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Úvod

Společnost se skládá z lidí, kteří se liší svojí výškou, barvou očí, hustotou vlasů, ale 

také svojí sexuální orientací. Vedle heterosexuálních lidí, kterých je v naší populaci většina, 

se zde vyskytují také jedinci s odlišnou orientací - tedy homosexuálové. A právě o této 

minoritní skupině bude moje práce pojednávat.

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na to, jak jsou homosexualita a homosexuální 

jedinci společností přijímání či odmítáni. Zajímá mne především, zda dochází v průběhu času 

k růstu tolerance společnosti k tomuto jevu a jaké skupiny lidí se k homosexualitě staví více 

negativně než jiné a to z pohledu věku, pohlaví, rodinného stavu jedince, výší vzdělání, 

velikostí místa bydliště, víry a názorů a hodnot. S tím souvisí také pojetí a utváření norem, 

které jsou vždy vázané na přijaté hodnoty jedince. Někteří lidé se k normám staví uvolněněji 

než jiní, a tím pádem u nich dochází i k odlišnému hodnocení určitých jevů a chování. 

V tomto případě mě zajímá právě hodnocení chování homosexuálního.

Ve své teoretické části se budu zabývat fenoménem homosexuality. Pojednám o 

přístupech jejího vzniku, a jak dochází k jejímu propukání a vývoji u jedince. Dotknu se také 

historie homosexuality a jejího výskytu v mimoevropských kulturách. Dále porovnám 

homosexualitu u mužů a žen, tj. u gayů a lesbiček. Svoji teoretickou část poté zaměřím na 

definici normy a jejího vztahu k homosexualitě. V poslední části teorie se budu zabývat vlivy, 

které mohou působit na odlišné hodnocení jedinců. 

V praktické části využiji analýzy kvantitativních dat ke zkoumání datového souboru 

z mezinárodního výzkumu European Values Study. Zde budu zjišťovat, jak se mění postoje 

k homosexualitě během let 1991 až 2008. Za pomoci korelace poté odhalím, které skupiny 

populace se k homosexualitě staví více či méně negativně a jak se hodnocení těchto skupin 

jedinců mění v čase.

Toto téma jsem si zvolila proto, abych rozšířila spektrum informací ohledně tématu 

homosexuality a také proto, že jsem doposud nenarazila na výzkum, který by tuto 

problematiku zkoumal stejným způsobem, jakým se jím chystám zabývat já.



7

1 Fenomén homosexuality 

1.1 Co je homosexualita

„Homosexualita je trvalá citová a erotická preference osob stejného pohlaví. Jde o 

celoživotní, neměnný a nezvolený stav, charakterizovaný tím, že jeho nositel je pohlavně 

přitahován a vzrušován převážně či výlučně osobami stejného pohlaví“ (A. Brzek a J. 

Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 19). Nositelem takového stavu je tedy homosexuál. 

Homosexuální muž je označován termínem gay a homosexuální žena slovem lesba. Oba dva 

výrazy vznikly až na konci 19. století.

Ještě předtím, než se ponoříme do tématu homosexuality, bychom si měli vymezit 

další dva související pojmy - heterosexualita a bisexualita. Heterosexualita je A. Brzkem a J. 

Pondělíčkovou definována jako celoživotní, neměnný a nezapříčiněný stav, jehož nositel, 

nazývaný jako heterosexuál, je pohlavně vzrušován a přitahován osobami opačného pohlaví. 

O bisexualitě můžeme opět hovořit jako o neměnném, celoživotním a nezvoleném stavu, 

v jehož důsledku je jeho nositel, bisexuál, pohlavně vzrušován a přitahován přibližně stejně 

osobami obou pohlaví (A. Brzek a J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

Dispozice k bisexualitě má podle A. Brzka a J Pondělíčkové (1992) většina lidí. Na 

začátku nitroděložního vývoje má lidský zárodek základy obojího pohlaví. Sexuální 

diferenciace vnitřního genitálu nastává ve 2. a 3. měsíci těhotenství a dochází k potlačení 

základů druhého pohlaví1. Výchova a další vlivy poté podporují a upřednostňují 

heterosexuální tendence, avšak homosexuální orientace může v daném jedinci přetrvávat.

Měli bychom však rozlišovat mezi homosexuální orientací a homosexuálním 

chováním. Homosexuálně orientovaný jedinec upřednostňuje sexuální partnery stejného 

pohlaví, bez ohledu na dosavadní chování (Mealey, 2000). Můžeme zde mluvit tedy spíše o 

jakési přitažlivosti. Homosexuální chování pak nemusí být vždy projevem homosexuální 

orientace. V některých případech se člověk setkává se situační homosexualitou nebo tzv. 

náhražkovým sexuálním chováním (A. Brzek a J. Pondělíčková - Mašlová, 1992). Tento typ 

homosexuality se projevuje v podmínkách, které jedinci znemožňují kontakt s osobami 

opačného pohlaví. Jde např. o pobyt ve věznicích, v internátech či o službu v armádě. Pokud 

se pak tento člověk dostane zpět do obvyklých poměrů, ve kterých je osoba opačného pohlaví 

snadněji dostupná, ve většině případů ve svém homosexuálním chování nadále nepokračuje. 

                                                            
1

Více v podkapitole Příčiny vzniku homosexuality
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Jedinec, který není homosexuálně orientován, může provozovat homosexuální styky 

také v případech, kdy u něj převažují nesexuální motivace - např. sex za úplatu či pro jiný 

prospěch. Dále může muž upřednostňovat homosexuální styky ze strachu před sexuálním 

selháním u žen (P. Janošová, 2000).

Časté jsou také případy, kdy heterosexuální jedinec zažije dobrovolnou a nezištnou 

homosexuální zkušenost, nebo kdy homosexuál vykazuje heterosexuální chování. Takovéto 

jednání je způsobeno tím, že ani heterosexuální, ani homosexuální orientace nemusí být vždy 

vyhraněna stoprocentně. Může dojít k případům, kdy je jedinec vzrušen osobou 

nepreferovaného pohlaví. K lepšímu pochopení tohoto jevu je nám v díle A. Brzka a J. 

Pondělíčkové (1992) nabídnut následující obrázek:

Obr. 1: Poměr homosexuální a heterosexuální vzrušivosti ve společnosti

Zdroj: A. Brzek a J. Pondělíčková (1992)

Zakreslený obdélník představuje reprezentativní vzorek společnosti. Uvnitř obdélníku 

se nachází jakési heterosexuální a homosexuální kontinuum. Na levém okraji jsou čistě 

heterosexuálně orientovaní jedinci, na pravém okrají homosexuálně orientovaní jedinci. Jedná 

se zde o vzrušivost či přitažlivost osobou stejného či opačného pohlaví. Červená křivka pak 

vyjadřuje poměr této heterosexuální a homosexuální vzrušivosti. V pravé části obdélníku je 

zakreslena přerušovaná čára, kam patří bisexuálně orientovaní lidé.

Vlevo od svislé čáry znázorňující pásmo bisexuality se vyskytují jedinci, kteří jsou 

přitahováni převážně osobami opačného pohlaví, ale vedle toho jsou schopni se vzrušit i 

osobou stejného pohlaví. Čím více se jedinec přibližuje k levému kraji, tím silnější je jeho 

heterosexuální vyhraněnost. Člověka, zařazeného těsně k levému okraji, jedinci stejného 

pohlaví vůbec nevzrušují. Protipólem jsou osoby vyskytující se na pravém okraji. Čím více se 

přibližují čáře bisexuality, tím mají větší možnost vzrušit se osobou opačného pohlaví. 
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„Poměr mezi gayi, kteří jsou schopni sexuálních kontaktů se ženami, a mezi těmi, kteří 

vůbec nemohou žít heterosexuálním životem, je odborníky odhadován asi na 60:40“ (P. 

Janošová, 2000, str. 15).

O sexuálním zaměření, tedy poloze jedince na červené křivce, je rozhodnuto již dávno 

před pubertou. 

Při zkoumání procentuálního zastoupení homosexuálů v naší společnosti se výsledky 

značně různily. Asi nejznámější studie zabývající se sexualitou a sexuální orientací provedl 

institut A. CH. Kinseyho. Zde také došli k závěrům, že za homosexuálně orientované se 

považovalo 2 - 4% mužů a 1% žen. U žen jsou však výsledky zkreslené, jelikož mnoho 

homosexuálních žen bylo schopno svoji homosexualitu maskovat.2

Výzkumy z českého prostředí, provedené P. Weissem, J. Zvěřinou a kol. v roce 1998, 

uvádějí, že pouhé 0,3% mužů a žen se považují za homosexuální. Homosexuální zkušenost 

však zažilo alespoň jednou 4% mužů a 3% žen a opakovaný styk s osobou stejného pohlaví 

2,2% mužů a 1,4% žen (P. Weiss, J. Zvěřina, 2001)

1.2 Příčiny vzniku homosexuality

Dříve se homosexualita považovala za stav, který se mohl během života vypěstovat. 

Nyní již odborníci tento názor popírají a přichází s myšlenkou, že homosexuální či 

heterosexuální orientace je vrozená.

Většina vědců a lékařů se shoduje v tom, že na vzniku homosexuality se podílí větší 

množství činitelů. Jedním z vlivů je faktor genetický, kdy se předpokládá, že homosexuální 

zatížení je dědičně větší z matčiny strany než z otcovy (K. Freund, 1962). Z výzkumů 

pohlavních chromozomů bylo zjištěno, že na chromozomu X se pravděpodobně nachází gen 

nebo geny odpovědné za homosexuální orientaci. U homosexuálních mužů, u nichž byla 

nalezena příslušná shoda těchto genů, byli zjištěni v příbuzenstvu z matčiny strany 

homosexuálně zaměření jedinci (P. Janošová, 2000, str. 26).

Pozornost vědců se dále obrátila k vlivům neuroendokrinním, tedy k působení 

produktů žláz s vnitřní sekrecí. Během nitroděložního vývoje má lidský zárodek základy 

obojího pohlaví. Sexuální diferenciace vnitřního genitálu nastává ve 2. a 3. měsíci těhotenství, 

zevní genitál se diferencuje okolo 3. a 4. měsíce. Mezi 4. a 6. měsícem dochází k formování 

sexuální diferenciace centrálního nervového systému, především příslušných center 

v mezimozku (J. Zvěřina, 1991). Při zásobení tohoto centra může dojít k narušení hladiny 

                                                            
2

Více viz kapitola Ženská a mužská homosexualita
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pohlavních hormonů, což může ovlivnit sexuální chování jedince v dospělosti. Změna hladiny 

hormonů může být také způsobena situacemi, kdy je budoucí matka vystavena vysokému 

stresu. Tímto zjištěním je vysvětlován vyšší výskyt homosexuality u mužů narozených za 

války (P. Janošová, 2000, str. 28).

Za významný se považuje také vliv prostředí a výchovy. Zde hraje důležitou roli 

především proces identifikace, kdy se např. syn může identifikovat s dominantní matkou, 

jelikož obraz pasivního otce pro něj není atraktivní3.

Mezi psychické vlivy, které mohou podnítit vznik homosexuální orientace, patří také 

negativní sexuální zkušenost. Tento faktor je běžnější u žen než u mužů. Dívky, které byly 

v období psychického dozrávání pohlavně zneužity, se podle V. Tůmy (1996) později často 

stanou lesbami či prostitutkami. V důsledku zneužívání dochází spíše k odmítání vlastní 

sexuality a ke vzniku odporu k mužům.

Příčiny ženského homosexuálního zaměření nebyly však natolik podrobně zkoumány. 

Většina zjištění se vztahuje k homosexualitě mužské.

1.3 Léčba homosexuality

S postupným rozvojem medicíny se homosexualita začala považovat za „chorobnou“ a 

byla zapsána do mezinárodní klasifikace nemocí. Každá nemoc by se měla nějakým 

způsobem léčit, proto i homosexuálně orientovaní jedinci by měli podstupovat pokusům o 

léčbu.

Jednou z metod léčby se stala léčba hormonální. Podáváním mužských hormonů 

homosexuálním mužům měla být odstraněna tato „nedokonalá mužnost“. Výsledky této léčby 

však byly takové, že u homosexuálů došlo pouze k vzestupu pohlavní vzrušivosti, k zesílení 

homosexuálního prožívání a chování a tím i ke zvýraznění homosexuálních projevů. U těchto 

pokusů se praktikovala i kastrace varlete. Ale opět to vedlo pouze ke snížení homosexuálního 

pudu, nikoli k inverzi erotických prožitků (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

Mezi další pokusy o léčbu patřila metoda averzivní. Lékaři spojovali homosexuální 

prožitky s nepříjemnými pocity. Pacientům promítali snímky či obrázky s homosexuální 

tématikou a přitom jim do těla pouštěli elektrický proud nebo jim podávali lék na vyvolání 

zvracení. Po skončení tohoto procesu se pak pacientům předkládaly scény s heterosexuálního 

života. S touto metodou pracoval Kurt Freund, který ze svých neúspěchů nakonec vyvodil, že 

jakákoli léčba homosexuality je nemožná a prosadil se o to, aby přestala být trestná. (P. 

Janošová, 2000).
                                                            
3

Více viz kapitola Vývoj homosexuální orientace - proces identifikace



11

Další metodou, která se v Evropě rozšířila, bylo podávání drogy LSD, která měla 

odreagovat nepříjemné zážitky z dětství a odstranit tak jejich následky pro současný život, 

v tomto případě homosexuální orientaci (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

O léčbu homosexuality se pokoušela také neurochirurgie, konkrétně metoda 

stereotaktická. Lékaři zasahovali homosexuálním pacientům do mozkových center řídících 

sexualitu, avšak šlo spíše o mrzačení pacienta, nikoli o jeho léčení. Od této metody se rychle 

upustilo (P. Janošová, 2000, A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

O léčbu homosexuality se pokusil i berlínský endokrinolog Dörner, jehož metoda byla 

zaměřená na prevenci rozvoje homosexuální predispozice v době nitroděložního vývoje. 

Matkám podával hormony příslušné pohlaví plodu, aby se tak předešlo jejich eventuálnímu 

nedostatku. Jednalo se však o hrubý zásah do jemných mechanismů vývoje plodu a mohlo tak 

dojít k jeho ohrožení. Tato léčba byla zamítnuta (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

Schrenck-Notzing se snažil homosexuálně orientované jedince vyléčit hypnotismem, 

kdy si vypomáhal návštěvami s pacienty v nevěstincích (E. Havelock, 1937).

K obrácení homosexuálních jedinců na orientaci heterosexuální se využívala 

především léčba psychoterapeutická, a to jak Freudova psychoanalýza, tak např. Mollova 

asociativní terapie. Ta spočívala v tom, že si homosexuál měl vybírat ženy chlapeckého typu4

(E. Havelock, 1937).

Po mnoha nezdařených pokusech nakonec vědci došli k závěru, že sexuální orientace 

je neměnná. Nelze ji tedy změnit. Přesto se prosazovaly názory, že by se její projevy měly

usměrnit. Homosexuální jedinci tedy vstupovali do manželství a snažili se přebít svoji touhu 

po osobě stejného pohlaví touhou po rodičovství. Snaha o adaptaci však vedla pouze 

k maladaptaci, k adaptaci falešné, což mohlo mít dopad na duševní zdraví pacienta (A. Brzek, 

J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

V dnešní době psychologové od jakékoli léčby ustupují a zaměřují se spíše na to, jak 

by se jedinec měl se svojí orientací vyrovnat a žít tak spokojený a šťastný život.

2 Historická a kulturní perspektiva homosexuality

Pojem homosexualita si v naší době a kultuře spojujeme především se sexualitou, kdy 

si představíme pohlavní akt mezi jedinci stejného pohlaví. Bylo tomu tak vždy? A jaké 

podoby mělo homosexuální chování v minulosti?

                                                            
4

Zájem léčby se orientoval pouze na mužskou homosexualitu. Můžeme vztáhnout i na homosexualitu ženskou.
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2.1 Historické proměny homosexuality

Nejranější dochované záznamy týkající se homosexuálního jednání máme z období 

starého Řecka. Staré Řecko je také asi jedinou historicky doloženou společností, ve které byla 

homosexualita považována za skutečně rovnocennou a plnohodnotnou variantu sexuálního 

chování (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 105). Tento postoj měl také 

souvislost s postavením žen v dané společnosti. Žena nebyla uznávaná jako plnoprávný člen 

obce. Jediným plnohodnotným občanem mohl být pouze muž, a proto i láska mezi muži 

(mužem a chlapcem) byla vyššího řádu, než láska heterosexuální. Jak uvádí Platón ve svém 

díle Symposion, pouze inspirací v chlapecké kráse může filosof dosáhnout oné vytoužené 

idey dobra.

Jak v Řecku, tak i v mnoha dalších společenstvích, bývalo homosexuální chování 

součástí výchovy mladých chlapců. Můžeme zde hovořit o instituci homosexuální pedagogiky 

(M. Fafejta, 2004, str. 84). Jednalo se o vztah mezi učitelem - „erastem5“ (přeloženo jako 

„milovník“) a žákem - „eromenem“ („milovaným“). Tato láska k mladým chlapcům nesla 

název „pederastie“. Mezi učitelem a žákem má vzniknout pevný svazek, jehož součástí je 

vzájemná láska spojená s erotikou. Žák má ke svému erastovi vzhlížet, obdivovat ho a 

dobrovolně ho přijmout jako autoritu. Učitel má naopak svému „miláčkovi“ předat to nejlepší, 

co ví a umí. Platón ve svých spisech vyzdvihuje především tělesnou krásu mladých chlapců, 

která se však nesmí omezovat na sexualitu. Zde nacházíme rozdíl mezi dnešním obecným 

chápáním homosexuality, kde je sexuální styk na prvním místě.

Ve starověkém Řecku byla homosexuální pedagogika pevnou součástí také 

vojenského výcviku. Platón tvrdil, že nejlepší armáda by měla být sestavena z mužů, kteří se 

navzájem milují a inspirují k hrdinským a obětavým činům. Předpokládalo se, že snaha 

ochránit partnera povede k větší statečnosti a obětavosti.

Pederastie tedy byla institucionalizovaným svazkem, jehož cílem byla výchova 

mladého chlapce. Tato výchova končila ve chvíli, kdy se na bradě eromena objevily první 

vousy, jako znak dospělosti. Poté se mladý muž mohl stát sám učitelem, nebo vstoupil do 

manželského svazku se ženou. Homosexuální chování erasta tedy netvořilo součást jeho 

sexuální identity (M. Fafejta, 2004).

Ohledně ženské homosexuality v tomto období máme zmínku pouze o básnířce Sapfó, 

která vedla estéskou školu - Múseion (dům múz), určenou výhradně pro dívky, na ostrově 

                                                            
5

Termín používaný ve Starověkém Řecku. Možno použít také pojem „paidagos“ (R. Flacelière, 1981)
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Lesbos. Odtud také pochází sám název „lesbismus“. Tento termín byl stejně jako pojem 

homosexualita užíván až v 19. století.

Starý Řím přebíral vyspělou kulturu Řecka, avšak jeho tolerance k homosexuálním 

projevům nebyla tak vysoká. Za vlády císaře Konstantina a s nástupem židovsko-křesťanské 

tradice začala ve starověku dlouhá éra odmítání homosexuality. Od dob Justiniánových je pak 

láska mezi muži nazývaná jako sodomie. Tento termín označuje stejně tak sexuální praktiky, 

které nevedou k početí - orální sex, jako i sexuální polohy, kdy muž není nahoře a žena dole.

S působením křesťanství v Evropě se homosexualita stala odsouzeníhodnou a 

v některých zemích mohl být homosexuální jedinec potrestán tím nejhorším způsobem -

trestem smrti. Až s nástupem renesance došlo k návratu k předkřesťanským ideálům, kdy se 

někteří významní muži začali veřejně hlásit ke stejnopohlavní lásce. Mezi nejznámější patří 

např. Michelangelo, Marlow, Bacon, Muret a další. V této době se však homosexuálně 

orientovaní jedinci stále setkávali s konflikty s církví. I přes netoleranci mužské 

homosexuality se na dvoře ve Versaille v období novověku vytvořil řád sodomitů, jehož 

členům byl zakazován styk s ženami. Ludvík XIV. jej později zrušil, jelikož chování těchto 

mužů bylo považováno za „negalantní“ (R.L. Morus, 1992).

