. 

Respondent č. 10:  Je mu 20 let a pochází ze Slovenska. V Praze žije necelý rok. Studuje 

práva a přitom pracuje v pojišťovně, kde se stará o webové stránky. Nikdy neměl vztah 

se ženou. Měl dva vážné vztahy s muži. Současnému partnerovi je 22 let a studuje. Nebydlí 

spolu. 

Výzkumný vzorek tvoří mladí muži ve věkovém rozmezí od 20 let do 28 let. Přestože všichni 

nepochází z Prahy, v současné době v Praze žijí. Jelikož se jedná o poměrně homogenní 

vzorek, mohlo by to do určité míry ovlivnit výsledky.  
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4 HOMOSEXUÁLNÍ PREFERENCE P ŘI HLEDÁNÍ PARTNERA 

V této kapitole se budu zabývat homosexuálními preferencemi při výběru partnera. Zda 

homosexuální muže při výběru partnera ovlivňuje výchova a heterosexuální vzorce, jaké 

vlastnosti od partnera očekávají, kde a jak se seznamují, jak pohlížejí na nevěru. Poukazuji i 

na to, jak sami vnímají fungování vztahu mezi mužem a ženou a  vidí-li, v porovnání se 

soužitím dvou mužů, nějaké rozdíly ve fungování. Součástí této kapitoly bude především 

analýza výsledků z empirického výzkumu. 

4.1 Stereotypní vyobrazení a rozdělení činností 

V předchozí kapitole jsem rozebírala, do jaké míry ovlivňuje genderová identita a socializace 

výběr partnera a soužití v partnerském nebo manželském svazku. Zabývala jsem se tím, jak 

partnerský vztah rodičů ovlivňuje představy o budoucím partnerovi a o fungování vztahu. 

„Chlapci si obvykle vytváří vlastní identitu podle mužů svého národa, své sociální vrstvy, 

podle mužského vzoru ve svém okolí, nejčastěji podle otce nebo jiného dospělého muže 

žijícího v jejich blízkosti“ [Brzek, Poledníčková, 1992: 39] V případě homosexuálně 

orientovaných lidí je situace značně odlišná. Vzory chování a genderové stereotypy nebo 

představy o fungování heterosexuálního partnerského vztahu, které od mládí od svých rodičů 

přejímali, ztrácí částečné uplatnění. Způsob, jakým si mají uspořádat partnerský život, musí 

hledat mimo dosavadní vzory. Referenční skupinou se jim v tom případě stávají kamarádi a 

známí, kteří mají stejnou sexuální orientaci.  

Martin Fafejta [2004] poukazuje na další možný způsob identifikace s homosexuálními vzory, 

a to pomocí médií. „ V médiích a ve svém okolí homosexuálové těžko nalézají pozitivní 

homosexuální vzory, se kterými by se mohli identifikovat.“ [Fafejta, 2004: 78] Nechci 

v rámci své bakalářské práce rozebírat a hodnotit, jestli je možné z médií převzít pouze 

negativní, nebo i pozitivní homosexuální vzory, ale zajímá mě, jak postavy s homosexuální 

orientací, například v seriálech nebo filmech, vnímají sami homosexuálové. Do rozhovorů 

jsem tedy zařadila otázku, týkající se stereotypního vyobrazení homosexuálních mužů 

v médiích. Respondentů jsem se ptala na to, co si myslí o stereotypním vyobrazení gayů. Na 

tuto otázku 5 z 10 dotazovaných respondentů uvedlo, že jim toto stereotypní vyobrazení ve 

společnosti vadí. A to především z toho důvodu, že heterosexuální společnost, především pod 

mediálním vlivem, tuto koncepci přijala a takto vyobrazeného homosexuála vnímá jako 

normu, přičemž realita tomuto vzoru neodpovídá. Čtyři respondenti nevnímají tento stereotyp 

negativně, neboť se domnívají, že sama společnost si dostatečně uvědomuje, že se jedná 
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pouze o uměle vytvořený mediální obraz, který není možné ztotožňovat s reálnou skutečností. 

Jeden respondent vnímá v současné společnosti toto stereotypní vyobrazení už jako neplatné, 

a to díky tomu, že lidé obecně více dbají a pečují o svůj vzhled, muži čím dál častěji nosí 

extravagantní účesy a nápaditě se oblékají a stává se to pomalu normou. 

Respondent č. 1: Vysloveně mě to štve. Protože spousta lidí takovýchhle není. Když to vidíš 

v těch médiích, v těch filmech, vysloveně ty femininní typy, tak si řekneš, ježíš marja, co to je, 

tak tohle ne. To ne, jsou takový, a jejich spousta, ale není to takový ten obraz tý společnosti. 

Né každej. Tuhle proběhl nějaký článek dokonce v gay časopisu, proč by gay měl něco vědět o 

autech, proč by gay měl hrát hokej, proč by koukal na fotbal. Ježiš marja, vždyt spousta gayů 

jsou třeba vojáci, spousta jich dělá v servisu, jsou to prostě auta, a to je přeci pro kluky. Přeci 

když je to buzna, tak proč by se měl zajímat jen o laky a make-up a módu. To je takový hrozný 

stigma o buzeranství, to je hrozný. Mně to hrozně vadí.  

 

Respondent č. 2: Přijde mi, že je to stereotyp, ne, neštve mě to. Nijak mě to neuráží. Neuráží 

mě to do tý chvíle, dokud třeba někdo z mých blízkých, a to se nestane, protože mě znaj, 

nezačne nahlížet na tu skupinu lidí, právě na základě tady toho. Když to prostě nějaká 

vykroucená buzna támhle v seriálu, nevím kadeřník z Ošklivky Bety, nebo kde to bylo, tak se 

tomu i zasměju. Vím, že to je nesmysl a hlavně si myslím, nebo doufám, že většina normálních 

lidí si uvědomuje, že to je přehnaný, že to tak není. Protože si myslím, že v současný době  už 

opravdu není tak těžký bejt gay ve společnosti a spousta lidí si řekne, že to je jen jeden nějakej 

náhled a že ve skutečnosti to tak není. 

 

Respondent č. 4: Tak do tý doby, dokud je to zábava, tak já myslím, že v pohodě. My sami si 

z toho umíme dělat srandu, jo. Ale v momentě, kdy to má někdo brát jako reprezentativního 

gaye, tak je to docela špatný, no.  

Důležitým kritériem při výběru partnera, které do určité míry ovlivňuje gender, výchova a 

 vzor domácnosti rodičů, je i rozdělení pracovních úkonů v domácnosti. V případě 

heterosexuálních párů se rozdělení a plnění domácích činností předpokládalo vždy podle 

tradičních rolí. Nutno však poznamenat, že: „V posledních desetiletích pozorujeme postupné 

stírání rozdílů v socio-sexuálních rolích. Ženy pronikají do tradičně mužských povolání a 

sportů, muži více než kdy v minulosti pečují o děti a o domácnost.“[Brzek, Poledníčková, 

1992: 35] Rozdělení domácích pracovních činností je tedy čím dál tím více založené na 

domluvě mezi oběma partnery. Má další otázka se týkala toho, jak mají v domácnosti 
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rozdělené domácí práce. V případě prací v domácnosti panuje mezi respondenty shoda, že 

činnosti nemají striktně rozdělené a převážně nejvíce záleží na časových možnostech obou 

partnerů. Přesto je patrný určitý princip, který určuje, kdo bude jakou činnost vykonávat. 

Vyniká-li jeden z partnerů výrazně v některé činnosti, například ve vaření a ten druhý 

z dvojice vařit neumí nebo ho vaření nebaví, přenechá vaření logicky na partnerovi a sám se 

věnuje jiné domácí práci. Na základě individuálních schopností a preferencí obou partnerů se 

tedy samovolně utváří rozdělení jednotlivých domácích pracovních činností.  

