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Abstrakt 

 

Diplomová práce Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České republice 

se zabývá tématem LGBT komunit z genderového hlediska. Konkrétně zkoumá, jak je 

reprezentována LGBT komunita na webových stránkách určených pro členy ji samotné. 

Vlastní výzkum se skládá z kvalitativní obsahové analýzy webových portálů, která zkoumá 

vliv registrovaného partnerství na emancipaci LGBT komunit v České republice. Výzkum 

je zasazen do rámce teoretických východisek z oblasti komunity, politiky identity a 

konstrukce sexuality. Diplomová práce vychází z toho, že LGBT komunita stále bojuje o 

rovnocennost ve společnosti, takže cílem je zjistit, jaké cíle a aktivity zobrazují jednotlivé 

webové portály.   

 

Klíčová slova 

LGBT komunita, gender, diskriminace, emancipace, registrované partnerství, 

homoparentalita, webový portál 

Abstract 

 

The diploma thesis Gender analysis of LGBT community websites in the Czech Republic 

focuses on the topic of LGBT communities from a gender point of view. It specifically 

examines how the LGBT community is represented on websites intended for the LGBT 

community’s members. The original research consists of a qualitative content analysis of 

websites, which examines the effect of registered partnership on the emancipation of 

LGBT communities in the Czech Republic. The research focuses on theoretical 

perspectives regarding the community, political identity, and the construction of sexuality. 

The diploma thesis takes the assumption that the LGBT community continues to fight for 

equality in society, and so its aim is to determine what types of goals and activities are 

presented by individual websites.   

 

Key words 

LGBT community, gender, discrimination, emancipation, registered partnership, gay 

parenting, website 
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1. ÚVOD 

 

     LGBT komunity jsou nejen v české společnosti velmi diskutovány, ale zároveň se samy 

musí vypořádávat s určitou mocí v rámci většinové společnosti, která určuje normy, podle 

kterých bychom se měli chovat a vypadat. LGBT komunity právě usilují o to, aby i ony 

měly stejná práva jako většinová společnost. V rámci komunity se rozlišuje tzv. 

emancipační a etnický model, kterým věnuji prostor v kapitole 2.2.2 Situace po druhé 

světové válce. Já vnímám komunitu jako skupinu jedinců, kteří se hlásí k určité identitě a 

spojují je kolektivní zájmy a potřeby. Je ale patřičné ,,(…) odlišovat pojmy menšina a 

komunita. Za příslušníka LGB menšiny lze považovat každého s menšinovou sexuální 

orientací bez ohledu na to, zda se za jejího příslušníka sám ,uvědoměle’ považuje.’’ 

(Analýza, 2007: 9) A naopak je ,,(…) příslušníkem komunity ten, kdo se za něj sám 

pokládá.’’ (Analýza, 2007: 9) 

     Jelikož ve své diplomové práci v rámci LGBT komunit využívám jak komunity 

v plurálu, tak i komunitu v singuláru, je tudíž vhodné vysvětlit proč. LGBT komunitu 

používám v obecné rovině, do které zahrnuji všechny jinak sexuálně orientované jedince a 

identity jako jednu komunitu, která je znevýhodňována právě pro svou sexuální identitu. 

Zatímco LGBT komunity využívám již v konkrétnějších případech, pokud například 

hovořím o specifických problémech, cílech nebo zájmech gay, lesbické nebo trans 

komunity. Pro používání plurálu musím mít, tedy hlavně pro teoretickou část, oporu. 

Z tohoto důvodu věnuji termínu ,,komunita’’ samostatnou kapitolu (viz 2.1.3 Komunita).  

      Je také důležité říci, že ,,jinakost’’ vyvolává pocit strachu a nejistoty, jelikož jako 

taková vybočuje z hranic ,,normality’’, která je chápána jako správná a většinovou 

společností uznávána. Takže se tyto komunity musejí v každodenním životě vypořádávat 

s určitým druhem diskriminace a odsuzováním. Jejich postavení je silně spjato 

s genderovými kategoriemi, do kterých jsou lidé nevědomě tlačeni. Nejen s tím, ale i se 

stereotypy a předsudky, které jsou v lidech hluboce zakořeněny. Tím vznikají dichotomie 

,,my’’ a ,,oni‘‘, které jasně udávají hranice, jenž vymezují, že ,,my‘‘ je většinová 

společnost a ,,oni’’ jsou ti, kteří neodpovídají normě diktovanou společností. 