Od konce novověku se pro posuzování fenoménu homosexuality začínají hledat nová 

hlediska. Vedle církve a mravokárců se homosexualita dostává do zájmu medicíny, 

psychologie a psychiatrie. Objevuje se představa homosexuality coby choroby, která musí být 

léčena. Pokud nebude léčena, jedinec se jí nezbaví, a protože se jedná o nemoc, je i v zájmu 

„postiženého“ léčit se (M. Fafejta, 2004, str. 88). Na počátku těchto medicinizujících snah 

nestál kupodivu lékař, ale právník Carl Heinrich Ulrichs. Ten v roce 1867 vyslovil tzv. 

mezistupňovou teorii, kde je homosexualita chápaná jako přechod mezi mužstvím a ženstvím, 

jakési „třetí pohlaví“ (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 108). O něco později 

byla vyslovena poprvé myšlenka, že homosexualita je vrozená. Jejím autorem byl německý 

lékař Magnus Hirschfeld, který na konci 19. století sepsal petici, v níž se přimlouval za 

odtrestnění homosexuálního chování (P. Janošová, 2000, str. 47).

Československý stát legalizoval homosexualitu jako jeden z prvních, a to v roce 1961.

2.2 Homosexualita v mimoevropských kulturách

U některých přírodních národů se můžeme i v dnešní době setkat s homosexuálními 

praktikami ve formě rituálů. Homosexuální chování v rámci iniciace je považováno za 

prostředek nutný k získání plné mužské identity (M. Fafejta, 2004, str. 87). Bylo zjištěno, že 
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čím bojovnější kmen je, tím je pravděpodobnější, že se v iniciačním rituálu budou vyskytovat 

homosexuální praktiky. Prostřednictvím tohoto iniciačního rituálu se chlapec stává mužem a 

dochází k oddělení mužství od ženství.

Například u kmene Marind Anim v Nové Guinei se chlapec musí oprostit od ženskosti 

tím, že přejde od mateřského prsu a „ženských tekutin“ k mužskému penisu a „mužským 

tekutinám“. Starší muž předává své semeno mladému chlapci, který tímto způsobem prochází 

iniciací (E. Badinter, 1999).

V některých kulturách se i za podmínek heterosexuality jako normy nevylučuje 

homosexuální chování. Důležité je však genderové rozlišení - ženský gender = pasivita, 

mužský gender = aktivita. Muž, který je v homosexuálním pohlavním styku aktivní, není 

považovaný za homosexuála. Zatímco pasivní role se dostává do rozporu s mužstvím jako 

takovým. Uvedu příklad kmene v latinskoamerické zemi Nikaragui. Zde se muži dělí na 

„cochony“ a „hombre-hombre“. Cochon (doslovný překlad „prasák“) je při análním styku 

pasivním mužem, zatímco hombre-hombre (muž-muž) je jedincem aktivním. Hombre-

hombre, tedy dvojnásobný muž, je považován za „normálního“ heterosexuální muže. A čím 

více zkušeností bude mít s análním stykem (a to jak se ženami, tak s muži), tím spíše bude 

„pořádným chlapem“ (M. Fafejta, 2004, str. 90). 

Mnohé kmeny v Melanésii umožňují svým členům navazovat jak heterosexuální, tak i 

homosexuální pohlavní styky a to kvůli tomu, aby měli možnost porovnání obojího. 

Bisexuální chování jedince nemá pak vliv na jeho společenský status či sebehodnocení (G. 

Herdt, 1984).

3 Vývoj homosexuální orientace u jedince

3.1 Proces identifikace

Láska a sexualita se nepojí pouze se životem dospělých, ale je velkou součástí světa 

dětí. O své genitálie se děti začínají zajímat přibližně kolem čtvrtého roku života6. Toto 

období nazývá Sigmund Freud obdobím falickým. U dětí dochází v tomto stádiu k uvědomění 

si odlišnosti mezi ženou a mužem, a začínají si se svými pohlavími orgány hrát a 

                                                            
6

V této části vycházím z učení S. Freuda a jeho stádií vývoje libida. Pavlína Janošová (2008) uvádí, že dítě již 
v kojeneckém věku zjišťuje, že doteky na některých částech těla vzbuzují příjemnější pocity než dotýkání se 
částí ostatních.



15

prozkoumávat je. V souvislosti s tímto obdobím mluví Sigmund Freud také o jevu nazývaném 

jako Oidipovský komplex. 

Oidipovský komplex je pojmenování situace, kdy je chlapec zamilovaný do své matky 

a svého otce pojímá jako rivala. Otec je však silnější a má nad ním moc. Chlapec se bojí, že 

ho otec může potrestat za jeho lásku k matce tím, že ho připraví o penis. Dítě prožívá 

kastrační úzkost. Proto se raději podřídí otcově autoritě a identifikuje se s ním.

Tato situace se vyskytuje také u dívek a je nazývaná jako Elektřin komplex. Dívka je 

zamilovaná do svého otce a matku vidí jako svoji sokyni. Podle Freudovy teorie, která byla 

kritikou označená za dosti falocentrickou, má dívka k matce negativní vztah, jelikož jí přičítá 

za vinu, že nemá penis jako její otec. Dívce tedy „nezbude“ nic jiného, než se identifikovat 

s matkou, jako s tou, která nemá penis (Renzetti, C., Curran, D. 2003).

V tomto raném stádiu tedy dochází k identifikaci dítěte s matkou, či otcem. Prvořadou 

pozornost věnují děti projevům jedinců téhož pohlaví. Dívka si utváří představu o tom, jak se 

chovají ženy, a chlapec si zvnitřňuje chování mužů. Tyto informace si také lépe pamatují a 

častěji se jimi posléze řídí (Bussey, Bandura, 1984, podle Vasty et al., 1995). Chlapci se 

postupně začínají vyhýbat ženským projevům a dávají přednost zejména těm mužským. 

Dívky zas preferují projevy žen, ale na rozdíl od chlapců nemají zábrany imitovat v určité 

míře chování mužů.  Kolem dvanáctého roku však již podléhají tlakům rodičů či vrstevníků, 

aby se chovaly jako dívky. Tento proces je jeden z faktorů utváření genderových rolí.

Pohlavní shodnost není jedinou proměnnou, která ovlivňuje identifikaci dítěte 

s rodičem. Existují ještě dva faktory, které se podílejí na tom, koho bude dítě napodobovat:

1. Faktor blízkého citového vztahu dítěte s jedince, který má být jeho 

identifikačním vzorem

2. Faktor atraktivity tohoto vzoru pro dítě (P. Janošová, 2000)

Tyto faktory mají často vliv na identifikaci dítěte s otcem, či matkou.

Je tedy možné, že se u dítěte začnou vyskytovat prvky chování charakteristické pro 

opačné pohlaví, které jako by signalizovaly narušený proces identifikace (A. Brzek, J. 

Pondělíčková - Mašlová, 1992). Chlapec nemá chuť účastnit se agresivních her, nepere se 

s chlapci, nezajímá ho motorismus. Rád pomáhá matce v kuchyni a dokonce se třeba rád 

obléká do sestřiných šatů. U těchto chlapců často hraje dominantní úlohu v rodině matka. 

Pasivní otec není pro hocha atraktivní jako vzor nápodoby a dítě se tak identifikuje s opačným 

pohlavím, tedy s matkou. Rozdílná identifikace se může objevovat také u dívek, kdy se pro ně 

vzorem stává dominantní otec. Tyto dívky se pak chovají chlapecky, rády hrají fotbal, hokej, 

perou se s kamarády a nosí raději kalhoty než sukně. J. Pondělíčková a A. Brzek toto chování 
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nazývají chováním prehomosexuálním. V pubertě se pak takovýto chlapec začne sbližovat 

spíše s muži a dívka naopak objeví něžné city k ženám. 

Toto však neplatí v každém případě. Dívka, která se chová „chlapecky“, či chlapec, 

kterého nebaví agresivní sporty, se mohou v pubertě cítit heterosexuálně. A naopak, chlapci, 

kteří se chovali jako „normální kluci“, či něžné a křehké holčičky mohou v pubertě objevit 

svoji homosexuální orientaci. Výše zmíněné nápadnosti v dětství tedy k budoucí 

homosexualitě nevedou, nýbrž jsou jen zevním projevem stavu, který by k ní mohl směřovat 

(A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 38).

3.2 Homosexualita jako součást dětství a dospívání

Jak bylo výše zmíněno, již v předškolním věku se dítě zajímá o genitálie. Středem jeho 

zájmu však nejsou pouze jeho genitálie vlastní, ale i pohlavní orgány druhých. Mezi dětmi 

mateřských škol jsou rozšířeny různé sexuální hry, např. „na pana doktora“, při kterých děti 

mohou zkoumat tělesné rozdíly mezi chlapci a dívkami a které jim tak umožňují doplnit 

chybějících informace (P. Janošová, 2008, str. 131). Tyto sexuální hry mohou dítěti napomoci 

upevnit vlastní pohlavní identifikace, případně posílit jeho pozici ve skupině. Ve většině 

případů nejsou motivovány sexuálním uspokojením, třebaže u chlapců může dojít ke 

ztopoření penisu (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 11). 

Zájem chlapců o pohlavní úd je příčinou, která usnadňuje homosexuální hry mezi 

chlapci. V mladším věku jsou však méně časté. V tomto období jde spíše o vzájemné 

prohlížení pohlavních údů. Ke skupinovým hrám homosexuálního charakteru dochází až u 

starších chlapců (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 11 - 12)

U dětí je sexuální orientace mnohem rozptýlenější než později u dospělých. Max 

Dessoir tvrdí, že do čtrnácti či patnácti let je pohlavní pud u chlapců i dívek obvykle 

nerozlišený. U mladých lidí se tak vyskytuje záchvat homosexuality (E. Havelock, 1937, str. 

198). Dívky pěstují nadšenou oddanost k jiným dívkám, trochu starším, než jsou ony sami. 

Často jejich obdiv směřuje k učitelkám či vedoucím. Stejně jako dívky pociťují i chlapci 

homosexuální náklonnost ke starším hochům, které vnímají jako autoritu a někdy je uctívají 

jako hrdinu (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 12). S dotyčnou osobou chtějí 

být co nejčastěji a vznikající situace dostávají sexuální náboj, který může být provázen i 

sexuálním vzrušením. U mladých lidí, kteří si nejsou jisti svojí sexuální orientací, může tento 

zážitek vyvolat zneklidnění. Ve většině případů však jde o nehnutelnou mladistvou fázi (E. 

Havelock, 1937, str. 199).
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Dospívání je obdobím erotických experimentací. U chlapců může docházet např. 

k vzájemné onanii, u dívek k mazlení, objímání či líbání. Sexuální hry mezi chlapci jsou často 

doprovázeny představami o dívkách. Ve většině případů jde tedy o přechodné homosexuální 

projevy. Vrozená homosexualita, jako celoživotní směr pohlavního pudu, se nedá rozpoznat 

s jistotou dříve, než se zcela dovrší období jinošství - mezi osmnáctým a dvacátým rokem (E. 

Havelock, 1937, str. 199).

3.3 Coming Out

Coming out je proces rozpoznání atypické sexuální orientace a jejího osvojení (J. 

Zvěřina, 2003, str. 123). Podle Pavlíny Janošové začíná proces uvědomování si svého já 

v pubertě nebo v následujícím období adolescence. U mužů a žen probíhá odlišně. Proces 

dozrávání sexuality u mužů je pomalejší, a přesto u nich dochází k uvědomění si své orientace 

dříve než u žen. Lesbické ženy si nejsou svou sexuální orientací jisté i několik let. Plné 

sebeuvědomění homoerotického zaměření může u žen zastřít touha po dítěti a radost 

z mateřství (P. Janošová, 2000). 

Mnozí z homosexuálně orientovaných lidí interpretují své city k jedincům stejného 

pohlaví jako projev přátelství, a naopak své kamarádské vztahy s lidmi opačného pohlaví 

považují za lásku. Coming out může nastat až po letech heterosexuálního manželství. Pokud 

má pak manželka či manžel nechuť či odpor k souloži, je to často přičítáno sexuální dysfunkci

(A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 43).

Podle Pavlíny Janošově (2000) představují Coming out dvě hlavní fáze, jež lze dále 

rozdělit do pěti bodů, kterými jedinec většinou postupně prochází a které se mohou prolínat:

1. Vnitřního coming out - zjištění skutečnosti o svém zaměření a její akceptace 

a. precoming out - jedinec si uvědomuje svoji odlišnost, ale nedokáže ji 

      vyjádřit

b. vlastní coming out - člověk pojmenuje svoji odlišnost

   - zprvu ji může odmítat, ale po čase ji přizná sám sobě i jinému člověku

2. Vnější coming out - uspořádání života v souladu s nastalou situací 

a. fáze explorace - navazování prvních sexuálních vztahů a experimentace

b. fáze partnerství - tvorba trvalejších sexuálních a partnerských vztahů 

       odpovídajících celkovým citovým potřebám jedince
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c. fáze integrace - dotvoření hodnot, upevnění role jedince ve vnějším světě, 

    integrace osobnosti

Už dětství některých homosexuálů bývá problematické. Jejich prehomosexuální 

chování, které jsem popsala již výše, nemusí splňovat očekávání rodičů. V těchto případech 

bývá častěji narušen vztah mezi otcem a synem. Syn je pro otce zklamáním, jelikož se 

nechová tak jak by si přál, „klukovsky“. To je také důvod, proč homosexuálové tak často 

vykreslují svého otce nepříznivě (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992, str. 37). Právě 

sdělení pravdy o své homosexuální orientaci rodičům je podle 52% dotázaných homosexuálů 

(podle výzkumu lesbických žen J. Talandové z roku 1997) nejtěžší částí coming outu.

Tento proces je provázen depresivními stavy a pocity těžké beznaděje. Z mnohdy 

komplikované situace hledají homosexuální jedinci únik buď formou citového zapření a 

následného vstupu do manželství, nebo sebevraždou. E Havelock (1937) uvedl příklad muže, 

který se pokusil kvůli své orientaci o sebevraždu. Poté však jako důvod svého jednání uvedl 

nešťastnou lásku k ženě. Většina těch, kteří se o sebevraždu pokusili, si sice uvědomila své 

homosexuální cítění, ale už nikdy nepřijala kladně svoji homosexuální totožnost (S.G. 

Schneider, N.L. Farberow, G.N. Krugs, 1989, str. 381 - 394).

V procesu vytváření vlastní identity během uvědomování si vlastní orientace je pro 

mladé homosexuály těžký také fakt, že ve svém okolí většinou nenacházejí kladné 

homosexuální identifikační vzory. V médiích či ve svém okolí těžko tyto vzory nalézají. 

Viděny jsou často pouze extravagantní jedinci, kteří na svoji „odlišnost“ upoutávají. Ona 

„normální“ homosexualita je neviditelná (M. Fafejta, 2004).

Jak u homosexuálních, tak i u heterosexuálních jedinců může docházet k tzv. 

Egodystonní sexualitě, tzn. k vnitřní nevyrovnanosti se svou orientací. Mezi další formy 

vyrovnání se se svojí sexualitou uvádí A. Brzek a J. Pondělíčková (1992) vnímání 

homosexuality jako normy či dokonce supernormy. Z tohoto pojetí pak mohou vycházet 

některé extrémně laděné organizace homosexuálů.

3.4 Partnerství

Pro každého jedince, bez ohledu na jeho orientaci, je přirozené vytvářet trvalé vazby 

s druhými. Heterosexuální lidé si za svého životního partnera vybírají člověka opačného 
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pohlaví a pro homosexuálně orientované jedince je odpovídajícím partnerstvím vztah

stejnopohlavní (P. Janošová, 2000).

Podle zjištění A. Brzka a J. Pondělíčkové (1992) jsou homosexuální páry v intimním

životě spokojenější než páry heterosexuální. Lesbické ženy údajně trpí méně sexuální 

dysfunkcemi než ostatní ženy. Jde zde především o poruchy vybavování orgasmu. Klinické 

výsledky ukázaly, že heterosexuální ženy často orgasmus před partnerem předstírají, a to ze 

strachu, aby pozice v jejich páru neutrpěla újmu (P. Janošová, 2000). V lesbickém páru je 

takovýto případ ojedinělý. Důvodem může být také fakt, že vztah ženského homosexuálního 

páru je založen na větší intimitě (Gilligan 1982, Miller 1976). 

Homosexuální partnerství jsou charakteristická větší rovností mezi protějšky. 

V heterosexuálním páru vystupuje do popředí většinou muž, ať již z důvodu finančního 

přínosu, fyzické síly či tradičního postavení muže ve společnosti (R. P. Cabaj, T. S. Stein, 

1996). Homosexuální jednici jsou celkově méně svázáni genderovými stereotypy o mužské a 

ženské roli. Přesto většina homosexuálních párů funguje na stejném principu jako páry 

heterosexuální, kde má každý svoji úlohu - mytí nádobí, oprava auta atd. (M. Fafejta, 2004).

Lesbické páry jsou v průměru stabilnější než páry homosexuálních mužů (A. Brzek, J. 

Pondělíčková - Mašlová, 1992). Tento fakt vychází z celkové odlišnosti mužské a ženské 

homosexuality7. Mužské svazky často nejsou založeny na vzájemné věrnosti. K případné 

nevěře se však homosexuální muži staví shovívavěji (P. Janošová, 2000).

Pokud se rodina nesmířila s homosexuální orientací své dcery či syna, pak také často 

ani nepodporuje partnerství, do kterého jejich dítě vstoupilo. Tomuto páru poté chybí zázemí 

rodiny a její opora při řešení vlastních problémů. Uzavírá se tak do větší izolovanosti, z čehož 

plyne užší semknutí partnerů ale často také příchod ponorkového stavu.

Homosexuální pár má všeobecně nižší společensko-právní status. Představitelé 

homosexuální komunity dlouho čelili odmítavým postojům vlády k uzákonění registrovaného 

partnerství. Jejich snaha však došla k zdárnému konci a od 1. července 2006 platí v České 

republice institut registrovaného partnerství. To přineslo homosexuální menšině výhody nejen 

v oblasti lidských práv, ale zlepšilo i jejich postavení v oblasti ekonomie, v otázkách 

daňových a právních. Jedná se především o zákony týkající se dědictví, vzájemné vyživovací 

povinnosti, zákony týkající se společného majetku atd.

V oficiálně uznaném partnerství spolu tedy mohou homosexuální páry žít a stárnout. 

Starší homosexuálové sice již nenavštěvují v takové míře gay-podniky jako mladí 

                                                            
7

Viz kapitola Mužská a ženská homosexualita
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homosexuální jedinci, ale přesto udržují vzájemné kontakty s lidmi stejného zaměření. Starší 

homosexuální muži bývají více vyrovnaní a dokonce spokojenější než respondenti mladšího 

věku (P. Janošová, 2000). Potíže však pociťují s ubývající atraktivitou a tím i se sexuálním 

zájmem ze strany druhých. U lesbických žen bylo zjištěno, že i ve stáří jsou dosud sexuálně 

aktivní. Nejčastěji v rámci partnerství se ženou podobného věku.

4 Ženská a mužská homosexualita

V odborné literatuře zabývající se sexuální orientací se více informací dozvíme o 

homosexualitě mužské než o ženské. Čím je to způsobeno? Jedním z důvodů může být fakt, 

že po dlouhou dobu ležela věda v rukou mužů. Zkoumali se tedy především mužské činnosti a 

mužské problémy a zájem o ženy byl pouze okrajový (S. Beauvoirová, 1967). Dalším 

důvodem může být fakt, že ženská homosexualita není tolik nápadná. Proto se může zdát, že 

se tento jev dotýká ve větší míře mužů než žen (A. Brzek, J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

Podle Martina Fafejta (2004) je častěji sankciováno „žensky“ pasivní chování mužů 

než „mužsky“ aktivní chování žen. Mohli bychom tedy homosexuální jedince rozlišit na:

- maskulinní gaye - homosexuálně orientovaní muži, kteří se cítí a chovají

přiměřeně mužsky; zdůrazňují svoji mužnost a okolí často nemá tušení o jejich 

homosexuální orientaci

- feminní gaye - tzv. zženštilí muži, jejichž pohyby jsou karikaturou ženství, 

kdy si vybírají povolání typu kadeřník či módní návrhář, libují si ve 

výstřednosti. Martin Fafejta (2004) takovýto typ homosexuálů zařazuje spíše 

do kategorie transgenderů 

- maskulinní lesby - ženy, které mají tendenci zaujímat místo v tradičně 

mužských povoláních; mají negativní vztah k typicky ženským činnostem (př. 

péče o domácnost), svým vystupováním, oblečením či účesem připomínají 

muže8

- feminní lesby - homosexuálně orientované ženy, které se cítí a chovají 

přiměřeně žensky, odpovídají tomu, jak by podle společnosti měla vypadat 

žena9

                                                            
8

Z genderového hlediska jsou pojmy muž a žena pouhými konstrukty společnosti. Pro lepší orientaci však budu 
těchto termínů používat právě tak, jak je chápe daná společnost.
9 Při tomto rozdělení vycházím z literatury M. Fafejta (2004), E. Havelocka (1937), A. Brzka a  J. Pondělíčkové -
Mašlové (1992)
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Některé formy jednání, které by byly u mužů považovány za projev homosexuality, jsou u žen 

brány jako normální - držení se za ruce, objímání.