Respondent č. 2:  Rozdělený to vyloženě nemáme. Oba děláme oboje. Ale samozřejmě jeden 

z nás má radši to a druhý zas tamto. Takže já třeba vařim, partner zase uklízí víc. Pere, žehlí. 

Já to umím samozřejmě taky, ale když to dělá on, tak to nechám na něm. Nedá se říct, že něco 

dělám jen já a něco zase jen on. On tedy moc vařit neumí, takže většinou vařím stejně já. 

Neřekl bych, že je to nějak striktně rozdělený. Asi tam trochu je takový ten gender, že ty 

techničtější věci a zařizování jsou spíš na mně, a takový ty věci kolem kamarádů a oslav 

narozenin, kdo má kdy svátek, kdo kdy narozeniny, to má v hlavě spíš on.  

Respondent č. 4:  Já se teda furt vymlouvám na to, že na to nemám čas,  jo, takže to funguje 

tím stylem, že já jsem celý dny v práci, a ty máš dneska volno, tak bys to mohl udělat, na 

druhou stranu já výhradně vařím. Takže se nedá říct, že by to bylo takhle úplně rozdělený. Né 

že by mi ty domácí práce vadily, ale spíš je nestíhám. Asi kdybych měl tolik toho volna, co on, 

tak asi taky uklízím častějc. Ale u nás je to teda rozdělený tak, že já uklízím míň. Já si 

nemyslím, že by byl úplný nemehlo, ale většinou to dělám já. (pozn.: práce techničtějšího 

rázu) Ale to je asi spíš tím, že ho k tomu nepustím, protože v tom bytě jsem byl já jako první 

(…) 

 

4.2 Vlastnosti partnerů 

Otázkou, „Jak by měl vypadat tvůj ideální partner?“, jsem zjišťovala, jaká kritéria při 

výběru partnera respondenti zohledňují. Překvapivým výsledkem pro mě mimo jiné bylo, že 

polovina respondentů se nejprve zeptala, jestli tuto otázku myslím z hlediska charakterních 

vlastností, nebo z fyzického vzhledu. Tedy, že často tyto dvě stránky osobnosti rozlišovali. 

Přibližně polovina respondentů označila za ideálního partnera toho člověka, se kterým právě 

žije. Respondenti často jako jeden z důležitých faktorů, ovlivňujících výběr partnera, 

jmenovali vzdělání a inteligenci. Přiznávali, že vzhled a fyzická stránka je také důležitá, ale 

zároveň dodávali, že je nutné, aby měli společné zájmy a společnou vizi budoucnosti. 
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Respondent č. 1: Tak to musí být člověk, který mi vyhovuje vším, co já hledám, to určitě, ale 

pokud to vezmu do konkrétna, tak to musí být určitě člověk, který má nějaký charakter, chci 

cílevědomého člověka, který si jde za svým, aspoň trošku inteligentního, nechci kluka, který 

mi ve slově mísa napíše tvrdé y, tak to už nechci.(…) Hledám někoho, kdo bude rodinnej typ. 

Přes to, jakej jsem, tak chci mít to žití v tom baráčku, a ten pejsek, to, co spolu mají spíš ten 

muž a žena. To je taky ten rozdíl. A kdyby byl aspoň trochu hezkej, tak budu jedině rád. Bez 

toho by to asi ani nešlo. Každej si přeci hledá někoho, kdo ho bude i fyzicky uspokojovat. 

 

Respondent č. 2: Nebudu říkat, že pro mě není důležitá fyzická stránka, to rozhodně je. 

Nicméně asi bych neřekl, že je to úplně nejpodstatnější (…) Pro mě ideální partner je o něco 

mladší nebo stejně starej jako já. Nemám radši starší partnery, i když jsem byl se starším 

partnerem, i když né o moc, naštěstí. Mám rád lidi, kteří maj nějaký cíle, nějaký sebevědomí, 

pak aby šli za těma cílema, ale zase ne za každou cenu, né aby to byl člověk, pro kterého je 

třeba kariéra na prvním místě. Mám rád lidi, kteří se dokážou bavit, ale zároveň dokážou 

sedět doma u televize a povídat si. 

Respondent č. 4: Myslím si, že vzhled je pro mě důležitej, a kdo říká, že pro něj důležitej 

vzhled není, tak kecá. Vždycky na tom člověku musí být něco, co se ti líbí. Ale takhle to je 

třeba u mě, že ani nemusím vědět, co se mi na něm líbí, stačí vědět, že tam něco je.(…) Ale, já 

nevím, nemám moc rád tuctovost, a nemám rád vyložený hezouny. (…) Já si zakládám hodně 

na upřímnosti a přímosti, a když je nějakej problém, tak to pojďme hned říct a nějakým 

způsobem to vyřešit, ale zároveň tam je ještě důležitý to, aby ten druhej člověk přemýšlel nad 

tím, jak ten druhej vnímá to, co mu řikáš. Jo, tak tohle je určitě důležitý, pak je ještě důležitý, 

aby ty lidi měli společný, né úplně zájmy, ale společnou vizi toho života, aby věděli, co čekají 

od života, čeho chtějí dosáhnout. No, určitě bych nemohl být s člověkem, jehož jedinou náplní 

a vizí je jít třikrát týdně pařit a koupit si támhle nový džíny a to je všechno.  

 

Respondent č. 7:  Můj ideální partner by měl vypadat asi takhle. Měl by být starší. Ideláně 38, 

36, tak nějak. Já jsem na ty starší, sportovní, ani ne svalnatý, ale co je na nich vidět, že se 

občas hejbou. Vysokej, ono se to špatně popisuje, nemám vyloženě typ, jako že by to musel být 

blonďák, ale prostě musí nějak a něčím zaujmout, no. Takovej ten starší, nějakým způsobem 

samostatnej, nevím,  jestli mám nějaký charakterový vlastnosti, který bych chtěl, aby ten 

partner měl, ale spíš takovej ten domácí typ, než nějakej párty. Když je ten člověk starší, tak 

bydlí sám, nebydlí u rodičů nebo s nějakým spolubydlícím, takže odpadá ti takový to, kde 
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přespíme, kde budeme spát a tak. Záleží na síle osobnosti, ale neměl by se flákat a neměl by 

chtít, abych ho finančně podporoval já.  

 

Až na dva respondenty nikdo do profilu ideálního partnera prvotně neuvedl konkrétní 

požadovanou věkovou preferenci. Proto jsem zkoumala, jestli má pro ně při výběru 

partnera nějaký vliv  věk. Pro polovinu respondentů je věk hodně důležitý. Pro ostatní 

respondenty věk není vůbec důležitý nebo ho zohledňují, ale není striktně rozhodující. Pět 

respondentů by preferovalo přibližně stejně staré nebo starší partnery. Tři respondenti by 

chtěli spíše mladší partnery, maximálně však stejně staré. Dva respondenti vyžadují stejně 

staré partnery.  

Respondent č. 5: Věk hraje taky velkou roli, já osobně si myslím, že pod nějakých 18, 19 let 

jsou kluci ještě nevyspělí, takoví troubové, takže tam bych osobně nesahal, takže od nějakých 

20 do 30. Co je nad třicet, tak zase už mě neláká. Osobně nemám rád starší lidi, jako by za 

partnery jo. Ten věk tam, tak o dva roky, maximálně tři   starší,  jo.  

 

Respondent č. 4: Já jsem se přesvědčil o tom, že co se týče tý duševní stránky, tak věk tak 

podstatný není. Protože jsem narazil na lidi, kterým je 18 a mají to v hlavě mnohem víc 

v pořádku než ti, kterým je 30. Ale to je asi normální. To je dáno tím, jaký ten život lidí žijou, 

a taky jaký mají ty cíle a vizi, jo, to se od toho asi odvíjí.  

 

Respondenti dále jednotlivě uváděli, že by na výběr partnera měl vliv i geografický faktor 

(tedy že by nestáli o vztah na dálku) a stejný smysl pro humor. Požadovaná je i soběstačnost 

partnera, sexuální souhra a v neposlední řadě i mínění kamarádů a známých o jeho 

potencionálním partnerovi. 

4.3 Seznamování 

V předchozí kapitole jsme si definovali sňatkový trh jako určitý sociální prostor, ve kterém 

dochází k setkávání potenciálních partnerů.  Ti pak směřují k manželství.[Jandourek, 2001 ] 

Z této definice pak vyplývá, že hovořit o sociálním prostoru, kde dochází k setkávání a 

poznávání homosexuálně orientovaných jedinců, je nepřesné, či dokonce zavádějící, neboť 

tyto tendence nemohou z právního hlediska směřovat k uzavírání manželského sňatku. Ale 

přesto existuje obdobný sociální prostor, ve kterém dochází k vzájemnému poznávání a 
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střetávání homosexuálně orientovaných jedinců, pouze s tím rozdílem, že není jednoznačně 

stanovený bod tohoto poznávacího procesu, do kterého by měl každý partnerský pár dospět.  

Zatímco pro heterosexuální většinu populace může být oním sociálním prostorem, 

s nadsázkou řečeno, každé místo a situace, ve které dochází k interakci dvou jedinců 

opačného pohlaví (ať už na společenské akci, či například během každodenního nakupování 

nebo cestování hromadným dopravním prostředkem), příležitostí k seznamování a navazování 

kontaktů s potenciálními partnery mají homosexuální jedinci podstatně méně. Jednou 

z nejčastějších možností, jak mohou homosexuálové s jistotou navázat nové kontakty, je 

navštěvovat gay kluby, avšak s rozvinutou technicko-informační společenskou dobou, kdy se 

čím dál častěji interakce mezi lidmi odehrávají virtuálně pomocí internetu, je právě internet 

tím prostorem, kde dochází k prvotnímu kontaktu a navazování vztahů. V rámci své 

bakalářské práce nebudu uvažovat o výhodách, které uživatelům internet bezesporu přináší, 

pouze poznamenám, že pro homosexuály, kteří nežijí v Praze či podobných velkých městech 

a pochází z menších měst nebo vesnic, je internet mnohdy jedinou příležitostí seznámit se s 

homosexuálně orientovanou skupinou lidí.  

 Svým respondentům jsem položila otázku, kde se svými partnery seznamovali. Šest 

respondentů odpovědělo, že se nejprve poznali na internetové seznamce a teprve po určité 

době se spolu sešli osobně a navázali spolu partnerský vztah. Dva respondenti současného 

partnera potkali na večerní párty, kde je seznámil společný (homosexuálně orientovaný) 

kamarád. A poslední dva respondenti poznali své partnery v práci, přičemž o své orientaci 

předem vzájemně věděli. 

Respondent č. 1: Seznamka. Internetová seznamka. Tenkrát to v mým případě ani jinak nešlo. 

Kluk támhle z vesnice, tak jak má někoho poznat. Tak jsem si založil profil, mno, a on mi 

napsal. 

Respondent č. 3:  Většinou sázím na to, že jdu na nějakou dobrou akci mejch dobrejch 

kamarádů teplejch. Standardně jim dělám výslech, kolik lidí tam bude, jaký a který jsou 

svobodný nebo spíš, který nikoho nemaj. Vím, do čeho jdu, takhle nějak si obhlídnu terén a 

pak už je mi víc jasný, jak to můžu směřovat.  

Respondent č. 9: Naše seznámení proběhlo v práci, kde já jsem momentálně na brigádě, tam 

jsme se seznámili. Jeden o druhém jsme to věděli a ten kontakt se uskutečnil až po nějaký 

době, kdy on odtamtud odešel. Takže my jsme k sobě měli docela složitou cestu, takže to bylo 

velký štěstí a i spoustu náhod, který nás svedly dohromady. 
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 Zajímalo mě, jestli se homosexuálové vůbec v běžných interakcích vzájemně poznávají 

(aniž by předem o své orientaci věděli) a pokud ano, tak na základě jakých znaků.  

Převážná většina respondentů se shodla, že homosexuál homosexuála jednoznačně pozná. A 

to především díky tomu, že každý homosexuál by měl mít vyvinutý “šestý smysl“, který je 

pojmenován jako „gay dar“. „To je z Anglie a vzniklo to spojením slova gay a radar. A oni 

z toho udělali jedno slovo jako gay dar jo a je to označení toho daru, což je zase naše česká 

přesmyčka, která s tím nemá nic společnýho. Je to dar poznat jinou buznu nebo poznat jiného 

gaye, takže to jak má kdo vyvinutý gay dar, to znamená, jak se mu podaří poznat na člověku, 

jestli je gay nebo není.“[ Respondent č. 2] Jeden respondent řekl, že se to poznat dá, ale že 

záleží na konkrétní osobě. Poznamenal, že v dnešní době, kdy o sebe muži obecně častěji a 

lépe pečují  a  kdy jim více záleží na tom, jak vypadají, je náročnější od sebe odlišit 

metrosexuála a homosexuála. Pouze jeden respondent uvedl, že není možné, aby při 

náhodném setkání, homosexuál poznal homosexuála. 

Respondent č. 4: Začíná to být čím dál tím složitější jo. Já jsem třeba strávil nějakej čas ve 

Švédsku a Norsku, a tam teda jsem úplně ztracenej, protože tam se o sebe ty kluci takovým 

způsobem staraj a vypadaj tak, že to prostě nepoznáš. Ale vůbec. (…) Třeba tady v Praze je to 

taky trošku těžší než třeba v těch menších městech, protože ty kluci prostě vypadaj dobře. Ale 

do určitý míry se to asi poznat dá, no.  

 

Respondent č. 7: Pozná to na 80, 90%. To je takový, se podíváš a víš. No, to máš prostě 

v sobě. Jsou kluci, na kterých to poznáš, jakmile kolem tebe projdou nebo na tebe promluví. 

Mají takový ty sykavky, ale  jsou i gayové, který se takhle neprojevujou, že jo. Prostě to 

poznáš na pohled, protože když je chlap na holky, tak se podívá normálně, ale když se třeba 

gayovi nelíbíš, tak se podívá jinak.  

 

Respondent č. 9: Těžko říct. Říká se, že se to pozná, možná, že mi tam máme něco jako radar, 

ale taky se mi to několikrát nepotvrdilo, takže abych dal nějaký stanovisko, samozřejmě jsou 

nějaký znaky, ať už jak se oblíkají nebo zdobí, a to poznají třeba i lidi normální, 

v uvozovkách. A pak jsou lidi, u kterých to nepoznáme ani my. Dneska se to podle mě už 

docela stírá, dneska se už lidi víc zajímají o módu, chodí dobře oblíkaný, mají zajímavý účesy 

a ta doba je dost uvolněná, ale ten kluk může být podezdřelej už jen kvůli tomu, že má žlutý 

kalhoty a červený boty a vyzná se v kultuře. Takže to může být gay, ale nemusí. 
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Respondentů, kteří se domnívají, že je možné poznat na první pohled, kdo ve společnosti je 

homosexuálně orientovaný, jsem položila navíc otázku, jestli mají nějaké osobní poznávací 

znaky, na základě kterých rozpoznávají homosexuálně orientované jedince. Nejčastěji 

poukazovali na vlastní intuici, na schopnost tuto skutečnost rozlišit, aniž by k tomu byl nějaký 

racionální či jasně patrný důvod. Tedy, že mají výše zmiňovaný gay dar. Přesto se mi od 

některých respondentů podařilo získat některé konkrétní znaky, které pochopitelně neplatí 

vždy a na 100 %, ale na základě jejich osobní zkušenosti se jim několikrát potvrdily, a oni 

sami je zohledňují a při analýze potenciálního homosexuálního jedince aplikují. Mezi tyto 

znaky patří v prvé řadě oční kontakt (například otočí se za sebou dva muži na eskalátoru 

v metru), držení těla a styl chůze (zvýšená gestikulace rukou a zženštilý postoj při kouření 

cigarety) či intonace hlasu. Respondenti se shodli, že již není možné rozeznávat homosexuály 

na základě toho, jakým stylem se oblékají a jakou péči svému vnějšku věnují. Přesto určitým 

vodítkem mohou být boty, které jedinci nosí. Ani růžové košile a trička, která jsou 

pomyslným symbolem homosexuálů, nejsou jednoznačným znakem, neboť růžovou barvu 

nosí muži ve společnosti relativně často. Ba naopak, jeden respondent zdůraznil, že nezná 