A. Brzek a J. Pondělíčková - Mašlová (1992) uvádějí, že 52% lesbických žen mělo 

před prvním kontaktem se ženou buď časté, nebo alespoň ojedinělé sexuální styky s mužem. 

Některé je prožívaly lhostejně, části z nich byly příjemné. Zde však můžeme spatřit rozdíl 

mezi homosexuálním mužem a ženou. U mužů musí dojít ke vzrušení, aby mohl nastat 

pohlavní akt, zatímco u žen není potřebné. Proto i homosexuální žena může mít sexuální styk 

s mužem, aniž by partner pojal jakékoli pochybnosti.

U pohlavního aktu homosexuálních mužů můžeme rozdělit jedince na aktivní a 

pasivní10. Toto rozdělení však není u žen vhodné. U mužů dochází k análnímu a orálnímu 

sexu, či k onanii. U žen můžeme mluvit též o orálním sexu, o masturbaci či zavádění 

předmětů do pochvy. Ženská sexuální aktivita je oproti heterosexuálním párům i párům 

mužských homosexuálů celkově nižší. Ženy se více soustřeďují na jiné tělesné aktivity, 

především na dotyky, mazlení, objímání apod. (Loulan, 1988). Jejich sexualita je spjata spíše 

s citovými potřebami než biologickými. U mužů je tomu spíše naopak. Proces sbližování je 

mezi muži zřejmě rychlejší než mezi ženami a potřeba domova a stabilnějšího vztahu se u 

homosexuálních mužů začíná objevovat později. Ženy naopak touží po stálém vztahu, který 

by uspokojoval nejen jejich sexuální potřeby, ale právě i potřeby duševní (A. Brzek a J. 

Pondělíčková - Mašlová, 1992). Naopak muži homosexuálové jsou mnohem promiskuitnější. 

M. Ridley (1994) uvádí, že homosexuálové jsou promiskuitnější než heterosexuální muži. Ve 

své práci cituje Donalda Symonse z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře, který zastává 

názor, že homosexuální muži mají za život v průměru vyšší počet sexuálních partnerů, 

protože se řídí samčími sklony a instinkty a nedrží je na uzdě samičí zdrženlivost. Může za to 

obecná mužská touha po sexuální pestrosti, kdy homosexuální prostředí nabízí uspokojení 

této touhy. Naopak ženská zdrženlivost vede u lesbických žen k vytváření pevných svazků 

(Eberhard, 1985).

Ženská varianta homosexuality je společensky lépe přijímaná než varianta mužská. 

Přesto jsou však ženy stejně jako muži obezřetné při sebesdělování ostatním lidem (P. 

Janošová, 2000, str. 59)

To, co však mají homosexuální muži a ženy společného, je ono nelehké období, 

kterým si musejí projít v momentě, kdy si uvědomí svoji orientaci. U žen může být přijetí 

                                                            
10

V některých společnostech není aktivní muž při homosexuálním aktu považován ta homosexuála.
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homosexuality oddáleno mateřstvím. Průběh procesu coming out je však u obou pohlaví 

stejný (A. Brzek a J. Pondělíčková - Mašlová, 1992).

5 Normalita

5.1 Normy a hodnoty

„Normou se v sociální psychologii rozumí pravidlo či zásada, která je v daném 

společenském okruhu přijímána, očekávána a která určuje, jaké chování je v konkrétních 

podmínkách vhodné, správné a jaké nikoli“ (E. Syřišťová a kol., 1972). Normy tedy určují, 

jaké chování je přijatelné a usnadňují tak interakci mezi lidmi. Tyto normy jsou vázané na 

hodnoty, které jedinec přijímá. Eva Syřišťová klade důraz na to, aby docházelo k rozlišování 

mezi normami a hodnotami. Oba dva pojmy jsou sice společenským produktem a jsou 

jedincem osvojovány, ale osvojená hodnota je niternější než osvojená norma. Jedinec se 

s onou hodnotou identifikuje a stává se jeho součástí. Pokud dojde k takovému zvnitřnění u 

normy, stává se ona norma hodnotou (E. Syřišťová a kol., 1972).

K posuzování určitého chování pak musíme vzít v úvahu jak osvojené normy, tak i 

vnitřní hodnoty. „Hodnoty jsou výsledkem hodnocení a zároveň zdrojem dalších hodnocení. 

Hodnocení je v nich vždycky obsaženo. A samy musí být poznávány jako zdroje hodnocení“ 

(L. Prudký, 2009, str. 23). Chování je pak hodnoceno jako přijatelné podle toho, zda se v něm 

promítají přijaté hodnotové preference. Ty jsou zdrojem pro formulaci norem chování. Za 

nepřijatelné chování lze pak považovat „přestupek“ proti „obvyklému“ chování (L. Prudký, 

2009).

Přijatelnost určitého chování se zjišťuje na rozsáhlé škále, kde „převaha přijatelnosti 

daného chování napovídá o tom, že se z nepřijatelného chování („přestupku“) stává chování 

normální“ (L. Prudký, 2009, str. 257). Do určování toho, co je normální, vstupuje však 

několik faktorů. Jedná se o faktor společenský, kulturní a historický. 

Vliv kulturní a historický je již zmíněn v předchozích kapitolách. U společenského 

faktoru bych se ráda zabývala procesem sociálního srovnávání, které je prováděno jak sociální 

skupinou, tak i jedincem, který je do této skupiny začleněn. Toto určování normálnosti ve 

skupině se děje prostřednictvím vzájemných komunikací a interakcí. Členové přejímají 

názory a postoje své skupiny snáze a rychleji, než postoje a názory jiných skupin. Je zde 

patrný tlak ke stejnosti, uniformitě. Jedinec, který se odlišuje, je buď za pomoci zvýšené 
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komunikace veden ke shodě se skupinou, anebo dojde k úplnému přerušení interakce s tímto 

„deviantem“ a je od skupiny oddělen (E. Syřišťová a kol., 1972).

Helena Lyndová (1958) formulovala proces vzniku hanby, který vyvstává při odklonu 

od normy. Tento odklon vyvolává nesoulad vlastního chování s chováním a vnitřními 

hodnotami jiných lidí, na kterých člověku záleží. Pocit hanby je tedy spjat se sociálním 

prostředím. Stejně tak i hodnoty se utvářejí v tomto sociálním prostředí a to prostřednictvím 

socializace. Hodnoty jako takové mají vysokou tendenci k neměnnosti a jsou odolné vůči 

změnám. Během života se mění jen velmi zřídka a obtížně (L. Prudký, 2009).

Při zkoumání norem a hodnot lze využívat kvantitativního přístupu, který může sloužit 

jako východisko pro další šetření. Výsledky kvantitativního výzkumu „je sice třeba

zpracovávat, ověřovat, zkoumat i srovnávat, ale nelze očekávat, že by tímto prostřednictvím 

vznikl ucelený obraz o podobě a složení hodnot ve společnosti“ (L. Prudký, 2009). U 

kvantitativních výzkumů je respondentům předkládána určitá představa výzkumníků o 

hodnotách. Tento postup však umožňuje sledovat souvislosti mezi hodnotami. Kvantitativní 

přístup pak může být doplňován kvalitativním výzkumem.

5.2 Normalita a homosexualita11

Je zajímavé poslouchat názory lidí na to, co je normální. Normální je, když si malé děti 

hrají. Normální je, když mladý člověk dospívá a poznává první lásky. Normální je, když chce 

člověk najít někoho, s kým by strávil zbytek svého života. Podle čeho ale určujeme, co je a co 

není normální? Proč slýcháváme například věty: „Mařenka je lesba, ale její sestra je 

normální.“ Vyplývá z toho snad, že Mařenka není normální? Touto otázkou se zabývalo 

několik autorů. Některé jejich názory bych ráda uvedla právě v této kapitole. 

Psycholožka Eva Syřišťová (1972) rozlišila tři normativní hlediska, podle kterých lidé 

posuzují, co je vlastně normální.

1. Norma ideální - shrnuje, jak by měl vypadat ideální dokonalý člověk - vzdělaný, 

    výkonný, ohleduplný, schopný vytvořit fungující manželství atd.

2. Norma statistická (průměrová, většinová) - normální je to, co je blízko průměru a 

    početně převažuje, např.: mít v dospělosti zubní kazy, problémy s klouby atd.

3. Norma funkční - posuzuje člověka z hlediska funkce, jejíž plnění se od něj očekává 

    - dobrý sportovec, pracovník, manžel

                                                            
11

V této kapitole se budu o homosexualitu zajímat pouze z pohledu euroamerické kultury.
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Na základě tohoto rozdělení posuzují A. Brzek a J. Pondělíčková ve svém díle Třetí Pohlaví 

(1992) normalitu homosexuality, tj. sexuální orientace, a normalitu homosexuála, tedy 

nositele této orientace. U prvního kritéria docházejí k závěru, že nikdo z lidí není ideální. U 

normy statistické je homosexuál považovaný za jedince normálního - má normální výšku, 

inteligenci, normálně opotřebované klouby. Nesmí být však brána v potaz jeho sexualita. 

Homosexuální orientace jako taková za normální v tomto pohledu považovaná není. U třetího 

bodu může homosexuál splňovat veškeré funkce, ale opět se pro něj jeho orientace stává 

zátěží, a to především v jedné funkci - stát se matkou či otcem.

Z pohledu A. Brzka a J. Pondělíčkové je tedy homosexuál člověkem normálním, avšak

sama homosexuální orientace normálním jevem není.

Na tyto závěry reaguje Pavlína Janošová (2000), která s tímto pojetím nesouhlasí. Ve 

svém díle Homosexualita v názorech současné společnosti vykládá svůj vlastní pohled na tuto 

problematiku, kdy vztah homosexuality k normě dělí na dvě části:

a. niterná část - zde je kladen důraz na osobní spokojenost homosexuálního jedince s 

vlastním životem; záleží na prioritách a cílech každého člověka; pokud 

je jeho cílem založit rodinu a mít děti, pak se stává homosexuální 

orientace překážkou

- v této části hrají velkou roli postoje sociálního okolí; homosexuální 

jedinec je vnitřně se svojí orientací spokojenější, pokud je zároveň 

přijímán okolím

b. vnější část - zda nemá tato jinakost negativní etický dopad na společnost

- naše společnost není homosexuálními příslušníky nijak napadána ani 

ohrožována.

Pavlína Janošová (2000) tak dochází k závěru, že homosexuální člověk je schopen žít 

stejně hodnotný život jako ostatní lidé a jeho orientace je pouze jednou z možných variací 

lidské sexuality, případně lidského stylu (P. Janošová, 2000, str. 34).

Zajímavý je dále pohled Martina Fafejta (2004), v jehož pojetí je heterosexualita 

normativní. Určuje mnohé sociální normy a hodnoty, jsou jí podloženy tradiční sociální 

instituce jako manželství a rodina (M. Fafejta, 2004, str. 76). Dokonce se stává předlohou i 

pro homosexuální vztahy. Heterosexualismus by se však nemohl stát normou bez přítomnosti 

homosexuality. Heterosexuální společnost homosexualitu potřebuje k tomu, aby se vůči ní 

mohla vymezit.
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Z názorů těchto několika autorů nemůžeme zcela jasně říct, zda homosexualita 

odpovídá či neodpovídá normě. V každém případě hodnocení toho, co je a není normální, je 

čistě subjektivní záležitostí.

6 Formování postojů k homosexualitě

6.1 Homosexualita a veřejný prostor

To, jak je homosexualita společností hodnocená, ovlivňuje několik faktorů. Jedním 

z primárních vlivů, které na nás působí každý den, jsou média. Před rokem 1989 se v médiích 

o tabuizovaných tématech, kterými homosexualita byla, nemluvilo. A pokud ano, tak 

s pejorativním významem. Jaromír Volek (2004) uvádí, že na počátku 90. let se musela česká 

mediální krajina vypořádat s mnoha úkoly, mezi které patřilo právě i zvýšení obsahové 

plurality a diverzity médií. Téma homosexuality se tak pomalu dostávalo jak do 

dokumentárních, tak i do zábavních pořadů. To mělo za následek, že druhý den se 

homosexualita stala předmětem hovoru kolegů v práci, spolužáků ve škole i rodičů a dětí u 

večeře (J. Meyrowitz, 2006). Ledy byly prolomeny a lidé mohli získávat na toto téma více 

informací.

V médiích se začali objevovat herci a herečky, zpěváci a zpěvačky, kteří se veřejně 

přiznali ke své homosexualitě. Díky tomu si také společnost uvědomila a stále uvědomuje, že 

homosexuální jedinci jsou vlastně „normální lidi“ (Martin Vaculík, Petra Červenková, 2007).

Gay a lesbické organizace pořádají veřejné akce, které jsou společností vnímány se 

smíšenými pocity. Jednou z nejvíce propagovaných gay a lesbických akcí v Čechách je Gay 

Pride. Jedná se o průvody oslavující gay, lesbickou, bisexuální a transgender kulturu a 

demonstrující jejich práva a svobody. Jde vlastně o situaci, kdy jsou i heterosexuální lidé 

připraveni na to, že mohou na ulici potkat dva objímající se muže či dvě líbající se ženy. Tím 

roste i celková tolerance veřejnosti k homosexuálům. Za obvyklých situací je však veškerý 

homosexuální projev ve veřejném prostoru považovaný za neslušný. Homosexualita je 

soukromou preferencí, proto má spadat do prostoru soukromého (M. Fafejta, 2004, str. 80). 

Všichni lidé však nejsou k homosexuálně orientovaným jedincům tolerantní. 

Homosexuálové se mohou v běžném životě setkávat se sociálním fenoménem nazývaným 

jako homofobie. Homofobie představuje obavu či jiné nepříjemné pocity vyvolané v 

souvislosti s lidmi, kteří mají jinou než heterosexuální orientaci (I. Smetáčková, R. Braun,
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2009). Příčinou tohoto stavu je podle I. Smetáčkové a R. Brauna strach z toho, že 

homosexuální jedinci naruší stávající genderový řád, kde se ženy a muži navzájem doplňují. 

Homofobie se pak projevuje prostřednictvím homofobní šikany, která má stejné rysy jako 

běžná šikana, akorát s tím rozdílem, že se zaměřuje na gaye a lesby.

6.2 Sociodemografické vlivy

Velký vliv na vnímání a hodnocení homosexuality mají také sociodemografické 

faktory. Mezi nejvýznamnější se řadí pohlaví, věk, vzdělání a místo bydliště jedince (Martin 

Vaculík, Petra Červenková, 2007).

6.2.1 Postoje k homosexualitě z genderového hlediska

Odborné literatury týkající se mužů a žen je nepřeberné množství. Z drtivé většiny 

z nich se dozvíme, že muži a ženy jsou rozdílní tvorové - ať už ve strategii jejich genů, ve 

vzhledu či myšlení (Jaromír Janata, 1997). Jak je to však s jejich postojem a vnímáním 

homosexuality?

Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina pracovali s daty nasbíranými roku 1993 a 1998 a došli 

k závěru, že u mužů i u žen převládají medicinizující pohledy na homosexualitu -

homosexualita jako nemoc (P. Weiss, J. Zvěřina, 2001, str. 108). Z jejich výzkumů pak vyšlo 

dále najevo, že ženy mají k homosexualitě liberálnější postoje než muži. Tento výsledek je 

zajímavý již z toho důvodu, že muži jsou přitom otevřenější a pozitivněji naladěni k tématu 

sexuálního chování (P. Weiss, J. Zvěřina, 2001, str. 109).

Co je tedy důvodem liberálnějšího postoje žen k homosexualitě? Podle Jana 

Poněšického (2003) mají ženy větší schopnost vcítit se do druhého. Tato empatická schopnost 

vede v osobním životě k tomu, že ženy všechny okolní problémy kolem sebe pokládají za 

vlastní, vžívají se do jiných, spoluprožívají, a tudíž se snaží i pomoci (Jan Poněšický, 2003, 

str. 48). Tento fakt může být jedním z důvodu odlišného postoje mužů a žen k homosexualitě. 

Větší empatie žen se může odrážet právě v pozitivnějším přijetí homosexuálně orientovaných 

jedinců.

Při četbě Umlčeného těla od Roberta Murphyho mě zaujal úryvek, v němž autor, 

kvadruplegik, popisuje odlišné chování mužů a žen při setkání s postiženým jedincem. Ženy 

byly v těchto případech otevřenější, uvolněnější, jelikož neviděly v postiženém, skoro 

nehybném muži potenciální hrozbu. Tento mechanismus by se mohl vztáhnout i na setkání 

žen s homosexuálním mužem. Pro ženy tak gay nepředstavuje nebezpečí sexuálního 
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ohrožování a přijímají ho pozitivněji. Z šetření Martina Vaculíka a Petry Červenkové (2007) 

pak dále vyplývá, že většina dotazovaných mužů má strach ze sexuálního obtěžování. Tato 

představa může být pravděpodobně příčinou jejich negativního nahlížení na homosexuály.

6.2.2 Hodnocení homosexuality vzhledem k věku jedince

Jak jsem již uvedla výše, na utváření našich postojů mají vliv média, která jsou 

všudypřítomná. Média nám poskytují nové pohledy na homosexualitu, dávají nám více 

informací k této problematice. Poptávka po těchto informacích je charakteristická především 

pro mladé lidi, jejichž postoje se odrážejí právě v přístupech nabízených sdělovacími 

prostředky, jakými jsou např. televize či časopisy (P. Janošová, 2000, str. 154 - 155). Pro 

dnešní starší spoluobčany, kteří se v době dospívání vypořádávali se svojí sexualitou, bylo 

toto téma tabuizované a plné pejorativních předsudků. Být homosexuálem pro ně 

představovalo stigma, proto svoji orientaci často tajili nebo ji neakceptovali. Pavlína Janošová 

(2000) uvádí, že pokud lidé v průběhu dospívání a utváření svých názorů získají 

k homosexualitě odpor, mají i později větší tendence negovat nové poznatky, které by 

nezapadaly do jejich představ. Tzn. nepřijmout nový pozitivnější pohled na homosexualitu.

Dnešní mladí lidé jsou tedy o homosexualitě více informovaní. Existuje množství 

časopisů pro dospívající (př. Bravo), ve kterých se vyskytují články zabývající se právě touto 

tématikou (př. Láska, sex a trápení). Díky větší otevřenosti společnosti k homosexualitě mají 

nyní také větší možnost než generace starších mít v blízkosti někoho, kdo právě prožívá 

coming out (P. Janošová, 2000). V tomto těžkém období se snaží být pro svého přítele oporou 

a prožívají s ním jeho strasti dokonce více než jeho rodina (J. Talandová, 1997). Tato 

zkušenost se odráží i v jejich přístupu k homosexualitě jako takové, kdy se mohou stát 

tolerantnějšími.

Mladí lidé procházejí v dospívání tzv. obdobím vzpoury, kdy se snaží vybočit 

z modelů předávaných starší generací. Hledají svoji vlastní identitu, vlastní postavení ve 

společnosti. Z toho by mohlo vyplynout, že mají také větší pochopení pro odlišnost a menší 

názorovou vyhraněnost než starší věkové skupiny (P. Janošová, 2000).

Starší lidé si ve většině případů již svoji sexualitu uvědomili, zatímco pro mladé je 

charakteristický proces hledání identity. Proto zde nelze vyloučit možnost, že by se do situace 

homosexuálních lidí nemohli dostat. I tento fakt může mít vliv na utváření postojů mladých 

lidí k homosexualitě (P. Janošová, 2000).
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6.2.3 Vliv velikostní skupiny obce a přijetí homosexuality

Podle Heleny Kubátové (2010) si město spojujeme s rychlostí, spěchem, s ulicemi 

plnými lidí a dopravními prostředky, technickou civilizací atd. Zatímco venkov pro nás 

představuje pomalost, rozvážnost, emocionalitu, romantiku. Venkov tedy pojímáme jako 

tradiční předmoderní společnost a město jako společnost moderní.

Onu tradičnost venkova lze spatřit v pojetí života vesničanů – např. v genderovém 

rozdělení rolí. Z výzkumu Josefa Kanderta vyplynulo, že ženský svět na vesnici je světem 

domácnosti, zatímco mužský svět se točí kolem hospody. Žena má své „ženské“ funkce, 

zatímco muž plní „mužské“ činnosti. Je zde silné rozdělení mužského a ženského světa 

(Kubátová, 2010). Pokud někdo vybočí z této dané předlohy, budí rozruch, nezapadá a stává 

se předmětem klepů či posměchů. Josef Kandert zažil při svém výzkumu situaci, kdy ženy 

debatovaly o tom, zda je normální, aby mladý chlapec, který chodil s jednou z dcer 

přítomných žen, tkal doma koberce, což je považováno za výlučně ženskou práci (Kubátová 

Helena, 2010, str. 167). Co by však tyto ženy řekly na to, kdyby se onen chlapec nechtěl 

oženit s dcerou jedné z nich, jelikož by měl rád muže? Tím by zcela porušil genderový řád, 

který je ve vesnici nastolený. Vnesl by do něj něco cizího. A podle Heleny Kubátové jsou 

právě vesničané charakterističtí svojí nedůvěrou vůči všemu cizímu (str. 169).