žádného homosexuála, který by nosil oblečení růžové barvy. 

Respondent č. 1:  Nejčastější, nebo takový o čem se hodně mluví, jsou eskalátory v metru 

nebo obchoďáku. Jedete proti sobě, koukáte, že jo, každej kouká po lidech, kdykoliv a 

kdekoliv. A teď se ohlídnete, a ten druhej se ohlídne po vás. Že jo. Šup, a je to tam. Nevypadá, 

ale je to buzna. Nebo sedí kluk. Podle toho jak sedí. Když sedí a nohy má od sebe, chlapi mají 

spíš nohy od sebe a paty k sobě, špičky od sebe, tak si řeknu hetna. A když ty špičky dá k sobě 

a už si říkáš á, už jsem doma.(…) Jak drží cigaretu. Jo, když třeba kuřák to tak nějak drží a 

máchá s tím, tak víš, že je to takový to mačo,ale pak třeba stojí s tím cigárem. Tu ruku si dá 

do podpaždí a jako by si ji přidržoval, tak si říkáš no, a je to venku, že jo. Tohle to je totiž 

typicky ženskej postoj.  

 

Respondent č. 2:  Já hodně koukám na boty. Možná že to je nějakej předsudek, anebo je to asi 

nesmysl, ale já prostě koukám na boty. Když se mi nějakej kluk líbí a koukám, jak je 

oblečenéj, a typuju, že by mohl být na kluky, tak koukám na boty. Když má tenisky, tak je to 

italskej turista, a když má nějaký boty, který bych si opravdu vybral i já, tak si říkám jo, to by 

mohl být. 

Respondent č. 4: Já nevím, zpravidla jsou to takový, vyloženě sportovní boty, který by si vzal 

gay jedině do posilovny. Tak když jde v nich kluk ven, tak zpravidla bych řekl, že není. Ten by 
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měl takový, hele, říkají tomu módní vycházková obuv. Takový ty, když pak přijdeš reklamovat, 

tak oni ti řeknou, ale vy jste v nich běžel na tramvaj a měl jste je v dešti, prostě né boty, který 

bys koupila někde v Adidasu, i když tam teď mají taky nějaký takový, ale spíš nějaký kožený ve 

stylu Conversek,  víš. Prostě aby byly módní. 

 Respondent č. 5: Oni mívaj takovej hlásek, no, takže se to hned pozná. Včera jsem zrovna jel 

autobusem a vedle mě seděl takovej, černej kabát, vlasy nagelovaný nahoru hodně, jel 

s kamarádkou nebo spolužačkou, a když promluvil, tak to muselo být jasný asi dvaceti lidem 

okolo. Byl to takovej ten jemnej, řekl bych až ženskej hlásek. Anebo mluví takovým tim stylem, 

„no prosím tě“ a dělá u toho takový ty posunky rukou, takový ty gesta. Prostě pozná se to, 

třeba i podle chůze. 

 

Homosexuální páry nemohou spolu vstupovat do manželského svazku, ale od roku 2006 

mohou uzavírat registrované partnerství. Do rozhovoru s respondenty jsem začlenila otázky 

týkající se registrovaného partnerství. Zajímalo mě, jak hodnotí instituci registrovaného 

partnerství.  Kromě jednoho respondenta, který v registrovaném partnerství vidí oficiální 

přiznání k homosexuální orientaci, které může být někdy potenciálně zneužito proti jeho 

osobě, se ostatní dotazovaní respondenti shodli na tom, že i když má registrované partnerství 

pro ně ve vztahu spíše symbolickou rovinu, hodnotí registrované partnerství jako určitý 

pokrok ve společnosti. Vnímají to jako zvyšující se toleranci heterosexuální většiny 

k homosexuální menšině. Z pohledu jejich vzájemného soužití v páru, nemá registrované 

partnerství zásadní význam. Důležitý je spíše po právní stránce, kdy přináší nesporné výhody 

v podobě majetkového ošetření vztahu a právu na informovanost o partnerovi. Upozorňují 

však i na nevýhodu. V případě, že vstoupí do registrovaného partnerství, budou jednou pro 

vždy oficiálně považováni za homosexuálně orientované osoby a v důsledku toho nebudou 

moci například usilovat o adopci.  

 

Respondent č. 1: Rozhodně. Jo, jo, jo. Stoprocentně. Samozřejmě z toho (pozn.: 

z registrovaného partnerství) pak vznikají nějaký práva pro oba a myslím si, že postupem 

času, jak se ta společnost bude rozvíjet, ta legislativní úprava jak se bude rozvíjet, tak bude 

širší tenhle pojem, případně se možná, někdy, vznikne manželství. A já jsem jenom pro. Pokud 

se teda najdou lidi, kteří jsou schopni spolu vydržet, aby to pak nedopadlo, což nechci, to by 

se mi nelíbilo, aby to vzniklo, a teď by se všichni vdávali a ženili, aby měli svatby a aby pak, 
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tak jak je to často u heterosexuálního páru v Čechách, aby se jich padesát  procent  do dvou 

let rozpadlo. To prostě ne. Když už do toho chtějí jít, tak ať si to kurňa rozmyslej pořádně.  

 

Respondent č. 2: Registrovaný partnerství, institut, který je dobře, že tu je, nicméně si myslím, 

že pro mě v tuto chvíli nemá moc žádný význam. Já mám okolo sebe páry, který se 

zaregistrovaly,  a myslím si, že to úplně nepotřebujou, protože žijou na jedný hromádce 

s přítelem, stejně jako já. Nehledě na to, že registrovaný partnerství má jednu hroznou 

nevýhodu v tom, že v tuhle chvíli registrovaný páry nemohou dítě adoptovat. Zatím co já, jako 

jedinec,(…), tak můžu adoptovat děcko, ale když budu registrovanej se svým partnerem, tak 

už nám to nedovolej. 

Respondent č. 4: Já si myslím, že registrovaný partnerství je určitě přínos (…)Myslím si ale, 

že to není něco, co by bylo potřeba pro soužití dvou lidí  Ale jinak si myslím, že je to důležitý 

spíš po tý formální stránce. Protože v momentě, kdy se tomu druhýmu něco stane, tak abys 

v nemocnici dostala informace, aby bylo nějaký majetkový vypořádání vyřešený, prostě po 

smrti. A takovýhle věci, no. To je na tom asi to nejdůležitější podle mě. Beru to rozumově spíš.  

 

V kapitole 1 jsem rozebírala toleranci vůči homosexuálně orientovaným lidem. 

Z pravidelného výzkumného šetření, realizovaného Centrem pro výzkum veřejného mínění 

[Červenka, 2011], vyplývá, že heterosexuální společnost je obecně vůči homosexuálům 

benevolentnější. A to především v otázce registrovaného partnerství. Naopak, co se týče 

adopce a svěření dětí do péče homosexuálům, převažuje v heterosexuální většinové 

společnosti značný nesouhlas. Pozitivní a nikterak překvapivý názor homosexuálů na 

registrované partnerství již známe. Zajímavý může být postoj homosexuálů k otázce dětské 

adopce. Proto jsem se respondentů ptala, zda se domnívají, že by měli homosexuálové mít 

možnost vychovávat a adoptovat děti. 

Sedm respondentů se vyjádřilo pozitivně, tedy že by měli mít homosexuálové možnost 

adoptovat děti. Zdůvodňovali to tím, že by byli schopní dětem zajistit lepší výchovu a péči, 

než která se jim dostává v dětských domovech. Poukazují na to, že by mnohdy byli lepšími 

rodiči než mnohé heterosexuální páry, a navíc by jim poskytli lepší finanční zabezpečení 

(neboť jsou přesvědčení, že jako dva muži by vydělávali více peněz než pár složený z muže a 

ženy). Dva respondenti měli neutrální postoj. Jednak souhlasili s tím, že by dětem u 

homosexuálních párů bylo rozhodně lépe než v dětských domovech, a nepochybovali o tom, 
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že by se dva muži nedokázali kvalitně o dítě postarat. Nicméně měli silné obavy, jak by dítě 

zvládalo často nevhodné a nemístné reakce okolí, které by mohly mít negativní vliv na 

psychický vývoj a adaptaci dítěte do společnosti. Pouze jeden respondent se nedomnívá, že by 

měli mít homosexuálové možnost adoptovat děti. A to především z důvodu nezáviděníhodné 

situace dítěte, kterého by vychovávali rodiče stejného pohlaví. 

Respondent č. 2:  Jo. Určitě.  Ale samozřejmě za splnění podmínek toho, že to budou normální 

dva kluci, který opravdu touží po tom  vychovávat potomky, a né aby se paušálně řeklo ano, 

homosexuálové mají mít právo na děti. Neříkám, že by to měla kontrolovat nějaká policie, ale 

jako zase představa, že to děcko bude moci adoptovat kdokoli, to zase taky není úplně dobře. 

Asi by tam měla být nějaká kontrola.  

Respondent č. 4: To je strašně složitý. Myslím si, že jsou lepší dva tatínkové a dvě maminky 

než žádný rodiče nebo špatný rodiče. Ale zase na druhou stranu, já bych se bál spíš reakcí 

okolí, proto dítě aby to nebylo moc těžký. Lidi umí být někdy zlí, a abychom mu nepřipravili 

nějakej teror ve škole, víš. 

Respondent č. 6: No to je taková dosti ožehavá otázka, kterou řeší společnost dlouho. Já si 

myslím, že by se to nemělo úplně zakazovat, ale na druhou stranu, když to dítě vyrůstá jenom 

v tom mužském nebo v tom ženském podání, tak až se dostane do tý školky nebo do školy, tak 

začne poznávat ty role máma, táta, děda, babička a zjistí, že nemá to, co ostatní. Chápu, že 

v tom mentálním vývoji ho to může dost zmást. Určitě jsou argumenty pro, ale zrovna tenhle 

byl proti. Vzhledem k mentálnímu vývoji a vzdělávání to může udělat dítěti v hlavě docela 

paseku. 

Respondent č. 9: My bychom za to byli rádi, takže já jsem pro. A stejně ty žadatelé o adopci 

prochází takovým sítem, takovou kontrolou, a sociálkou, takže si myslím, že kdyby tím prošly 

ty stejnopohlavní páry, tak musí být zaručený to, že bude všechno v pořádku. 

 

Za předpokladu, že by homosexuálně orientovaní lidé měli možnost adoptovat děti do své 

péče, mě zajímalo, zda by skutečnost, že oba jsou mužského pohlaví, ovlivnila volbu 

pohlaví dítěte, jestli by tedy spíše upřednostňovali mužské potomky. Tři respondenti 

přiznali, že kdyby byla možnost volby, tak by raději vzali do péče chlapce, a to především 

z praktických důvodů. Jednak mají dojem, že jako muži by mohli chlapcovi do života předat 

více zkušeností. Navíc jsou přesvědčení, že ženy to v životě mají těžší než muži a v případě, 
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že by nastaly nějaké potíže a nepříjemnosti ze strany okolí, předpokládají, že chlapec by se 

s tím vyrovnal snadněji než dívka. Podle jejich názoru jsou dívky mnohem citlivější a hůře by 

snášely případné posměšky. Dva respondenti uvedli, že by v ideálním případě chtěli 

vychovávat potomka od každého pohlaví, tedy mít jak chlapečka, tak holčičku. Ostatním 

respondentům příliš nezáleželo na pohlaví dítěte. Buď v tom neshledávají žádné podstatné 

rozdíly, co se výchovy týče, nebo o tomto tématu nikdy nepřemýšleli, tudíž ani netouží po 

konkrétním pohlaví dítěte. 

Respondent č. 2: Upřímně, kdybych si směl vybrat, tak asi kluka, jo, z toho důvodu, že si 

myslím, že bych mu měl víc co předat než třeba holčině, ale na druhou stranu, kdyby to bylo 

opravdu z nás a byla by to holčička, no tak by to byla prostě holčička. Spíš když nad tím tak 

přemýšlím, tak by gayové preferovali spíš kluka, i když nevím proč. Myslím, že by to bylo 

jednodušší říct mu: hele,  máš dva táty, bojuj s tím. Přeci jen holčičky jsou citlivější… 

 

Respondent č. 4: Hele, myslím si, že holky to maj složitější. A vzhledem k tomu, že jsem 

strašně starostlivej, takovej strašpytel, jakože když (partner) někam jede, tak mi musí dát 

vědět, že dojel a jestli ho někde nepřepadli a tak, tak si myslím, že mnohem praktičtější pro 

rodiče je mít kluka, protože ten se o sebe líp postará. Myslím, že o holku bych se strachem 

zbláznil. To by mě asi pak ona neměla ráda.  

Respondent č. 9: Já bych si troufnul i na holčičku. Každý má svoje a já bych se snažil o 

nějakou osvětovou výchovu, což je těžký, takže nějakou genderově nespecifickou v tom smyslu, 

že bych je nenutil do těch pohlavních vzorců, takže mi to je jedno.  

 

S racionální volbou pohlaví dítěte a výchovou úzce souvisela má další otázka, která byla 

směřována především na ty respondenty, kteří uvedli, že si dokážou představit, že by bez 

komplikací zvládali výchovu chlapců i dívek. Ptala jsem se, zda by dokázali s dívkou řešit 

typické ženské záležitosti, které jsou spojené především s dospíváním, tedy záležitosti 

biologicko-intimního charakteru (neboť s touto problematikou nemají přímou osobní 

zkušenost). Přibližně dva respondenti uznali, že by to pro ně nebyla zcela snadná situace, ale 

hned zároveň dodali, že by to řešili pomocí žen ve svém okolí. Na tom se shodli všichni 

dotazovaní respondenti, že v tuto chvíli by oslovili sestry, matky, popřípadě dobré 

kamarádky, kterých mají, jak sami říkají, velké množství. Zároveň dodávali, že by se ty dívky 

pochopitelně pohybovaly ve společnosti svých vrstevníků a z okolního prostředí by jim byly 
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bezprostředně poskytovány ženské vzory, což je pro ně i jeden ze silných argumentů 

v problematice adopce dětí a absence ženského vzoru v rodině a životě dítěte.  