Helena Kubátova (2010) i Bohuslav Blažek (1998) uvádějí, že vesnice je 

charakteristická silnou sociální kontrolou. Vyskytuje se zde menší počet obyvatel a vytváří se 

zde pevnější vazby mezi lidmi. Všichni se znají. Ve městě s vysokým počtem obyvatel nelze 

mít s každým osobní vztah. Velkoměstský člověk zaujímá k lidem rezervovaný a lhostejný 

postoj (Kubátová Helena, 2010, str. 171). Podle Heleny Kubátové poskytuje tato 

rezervovanost určitou míru osobní svobody. Člověk si tak může vytvářet svoji vlastní 

individualitu. Touto individualitou se snaží odlišit od masy, která ve městě žije, a to určitou 

výstředností, vybočením (Simmel, 2003). A co vybočení z heterosexuální orientace, můžeme 

je ve městě považovat za více přijatelné? 

Z výzkumů Pavlíny Janošové (2000) vyplývá, že více homosexuálně orientovaných 

jedinců se objevuje právě ve větších městech. Obyvatelé měst tak mají větší příležitost než 

venkované setkat se homosexuálem12. Tím si vytvářejí určitou osobní zkušenost. Tato osobní 

zkušenost setkání s homosexuální osobou je důležitým činitelem formování postoje 

                                                            
12

Při tomto setkání je samozřejmě důležité, zda je jedinec seznámen se sexuální orientací druhého.
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k homosexualitě (Martin Vaculík, Petra Červenková, 2007, str. 62 – 70). Ve většině případů je 

pak tento postoj pozitivní - jsou to lidé jako já (Martin Vaculík, Petra Červenková, 2007).

6.2.4 Hodnocení homosexuality vzhledem k výši dosaženého vzdělání

Podle Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny (2001) je větší tolerance lidí vůči sexuálním 

odlišnostem výsledkem jejich lepší informovanosti. Čím více informací se k dané 

problematice lidem dostává, tím více roste jejich tolerance. Můžeme si tedy položit otázku: 

Co je pro člověka zdrojem informací? Podle Bohuslava Blažka to je především rodina, media 

a škola, tedy vzdělání. Čím větší je vzdělání jedince, tím větší je jeho informovanost a tím 

pádem roste i jeho tolerance, v našem případě tolerance k homosexualitě.

Musíme zde však počítat i se třetí proměnnou - druhem vzdělání. Tomáš Novák uvádí, 

že relativně nejvyšší stupeň rozvoje předsudků byl zaznamenán u studentů průmyslových škol 

a nejnižší u gymnazistů. Humanitní zaměření míru předsudků snižuje (Tomáš Novák, 2002, 

str. 47). 

Toto teoretické zakotvení souvisí i s předchozím textem týkajícím se velikostní 

skupiny obce. Velkoměstská individualita je založena na intelektuálním duševním životě 

(Helena Kubátová, 2010, str. 171). Lidé s vyšším vzděláním se orientují do velkých měst13, 

kde zároveň hledají uplatnění. Tím pádem mají tito lidé větší příležitost setkat se 

s homosexuály14, kteří se podle Pavlíny Janošové více vyskytují právě ve větších městech. 

Mohou si tak utvořit vlastní zkušenost, která je důležitým činitelem formování postoje 

k homosexualitě (Martin Vaculík, Petra Červenková, 2007, str. 62 – 70).

V práci Pavlíny Janošové mě zaujala jedna z jejích myšlenek, která by mohla být také 

vysvětlením vlivu vzdělání na postoj k homosexualitě. „Skupina vysokoškolsky vzdělaných 

lidí si záležitost homosexuality připouští více než středoškoláci, což je do jisté míry 

podmíněno tím, že většina vysokoškoláků na rozdíl od středoškolsky vzdělaných respondentů 

dosud neměla čas založit dlouhotrvající uspokojivý rodinný život, který by pro ně znamenal 

jistotu, že se do situace homosexuálních lidí nemohou dostat“ (Pavlína Janošová, 2000, str. 

117).

6.2.5 Vliv víry na postoj k homosexualitě

V této části se budu zaobírat zejména křesťanstvím, jakožto nejrozšířenější 

monoteistickou vírou v Evropě. Názory křesťanů jsou ovlivněny interpretací biblických 

                                                            
13 Důležitým faktorem také je, že většina vysokých škol se vyskytuje právě ve velkých městech.
14

Viz poznámka 2
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příkazů a zákazů, které se týkají také sexuality. Sexualita jako taková je vnímána vcelku 

pozitivně, měla by však být realizovaná uvnitř manželství a vést k plození dětí. „V otázce 

homosexuality vycházejí církve z doslovné interpretace biblických textů, jež stejnopohlavní 

aktivity zakazují“ (P. Janošová, 2000, str. 77) - „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba 

se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ (3. Mojžíšova 20,13)

Soužití dvou lidí stejného pohlaví je podle křesťanů útokem na rodinu, na základní 

jednotku společnosti, kde se rodí a vychovávají další generace. Homosexuální páry nemohou 

naplnit onu reprodukční funkci.

Postoje křesťanů k tématu homosexuality však nevycházejí pouze z biblických textů, ale 

mohou být také ovlivněny stále zvyšující se tolerancí společnosti. Díky tomu mohou vznikat 

odlišné přístupy k homosexualitě. Autoři A. Brash (1995) a  A. Cooper (1989) rozdělují tyto 

přístupy do čtyř skupin:

1. přístup zavrhující - trestající - tento přístup prosazuje tradiční biblický názor, že 

homosexualita a veškeré její projevy jsou zavržení a odsouzení hodné. Zakazuje 

homosexuální styky, jelikož sexualita může probíhat pouze v manželství.

2. přístup zavrhující - netrestající - tento přístup zavrhuje homosexuální akty, ne však 

homosexuální osoby. Homosexuální vztah je však neslučitelný s Božím stvořitelským řádem. 

Homosexuální jedinec se tedy buď má adaptovat na heterosexuální život, anebo žít 

v doživotním celibátu.

3. přístup přijímající s omezením - homosexuální láska i její tělesné projevy jsou 

přijatelné, ale jde v podstatě o nedokonalý a neúplný sexuální projev.

4. plně přijímající postoj - homosexualita je pojímána jako část Božího plánu stvoření, 

kdy homosexuální lidé jsou znamením bohaté rozmanitosti stvoření. Homosexuální projevy 

jsou přirozené a dobré. To se však netýká homosexuálního chování, které je založeno pouze 

na sexualitě, a kde převládají promiskuitní tendence. 

Názory věřících tedy nelze generalizovat. Přesto však z provedených výzkumů (viz 

Pavlína Janošová, 2000) vychází, že většina věřících se k tématu homosexuality staví 

odmítavě.
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7 Metodologická část

7.1 Cíl práce

Cílem mé praktické části je zjistit, jak se liší postoje k homosexualitě během let 1991, 

1999 a 2008. Zaměřím se také na faktory, které by mohly ovlivňovat formování těchto 

postojů a jak se vliv těchto faktorů proměňuje v čase. Ke svému výzkumu využiji datový 

soubor z mezinárodního komparativního výzkumu European Values Study (dále jen EVS).

7.2 Datový soubor a proměnné

K vypracování praktické části své bakalářské práce použiji data EVS z roku 1991, 

1999 a 2008 pro Českou republiku. Sběr dat proběhl formou dotazníku, který byl vyplňován 

na základě rozhovoru administrátora EVS s respondentem. Velikost vzorku z roku 1991 činí 

2109 respondentů a sběr dat proběhl od 26. 8. 1991 do 6. 10. 1991. Data z roku 1999 obsahují 

1908 probandů a sběr se konal od 1. 3. 1999 do 31. 5. 1999. V roce 2008 vyplnilo EVS 

dotazník 1821 respondentů, a to v období od 5. 5.2008 do 2. 11.2008. 

Vzorek pro můj výzkum se skládá z lidí ve věku 18 let a výše. Jde o jedince, kteří mají 

v České republice svoji domácnost, bez ohledu na národnost, státní občanství či jazyk. 

Respondenti byli vybíráni ze všech krajů České republiky, a to metodou vícestupňového 

náhodného výběru.

Počet otázek v dotazníku se od roku 1991 do roku 2008 pohybuje mezi 103 až 136. Ke 

své práci jsem musela využít pouze takové otázky, které se objevovaly v dotaznících ze všech 

tří let. Stěžejní pro mě byly především dvě - první otázka zjišťovala, jaká jednání hodnotí 

respondenti za ospravedlnitelná a jaká nikoli. Vzhledem k normám představují dané typy 

jednání „přestupky“, které mohou být součástí každodenního života. Po provedení faktorové 

analýzy jsem pak již pracovala pouze s hodnocením homosexuálního jednání. Zajímal mne 

především posun nepřijetí tohoto typu „přestupku“ během časového období od roku1991 do 

roku 2008. Druhá otázka se dotýká norem, které jsou utvářeny sociální skupinou. Její znění je 

následující: „Vyberte skupiny lidí, které byste nechtěl/a mít za sousedy.“ Zde se tedy 

zaobírám skupinami sousedů, které se mohou jevit jako „deviantní“, tzn. narušující uniformitu 

instituce sousedství. Po zpracování faktorové analýzy se opět zabývám pouze postojem 

k sousedům homosexuálům. Následně pracuji s devíti proměnnými, které mohou mít vliv na 

hodnocení respondentů. Tyto proměnné rozděluji na sociodemografické a na proměnné 

názorové a hodnotové. Vzhledem k teoretické části (kap. 6.2) jsem předpokládala vztah 
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vybraných sociodemografických proměnných s hodnocením ne/přijatelnosti homosexuálního 

jednání a homosexuálních sousedů. Zbylé tři proměnné jsem vybrala pro rozšíření svého 

výzkumu o vliv názorových a hodnotových orientací a také z toho důvodu, že jsem doposud 

nenarazila na výzkum, který by se zabýval vlivem pocitu štěstí, důvěry v ostatní lidi a názoru 

na single matky na ne/přijetí homosexuality.

7.2.1 Otázka č. 1

Prosím řekněte mi pro každý z následujících výroků, zda dané jednání je vždy 

ospravedlnitelné, není nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím.

(odpovědi: 1 = nikdy až 10 = vždy, -99 = neodpověděl)

a) Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění.

b) Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě.

c) Šidit na daních, když je příležitost.

d) Nasednout do auta, které patří někomu jinému, a z legrace s ním odjet.

e) Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš.

f) Jako ženatý/vdaná mít milostný poměr.

g) Pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí.

h) Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností.

i) Homosexualita.

j) Prostituce.

k) Potrat.

l) Rozvod.

m) Euthanasie (ukončení života nevyléčitelně nemocného).

n) Sebevražda.

o) Politicky motivovaná vražda.

p) Vyhazování odpadků na veřejném místě.

q) Řízení auta pod vlivem alkoholu.

r) Lhát ve vlastním zájmu

Tyto typy jednání (a - r) se shodují ve všech třech dotaznících.

Ve výzkumu z roku 1991 se mezi možnostmi chování objevuje také:

Koupit něco, o čem víte, že je to kradené.

Ponechat si peníze, které jste našel (našla)
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Bitka s policií.

. Nenahlášení škody způsobené náhodou na zaparkovaném vozidle.

Vyhrožování dělníkům, kteří se odmítají připojit ke stávce.

Zabití v sebeobraně.

V dotazníku z roku 1999 se ještě navíc vyskytuje:

Platit za služby v hotovosti a bez dokladu a vyhýbat se tak placení daní.

Provozovat příležitostný sex.

Kouřit ve veřejných budovách.

Překračovat rychlost v obydlených zónách.

Možnosti placení za služby v hotovosti a provozovat příležitostný sex se objevují i v šetření 

z roku 2008. K těmto jednání se však přidávají ještě:

Vědecké experimenty na lidských zárodcích

Genetická manipulace potravin

Umělé oplodnění dárcem

Trest smrti

7.2.2 Otázka č. 2

    V tomto seznamu jsou různé skupiny lidí. Můžete prosím vybrat všechny ty, které 

   byste nechtěl/a mít za sousedy?

(odpovědi: 0 = skupina nebyla zmíněna, 1 = skupina byla zmíněna, -99 = neodpověděl)

    a) Lidé s kriminální minulostí

    b) Lidé odlišné rasy

    c) Levicoví extrémisté

    d) Lidé, kteří jsou často opilí

    e) Pravicoví extrémisté

    f) Velmi početné rodiny

    g) Duševně nemocní lidé
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h) Muslimové

i) Přistěhovalci / cizí dělníci

j) Lidé, kteří mají AIDS

k) Lidé užívající drogy

l) Homosexuálové

m) Židé

n) Rómové

Opět jsou tyto možnosti ve všech třech výzkumech shodné. V roce 1999 a 2008 se 

však k těmto typům sousedů přidali ještě těžcí alkoholici a duševně nemocní lidé byli 

nahrazeni citově nevyrovnanými jedinci. V dotazníku z roku 2008 se mezi výběr nežádoucích 

sousedů započítali také křesťané.

7.2.3 Sociodemografické proměnné

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

1. do 29 let

2. 30 - 39 let

3. 40 - 49 let

4. 50 - 59 let

5. 60 a více let

9. nezjištěno

2. Pohlaví respondenta

1. muž

2. žena

3. Jaký je Váš současný rodinný stav?

1. ženatý/vdaná

2. žiji s druhem, družkou

3. rozvedený/rozvedená

4. žijící odděleně

5. vdovec, vdova

6. svobodný, svobodná

-99. neodpověděl/a
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4. Věk ukončení školní docházky 

1. v méně než 16 letech

2. v 16 - 19 letech

3. ve 20 letech a více

-99. neodpověděl/a

5. Velikostní skupina obce (místa bydliště)

1. do 1 999 obyvatel

2. 2 000 - 4 999 obyvatel

3. 5 000 - 9 999 obyvatel

4. 10 000 - 19 999 obyvatel

5. 20 000 - 49 999 obyvatel

6. 50 000 - 99 999 obyvatel

7. 100 000 - 499 999 obyvatel

8. 500 000 a více obyvatel

-99. bez odpovědi

6. Nezávisle na tom, zda chodíte do kostela nebo ne, mohl/a byste říci, že jste …

1. věřící

2. nevěřící

3. přesvědčený ateista

4. nevím

-99. neodpověděl/a

7.2.4 Hodnotové a názorové proměnné

7. Mohl/a byste říci, podle svých životních zkušeností, že většině lidí je možno důvěřovat, 

nebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný?

1. většině lidí je možno důvěřovat

2. člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný

3. nevím

-99. neodpověděl
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8. Chce-li žena dítě, ale chce je vychovávat sama a žít bez muže, schvalujete to nebo ne?

1. schvaluji

2. neschvaluji

3. záleží na okolnostech

9. neví

-99 neodpověděl/a

9. Když zvážíte všechny okolnosti, řekl/a byste, že jste:

1. velmi šťastný/á

2. celkem šťastný/á

3. ne moc šťastný/á

4. vůbec ne šťastný/á

-99. neodpověděl/a
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Na této straně jsou uvedeny výzkumné otázky a z nich vyplývající hypotézy, které se 

zabývají problematikou ne/přijímání homosexuality.

7.3 Stanovení výzkumných otázek

VO1: Jak je homosexualita vnímána vzhledem k jiným typům chování?

VO2: Jak se mění přístup obyvatel k homosexuálům v čase?

VO3: Jaké skupiny lidí jsou k homosexualitě tolerantnější? 

7.4 Hypotézy

H1: Lidé, kteří odsuzují homosexualitu, budou také častěji odsuzovat nevěru, potraty a 

rozvody.

H2: Během let negativní postoj k homosexualitě klesá.

H3: Starší lidé vnímají homosexualitu negativněji než mladší generace.

H4: Muži mají k homosexualitě negativnější postoj než ženy.

H5: Lidé s vyšším vzděláním mají k homosexualitě méně odmítavý postoj než lidé 

s nižším vzděláním.

H6: Obyvatelé žijící v menších obcích mají negativnější postoj k homosexuálně 

orientovaným jedincům než obyvatelé větších měst.

H7: Svobodní jedinci mají k homosexualitě méně negativní postoj než vdaní a ženatí 

lidé, zároveň vdaní a ženatí jedinci jsou v tomto ohledu méně odmítaví než vdovy a 

vdovci.

H8: Věřící hodnotí homosexualitu negativněji než nevěřící.

H9: Lidé, kteří méně důvěřují ostatním, jsou k homosexuálům méně tolerantní.

H10: Jedinci, kteří neschvalují, aby žena vychovávala dítě sama, vnímají 

homosexualitu negativněji než ti, kteří toto jednání schvalují.

H11: Ti, kteří se necítí být šťastni, jsou k homosexualitě méně tolerantní než šťastní 

lidé.

7.5 Metody zpracování dat

Ve své práci využívám analýzu kvantitativních dat, která mi umožňuje hledat 

závislosti v rozsáhlých datových souborech, porozumět složitým komplexním datovým 

strukturám a efektivně využít sbíraná data. K vyhodnocení a zpracování dat používám 

statistický software SPSS 15.0. Pracuji zde s explorační faktorovou analýzou, konkrétně s
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metodou hlavních komponent (Principal Components Analyze). Díky tomu mohu analyzovat 

korelace většího množství měřitelných proměnných a na základě toho určit proměnné, které 

k sobě statisticky patří. Faktorová analýza tedy redukuje původní počet proměnných a vytváří 

menší množství nových charakteristik, nazývaných jako faktory. Díky této metodě mohu 

určit, do jaké skupiny lidí a činností je homosexualita respondenty řazena. Dále využívám 

metodu analýzy párových vztahů za pomoci Pearsonova Chi – Square testu, který pomáhá 

zjistit, zda mezi dvěma znaky existuje prokazatelný vztah. Statistika chí kvadrát zamítá, či 

nezamítá nulovou hypotézu o závislosti nebo homogenitě na dané hladině významnosti alfa.

8 Analytická část

Mým prvním cílem bylo zjistit, jak respondenti vnímají homosexualitu vzhledem 

k jiným typům jednání. Zda a k jakým dalším jevům a aktivitám se homosexualita a 

homosexuálové vztahují. K tomu jsem využila faktorové analýzy dat, kterou jsem provedla ve 

všech třech sledovaných letech, a to jak u otázky sousedství, tak i u otázky týkající se 

ospravedlnitelnosti určitých jednání. Zprvu jsem předpokládala, že se faktor 

ospravedlnitelnosti bude podobat faktoru sousedů a že se budu moci ve své práci zaměřit již 

jen na jednu proměnnou. Avšak, jak můžeme v tab. 1 vidět, můj předpoklad byl mylný. Proto 

budu nadále pracovat s oběma otázkami zvlášť. 

U faktorové analýzy pro rok 1991 vyšly u otázky týkající se sousedství tři faktory a u 

ospravedlnitelnosti jednání se objevilo faktorů pět. U obou analýz se homosexualita zařadila 

jasně do daného faktoru. Ve faktorové analýze z roku 1999 vyšly u obou otázek faktory čtyři 

a i zde homosexualita nezasahovala do jiných skupin jednání, než je uvedeno v tab. 1. Pro rok 

2008 se u otázky zabývající se sousedstvím s homosexuály počet faktorů snížil opět na tři a u 

druhé otázky nám vyšly faktory čtyři. I v těchto výpočtech se homosexualita vztahovala 

pouze k jednomu faktoru. Tím můžeme vyloučit, že by bylo homosexuální jednání a 

homosexuálně orientovaní sousedé zakotveni v jiných souvislostech.
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Tab. 1: Výsledky faktorové analýzy se složením faktorů, v nichž se vyskytuje homosexualita

Jaké lidi byste nechtěl/a mít za sousedy Ospravedlnitelnost jednání

Rok 1991

8.k) narkomani ,735 v293 - potrat ,766

8.d) opilci ,622 v294 – rozvod ,748

8.j) nakažení AIDS ,587 v291 - homosexualita ,677

8.a) kriminálníci ,584 v300 – zabití v sebeobraně ,592

8.l) homosexuálové ,557 v297 – sebevražda ,547

v292 - prostituce ,521

v296 – euthanasie ,520
Rok 1999

7.H - muslimové ,653 65.J - rozvod ,830

7.B - jiné rasy ,623 65.I - potrat ,830

7.L - homosexuálové ,611 65.H - homosexualita ,698

7.J - nakažení AIDS ,603 65.K - euthanasie ,628

7.I - imigranti/ zahraniční pracovníci ,559 65.L - sebevražda ,502

7.M - židé ,528 65.T - prostituce ,446
Rok 2008

židé (Q6M) ,724 potrat (Q68I) ,837

odlišné rasy (Q6B) ,665 rozvod (Q68J) ,813

homosexuálové (Q6L) ,640 homosexualita (Q68H) ,793

velké rodiny (Q6F) ,623 mimotělní oplodnění (Q68S) ,651

křesťané (Q6O) ,607 euthanasie (Q68K) ,554

muslimové (Q6H) ,573 sebevražda (Q68L) ,431

imigranti/zahraniční pracovníci (Q6I) ,569

emočně nestabilní lidé (Q6G) ,561
Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study (celkové výsledky faktorové
analýzy viz příloha)

Čísla v tabulce ukazují faktorové zátěže. Jedná se zde o koeficient korelace mezi 

danou proměnnou a určitou hypotetickou (latentní) proměnnou.