Respondent č. 1:  Jo, tak, od toho my buzny máme velmi dobré kamarádky. A my jich máme 

spoustu. Jak je známo. I ve většinové společnosti. Prostě se zajde za kamarádkou a řekne se, 

„hele, Mařenko, tohle vysvětli malý Janičce“. Tuhle roli bych prostě „p řehrál“, kdyby k tomu 

tedy nebyl svolnej můj partner. Tak bych to delegoval na ní, na tu kamarádku. (…) Nebo 

sestra. Moje sestra třeba. Ta žena by v tom dospívání toho dítěte vždycky byla, protože buzny 

maj prostě ty kamarádky.(…) To dítě bude mít oba pohledy, jak ten maskulinní, tak ten 

femininní.     

Respondent č. 4: Já si myslím, že tam je důležitá ta otevřenost, stejně jako ve vztahu, tak i 

v tom rodičovství. Člověk musí být připravenej rozebrat s tím dítětem prakticky cokoliv, jo. 

V momentě, kdy nebudu stačit na nějaký holčičí splíny, tak prostě přijde na řadu ta teta, že jo. 

Ale jinak si nemyslím, že by v tom musel být problém. Jako ve svém okolí nemám jenom 

chlapy, prostě myslím si, že ten život by to dítě mělo úplně normální. Stejně bude chodit do 

školy a bude tam mít učitelky a učitele, bude mít spolužáky kluky i holky, takže bude vědět, jak 

se ty lidi chovaj, nebude to tak, že by to dítě vyrůstalo úplně v něčem jiným, prostě to je to 

samý, jako když má to dítě jenom tatínka, tak bude mít dva tatínky, no.  

 

4.4 Nevěra 

Podle slov respondentů je pro homosexuální část populace typický promiskuitní způsob 

života. Středisko analýz a empirických výzkumů (SANEP) publikovalo v březnu roku 2012 

výsledky výzkumu zabývajícího se nevěrou ve společnosti. 59 % respondentů považuje 

nevěru za nejhorší provinění partnera, přičemž 46 % dotazovaných by nikdy svému 

partnerovi nevěru neodpustilo.[SANEP, 2012]5 Zatímco pro většinu heterosexuálních párů by 

byla nevěra partnera důvodem k rozchodu nebo přinejmenším problémovým bodem ve 

vztahu, homosexuální jedinci jsou k nevěře svého partnera značně tolerantní. Tři z deseti 

dotazovaných respondentů uvedli, že je pro ně důležité, aby byla ve vztahu oboustranná 

věrnost a důvěra. Zásadně nestojí o promiskuitní styl života, který je podle nich pro 

homosexuály typický. Ostatní respondenti podotýkají, že věrnost ve vztahu je jistě dobrá věc, 

nicméně neberou ji jako nic samozřejmého a nevěra partnera pro ně není absolutně žádný 

                                                           
5
 V tomto výzkumu není vzorek populace rozlišen podle sexuální orientace. 
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důvod k ukončení vztahu. Zdůrazňují ale, že i nevěra musí mít svá určitá pravidla, která je 

nutno dodržovat. Pochopitelně se jedná o bezpečný sexuální styk s ochranou, ale velký důraz 

kladou i na komunikaci mezi oběma partnery. To v podstatě znamená, že partner může mít 

pohlavní styk s kýmkoliv, ale musí to dát svému partnerovi ve vztahu vědět. Tudíž 

respondenti chtějí vědět, kdy a kde a s kým se jejich partner stýká. Pouze jeden respondent 

uvedl, že je mu jedno, jestli jeho přítel má kromě něho ještě někoho jiného, ale hlavně ať mu 

to neříká, že o tom nechce vědět. 

Překvapivým zjištěním pro mě byla skutečnost, jakým způsobem ti respondenti, kteří sexuální 

nevěru svým partnerům tolerují, význam nevěry vlastně vnímají. Pro heterosexuální 

společnost je nevěra charakteristická především v kontextu s pohlavním stykem s osobou 

mimo partnerský vztah a s tím spojenou náklonností k této osobě. Homosexuálové ale 

rozlišují sexuální nevěru a emocionální nevěru. Zatímco sexuální nevěře nevěnují příliš 

pozornost, opomíjejí ji a ve velké míře tolerují. Emocionální nevěra je pro ně mnohem horší a 

méně ochotně ji odpouštějí. Za emocionální nevěru označili takové chování, kdy partner 

chodí na večeře nebo na procházky s jiným mužem, píší si spolu SMS zprávy nebo spolu 

jedou na dovolenou. Příčinou odlišného vnímání nevěry může být, podle mého názoru, 

například skutečnost, že pohlavní styk pro homosexuály není prostředkem fyzické 

reprodukce. Pohlavním stykem mimo partnerský vztah podstupují tedy menší riziko. Jejich 

partnerský vztah není ohrožen případným nechtěným těhotenstvím s osobou mimo partnerský 

pár, a tedy i potenciální ztrátou partnera. V důsledku toho mohou pohlavnímu styku mimo 

partnerský vztah přikládat i menší význam.  

Respondent č. 1: Já třeba za nevěru moc nepovažuju, když třeba člověk je někde venku, opije 

se, s někým ulítne, že se třeba s někým líbá. V klubu. Zrovna v těhle klubech pro kluky je to 

dost běžný. To bych nebral za nevěru. OK, prostě jako že sranda. Za nevěru, to bych bral už 

věci typu večeřičky a smsčičky, já tě mám hrozně rád a tak. Tohle už je typická nevěra, jo. Ale 

když už je člověk pak s někým a spousta mejch přátel to tak bere, já jsem v tom s nima jako 

spíš za jedno, že když jsou spolu dva lidi a to si myslím, že by šlo aplikovat i na hetero páry, 

když jsou spolu dva nebo tři roky, tak to v tý posteli už tolik nefunguje.(…) Ať oživení hledají 

někde jinde. OK. Pokud budou dodržený určitý pravidla. Nebude to desetkrát za tejden, bude 

to třeba jednou za měsíc nebo něco, proč ne. 

 

Respondent č. 2: Dokážu si představit, že bych byl ve vztahu s někým, koho miluju, pro to, 

jakej je,  a teda pokud mluvíme o sexuální věrnosti, tady bychom mohli ještě rozdělit sexuální 
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věrnost a nějakou emocionální věrnost. Ve chvíli, kdy by byl někdo emocionálně nevěrnej, tak 

to by mi vadilo. Ale taková ta sexuální nevěra, myslím si, že jsou vztahy, a že si dokážu 

představit, že bych to přešel a dokázal překousnout.(…) Ve chvíli, kdy to byly nějaký večeře a 

dovolený, a chození ven na procházky a kina a podobně, tak to už bych považoval za tu 

emocionální nevěru a ta by mi vadila víc než sexuální nevěra, protože tam už není jen ten 

chtíč, který bych dokázal akceptovat. 

 

Respondent č. 7: Pro mě je (pozn.: věrnost) důležitá, no, protože si myslím, že pro mě je 

nejdůležitější ve vztahu důvěra. Že se můžeš tomu druhýmu svěřit. S čímkoli. Když zklame 

tahle část, tak pak je to takový, že mu nemůžeš věřit už asi v ničem. Asi je to i o věku, třeba 

časem změním názor, ale teď nechci mít typickej homosexuální vztah, kdy dva jsou spolu dva 

roky, pak je to přestane bavit, ale chtějí být spolu dál, protože už spolu bydlí, protože mají 

společný finance, a je to strašně pohodlný být spolu, a nepohodlný se rozdělit a začít zase 

s někým od znovu.   