V roce 1991 se ve faktoru sousedství společně s homosexuálně orientovanými jedinci 

vyskytli také lidé nakažení AIDS, narkomani, opilci a sousedé s kriminální minulostí. Jedná 

se zde tedy převážně o jedince, jejichž chování se může nějakým způsobem považovat za 

deviantní.  Takto hodnotící lidé si pod tímto faktorem mohou představit jedince ohrožující 

jejich bezpečí a narušující klid. Homosexualitu by tedy v roce 1991 bylo možné zařadit mezi 

sociální deviace, jako rušivé chování.

Výše zmíněný faktor se odlišuje od výsledků z let 1999 a 2008. V roce 1999 se vedle 

homosexuálů, ve skupině nežádoucích sousedů, objevili opět lidé nakažení AIDS, avšak 
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přidali se k nim i muslimové, židé, imigranti či zahraniční pracovníci a lidé jiné rasy. Pokud 

se podíváme na tuto skupinu sousedů, vidíme, že se zde vyskytují především rasově odlišní 

jedinci. O tomto roce bychom tedy mohli říct, že zde převažuje názor na homosexualitu jako 

na jev blízký rasovým odlišnostem. Nejedná se zde tedy již o nějaké výrazné rušivé chování, 

ale důležitým prvkem se stává rasová snášenlivost. Homosexuální jedinci se tedy během 8 let 

přesunuli z oblasti sociální deviace do oblasti, kterou bychom mohli definovat na základě 

rasové odlišnosti vyskytujících se jedinců.

Faktorová analýza dat z roku 2008 ukázala poměrně stejné výsledky jako předchozí 

analýza s daty z roku 1999. K výše zmíněným jedincům se přidali ještě emočně nestabilní

lidé, křesťané a velké rodiny. Opět se tedy jedná o sousedy odlišné rasy a vyznání, a 

rozdílných emočně-sociálních kompetencí. Můžeme zde tedy opět mluvit o určité 

snášenlivosti, postoji k odlišnosti.

Nyní se zaměřím na faktory ospravedlnitelnosti jednání. Jak lze v tab. 1 vidět, skupiny 

chování, které mají nějaký společný rys s homosexualitou, se v každém roce relativně shodují. 

Jde o tyto jevy: potrat, rozvod, euthanasie, prostituce a sebevražda. Ve výsledcích z roku 1991 

se objevuje také zabití v sebeobraně, a v letech 2008 mimotělní oplodnění15. Z pohledu norem 

se jedná o „přestupky“ proti obvyklému chování, kdy závisí na míře jejich přijatelnosti či 

nepřijatelnosti. Normy chování vystupují v určitém smyslu jako „aktivizace hodnot“16. 

Hodnoty jsou pak stabilní a odolné vůči výkyvům. To může být důvod, proč u faktorů ze 

všech tří let nedochází k výrazným změnám.

Jednání v těchto faktorech odráží postoje a hodnocení konzervativních jedinců. Jde 

zde o jevy narušující určitý řád společnosti. V těchto faktorech se vyskytují projevy chování, 

které nevyhovují především církevnímu pohledu na svět. Člověk v těchto případech sám 

zasahuje do svého života, rozhoduje, zda žít, či nežít, zda založit rodinu, či rozbourat rodinu, 

zda dát život, či vzít život. Homosexualita pak může znamenat narušení celého životního 

koloběhu, kdy hlavním cílem člověka je zplodit dalšího člověka.

U faktorů ospravedlnitelnosti se můžeme zaměřit na to, jaká je míra jejich přijatelnosti 

vzhledem k časovému období. Podívejme se na průměry ospravedlnitelnosti těchto jednání 

během roku 1991, 1999, 2008:

                                                            
15 Tento typ jednání však nebyl v dotazníku z roku 1991 a 1999 zmíněn.
16

L. Prudký, 2009
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Tab. 2: Vývoj průměrů hodnocení míry ospravedlnitelnosti jednání17

homosexualita potrat rozvod euthanasie sebevražda prostituce
mimotělní 
oplodnění

zabití v 
sebeobraně

1991 3,74 5,04 5,13 4,01 2,85 2,56 5,81
1999 5,47 5,51 5,90 5,50 2,90 2,83
2008 4,85 5,31 5,65 5,27 3,41 6,64

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

U homosexuálního jednání můžeme vidět největší kolísavost průměrů. Z toho lze 

vyvodit, že postoj společnosti k homosexualitě se během let neustále měnil. Nejvíce přijatelná 

se homosexualita jevila respondentům z roku 1999 - je nejblíže číslu 10. Její průměrná 

odpověď 5,47 však svědčí o tom, že lidé mají k této problematice stále neurčitý postoj - krajní 

kategorie odmítnutí vs. krajní kategorie přijetí (viz histogram).

Obr. 2: Histogram (krajní kategorie odmítnutí vs. krajní kategorie přijetí)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

V roce 2008 dochází opět k převaze negativních hodnocení tohoto chování. Pokud bychom 

tento jev ztvárnili graficky, vypadalo by to následovně:

                                                            
17

1 = naprostá nepřijatelnost, 10 = plná přijatelnost
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Graf 1: Vývoj průměrů hodnocení míry přijatelnosti homosexuality na desetistupňové škále18

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Tato tendence se vyskytuje u všech ostatních jednání, které jsou ve stejném faktoru 

jako homosexualita. Vrchol jejich přijatelnosti vychází v šetření roku 1999 a v roce 1991 jsou 

chápány jako méně ospravedlnitelné než z dat roku 2008. Tento výsledek lze interpretovat 

jako nárůst tolerance vůči danému chování v roce 1999 a její následný pokles v roce 2008. 

Nabízí se mi zde otázka, zda se nejedná o celkový posun míry tolerance a zda se tato tendence 

nevyskytuje i u všech ostatních typů „přestupků“. Na tuto otázku se pokusím nalézt odpověď 

v kapitole 10 (Další výpočty). Nyní se chci zabývat pouze faktorem, ve kterém se vyskytuje 

homosexuální jednání.

Jako nejméně ospravedlnitelné jednání se zde jeví prostituce, a za nejvíce 

ospravedlnitelné je považované mimotělní oplodnění a zabití v sebeobraně. Na tyto dva jevy 

se však výzkum EVS dotazuje pouze v jednom roce, tudíž nemůžeme porovnat jejich 

předchozí či následující hodnocení. Pokud však vezmeme v úvahu pouze oněch pět jednání, 

které se vyskytují ve všech třech letech, tak nám jako nejvíce ospravedlnitelný vychází 

rozvod.

Vraťme se zpět k homosexualitě a její přijatelnosti. Na grafu 2 můžeme vidět, jak 

respondenti během námi sledovaného období odpovídali na tuto otázku s využitím 

desetistupňové škály.

                                                            
18

1 = naprostá nepřijatelnost, 10 = plná přijatelnost
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Graf 2: Celkový náhled na ospravedlnitelnost/neospravedlnitelnost homosexuality (v %)19

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Na grafu 2 vidíme, že výsledky objevující se na histogramu ze str. 41 se vyskytují 

podobně ve všech třech letech. U všech období převažuje krajní kategorie odmítnutí nad 

krajní kategorií přijetí. Nárůst odpovědí je dále zaznamenán u neutrálního hodnocení 

homosexuality. V roce 1991 dokonce počet neutrálních odpovědí „předběhl“ kategorii přijetí 

homosexuálního chování. Společnost tedy nemá jednotný názor, co se týče homosexuality, je 

zde patrný neurčitý postoj.

U otázky týkající se sousedství - Vyberte skupiny lidí, které byste nechtěl/a mít za 

sousedy - homosexuály - byl trend hodnocení podobný jako u ospravedlnitelnosti. V tomto 

případě jsem však nemohla pracovat s průměrnými odpověďmi, jelikož v dotazníku z roku 

2008 došlo ke změně očíslování odpovědí: 

Stupnice z roku 1991 a 1999: 0 - skupina nebyla zmíněna

1 - skupina byla zmíněna

Stupnice z roku 2008: 1 - skupina byla zmíněna

2 - skupina nebyla zmíněna

Proto jsem použila celková procenta negativních hodnocení - nechci mít homosexuály 

za sousedy.

                                                            
19

1 = nikdy neospravedlnitelné, 10 = vždy ospravedlnitelné
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Graf 3: Procentní vývoj negativních odpovědí u otázky sousedství homosexuálních jedinců

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Na grafu 3 můžeme opět vidět, že nejméně negativně lidé smýšleli o homosexuálních 

sousedech v roce 1999. Pouze 19,7% respondentů uvedlo, že by nechtělo mít homosexuály za 

sousedy. V roce 2008 je zde patrná mírná tendence k „potvrzení“ tohoto postoje. 

9 Verifikace hypotéz za pomoci korelace

Otázky týkající se sousedství s homosexuálně orientovanými jedinci a 

ospravedlnitelnosti homosexuálního jednání jsem podrobila korelaci s devíti proměnnými, 

které mi pomohly odhalit, jaké skupiny lidí jsou k homosexualitě nejméně tolerantní. 

U otázky, zda je homosexuální jednání vždy ospravedlnitelné, či není nikdy 

ospravedlnitelné, jsem desetistupňovou škálu rozdělila na negativní hodnocení - součet 

odpovědí 1 - 4, neutrální hodnocení - odpovědi 5 a 6, pozitivní hodnocení - součet odpovědí 7 

- 10. Nadále jsem pracovala pouze se součtem hodnocení 1 - 4, jelikož mě zajímali především 

lidé s negativním postojem, kdy jsem tak mohla sledovat vývoj a změny negativního 

hodnocení během časového období 1991, 1999 a 2008. Výsledky tohoto negativního postoje 

k homosexualitě jsem poté mohla porovnat s odpověďmi na otázku, zda by člověk nechtěl mít 

homosexuály za sousedy.

Nejprve jsem však zjišťovala, zda existuje statisticky významný vztah mezi danými 

otázkami20 a demografickými či hodnotovými proměnnými. Korelaci otázek a proměnných 

jsem provedla u všech časových období a sledovala signifikanci na hladině významnosti a = 
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0,05. Statisticky významné vztahy jsem v tab. 3 až 6 označila pomocí písmene x. Pro různou 

sílu vztahu jsem zvolila škálu podle výše chí-kvadrátu - xxx = silný vztah, xx = méně silný 

vztah, x = slabý vztah. Souhrn výsledků korelací je uveden v následujících tabulkách.

Tab. 3: Souhrn korelací u otázky neospravedlnitelnosti21 homosexuality (sociodemografické 
proměnné)

Ospravedlnitelnost 
homosexuality

věk pohlaví vzdělání
Velikostní 

skupina 
obce

Rodinný 
stav

víra

1991 xxx - xxx xx xxx -
1999 - - - - - -
2008 xxx - - x - xxx

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Tab. 4: Souhrn korelací u otázky neospravedlnitelnosti homosexuality (proměnné v názorech a 
hodnotách)

Ospravedlnitelnost 
homosexuality

důvěra Single matky štěstí

1991 - xxx xx
1999 - xx -
2008 - xxx -

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Tab. 5: Souhrn korelací u otázky sousedství s homosexuálně orientovanými jedinci 
(sociodemografické proměnné)

Odmítnutí 
homosexuálních 

sousedů
věk pohlaví vzdělání

Velikostní 
skupina 

obce

Rodinný 
stav

víra

1991 xxx x xxx xxx xx xxx
1999 xxx xx xxx - xxx xx
2008 xxx xxx - xxx xxx -

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Tab. 6: Souhrn korelací u otázky sousedství s homosexuálně orientovanými jedinci (proměnné v 
názorech a hodnotách)

Odmítnutí 
homosexuálních 

sousedů
důvěra Single matky štěstí

1991 xxx xxx -
1999 xx xxx xxx
2008 xxx - xxx

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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V tab. 3 až 6 můžeme vidět, že v některém roce byl vztah mezi proměnnými statisticky 

významný, přičemž v následujícím období, u stejných proměnných, významnost nalezena 

nebyla. Zajímavé je, že u otázky neospravedlnitelnosti homosexuality vyšla v roce 1999 

významnost pouze u jedné proměnné - názoru na situaci, kdy žena žije a vychovává dítě bez 

muže. Tento jev může být způsoben zvýšenou tolerancí (viz graf 1), kdy se homosexuální 

jednání v tomto období jeví být přijímáno více než v letech 1991 a 2008. To, že u této otázky 

zkoumám pouze negativní hodnocení homosexuality - tedy neospravedlnitelnost jednání 

(odpovědi 1 - 4), a nezapočítávám do svého šetření respondenty přijímající homosexuální 

chování, se může odrážet právě v signifikanci vztahu mezi proměnnými. Když jsem pro 

kontrolu provedla korelaci otázky ospravedlnitelnosti homosexuality s celou její škálou 

odpovědí (1 - 10) objevil se mi statisticky významný vztah se všemi proměnnými kromě 

otázky zabývající se pocitem štěstí respondenta.

V tab. 3 a 4 můžeme dále vidět, že nepřijatelnost homosexuality, jako „přestupku“, 

není vázaná na pohlaví respondenta ani na jeho důvěře v ostatní lidi. Podrobnější interpretaci 

výsledků korelace uvedu na následujících stranách.

  

Při dalším třídění jsem zjistila, že tyto proměnné spolu navzájem korelují - viz tab. 7, 

8, 9. Tudíž musíme počítat s tím, že nám do výsledků budou zasahovat třetí proměnné, např.: 

rodinný stav a vzdělání respondenta je ovlivněno věkem jedince. 
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Tab. 7: Vzájemná korelace proměnných z roku 1991

věk pohlaví
Rodinný 

stav
vzdělání

Velikostní 
skupina 

obce
víra důvěra

Single 
matky

štěstí

Věk O xxx xxx xxx - xxx xxx xxx xxx

Pohlaví xxx O xxx xxx - xxx xxx - x

Rodinný 
stav

xxx xxx O xxx xx xxx - xxx xxx

Vzdělání xxx xxx xxx O xxx xxx xxx xxx xxx

Velikostní 
skupina 

obce
- - xx xxx O xxx - xxx -

Víra xxx xxx xxx xxx xxx O x xxx -

Důvěra xxx xxx - xxx - x O xxx xxx

Single 
matky

xxx - xxx xxx xxx xxx xxx O xx

štěstí xxx x xxx xxx - - xxx xx O

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Tab. 8: Vzájemná korelace proměnných z roku 1999

věk pohlaví Rodinný stav vzdělání
Velikostní 
skupina 

obce
víra důvěra

Single 
matky

štěstí

Věk O xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx

Pohlaví xx O xxx x - xxx - xx x

Rodinný 
stav

xxx xxx O xxx xxx xxx - xxx xxx

Vzdělání xxx x xxx O xxx - xxx xxx xxx

Velikostní 
skupina 

obce
xxx - xxx xxx O xxx xxx xx xxx

Víra xxx xxx xxx - xxx O - xxx xx

Důvěra x - - xxx xxx - O - xxx

Single 
matky

xxx xx xxx xxx xx xxx - O xx

štěstí xxx x xxx xxx xxx xx xxx xx O

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Tab. 9: Vzájemná korelace proměnných z roku 2008

věk pohlaví
Rodinný 

stav
vzdělání

Velikostní 
skupina 

obce
víra důvěra

Single 
matky

štěstí

Věk O xxx xxx xxx xxx xxx - xxx xxx

Pohlaví xxx O xxx xxx xxx xxx - - -

Rodinný 
stav

xxx xxx O xxx xxx xxx - xxx xxx

Vzdělání xxx xxx xxx O xxx xxx - xxx xxx

Velikostní 
skupina 

obce
xxx xxx xxx xxx O xxx xx xxx xxx

Víra xxx xxx xxx xxx xxx O xx xxx -

Důvěra - - - - xx xx O x xxx

Single 
matky

xxx - xxx xxx xxx xxx x O xxx

štěstí xxx - xxx xxx xxx - xxx xxx O

xxx - 0,00 - 0,01; xx - 0,01 - 0,03, x - 0,03 - 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Pro korelace v šetření z roku 1991 je nejvýznamnější třetí proměnnou vzdělání respondenta, 

resp. věk ukončení studia jedince. U této otázky vyšel silný statisticky významný vztah se 

všemi dalšími proměnnými. V roce 1999 se takto významnou třetí proměnnou stal věk a pocit 

osobního štěstí jedince. U korelací z roku 2008 se signifikance se všemi dalšími proměnnými 

objevila u otázky týkající se velikostní skupiny obce, ve které respondent žije.

Skoro všechny proměnné však vystoupily jako vzájemně závislé. S tímto zjištěním 

musíme počítat při interpretaci výsledků.

H3: Starší lidé vnímají homosexualitu negativněji než mladší generace

Vycházím z otázky, zda je homosexuální jednání neospravedlnitelné, kdy mě z 

desetistupňové škály zajímají pouze hodnocení 1 - 4 (neospravedlnitelnost). Dále pracuji s 

otázkou, zda by jedinec nechtěl mít homosexuály za sousedy. V obou případech se zaměřuji 

na vnímání homosexuality vzhledem k věkovým skupinám, do kterých byli respondenti 

v rámci výzkumu rozděleni. Jedná se o věkové kategorie 18 - 29 let, 30 - 39 let, 40 - 49 let, 50 

- 59 let, 60 let a výše. Na grafech 6 a 7 jsou znázorněny změny negativního hodnocení během 

let 1991, 1999 a 2008.
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Graf 4: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování podle věkových kategorií v 
letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Graf 5: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle věkových kategorií v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Grafy 4 a 5 znázorňují negativní hodnocení homosexuality vzhledem k věku 

respondentů během období 1991, 1999 a 2008. Na obou grafech lze vidět, že největší rozdíl 

v postoji k homosexualitě je mezi nejmladší věkovou skupinou (18 - 29 let) a nejstarší 

věkovou skupinou (60 let a výše). U grafu 4 kategorie 30 - 39 a 40 - 49 splývá v jednu a je 

blízká hodnocení respondentů nejmladší věkové skupiny. Jedinci do 29 let se svým 

hodnocením liší od nejstarší věkové skupiny až o necelých 32%, a to v roce 1999, kdy 

všechny věkové skupiny vykazují méně odmítavý pohled na homosexualitu. Výjimkou je 

věková kategorie 50 - 59, jejíž netolerance stále klesá.

Na grafu 5 jsou datové řady těsněji u sebe. Respondenti ve věku od 18 do 49 let mají 

podobná hodnocení. V roce 2008 dochází ke shodě věkových skupin do 29 let a 30 - 39 let 

(18,7%) a kategorií 40 - 49 let a 50 - 59 let. V prvním případě je tato shoda způsobena větším 

poklesem tolerance nejmladší věkové skupiny a v druhém případě je příčinou fakt, že u 

respondentů v kategorii 50 - 59 let nedošlo ke zlomu v hodnocení homosexuality (stejně jako 

u otázky neospravedlnitelnosti). Stejně tak nejstarší věková skupina nevykazuje během časové 

období 1999 - 2008 žádné výkyvy ve změnách postojů k homosexuálně orientovaným 

jedincům.

Při pohledu na oba grafy můžeme říci, že nejvíce odmítavý postoj k homosexualitě má 

nejstarší věková skupina 60 let a výše. Nejméně negativní postoj vyjadřuje skupina 

nejmladších respondentů do 29 let, jejíž hodnocení je však velmi blízko i věkovým kategoriím 

40 - 59 let.  S rostoucím věkem tedy roste i odmítavý postoj k homosexuálně orientovaným 

jedincům.

Hypotéza byla potvrzena. Výjimkou je však korelace neospravedlnitelnosti 

homosexuálního jednání v roce 1999, kdy výsledek nevyšel signifikantní na hladině 

významnosti a = 0,05. Zde se hypotéza nepotvrdila. 

Kromě roku 1999 se tedy věk projevil jako význačný diferencující vliv na přijatelnost 

či nepřijatelnost daného „přestupku“ - homosexuality. Je zde patrná tendence, že čím je 

člověk starší, tím je méně tolerantní k homosexualitě jako „přestupku“ proti běžnému 

chování. V porovnání s otázkou ospravedlnitelnosti je trend poklesu negativního vnímání 

homosexuálních sousedů výraznější. Důvodem může být stabilita a trvalost hodnot, které se 

pojí právě s otázkou ospravedlnitelnosti jednání.

H4: Muži mají k homosexualitě negativnější postoj než ženy
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Vycházím opět z výše zmíněných otázek, zabývajících se pohledem na homosexualitu 

jako na neospravedlnitelné chování a odmítáním homosexuálních sousedů. Zajímá mě 

především, jak pohlaví respondenta ovlivňuje jeho postoj k homosexualitě. 

Graf 6: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování podle pohlaví respondenta v 
letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Graf 7: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle pohlaví v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Grafy 6 a 7 znázorňují vztah negativního hodnocení homosexuality a pohlaví 

respondentů v závislosti na časovém období. Na obou grafech lze vidět, že postoje mužů a žen 

k homosexualitě se nijak výrazně neliší. Největší rozdíl je znatelný u otázky týkající se 

neospravedlnitelnosti homosexuálního chování, kdy nabývá 9%. Z obou grafů vycházejí muži 

jako více odmítaví k tomuto tématu.

U otázky neospravedlnitelnosti homosexuality se hypotéza nepotvrdila, jelikož ani 

v jednom časovém období nevyšel vztah statisticky významný. V otázce, zda bychom nechtěli 

homosexuály za sousedy, byl výsledek signifikantní. V tomto případě byla hypotéza 

potvrzena.

Jak se tedy zdá, na utváření norem nemá pohlaví jedince významný vliv. Rozdíl mezi 

pohlavím se však objevuje u tolerance ve skupině, kdy muži více než ženy odmítají 

„deviantní“, odlišné sousedy.

H5: Lidé s vyšším vzděláním mají k homosexualitě méně odmítavý postoj
než lidé s nižším vzděláním

K potvrzení či vyvrácení této hypotézy využívám otázku neospravedlnitelnosti 
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týkající se sousedství - respondent nechce bydlet vedle homosexuála. Zaměřuji se na proměny 

negativního postoje k homosexualitě vzhledem k výši vzdělání respondenta. K šetření 

využívám data EVS, kde se otázka týkající se vzdělání zaměřuje na věk ukončení studia. 

Respondenti jsou tak rozděleni do tří skupin a to do skupiny, kde jedinci ukončili své studium 

do 15 let, dále do skupiny jedinců, kteří studovali ještě v 16 až 19 letech, a třetí skupiny, kde 

jsou umístěni respondenti, kteří studovali i po dosažení dvacátého roku života. Pro lepší 

orientaci si můžeme určit, že první kategorie obsahuje jedince s nejnižším, základním 

vzděláním. Ve druhé skupině najdeme respondenty se středoškolským vzděláním. A třetí 

kategorie obsahuje vysokoškolsky vzdělané lidi.

Graf 8: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování podle věku dokončení studia 
v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Graf 9: Odmítnutí homosexuálů podle věku dokončení studia respondenta v letech 1991, 1999 a 
2008

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Na grafech 8 a 9 je znázorněn vztah mezi negativním postojem k homosexualitě a výší 

vzdělání, respektive věkem ukončení studia, vzhledem k časovému období. U obou grafů nám 
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55,8

27,9 26,5

45,3

14,7

22,2

37,9

11,9

20,4

10

20

30

40

50

60

1991 1999 2008

Do 15 let

16 - 19 let

20 let a více



55

vztah, roste tolerance k „přestupku“ homosexuality a k „deviantním“ členům skupiny 

sousedů, jakými jsou homosexuálové, s výší vzdělání jedince.

.

H6: Obyvatelé žijící v menších obcích mají negativnější postoj 
k homosexuálně orientovaným jedincům než obyvatelé větších měst

Opět vycházím z otázky zjišťující názor na ospravedlnitelnost homosexuálního 

jednání, kdy mě zajímá pouze negativní postoj respondentů, a z otázky, zda by lidé nechtěli 

bydlet vedle homosexuálů. Zajímá mě, zda a jak se tato negativní hodnocení mění vzhledem 

k velikosti obce, ve které jedinec žije. Při zjišťování velikosti místa bydliště respondenta 

pracuji s počtem obyvatel dané obce. V dotazníku EVS, který pro svoji práci využívám, bylo 

vytvořeno 8 velikostních skupin: 1. skupina do 1999 obyvatel, 2. skupina 2000 - 4 999 

obyvatel, 3. skupina 5000 - 9 999 obyvatel, 4. skupina 10 000 - 19 999 obyvatel, 5. skupina 

20 000 - 49 999 obyvatel, 6. skupina 50 000 - 99 999 obyvatel, 7. skupina 100 000 - 499 999 

obyvatel, 8. skupina 500 000 a více obyvatel. Graf, který jsem pro tento účel vytvořila, byl 

vzhledem k většímu množství skupin velmi nepřehledný. Proto jsem se rozhodla pracovat 

v tomto případě s tabulkami.

Tab. 10: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování podle velikostní skupiny 
obce v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Tab. 11: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle velikostní skupiny obce v letech 1991, 1999 a 2008 
(v %)

Rok Velikost obce podle počtu obyvatel

Do 
19999

2 000 -
4 999

5 000 -
9 999

10 000 -
19 999

20 000 -
49 999

50 000 -
99 999

100 000 -
499 999

500 000 
a více

1991 59,3 52,6 55,3 49,1 51,9 49,8 37,2 42,9

1999 24,2 17,6 24 15,5 19,3 18,6 17,2 21,3

2008 29,7 22,3 20,9 13,3 22 29,2 22,9 20,9

Rok Velikost obce podle počtu obyvatel

Do 
19999

2 000 -
4 999

5 000 -
9 999

10 000 -
19 999

20 000 -
49 999

50 000 -
99 999

100 000 -
499 999

500 000 
a více

1991 64,1 60,5 63,2 59,3 57,8 63,5 49,7 48,2

1999 49,8 48 56,6 33,9 37,6 37,2 38,1 28

2008 48,5 44 60 46,8 50 44,3 53,1 38,7
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Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study
V tabulkách 10 a 11 je pro každé časové období uvedeno negativní hodnocení 

homosexuality v procentech vzhledem k velikostní skupině obce, ve které respondent žije. 

Z obou tabulek nám vychází, že v roce 1991 měli nejvíce odmítavý postoj k homosexuálně 

orientovaným jedincům obyvatelé nejmenších obcí, tedy do 1999 obyvatel. Homosexuální 

chování zde považovalo za neospravedlnitelné 64,1% lidí a za sousedy by homosexuály 

nechtělo 59,3%.

U otázky neospravedlnitelnosti jednání (tab. 10) mají ve všech obdobích nejméně 

odmítavý pohled na homosexualitu jedinci žijící v největších městech, tedy s 500 000 a více 

obyvateli. V roce 1999 a 2008 se nejvíce negativně k tématu ospravedlnitelnosti 

homosexuality vyjadřovali lidé žijící ve městech s 5 000 až 9 999 obyvateli - 56,6% a 60%. 

Obce s nejmenším počtem obyvatel se svým odmítavým postoje posunuly v roce 2008 až na 

čtvrté místo. V tomto případě tedy nelze tvrdit, že by s klesajícím počtem obyvatel v obci 

klesala i tolerance k homosexualitě.

V tabulce 11, vyjadřující negativní postoj k sousedům homosexuálům, se neobjevují 

nijak velké rozdíly mezi odpověďmi respondentů žijících v obcích s odlišným počtem 

obyvatel. Zajímavé je, že ani v jednom námi sledovaném období nepatří obyvatelé největších 

měst k jedincům s nejméně odmítavým postojem k homosexuálním sousedům. Nejvíce

tolerantní jsou v této otázce lidé žijící v obcích s 10 000 až 19 999 obyvateli a s 100 000 až 

499 999 obyvateli. 

Hypotéza se u obou otázek potvrdila v šetření z let 1991 a 2008, kdy výsledek korelací 

vyšel signifikantní. Přesto je zde možné mluvit o částečném potvrzení - nejmenší město totiž 

nemusí být vždy nejméně tolerantní, a naopak. U dat z roku 1999 se hypotéza ani u jedné 

otázky nepotvrdila.

U lidí z větších měst se pro roky 1991 a 2008 projevuje tendence mít volnější vztah 

k normám. Zdá se, že obyvatelé menších měst více nepřijímají homosexualitu (jako jeden z 

„přestupků“) než lidé z měst větších a že jsou zároveň více uzavření vůči cizím faktorům, 

které narušují jejich představu norem ve skupině.

H7: Svobodní jedinci mají k homosexualitě méně negativní postoj než vdaní 
a ženatí lidé, zároveň vdaní a ženatí jedinci jsou v tomto ohledu méně 
odmítaví než vdovy a vdovci

Tuto hypotézu zkoumám na otázce týkající se názoru na homosexuální jednání, kdy se 

zabývám pouze negativním hodnocením respondentů a na otázce zabývající se postojem 
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respondentů k homosexuálním sousedům. V těchto případech se zaměřuji na vnímání 

homosexuality vzhledem k rodinnému stavu respondentů. Jedince, kteří odpovídali na výše 

zmíněné otázky, rozděluji do čtyř kategorií, a to na svobodné, rozvedené, vdovce/vdovy a 

ženaté/vdané.  

Graf 10: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování podle rodinného stavu 
respondenta v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Graf 11: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle rodinného stavu respondenta v letech 1991, 1999 
a 2008 (v %)
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Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
Na grafech 10 a 11 je znázorněno negativní hodnocení homosexuality v čase vzhledem 

k rodinnému stavu respondenta. Nejvíce odmítavý názor na homosexuálně orientované 

jedince se u obou otázek projevuje ve skupině vdov a vdovců. U této korelace je však 

významný vliv třetí proměnné - věku. Podle výpočtů tvoří skupinu vdov a vdovců ve většině 

případů lidé starší 60 let. U svobodných jedinců zas převažují lidé do 29 let. Kategorii 

rozvedených, ženatých a vdaných tvoří lidé ve středních letech, tedy 30 až 59 let.

U otázky týkající se neospravedlnitelnosti homosexuality vycházejí v roce 1991 a 2008 

u skupin svobodných a rozvedených respondentů podobné výsledky. Rozvedení mají dokonce 

v šetření z roku 1991 nejméně odmítavý postoj k této problematice. V roce 1999 dochází u 

svobodných jedinců k výrazné změně postojů, zatímco u rozvedených není tato názorová 

proměna nijak zásadní. V roce 2008 dochází opět ke shodě těchto dvou skupin.

Ženatí a vdaní jedinci se se svými postoji k homosexualitě pohybují mezi silně 

odmítavými vdovci a vdovami a méně odmítavými svobodnými a rozvedenými lidmi.

U grafu 11, na kterém jsou zachyceny výsledky negativních postojů k homosexuálním 

sousedům, nejsou rozdíly mezi skupinami respondentů tak výrazné jako na grafu 10. 

Homosexuální sousedy hodnotí nejméně negativně svobodní. V roce 2008 se názory všech 

skupin kromě vdov a vdovců shodují.

Nyní porovnejme oba dva grafy. Na grafu 10 nám vyšlo, že skupina, která jako druhá 

nejvíce hodnotila homosexuální jednání za neospravedlnitelné, se skládá z ženatých a 

vdaných jedinců. Zatímco u otázky sousedství vyjadřovala druhý nejvíce odmítavý postoj 

skupina rozvedených - tedy až na rok 2008, kdy jsou výsledky těchto skupin shodné. Můžeme 

tedy říci, že ženatí a vdaní hodnotí homosexuální jednání více za neospravedlnitelné než 

rozvedení, avšak skupina rozvedených by více než vdaní a ženatí jedinci nechtěla bydlet vedle 

homosexuálů.

Pro otázku týkající se sousedství s homosexuály se hypotéza potvrdila. U otázky 

neospravedlnitelnosti homosexuálního jednání vyšel signifikantní výsledek pouze pro rok 

1991. V dalších obdobích nebyla hypotéza potvrzena. Z těchto výsledků můžeme usoudit, že 

rigidnější postoj k normám mají vdovy a vdovci, kdežto svobodní jedinci jsou k „odlišnému 

chování“ tolerantnější. U lidí, kteří již uzavřeli sňatek, se jejich nepřijetí homosexuálních 

jedinců pohybuje mezi postojem svobodných a vdov a vdovců.

. U formulace této hypotézy jsem vycházela z předpokladu, že ženatí a vdaní jedinci 

mají již založené manželství, které vyhovuje společenským požadavkům. Jsou zapojeni do 
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soukolí společnosti a přebírají tak i její postoje a hodnoty - jak má vypadat rodina, manželství 

atd. (M. Fafejta, 2004). Zatímco svobodní lidé stále hledají někoho, s kým by vstoupili do 

svazku. Jelikož dosud nevytvořili instituci nazývanou manželství, nemohou tedy ani vyloučit 

možnost, že se neocitnou v situaci homosexuálních párů (P. Janošová, 2000).

H8: Věřící hodnotí homosexualitu negativněji než nevěřící

Opět vycházím z otázky, zda je homosexuální jednání neospravedlnitelné a zda by 

jedinec nechtěl bydlet vedle homosexuálních sousedů. Nyní se zaměřuji na to, jaký vliv má 

náboženská víra na odpovědi na tyto otázky a tím pádem i na hodnocení homosexuality jako 

takové. V mém zájmu není zjišťovat, jaká víra je více či méně tolerantní. Ale jak se 

v negativním hodnocení homosexuality liší věřící a nevěřící.

Graf 12: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování v závislosti na víře v letech 
1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Graf 13: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle víry v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Na grafech 12 a 13 je zachycen vztah mezi negativním vnímáním homosexuality a 

vírou jedince vzhledem k časovému období. U otázky neospravedlnitelnosti homosexuality 

(graf 12) se rozdíl v postojích věřících a nevěřících pohybuje kolem 10%, přičemž věřící 

vykazují u tohoto jevu negativnější hodnocení. U věřících i nevěřících se rozdíl mezi 

odpověďmi z roku 1991 a 2008 pohybuje také kolem 10%. Až na změnu postojů v roce 1999 

nedošlo tedy k výraznějším modifikacím v pohledu na homosexualitu.

Graf 13 zobrazující výsledky otázky, zda by lidé nechtěli bydlet vedle homosexuálů, je 

zajímavější. Od roku 1991 se postoje věřících a nevěřících v průběhu času neustále přibližují. 

Nakonec se zcela prolnou a v roce 2008 se názory nevěřících na homosexuální sousedy 

projeví jako více odmítavé. 

U otázky neospravedlnitelnosti se hypotéza potvrdí pouze u šetření z roku 2008. 

Naopak u druhé otázky, týkající se sousedství s homosexuály, je hypotéza potvrzena u všech 

období, kromě právě roku 2008.

V letech, kdy došlo k potvrzení stanovené hypotézy, můžeme mluvit o větší 

konzervativnosti věřících. Pozorujeme zde striktnější přístup k normám a větší nepřijatelnost -

neospravedlnitelnost odlišného chování, tedy homosexuálního chování. Ve skupině sousedů 

jsou tito jedinci více odmítaví k odlišným členům instituce sousedství než nevěřící. 
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H9: Lidé, kteří méně důvěřují lidem, jsou k homosexuálům méně tolerantní

Tuto hypotézu opět zkoumám na základě výše zmíněných otázek vzhledem 

k proměnné týkající se názoru na důvěřování ostatním lidem. Snažím se zjistit, zda existuje 

nějaký vztah mezi všeobecnou důvěrou, kterou člověk má vůči druhým, a postojem tohoto 

jedince k homosexuálům. Respondenty jsem rozdělila na ty, kteří tvrdí, že většině lidí je 

možno důvěřovat a na ty, kteří zastávají názor, že člověk musí být ve styku s ostatními 

opatrný.

Graf 14: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování podle názoru na důvěřování 
lidem v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Graf 15: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle názoru na důvěřování lidem v letech 1991, 1999 a 
2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Grafy 14 a 15 zobrazují proměnu hodnocení homosexuality v čase, vzhledem k tomu, 

jak člověk důvěřuje ostatním lidem. U otázky neospravedlnitelnosti homosexuálního jednání 

jsou jen malé rozdíly mezi postoji lidí, kteří důvěřují ostatním a kteří jsou ve styku s ostatními 
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se tedy hypotéza nepotvrdila.

U grafu 15, na kterém jsou zakresleny výsledky odpovědí otázky týkající se sousedství 

s homosexuály, dochází v roce 1991 téměř ke shodě postojů obou skupin respondentů. V roce 
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opatrní, mají zároveň negativnější postoj k homosexuálním sousedům - víc než lidé, kteří 

důvěřují ostatním, by nechtěli bydlet vedle homosexuálů. Tato tendence je patrná i v roce 

2008.

U otázky, zda by lidé nechtěli bydlet vedle homosexuálů, se hypotéza potvrdila. Právě 

sousedství je založeno na vzájemné důvěře členů této skupiny. Ti, kteří celkově nemají 

důvěru v ostatní lidi, jež zapadají do jejich představ o normě, budou stěží přijímat ty jedince, 

kteří se od této normy odlišují.
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H10: Jedinci, kteří neschvalují, aby žena vychovávala dítě sama, vnímají 
homosexualitu negativněji než ti, kteří toto jednání schvalují

Vycházím z otázek týkajících se názoru na neospravedlnitelnost homosexuálního 

chování a zabývající se postojem k homosexuálním sousedům. Zajímá mě, jak respondenti 

vnímají homosexualitu vzhledem k tomu, jaký mají názor na single matky. Zjišťovala jsem, 

zda a jaký existuje vztah mezi předchozími dvěma zmíněnými otázkami a otázkou, zda 

respondent schvaluje či neschvaluje, aby žena žila a vychovávala dítě bez muže. Zde se 

respondenti zařadili buď do skupiny, která toto jednání žen schvaluje, dále do skupiny, která 

daný jev neschvaluje a pak do kategorie, u které převažoval názor, že při hodnocení tohoto 

chování záleží na okolnostech.

Graf 16: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování v závislosti na názoru, zda 
respondent schvaluje, aby žena vychovávala dítě bez muže v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Graf 17: Odmítnutí sousedů homosexuálů podle názoru na situaci, kdy žena chce vychovávat dítě 
bez muže v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Na grafech 16 a 17 je znázorněno negativní hodnocení homosexuality v čase vzhledem 
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vyšly u obou grafů podobně. Nejvíce negativní postoj k homosexualitě vyjadřovali ti, kteří 

tvrdili, že při hodnocení single matek záleží na okolnostech, kvůli kterým se žena dostala do 

této situace. Méně odmítaví vůči homosexuálnímu chování a homosexuálním sousedům byli 

jedinci, kteří schvalovali rozhodnutí žen, aby vychovávaly dítě samy. Zajímavé je, že nejméně 

negativně homosexualitu hodnotili ti, kteří uvedli, že neschvalují toto jednání žen.

U otázky týkající se neospravedlnitelnosti homosexuálního chování dochází v roce 

1999 k velkému rozdílu mezi hodnocením těch, kteří neschvalují single matky a zbylých dvou 

skupin. Rozdíl v odpovědích zjišťující negativní postoj k homosexualitě se dostane až na 

25%, kdy nejméně negativní názor vyjadřují lidé, kteří schvalují, aby žena žila a vychovávala 

dítě sama. V roce 2008 se tento rozdíl v odpovědích sníží na 15,7% a nejméně odmítaví 

k homosexuálnímu jednání budou ti, kteří hodnotí chování žen vzhledem k okolnostem.

Z grafu 17, jenž zobrazuje výsledky otázky sousedství s homosexuály, můžeme opět 
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v roce 1999 i 2008 jedinci schvalující situaci, kdy žena žije a vychovává dítě bez muže. 

Respondenti, kteří tvrdí, že u tohoto jednání záleží na okolnostech, se pohybují mezi 

skupinami schvalujících a neschvalujících.

Zajímavé je, že u skupiny neschvalující single matky nedochází během let k nijak 

výraznému názorovému zlomu, existuje zde určitá linearita odpovědí. U grafu 16 je jejich 

hodnocení rok od roku negativnější, zatímco na grafu 17 jejich negativní postoj stále klesá. 