 

 4.5   Rozdíl fungování homosexuálních a heterosexuálních vztahů 

Respondenty jsem nechala porovnat fungování vztahu mezi mužem a ženou i fungování 

vztahu mezi dvěma muži. Ptala jsem se, jestli vidí ve fungování vztahu dvou mužů nějaké 

zásadní odlišnosti. Sedm respondentů nevidí mezi vztahem muž – muž a žena – muž žádné 

významné rozdíly. Neboť v obou případech se vždy jedná o soužití dvou lidí, kteří si jsou 

sympatičtí. Záleží na vzájemné domluvě a pak je jedno, jakého jsou pohlaví. Ostatní 

respondenti spatřovali největší rozdíl v dětech. Podle jejich názoru jsou děti pro 

heterosexuální páry jakousi společnou vizí do budoucnosti, určitým pojícím elementem a 

dodávají vztahu určitou míru důležitosti. Homosexuální vztahy se v důsledku absence dětí 

stávají povrchnější. Za druhé, na rozdíl od homosexuálních vztahů, jsou heterosexuální vztahy 

společensky mnohem více akceptované. A za třetí, fungování homosexuálních vztahů 

mnohem více závisí na vzájemné domluvě obou partnerů. 

Respondent č. 1: Je tam obrovský rozdíl, a to v těch dětech. Když je spolu chlap - chlap, žijou 

spolu, protože žijou, užívaj si, jsou spolu, protože se mají rádi. Budují nějak ten vztah, 

bussines třeba nebo něco takového. Prostě tím životem jen tak, když to hodně přeženu, 

proplouvaj, nemaj, nechci říct budoucnost, ale nějakej záchytnej bod, když bych to tak nazval, 

kdežto když je tam ten muž-žena, tak už chtěj mít ty děti a už se mají o co starat a už mají pro 

co žít. Jo, je tam něco, ten smysl toho života. Kdežto ty kluci to trošičku jako postrádají. 
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Respondent č. 4: To si myslím, že by v tom neměl bejt nějakej markantní rozdíl. Prostě je to 

soužití dvou lidí, kteří k sobě patřej, a je to asi jedno, jakýho jsou pohlaví.  

Respondent č. 5: U žena – muž, tam je to daný takový to, všichni říkají, muž chodí pracovat a 

žena doma žehlí, pere a uklízí. Ono je to stejný i u těch chlapů. Jeden tam vždycky dělá jakoby 

ženskou. Jeden je víc na to, že žehlí, uklízí a vaří. Kolikrát to je ve vztahu, že oba tam vaří. Ale 

v tom heterosexuálním vztahu tam je to, jako i když jsou výjimky, jo, tak většinou je to tak, že 

chlap přijde domů a odpočívá. Ženská ho obskakuje. Vaří, žehlí, pere. Většinou co znám, tak 

málokterej kluk umí vařit. Aniž by to byli kuchaři nebo by je to bavilo. No, a v tom 

homosexuálním vztahu tam je to, tam si myslím, že je to trochu jiný. Tam se oba střídají v těch 

povinnostech, i když taky znám páry, kde jeden pracuje a ten druhej má třeba kratší pracovní 

dobu, tak přijde domů a vyžehlí, uklidí, vypere.  Ale většinou se střídají. Takže tam je to pak o 

tý domluvě. Dohodnou se, kdo co bude dělat. Jestli se budou střídat, nebo nebudou. To si 

myslím, že u heterosexuálních vztahů tahle domluva není. Tam se to bere jako samozřejmý, že 

žena dělá tohle a tohle. 

 

Respondent č. 7: Tak jako kdybych to měl brát jako já, tak v rámci fungování a rozdělení rolí 

v tý domácnosti, tak tam ty rozdíly nejsou, protože jako když žena-muž, tak tam ty genderový 

věci, jakože žena myje nádobí a muž vaří, už v těhle heterosexuálních vztazích vymizely. 

Ženský jsou čím dál tím víc emancipovanější a dělají věci, který dřív dělali chlapi, chlapi zase 

rádi vaří a takový ty trendy sledovatelný a myslím, že v rámci těch rolí, tam si každej najde to 

svý, stejně jako v tom heterosexuálním, většinovým partnerství, takže si myslím, že v rámci 

soužití jako takovýho. Já tam nevidím v rámci těch rolí a prací vůbec žádný, možná 

minimální,  ale myslím, že spíš stejný,  no.  

 

Přesto, že většina respondentů sdílí názor, že mezi vztahem žena – muž a muž – muž nejsou 

žádné podstatné rozdíly, zajímalo mě, jestli se nedomnívají, že ve vztahu dvou mužů mohou 

být nějaké praktické výhody. Polovina respondentů nevidí v soužití dvou mužů žádné 

praktické výhody, druhá polovina respondentů ano. A to především v tom, že domácnost dvou 

mužů vydělává více. Jsou tedy po finanční stránce lépe zajištění a více samostatní. Po 

odchodu z domácnosti rodičů často žijí sami, bez partnera. Musí se tedy naučit zvládat jak 

práce v domácnosti, co se týče praní a vaření, ale i činnosti technického rázu. A díky 

skutečnosti, že nemohou mít dítě, mají v životě jasněji stanovené cíle a mohou snadněji měnit 

priority. 
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Respondent č. 1: Ale tenhle vztah bude asi praktičtější, trošíčku. Oba dva si umějí opravit 

kohoutek kapající, nebo když to přeženu, jo, oba dva si vymění žárovku, ty lidi jsou zvyklí žít 

jako že hlavně ze začátku sami. Jo, nemaj tu, ze začátku je maminka, která jim žehlila, ale pak 

se musí všechno naučit. Musí se naučit vařit, péct, žehlit, prát, jo, v tom heterosexuálním 

vztahu jsou ty role podle mě víc rozdělený. Tady v tom buzna vztahu jsou všichni všechno. 

Obvykle.  

 

Respondent č. 2: Nechci to bagatelizovat a říkat, že jedni jsou takový a druhý makový, ale ten 

rozdíl je ten, že ta komunikace kluk- kluk přijde mi jednodušší, přímější, kratší. A nevznikaj 

tam tak často nějaký konflikty a zbytečný nedorozumění. 

Respondent č. 3: Další výhoda může být to, že mají jasno, že dítě nebude, a podle toho se ten 

vztah taky dá směřovat, můžou mít jasnější cíle a změnit priority. 

Dotkli jsme se tématu komunikace v partnerství. Jeden respondent naznačil, že komunikace 

mezi partnery stejného pohlaví je snazší, a tedy i jednou z praktických výhod. Zeptala jsem se 

i ostatních respondentů, jak hodnotí komunikaci mezi mužskými partnery oni. Jestli je podle 

jejich názoru komunikace mezi muži snazší a jednoznačnější. V tomto případě si opět 

polovina respondentů myslí, že komunikace rozhodně je snazší mezi dvěma muži, avšak 

druhá polovina nikoli.  

Respondent č. 5:  Jo to určitě jo. To je jediná výhoda, že ta komunikace je snazší. Že ten chlap 

neví, na co ty ženský myslej, kde maj hlavu a podobně. Zatímco u těch chlapů člověk ví, jak 

přemýšlej, ví, co chtěj, ví, co jim vyhovuje a co má chlap rád, takže v tomhle ohledu je to 

snazší. Ne jenom uspokojování, ale třeba i takový ty potřeby, třeba v nakupování. Když 

nakupuju, padne mi to a koupím to jemu taky. Chlapi tak jdou, vybírají podprsenky a spodní 

prádlo, co by tak mohlo přítelkyni sedět a slušet, ale tam to je o tom, že to je třeba pěkný a 

můžeme to nosit třeba oba dva. 
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SHRNUTÍ VÝSLEDK Ů 

V předchozí kapitole jsem analyzovala rozhovory s respondenty, které jsem realizovala 

v rámci svého kvalitativního výzkumu. Hlavními body výzkumu tvoří požadované vlastnosti 

potenciálního partnera, seznamování, postoj k nevěře, stereotypy ovlivňující soužití 

homosexuálních párů a názor na fungování homosexuálních vztahů v porovnání 

s heterosexuálními vztahy. V rámci analýzy a shrnutí výsledků jsem se rozhodla pro vzájemné 

porovnání homosexuálních a heterosexuálních preferencí při hledání partnera. Jsem si 

vědomá, že se jedná o kvalitativní výzkum a můj výzkumný vzorek homosexuální populace je 

složen pouze z deseti respondentů, není tedy zcela relevantní zobecnit a vztáhnout tyto závěry 

na celou homosexuální populaci, ale přesto se pokusím poukázat na případné odlišnosti či 

podobnosti mezi homosexuálními a heterosexuálními soužitím a preferencemi při hledání 

partnera. 