Tím se liší od všech předchozích výpočtů, kde je znatelná tendence k pozitivnějšímu 

hodnocení homosexuality v roce 1999. Po zamyšlení nad touto skutečností jsem došla 

k názoru, že otázka týkající se ospravedlnitelnosti určitého chování se do značné míry podobá 

otázce zjišťující názor na single matky.  Oba dva typy chování se dají považovat za 

„přestupky“ vůči běžnému jednání. Ti jedinci, kteří mají negativní postoj k jednomu typu 

chování, budou tedy nejspíše odmítat i onen druhý typ jednání. To je možná důvod, proč je na 

grafu 16 patrná stabilita v odpovědích v průběhu času. U ostatních proměnných je patrná 

kolísavost tolerance, avšak u těchto „odmítajících“ jedinců, kteří mají jasný negativní náhled 

na danou situaci, k názorovému skoku nedochází. Tím se opět vracíme k hodnotám a jejich 

stabilitě.

V roce 2008 se u otázky, zda by lidé nechtěli bydlet vedle homosexuálů, názory všech 

tří skupin přibližují. Zde také při korelaci nebyla nalezena statistická významnost.

V roce 1991 byla stanovená hypotéza u obou otázek vyvrácena. Pro výsledky z roku 

1999 se hypotéza potvrdila a pro rok 2008 je hypotéza platná jen u otázky, zda je 

homosexuální jednání neospravedlnitelné.

Žena, žijící s dítětem sama bez muže, může být považována za vybočení z normy, jak 

má vypadat rodinný život22. U lidí, kteří se k této normě stavějí uvolněněji, se může zároveň 

vyskytovat tendence, že budou tolerantnější i k odlišnému chování, jakým je homosexualita.

Korelace s touto proměnnou mě zajímala především proto, jelikož jsem předpokládala, 

že respondenti, kteří nepřijímají jiné formy rodinného uspořádání, budou také méně tolerantní 

k odlišným formám sexuality. V tomto případě hraje tedy důležitou roli celková tolerance a 

liberální postoj k jevům, které nejsou celkově společností přijímány.

H11: Ti, kteří se necítí být šťastni, jsou k homosexualitě méně tolerantní 
než šťastní lidé

                                                            
22

V dnešní době lze polemizovat o tom, zda se již svobodná matka nestala normou.
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Tuto hypotézu opět zkoumám na otázkách, zda je homosexualita neospravedlnitelné 

jednání a zda by člověk nechtěl bydlet vedle homosexuálů. Podrobuji je korelaci s proměnnou 

pocitu štěstí jedince. Zajímá mě, zda má pocit osobního štěstí vliv na hodnocení 

homosexuality. Respondenty si rozděluji do čtyř skupin na ty, kteří tvrdí, že jsou velmi 

šťastni, dále na ty, kteří se hodnotí jako celkem šťastní, potom na skupinu ne příliš šťastných 

jedinců a poslední skupina zahrnuje respondenty, kteří nejsou vůbec šťastní. Výsledky jsou 

zachyceny na grafech 18 a 19.

Graf 18: Hodnocení homosexuality jako neospravedlnitelného chování v závislosti na osobním 
pocitu štěstí v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Graf 19: Odmítnutí homosexuálů podle pocitu osobního štěstí v letech 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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10 Další výpočty

Dále jsem zjišťovala, jaký je vztah mezi hodnocením homosexuality jako 

neospravedlnitelného jednání a otázkou, zda by jedinec nechtěl bydlet vedle homosexuálů. 

Jak jsem předpokládala, tento vztah vyšel statisticky významný. Lidé, kteří nechtějí mít 

homosexuála za souseda, zároveň považují homosexualitu za neospravedlnitelnou.

Poté jsem se zaměřila pouze na hodnocení homosexuality jako ospravedlnitelného 

jednání. Pracovala jsem tedy s odpověďmi 7 - 10. Zde mě zajímalo, zda respondenti, kteří 

přijímali homosexualitu za ospravedlnitelnou, zároveň neudávali, že nechtějí bydlet vedle 

homosexuálních sousedů. Zjišťovala jsem, u kolika procent lidí bude převažovat názor: 

Homosexualita mi nepřijde neospravedlnitelná, ale za sousedy bych homosexuály nechtěl/a.

Výsledky jsou zachyceny na grafu 20.

Graf 20: Odpovědi na otázku, zda by jedinec nechtěl homosexuální sousedy u lidí, kteří považují 
homosexuální jednání za ospravedlnitelné, v období 1991, 1999 a 2008 (v %)

Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 
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Většina těch, kteří považují homosexuální chování za ospravedlnitelné, zároveň 

neuvádí, že by nechtěla bydlet vedle homosexuálů. Jejich postoj k normám se vztahuje jak ke 

skupině sousedů, tak i odlišnému typu jednání.

Ve všech uvedených výpočtech se v roce 1999 objevuje tendence k větší přijatelnosti 

homosexuality, zatímco v roce 2008 dochází opět k jejímu poklesu. Můj další zájem tedy 

směřuje k tomu, abych zjistila, zda se tato tendence týká jen případu homosexuality nebo se 

jedná o celkový posun tolerance - zda byla společnost v roce 1999 celkově více tolerantní. Při 

dalších výpočtech budu vycházet opět z otázky týkající se ospravedlnitelnosti určitých typů 

jednání. Výčet chování, která jsou uvedena v dotazníku EVS, nalezneme na stranách 32 a 33 

(podkapitola 7.2.1) této práce. Pracovala jsem pouze s těmi typy chování, která se vyskytují 

v dotaznících ze všech tří let.

Využitím frekvenční analýzy jsem zjišťovala průměrné odpovědi u každého jednání 

v období 1991, 1999 a 2008. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 10.

Tab. 12: Průměrné odpovědi u ospravedlnitelných/neospravedlnitelných jednání pro roky 1991, 
1999 a 2008

Jednání 1991 1999 2008

Požadovat státní podporu a nemít 
na ni nárok

1,77 1,87 2,39

Neplatit jízdné ve veřejné 
dopravě

2,17 2,07 2,49

Šidit na daních 1,83 2,07 2,49

Nasednout do cizího auta a 
z legrace s ním odjet

2,02 1,94 2,20

Užívat drogy 1,33 1,65 2,13

Lhát ve vlastním zájmu 2,86 2,85 3,16

Nevěra 2,77 2,81 3

Přijmout úplatek 2,17 2,27 2,57

Homosexualita 3,74 5,47 4,85

Prostituce 2,56 2,83 2,86

Potrat 5,04 5,51 5,31

Rozvod 5,13 5,90 5,65

Euthanasie 4,01 5,50 5,27

Sebevražda 2,85 2,90 3,41
Zdroj: Vlastní výpočty autorky na základě dat European Values Study 

Čím více se průměr odpovědí blíží číslu 10, tím více je dané jednání hodnoceno jako 

ospravedlnitelné. Jak bylo již uvedeno u výsledků faktorové analýzy na str. 39 - 42, průměrné 

odpovědi u jednání, která se vyskytují ve stejném faktoru jako homosexualita, vykazují 
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stejnou vzestupnou tendenci tolerance v roce 1999 a její následný pokles v roce 2008 (viz graf 

1). Z tabulky 10 patří mezi tato jednání právě homosexualita, potrat, rozvod a euthanasie.

Tato tendence, znázorněná na grafu 1, se však nevyskytuje u všech typů jednání. U 

možnosti nasednout do auta někoho jiného a z legrace s ním odjet a u otázky týkající se 

neplacení jízdného ve veřejné dopravě vycházejí zcela opačné výsledky. V tomto případě 

dochází v roce 1999 k mírnému poklesu tolerance tohoto jednání. 

Odpovědi u otázky týkající se ospravedlnitelnosti lhaní ve vlastním zájmu z roku 1999 

se zas téměř shodují s výstupy z roku 1991. I zde tedy nedochází ke změně k větší toleranci.

U všech ostatních typů jednání platí výrok, že s rostoucím časem je dané chování 

hodnoceno jako ospravedlnitelnější.

Myšlenku celkového nárůstu tolerance ve společnosti roku 1999 a jejího celkového

poklesu v roce 2008 bychom mohli tedy zamítnout.

11 Shrnutí výsledků

Výsledky faktorové analýzy ukázaly, jak jsou homosexualita a homosexuálně 

orientovaní jedinci vnímáni vzhledem k jiným typům jednání a skupinám lidí. Od roku 1991, 

kdy byli homosexuálové řazeni do skupiny lidí, která je charakteristická jako tzv. sociální 

deviace, došlo k posunu jejich hodnocení. Tento posun může naznačovat přechod od 

představy jedinců, kteří narušují pořádek ve společnosti, do formy rasové odlišnosti. Můžeme 

zde již mluvit o jakémsi faktoru snášenlivosti. Tento posun názorů lidí mohl být zapříčiněn 

jejich vyšší informovaností ohledně tohoto tématu. Na světlo již vyšly poznatky, které 

dokázaly vrozenost a neměnnost homosexuální orientace. Díky tomu si možná lidé ve 

společnosti utvořili onen názor, že stejně jako si člověk nevybírá svoji barvu kůže, tak si ani

nemůže zvolit svoji sexuální orientaci. U jednání charakteristická pro sociální deviace panuje 

přitom nejspíš představa, že záleží na volbě a především pevné vůli jedince, zda podlehnout 

alkoholu a drogám či nikoli.

Během let 1991 až 2008 byla však homosexualita po celou dobu vnímaná 

konzervativními jedinci jako „přestupek“ vůči běžnému chování. Jako něco, co vybočuje 

z normy a narušuje řád společnosti. Lidé ji určitým způsobem hodnotili podobně jako rozvod, 

euthanasii a potrat, tedy jednání, která jsou odmítána především věřícími, jakožto oněmi 

konzervativními jedinci.

Přesto však došlo během námi sledovaného období k posunu tolerance společnosti 

týkající se tohoto jevu. V roce 1999 byla homosexualita hodnocena jako přijatelnější než 
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v roce 1991. Do roku 2008 však došlo opět k poklesu této tolerance. Můj zájem tedy vedl 

k tomu, zda se nejedná o celkový posun míry tolerance ve společnosti. Výpočty však 

prokázaly, že tato tendence se vyskytuje pouze u faktoru, ve kterém se nachází homosexuální 

jednání. U dalších typů chování buď tolerance lineárně roste, nebo se vyznačuje opačnou 

tendencí. Nabízí se nám zde tedy otázka: Čím je to způsobeno?

Tento názorový skok se vyskytuje i u přijatelnosti homosexuálních sousedů. Mezi 

rokem 1991 a 1999 je dokonce větší procentuální rozdíl v odpovědích, avšak šetření z roku 

2008 vykazuje podobné výsledky jako v roce 1999. Dochází zde tedy k určitému „potvrzení“ 

postoje z roku 1999. Tím se nám nabízí druhá otázka k zamyšlení: Z jakého důvodu se 

výsledky u otázky ospravedlnitelnosti liší od výsledků týkajících se sousedství 

s homosexuály? 

K zodpovězení těchto dvou otázek využiji prostor určený k diskuzi (kap. 12).  

Prostřednictvím korelací jsem dále zjistila, které skupiny lidí jsou k homosexualitě 

více či méně tolerantní. Zabývala jsem se nejprve sociodemografickými proměnnými. U 

zkoumání vlivu věku se mi kromě roku 1999 potvrdila hypotéza, že starší lidé vnímají 

homosexualitu negativněji než mladší generace. Vliv pohlaví na hodnocení homosexuality 

jako neospravedlnitelného jednání se neprojevil, tudíž bychom mohli říct, že pohlaví nemá 

vliv ani na utváření norem přijatelnosti podobných typů chování. U otázky, zda bychom 

nechtěli homosexuály za sousedy, vyjadřovali muži negativnější postoj k homosexuálům než 

ženy. Signifikance výše vzdělání a přijetí homosexuality se objevila u roku 1991 a 1999, kdy 

s rostoucí výší vzdělání roste i tolerance k odlišné sexuální orientaci. Hypotéza týkající se 

proměnné velikosti obce, ve které respondent žije a jejího vlivu na přijetí či nepřijetí 

odlišných typů chování, se potvrdila pouze pro roky 1991 a 2008. V těchto letech lze tedy říci, 

že obyvatelé žijící v menších obcích měli negativnější postoj k homosexuálně orientovaným 

jedincům než obyvatelé větších měst. Rodinný stav respondenta, jako další faktor, který může 

ovlivňovat postoj jedince k homosexualitě, je závislý na třetí proměnné, kterou je věk. U 

otázky, zda by jedinec nechtěl bydlet vedle homosexuála, se významnost proměnné rodinného 

stavu vyskytla ve všech třech letech. U druhé otázky pouze v roce 1999. Zde tedy vyšlo 

najevo, že rigidnější postoj k normám mají vdovy a vdovci, kdežto svobodní jedinci jsou k 

„odlišnému chování“ tolerantnější. U lidí, kteří již uzavřeli sňatek, se nepřijetí 

homosexuálních jedinců pohybuje mezi postojem svobodných a vdov a vdovců. Při korelaci 

obou otázek s vírou či nevírou jedince se významnost vztahu objevila pouze v roce 2008 u 

první otázky a při otázce zabývající se názorem na sousedství se hypotéza potvrdila u všech 
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období, kromě právě roku 2008. V těchto letech můžeme mluvit o větší konzervativnosti 

věřících, kteří hodnotí homosexualitu negativněji než nevěřící.

Dále jsem podrobila otázky, zjišťující nepřijatelnost homosexuálního jednání a 

homosexuálních sousedů, korelaci s hodnotovými a názorovými proměnnými. Vliv názoru na 

důvěřování lidem se objevil pouze u otázky týkající se sousedství s homosexuály. Zde se 

potvrdila hypotéza, že lidé, kteří méně důvěřují ostatním, jsou k homosexuálům méně 

tolerantní. Mohli bychom tedy říci, že ti, kteří celkově nemají důvěru v ostatní lidi, jež 

zapadají do jejich představ o normě, budou stěží přijímat ty jedince, kteří se od této normy 

odlišují - tedy homosexuály. Dále mě zajímalo, zda se objeví významný vztah mezi názorem 

na single matku a ne/přijetím homosexuálů. Signifikance těchto indikací se projevila u obou 

otázek ve všech třech letech. Výjimkou je rok 2008 u otázky sousedství. Výsledky pak 

směřovaly k tomu, že žena, žijící s dítětem sama bez muže, vybočuje z normy podobně jako 

homosexuálně orientovaný jedinec. Respondenti, kteří nesouhlasili s tím, aby žena žila a 

vychovávala dítě bez muže, zároveň více nepřijímali homosexuální jednání za 

ospravedlnitelné. Poslední proměnnou, kterou jsem se zabývala ve vztahu k homosexualitě, 

byl pocit štěstí respondenta. Významný vztah u otázky zjišťující názor na sousedství 

s homosexuály mi vyšel pouze pro rok 1991. V letech 1999 a 2008 se statistická významnost 

objevila u otázky neospravedlnitelnosti homosexuálního jednání. Lidé, kteří se necítí být 

šťastní, odmítají homosexualitu a homosexuální jedince více, než lidé, jež se považují za 

šťastné.

Ve všech případech se však jedná pouze o tendence, které se ve společnosti vyskytují. 

Měli bychom počítat s tím, že celá problematika ne/přijímání homosexuality má hlubší a 

složitější zakořenění.

12 Diskuze

V této části bych se ráda pokusila o zodpovězení otázek, které jsem formulovala 

v předchozí části: Z jakého důvodu se výsledky u otázky ospravedlnitelnosti liší od výsledku 

týkajícího se sousedství s homosexuály? Čím je způsoben posun míry tolerance vůči 

homosexualitě?

První otázka se tedy dotýká výraznějšího poklesu negativního vnímání 

homosexuálních sousedů v porovnání s výsledky u otázky ospravedlnitelnosti jednání. Jako 

jeden z důvodů tohoto rozdílu mohu uvést myšlenku, že míra přijatelnosti homosexuality se 
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vztahuje spíše k jedinci samotnému, zatímco otázka sousedství pojednává zejména o jiných 

lidech a nikoli o samotném respondentovi. To může být příčinou odlišných výsledků u těchto 

dvou otázek.

Při vysvětlení tohoto jevu mohu také vycházet z teoretické části zabývající se 

normami. Otázka ospravedlnitelnosti či neospravedlnitelnosti jednání se týká především 

hodnotových orientací respondenta. Zda je dané jednání přijatelné, či není přijatelné. Tyto 

hodnoty jsou stabilní a mají tendenci k neměnnosti. Zatímco otázka, zda by jedinec nechtěl 

bydlet vedle homosexuálů, se hodnotových struktur nedotýká v takové míře. Tím pádem 

odpovědi netíhnou k takové stabilitě. Proto je možné, že během let 1991 a 1999 dochází 

k výraznějšímu rozdílu odmítnutí homosexuálních sousedů, zatímco u otázky 

ospravedlnitelnosti tak markantní skok nenastává.

Nad druhou otázkou jsem se zamýšlela již od prvních výsledků mé bakalářské práce.

Čím to je, že se homosexuální jednání stává v roce 2008 opět méně přijatelné? Rok 1999 je 

charakteristický největší mírou tolerance. Proč nedochází k lineárnímu růstu tolerance během 

časového období? Tento jev může být vysvětlen tím, že po roce 1989 se společnost otevřela

tabuizovaným tématům, ke kterým patřila právě i homosexualita. Lidé se o tuto problematiku 

začali zajímat a postupně mohli zjišťovat, že i jejich přátelé, kteří se předtím báli ke své 

orientaci přiznat, jsou homosexuálové. Na veřejnost pronikalo stále více informací, které se 

snažily pojmout tento jev objektivně a bez předsudků (viz kap. 6.1.). Přijatelnost 

homosexuality tedy rostla. Proč ale došlo do roku 2008 k opětovnému poklesu tolerance? 

Příčinou může být „přesycenost“ společnosti tímto fenoménem. V médiích se vyskytují 

homosexuálové, kteří se chovají výstředně a upoutávají pozornost na svoji odlišnost, dále se 

pořádají velké veřejné gay a lesbické akce (např. gay pride), homosexuální páry se snaží 

prosadit svá práva na registrované partnerství atd. Tímto jednáním homosexuálně orientovaní 

jedinci vstupují do prostoru, který je v rukách heterosexuálů. „Homosexualita je soukromou 

preferencí, která nemá být dávána najevo, aby nebyly zpochybněny instituce spojené 

s heterosexualitou“ (M. Fafejta, 2004). Stále větší zviditelňování homosexuality může být 

heterosexuálními jedinci pojímáno jako ohrožování jejich heterosexuálního světa. Reakcí se 

pak může stát pokles tolerance k tomuto jevu a v jiných případech i projevení homofobních

tendencí.
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Závěr

Cílem mé práce bylo zjistit, jak se mění vnímání homosexuality během časového 

období a které skupiny lidí jsou k tomuto jevu více či méně tolerantní. Zjistila jsem, že během 

období 1991 až 2008 nedochází k neustálému zvyšování tolerance k homosexualitě. Lidé se 

opět vrací k odmítavému postoji vůči homosexuálně orientovaným jedincům. 

Jednotlivé skupiny lidí se liší mírou přijímání či nepřijímání homosexuálních jedinců. 

Tato míra je ovlivněna jejich postojem k normám - tedy jak lidé hodnotí „přestupky“ vůči 

běžnému chování. Některé skupiny jedinců mají striktnější přístup k těmto normám, někteří 

jedinci jsou naopak charakterističtí uvolněnějším postojem. Vzhledem k homosexualitě patří 

do první skupiny starší generace, lidé s nižším vzděláním, obyvatelé menších měst, vdovy a 

vdovci, věřící, lidé, kteří jsou nedůvěřiví k ostatním, kteří se necítí být šťastni a kteří celkově 

odmítají jakékoli vychýlení od norem. Rozdíl mezi postojem mužů a žen není nijak výrazný. 

Muži se jevili méně tolerantní jen v případě sousedství s homosexuály. Jinak pohlaví jedince 

nehraje při vnímání a hodnocení homosexuality důležitou roli. U těchto lidí hodnocení 

homosexuality jako nepřijatelného chování v zásadě kopíruje časovou křivku celkového 

postoje k homosexualitě.