         Podle tradičních teoretických koncepcí, heterosexuální muže při výběru ovlivňuje 

nejčastěji atraktivita žen a jejich potencionální plodnost, a ženy očekávají od mužů zajištění a 

skutečnost, že se postarají o jejich rodinu. [Hamer, Copeland, 2003] Ženy vyhledávají spíše 

muže starší, než jsou ony samy. Muži volí naopak ženy mladší, než jsou oni sami.[Hamer, 

Copeland, 2003] Zatímco v  mém výzkumném vzorku homosexuálně orientovaní muži 

uváděli, že fyzická atraktivita potenciálního partnera je pro ně také důležitá, avšak jedním 

z důležitých faktorů, který při výběru partnera preferují, je vzdělání a inteligence 

potenciálního partnera. Důležitým hlediskem je i potřeba společných zájmů a totožná vize 

budoucnosti. Do jisté míry nezanedbatelnou roli hraje i věk, avšak při výběru partnera nemá 

striktně rozhodující vliv. Homosexuálové upřednostňují partnery přibližně stejně staré, což 

může být, podle mého názoru, spíše logickým důsledkem toho, že u stejně starých partnerů je 

vyšší pravděpodobnost společných zájmů a vize budoucnosti. 

         Heterosexuální jedinci mají možnost poznat potenciální partnery teoreticky při jakékoliv 

příležitosti. Homosexuálně orientovaní muži mají vzájemné seznamování v každodenních 

společenských interakcích mnohem komplikovanější. Nejčastějším způsobem, jak se 

navzájem seznamují a navazují kontakty, je pomocí internetových seznamek. Respondenti 

se dále shodli na tom, že i v reálných situacích, tedy při běžném každodenním pohybu ve 

společnosti, se homosexuálně orientovaní jedinci mohou navzájem poznávat, a to i tehdy, kdy 

se navzájem neznají a nemají tedy ponětí o sexuální orientaci dotyčné osoby. Napomáhá jim 

tomu jednak intuice, ale určitým vodítkem pro poznávání jim často bývá styl postoje a chůze, 
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intonace hlasu či oční kontakt. Naopak vzájemné poznávání ve společnosti jim narušuje 

skutečnost, že v současnosti o sebe heterosexuální muži lépe pečují, a více jim záleží na tom, 

jak vypadají a jak se oblékají.  

      Odlišnosti mezi heterosexuálně a homosexuálně orientovanými jedinci můžeme 

pozorovávat i v postoji k nevěře. Respondenti často rozlišovali sexuální nevěru a 

emocionální nevěru. Překvapivým zjištěním bylo, že k sexuální nevěře zaujímali mnohem 

tolerantnější postoj než k emocionální nevěře, která je pro ně horším prohřeškem a již méně 

často  odpouštějí. 

       Co se týče rozdělení domácích činností mezi oba partnery, v heterosexuálních vztazích se 

to často děje na základě stereotypního očekávání vyplývající z genderové výchovy, předávané 

z generace na generaci podle vzoru rodičů. Respondenti uváděli, že v jejich případě nemají 

činnosti v domácnosti striktně rozdělené, přičemž nejvíce záleží na časových možnostech 

obou partnerů.  Určitý vliv na výkon činností v domácnosti mají i schopnosti a dovednosti 

jednotlivých partnerů.  

      Poslední bod mého výzkumu se týkal toho, jak respondenti vnímají fungování 

homosexuálních vztahů v porovnání s heterosexuálními vztahy a zda v tom spatřují rozdíly. 

Shodli se na tom, že ve fungování vztahu muže a ženy a vztahu dvou mužů nevidí žádné 

významné rozdíly. Přesto dodávají, že ve vztahu dvou mužů více záleží na vzájemné domluvě 

partnerů. Na druhou stranu konstatují, že homosexuální vztahy jsou, na rozdíl od 

heterosexuálních vztahů, méně společensky akceptovatelné a chybí v nich možnost 

vychovávat dítě, které by jim dalo trvalejší a závaznější podobu. I přes to, že si plně 

uvědomují složitou situaci dítěte, které by žilo s rodiči stejného pohlaví, domnívají se, že by 

homosexuálům mělo být povoleno děti adoptovat. 

Ve společnosti se začínají pozvolna stírat rozdíly mezi heterosexuálními a homosexuálními 

páry. Například v důsledku zvyšující se potřeby žen realizovat se v profesní kariéře lze 

pozorovat tendence, kdy i muži se ve zvýšené míře podílí na činnostech v domácnosti, a 

vzájemná domluva je proto čím dál tím nutnější. Toto vybočení z konvenčních stereotypů na 

straně heterosexuálních jedinců a připodobnění se, v případě činností v domácnosti, 

homosexuálním jedincům může být podle mého názoru jedním z důvodů, proč je 

homosexuální část populace v současné společnosti lépe a tolerantněji vnímána. 
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Na závěr bych se chtěla pozastavit nad tímto kvalitativním výzkumem v celku. Během 

rozhovorů s respondenty mě zaujalo to, jak sami sebe označují. Velice zřídka o sobě (a o celé 

homosexuální populaci) hovořili jako o homosexuálech a místo toho užívali termíny jako 

„gay“ nebo „buzna“. Označení „buzna“ na mě osobně působí hanlivým dojmem, a o to víc mě 

to udivovalo a zaráželo.  
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ZÁVĚR 

Homosexualita se téměř stala běžným jevem ve většinové heterosexuální společnosti. Postoje 

lidí k homosexuálně orientovaným lidem jsou tolerantnější a toto výrazného zlepšení si 

uvědomují i sami homosexuálové. Jedním z důvodů může být skutečnost, že se pozvolna 

stírají rozdíly v soužití homosexuálních a heterosexuálních párů. A to nejen díky možnosti 

registrovaného partnerství, ale svůj vliv může mít i to, že se v heterosexuálním soužití klade 

menší důraz na vykonávání tradičních činnosti v rámci domácnosti. Kvalitativní výzkum, 

který jsem v rámci své bakalářské práce realizovala, mimo jiné prokázal, že i sami 

homosexuální muži nevidí ve fungování homosexuálního vztahu oproti heterosexuálním 

vztahům žádné významné rozdíly. Musím zde znova připomenout, že při analýze dat a 

interpretování výsledků je nutné si uvědomit, že se jednalo o velmi malý vzorek populace a 

zobecnění výsledků na celou homosexuální populaci by bylo zkreslené. Díky tomu, že jsem 

se zabývala tímto tématem, měla jsem možnost nejen lépe poznat kritéria, která homosexuální 

muže při výběru partnera ovlivňují. Co je ve vztahu pro ně důležité, a co naopak důležité 

není, ale i pochopit, jak oni sami vnímají sami sebe v současné společnosti i jak aplikují 

vlastní potřeby do požadavků společnosti. Práce na tomto tématu a realizace výzkumu byla 

pro mě zajímavou zkušeností a osobním přínosem. 
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