V rámci dalšího výzkumu by bylo zajímavé sledovat, jak se trend hodnocení 

homosexuality posunul do roku 2012. Zda zůstal postoj k tomuto „přestupku“ vůči normám 

konstantní nebo zda tolerance poklesla či stoupla. Tyto výsledky by byly zajímavé již z toho 

důvodu, že v naší společnosti dochází k velkým změnám postojů, a to především ve vztahu k 

politickému dění v ČR. Jedna z otázek by proto mohla znít, zda tyto změny mají vliv na míru 

tolerance ve společnosti, včetně tolerance vůči homosexuálům.
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Přílohy

Příloha 1: Faktorová analýza

Data 1991 

Sousedé

RotatedComponentMatrixa

Component

1 2 3

8.m) Sousedi - Židé ,714 ,037 ,101

8.i) Sousedi - přistěhovalci ,703 ,137 ,116

8.b) Sousedi - jiná rasa ,687 ,177 ,117

8.h) Sousedi - muslimové ,679 ,152 ,251

8.f) Sousedi - početné rodiny ,636 ,005 ,086

8.g) Sousedi duševně nemocní ,494 ,199 ,218

8.k) Sousedi - narkomani ,002 ,735 ,115

8.d) Sousedi - opilci -,154 ,622 ,270

8.j) Sousedi - AIDS ,391 ,587 ,017

8.a) Sousedi - kriminálníci ,104 ,584 ,060

8.l) Sousedi - homosexuálové ,374 ,557 ,073

8.n) Sousedi - Rómové ,273 ,414 -,164

8.e) Sousedi - pravicoví extrémisté ,279 ,108 ,865

8.c) Sousedi - levicoví extrémisté ,305 ,134 ,836

Ospravedlnitelnost

RotatedComponentMatrixa

Component

1 2 3 4 5

v293 - Potrat ,766 ,150 ,020 ,017 ,037

v294 – Rozvod ,748 ,219 ,048 ,039 ,101

v291 - homosexualita ,677 -,048 -,102 ,180 ,351

v300 – zabití v sebeobraně ,592 ,172 ,113 -,015 -,002

v297 – sebevražda ,547 ,086 ,326 ,137 ,071

v292 - prostituce ,521 ,212 -,013 ,123 ,493

v296 – euthanasie ,520 ,163 ,321 ,058 -,072
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Data 1998

Sousedé

ComponentMatrixa

Component

1 2 3 4

7.H peoplemuslims ,653 ,045 -,164 -,079

7.B peopledifferentrace ,623 -,141 -,281 -,135

7.L peoplehomosexuals ,611 -,131 ,057 -,222

7.J peoplewith AIDS ,603 -,210 ,159 -,253

7.I peopleimmigrants +foreignworkers ,559 -,239 -,038 -,101

7.M peoplejews ,528 -,077 -,391 -,112

7.N peoplegypsies ,432 -,251 -,061 -,010

7.E peoplerightwingextremists ,418 ,805 -,055 -,035

7.C peopleleftwingextremists ,413 ,805 -,094 ,002

7.K peopledrugaddicts ,340 ,038 ,658 ,075

7.D peopleheavydrinkers ,309 ,083 ,637 ,181

7.A peoplecriminalrecord ,340 -,094 ,422 -,268

7.G peopleemotionalyunstablepeople ,445 -,076 ,013 ,673

7.F peoplelargefamilies ,503 -,184 -,202 ,534

v287 – lhát ve vlastním zájmu ,265 ,741 ,042 ,090 ,040

v290 – přijmout od někoho úplatek ,064 ,686 ,225 ,187 ,032

v286 – ponechat si peníze, které jsem našla ,198 ,610 ,167 ,137 ,203

v288 – jako ženatý mít milostný poměr ,322 ,560 ,059 ,069 ,209

v283 – koupit něco o čem víme, že je kradené ,069 ,557 ,175 ,273 ,286

v284 – nasednout do cizího auta a z legrace s ním ujet ,117 ,475 ,116 ,172 ,284

v299 – vyhrožovat dělníkům ke stávce ,077 ,054 ,678 ,151 ,056

v301 – politicky motivovaná vražda ,099 ,103 ,665 -,025 ,001

v298 – nenahlášení škody způsobené na zaparkovaném vozidle ,136 ,183 ,483 ,264 ,198

v302 – vyhazování odpadků na veřejném místě ,040 ,246 ,462 ,229 ,240

v281 – vyhnout se placení jízdného ,193 ,190 ,133 ,701 ,174

v280 – požadovat státní podporu -,006 ,118 ,161 ,667 ,050

v282 – šidit na daních ,088 ,390 ,118 ,613 ,030

v285 – užívat drogy ,130 ,165 -,026 ,217 ,636

v289 – pohlavní styk pod povolenou hranicí ,004 ,190 ,285 -,190 ,599

v303 – řízení auta pod vlivem alkoholu ,038 ,224 ,346 ,208 ,444

v295 – bitka s policií ,308 ,201 ,348 ,222 ,352
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Ospravedlnitelnost

RotatedComponentMatrixa

Component

1 2 3 4

65.B ethicscheating on tax ,773 ,065 ,133 ,150

65.G ethicsaccepting a bribe ,683 ,110 ,196 ,211

65.E ethicslying ,627 ,224 ,175 ,213

65.O ethicspaying cash ,627 ,155 ,335 ,027

65.A ethicsclaimstatebenefits ,571 -,047 ,252 ,118

65.F ethicsadultery ,427 ,278 ,350 ,216

65.J ethicsdivorce ,118 ,830 ,103 ,007

65.I ethicsabortion ,136 ,830 ,082 -,064

65.H ethics homosexuality -,063 ,698 ,193 ,053

65.K ethicseuthanasia ,224 ,628 -,153 ,189

65.L ethicssuicide -,015 ,502 ,147 ,443

65.T ethicsprostitution ,205 ,446 ,359 ,279

65.U ethics sex underlegalageofconsent -,002 ,074 ,651 ,245

65.M ethicsthrowingawaylitter ,354 -,025 ,642 -,016

65.R ethicsspeedingover limit ,357 ,134 ,613 -,006

65.V ethicsavoiding a fare on public transport ,451 ,201 ,510 ,158

65.N ethicsdrivingunder influence ofalcohol ,334 -,025 ,510 ,198

65.Q ethics smoking in public places ,308 ,247 ,447 -,083

65.P ethicshavingcasual sex ,282 ,383 ,443 ,183

65.S ethicspoliticalassassination ,236 -,008 ,030 ,625

65.D ethicstaking soft drugs ,056 ,171 ,415 ,587

65.C ethicsjoyriding ,375 ,096 ,045 ,564
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Data 2008

Sousedé

RotatedComponentMatrixa

Component

1 2 3

dontlike as neighbours: jews (Q6M) ,724 ,019 -,002

dontlike as neighbours: peopleofdifferentrace (Q6B) ,665 ,156 ,243

dontlike as neighbours: homosexuals (Q6L) ,640 ,232 ,121

dontlike as neighbours: largefamilies (Q6F) ,623 ,144 ,192

dontlike as neighbours: christians (Q6O) ,607 -,146 -,068

dontlike as neighbours: muslims (Q6H) ,573 ,211 ,351

dontlike as neighbours: immigrants/foreignworkers (Q6I) ,569 ,279 ,308

dontlike as neighbours: emotionallyunstablepeople (Q6G) ,561 ,201 ,301

dontlike as neighbours: peoplewith AIDS (Q6J) ,463 ,442 ,188

dontlike as neighbours: drugaddicts (Q6K) ,072 ,695 ,208

don’tlike as neighbours: noneof these -,009 -,693 -,004

dontlike as neighbours: peoplewithcriminalrecord (Q6A) ,145 ,636 ,170

dontlike as neighbours: gypsies (Q6N) ,353 ,561 -,069

dontlike as neighbours: heavydrinkers (Q6D) ,039 ,554 ,415

dontlike as neighbours: rightwingextremists (Q6E) ,190 ,148 ,862

dontlike as neighbours: leftwingextremists (Q6C) ,242 ,137 ,848

Ospravedlnitelnost

RotatedComponentMatrix
a

Component

1 2 3 4

do youjustify: cheating on tax (Q68B) ,808 -,037 ,153 ,209

do youjustify: accepting a bribe (Q68G) ,785 ,087 ,078 ,113

do youjustify: claimingstatebenefits (Q68A) ,784 -,059 ,114 ,133

do youjustify: lying in owninterest (Q68E) ,773 ,197 -,043 ,045

do youjustify: avoidingfare public transport (Q68O) ,720 ,269 ,159 -,082

do youjustify: taking soft drugs (Q68D) ,679 ,232 ,166 -,219

do youjustify: joyriding (Q68C) ,677 ,063 ,149 -,121

do youjustify: adultery (Q68F) ,669 ,382 ,111 -,104

do youjustify: paying cash to avoidtaxes (Q68M) ,662 ,235 ,239 ,126

do youjustify: prostitution (Q68P) ,581 ,430 ,243 -,211

do youjustify: havingcasual sex (Q68N) ,557 ,486 ,198 -,138

do youjustify: abortion (Q68I) ,164 ,837 ,116 ,120
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do youjustify: divorce (Q68J) ,177 ,813 ,086 ,112

do youjustify: homosexuality (Q68H) ,161 ,793 ,062 -,039

do youjustify:  invitrofertilization (Q68S) ,022 ,651 ,147 ,368

do youjustify: euthanasia (Q68K) ,108 ,554 ,233 ,515

do youjustify: suicide (Q68L) ,314 ,431 ,421 ,106

do youjustify: experimentshumanembryos (Q68Q) ,181 ,134 ,854 ,109

do youjustify: manipulation food (Q68R) ,218 ,166 ,845 ,034

do youjustify: death penalty (Q68T) -,022 ,180 ,067 ,822

Frekvenční analýza

Příloha 2: Frekvenční analýza - sousedé

1991

1999

N Valid 2115

Missing 0

Mean ,51

Std. Deviation ,500

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid nezmíněni 1043 49,3 49,3 49,3

zmíněni 1072 50,7 50,7 100,0

Total 2115 100,0 100,0

N Valid 1908

Missing 0

Mean ,20

Std. Deviation ,398

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid not mentioned 1532 80,3 80,3 80,3

mentioned 376 19,7 19,7 100,0

Total 1908 100,0 100,0
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2008

Příloha 3: Frekvenční analýza - ospravedlnitelnost

1991

Statistics

N Valid 2082

Missing 33

Mean 3,74

Std. Deviation 3,139

1999

Statistics

N Valid 1827

Missing 81

Mean 5,47

Std. Deviation 3,555

2008

Statistics

N Valid 1694

Missing 127

Mean 4,85

Std. Deviation 3,356

N Valid 1746

Missing 75

Mean 1,77

Std. Deviation ,423

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid mentioned 407 22,4 23,3 23,3

not mentioned 1339 73,5 76,7 100,0

Total 1746 95,9 100,0

Missing na 40 2,2

dk 35 1,9

Total 75 4,1

Total 1821 100,0
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Korelace

V rámci úspornost jsem se rozhodla do této části přílohy vložit pouze výsledky 
Pearsonova Chi – Square testu.

Sousedé Ospravedlnitelnost

Příloha 4: Korelace (věk)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

       

1999

Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 52,936(a) 4 ,000

Likelihood Ratio 51,975 4 ,000
Linear-by-Linear 
Association

49,355 1 ,000

N of Valid Cases
1902

2008

Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 21,849(a) 4 ,000

Likelihood Ratio 21,406 4 ,000
Linear-by-Linear 
Association

17,788 1 ,000

N of Valid Cases
1722

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-
Square

35,879(a) 12 ,000

Likelihood Ratio 37,239 12 ,000
Linear-by-Linear 
Association

22,978 1 ,000

N of Valid Cases
1229

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 36,574(a) 4 ,000

Likelihood Ratio 36,748 4 ,000
Linear-by-Linear 
Association

32,606 1 ,000

N of Valid Cases
2114

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 18,010(a) 12 ,115

Likelihood Ratio 18,532 12 ,100
Linear-by-Linear 
Association

2,245 1 ,134

N of Valid Cases
740

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 29,393(a) 12 ,003

Likelihood Ratio 28,749 12 ,004
Linear-by-Linear 
Association

10,408 1 ,001

N of Valid Cases
798
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Příloha 5: Korelace (pohlaví)

1991
Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square 3,786(b) 1 ,052

Continuity Correction(a) 3,618 1 ,057

Likelihood Ratio 3,787 1 ,052

Fisher's Exact Test ,055 ,029

Linear-by-Linear 
Association 3,784 1 ,052

N of Valid Cases 2112

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 7,439(a) 3 ,059

Likelihood Ratio 7,479 3 ,058
Linear-by-Linear 
Association

5,835 1 ,016

N of Valid Cases
1228

1999
Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 6,425(b) 1 ,011

Continuity Correction(a) 6,136 1 ,013

Likelihood Ratio 6,424 1 ,011

Fisher's Exact Test ,013 ,007

Linear-by-Linear Association
6,422 1 ,011

N of Valid Cases 1908

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 1,685(a) 3 ,640

Likelihood Ratio 1,680 3 ,641
Linear-by-Linear 
Association

,871 1 ,351

N of Valid Cases
741
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2008

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 10,281(b) 1 ,001

Continuity Correction(a) 9,920 1 ,002

Likelihood Ratio 10,249 1 ,001

Fisher's Exact Test ,001 ,001

Linear-by-Linear Association
10,275 1 ,001

N of Valid Cases 1746

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square ,641(a) 3 ,887

Likelihood Ratio ,641 3 ,887
Linear-by-Linear 
Association

,224 1 ,636

N of Valid Cases
812

Příloha 6: Korelace (rodinný stav)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 10,620(a) 3 ,014

Likelihood Ratio 10,658 3 ,014
Linear-by-Linear 
Association

3,049 1 ,081

N of Valid Cases
2114

1999
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 27,713(a) 3 ,000

Likelihood Ratio 29,071 3 ,000
Linear-by-Linear 
Association

8,011 1 ,005

N of Valid Cases
1893

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-
Square

23,002(a) 9 ,006

Likelihood Ratio 26,074 9 ,002
Linear-by-Linear 
Association

4,948 1 ,026

N of Valid Cases
1229

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 10,234(a) 9 ,332

Likelihood Ratio 9,304 9 ,410
Linear-by-Linear 
Association

,754 1 ,385

N of Valid Cases
740
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2008
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 19,894(a) 5 ,001

Likelihood Ratio 19,024 5 ,002
Linear-by-Linear 
Association

,248 1 ,618

N of Valid Cases
1735

Příloha 7: Korelace (vzdělání)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 40,619(a) 2 ,000

Likelihood Ratio 40,848 2 ,000
Linear-by-Linear 
Association

40,313 1 ,000

N of Valid Cases
2108

1999

Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 57,785(a) 2 ,000

Likelihood Ratio 56,620 2 ,000
Linear-by-Linear 
Association

50,179 1 ,000

N of Valid Cases
1838

2008
Chi-Square Tests     Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 2,197(a) 2 ,333

Likelihood Ratio 2,149 2 ,342
Linear-by-Linear Association 1,971 1 ,160

N of Valid Cases
1419

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 24,070(a) 15 ,064

Likelihood Ratio 22,447 15 ,097
Linear-by-Linear 
Association

1,577 1 ,209

N of Valid Cases
805

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 22,426(a) 6 ,001

Likelihood Ratio 20,122 6 ,003
Linear-by-Linear 
Association

10,256 1 ,001

N of Valid Cases
1223

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 7,592(a) 6 ,270

Likelihood Ratio 7,686 6 ,262
Linear-by-Linear 
Association

4,030 1 ,045

N of Valid Cases
714

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 6,944(a) 6 ,326

Likelihood Ratio 7,166 6 ,306
Linear-by-Linear 
Association

,562 1 ,453

N of Valid Cases
642
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Příloha 8: Korelace (velikost obce)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 37,985(a) 7 ,000

Likelihood Ratio 38,257 7 ,000
Linear-by-Linear 
Association

29,404 1 ,000

N of Valid Cases
2112

1999
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 10,920(a) 7 ,142

Likelihood Ratio 10,852 7 ,145
Linear-by-Linear 
Association

2,153 1 ,142

N of Valid Cases
1909

2008

Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 19,446(a) 7 ,007

Likelihood Ratio 19,892 7 ,006
Linear-by-Linear 
Association

3,240 1 ,072

N of Valid Cases
1711

Příloha 9: Korelace (víra)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 28,222(a) 3 ,000

Likelihood Ratio 28,323 3 ,000
Linear-by-Linear 
Association

22,861 1 ,000

N of Valid Cases
2113

.

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 34,797(a) 21 ,030

Likelihood Ratio 32,863 21 ,048
Linear-by-Linear 
Association

8,331 1 ,004

N of Valid Cases
1228

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 20,040(a) 21 ,519

Likelihood Ratio 21,536 21 ,427
Linear-by-Linear 
Association

,055 1 ,815

N of Valid Cases
743

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 34,394(a) 21 ,033

Likelihood Ratio 34,454 21 ,032
Linear-by-Linear 
Association

7,165 1 ,007

N of Valid Cases
795

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 13,464(a) 9 ,143

Likelihood Ratio 13,088 9 ,159
Linear-by-Linear 
Association

2,118 1 ,146

N of Valid Cases
1231
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1999
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 7,137(a) 2 ,028

Likelihood Ratio 7,102 2 ,029
Linear-by-Linear 
Association

5,034 1 ,025

N of Valid Cases
1785

2008
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square ,944(a) 2 ,624

Likelihood Ratio ,930 2 ,628
Linear-by-Linear 
Association

,781 1 ,377

N of Valid Cases
1615

Příloha 10: Korelace (důvěra)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 23,053(a) 2 ,000

Likelihood Ratio 23,117 2 ,000
Linear-by-Linear 
Association

22,473 1 ,000

N of Valid Cases
2114

1999
Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 6,088(b) 1 ,014

Continuity Correction(a) 5,757 1 ,016

Likelihood Ratio 6,335 1 ,012

Fisher's Exact Test ,014 ,007

Linear-by-Linear 
Association 6,085 1 ,014

N of Valid Cases 1868

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 7,886(a) 6 ,247

Likelihood Ratio 8,301 6 ,217
Linear-by-Linear 
Association

1,864 1 ,172

N of Valid Cases
688

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 31,073(a) 6 ,000

Likelihood Ratio 31,039 6 ,000
Linear-by-Linear 
Association

10,959 1 ,001

N of Valid Cases
741

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 5,303(a) 6 ,506

Likelihood Ratio 5,238 6 ,514
Linear-by-Linear 
Association

4,102 1 ,043

N of Valid Cases
1227
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Chi-Square Tests

2008
Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 6,702(b) 1 ,010

Continuity Correction(a) 6,383 1 ,012

Likelihood Ratio 6,872 1 ,009

Fisher's Exact Test ,010 ,005

Linear-by-Linear 
Association 6,698 1 ,010

N of Valid Cases 1682

Chi-Square Tests

Příloha 11: Korelace (single matka)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 25,446(a) 2 ,000

Likelihood Ratio 25,509 2 ,000
Linear-by-Linear 
Association

15,996 1 ,000

N of Valid Cases
2110

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 2,260(a) 3 ,520

Likelihood Ratio 2,211 3 ,530
Linear-by-Linear 
Association

1,365 1 ,243

N of Valid Cases
730

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square ,838(a) 3 ,840

Likelihood Ratio ,856 3 ,836
Linear-by-Linear 
Association

,541 1 ,462

N of Valid Cases
785

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 19,155(a) 6 ,004

Likelihood Ratio 18,982 6 ,004
Linear-by-Linear 
Association

7,098 1 ,008

N of Valid Cases
1230
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1999
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 58,447(a) 2 ,000

Likelihood Ratio 57,479 2 ,000
Linear-by-Linear 
Association

10,346 1 ,001

N of Valid Cases
1894

2008
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 5,326(a) 2 ,070

Likelihood Ratio 5,306 2 ,070
Linear-by-Linear Association 3,153 1 ,076

N of Valid Cases
1697

Příloha 12: Korelace (štěstí)

1991
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 2,699(a) 3 ,440

Likelihood Ratio 2,719 3 ,437
Linear-by-Linear 
Association

,537 1 ,463

N of Valid Cases
2073

1999
Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 17,952(a) 3 ,000

Likelihood Ratio 16,437 3 ,001
Linear-by-Linear 
Association

9,527 1 ,002

N of Valid Cases
1899

2008

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 15,434(a) 6 ,017

Likelihood Ratio 16,117 6 ,013
Linear-by-Linear 
Association

,489 1 ,485

N of Valid Cases
736

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 21,069(a) 6 ,002

Likelihood Ratio 21,303 6 ,002
Linear-by-Linear 
Association

,015 1 ,901

N of Valid Cases
788

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 10,312(a) 9 ,326

Likelihood Ratio 17,292 9 ,044
Linear-by-Linear 
Association

,530 1 ,466

N of Valid Cases
1203

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 15,808(a) 9 ,071

Likelihood Ratio 21,153 9 ,012
Linear-by-Linear 
Association

1,496 1 ,221

N of Valid Cases
740
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Chi-Square Tests Chi-Square Tests

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 14,604(a) 3 ,002

Likelihood Ratio 14,517 3 ,002
Linear-by-Linear 
Association

11,919 1 ,001

N of Valid Cases
1713

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 16,479(a) 9 ,058

Likelihood Ratio 16,886 9 ,051
Linear-by-Linear 
Association

1,472 1 ,225

N of Valid Cases
797
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