     V diplomové práci provádím genderovou analýzu deseti webových portálů LGBT 

komunit v České republice. Hlavními webovými portály jsou http://www.stud.cz/, 

www.rozdilnerytmy.blgz.cz, http://www.elnadruhou.cz/, http://www.proudem.cz/, 

http://www.bengales.cz/, http://www.transsexualita.cz/, http://www.translide.cz/, 

http://www.rozdilnerytmy.blgz.cz/
http://www.elnadruhou.cz/
http://www.proudem.cz/
http://www.bengales.cz/
http://www.translide.cz/
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http://www.drbna.cz/, http://www.stejnarodina.cz/ a http://www.colourplanet.cz/. Tyto 

webové portály jsem si zvolila z toho důvodu, že pokrývají sebereprezentace zastoupené 

každou vyskytující se LGBT komunitou v České republice. Webové portály spadají do 

oblasti médií, které jsou provozovány prostřednictvím internetu a každý na ně může 

kdykoliv nahlédnout. Je to aplikace, která uživatelům poskytuje informace z různých 

zdrojů, které uživatele zajímají, nebo se ho nějakým způsobem týkají. Zvolený materiál, 

tedy webový portál, je dle mého názoru velmi vhodný, protože je v dnešní době jedním 

z nejvyhledávanějších zdrojů pro získávání informací. Zároveň je velmi důležité říci, že se 

nejedná o webové portály regionální, ale o portály celostátně relevantní. Vycházím z toho, 

že webové portály se snaží upozorňovat na určité genderové nerovnosti a nadvládu, ale je 

zde zobrazena i snaha a důraz na utváření genderové rovnosti, která by LGBT komunitám 

zaručila rovná práva a příležitosti. To svědčí o vzniku svébytné specifické gay a lesbické 

kultury a zároveň diskriminaci, které musí čelit. 

     Cílem mé diplomové práce je zjistit, jakým způsobem je reprezentována LGBT 

komunita na webových stránkách určených pro členy ji samotné. Navíc zda prezentace 

registrovaného partnerství představuje zásadní politický výdobytek pro LGBT komunitu a 

jaké cíle a aktivity vyzdvihují zvolené webové portály. 

     Jako hlavní metodu pro analýzu dat jsem si zvolila kvalitativní obsahovou analýzu, 

jelikož mohu sledovat skryté významy a vztahy na daných webových stránkách LGBT 

komunit v České republice. 

     Struktura práce se skládá ze dvou základních částí, teoretické a empirické. Teoretická 

část zahrnuje představení a vysvětlení jednotlivých pojmů jako je gender a pohlaví, 

heterosexualita, homosexualita, bisexualita, transgender, transsexualita, queer, coming out, 

komunita a emancipace. Další kapitola ,,Stručný historický přehled LGBT komunit v ČR’’ 

objasňuje situaci LGBT komunit po druhé světově válce, význam sdružení gayů, leseb a 

přátel STUD Brno a v neposlední řadě Sdružení organizací homosexuálních občanů - 

SOHO v České republice i další významné platformy. Následující kapitola ,,Diskuze 

autorů/ek v rámci současného stavu LGBT komunit’’ zahrnuje názory a postoje autorů/ek 

v rámci konceptů politika identity společně s kritikou stability a duality pohlaví, na čemž 

chci v rámci analýzy poukázat na to, zda jejich tvrzení odpovídají či neodpovídají 

konkrétním sebevnímáním LGBT komunit v ČR prostřednictvím jejich webových portálů. 

V neposlední řadě je součástí teoretické části i kapitola ,,Diskriminace a netolerance 

k LGBT komunitám’’, ve které vysvětluji pojem diskriminace sexuálních minorit a 

http://www.drbna.cz/
http://www.stejnarodina.cz/
http://www.colourplanet.cz/
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existenci nejrůznějších druhů diskriminace vůči LGBT komunitám. Poslední kapitola 

,,Registrované partnerství’’ zahrnuje situaci před uzákoněním registrovaného partnerství, 

samotný průběh prosazení zákona o registrovaném partnerství, situaci po roce 2006 a 

adopci dětí a homoparentalitu. Registrované partnerství je zlomovým momentem ve vývoji 

a posunu LGBT komunit v ČR, protože díky jeho uzákonění dochází k dalšímu odhodlání 

a motivaci získat další práva a uznání. 

     Do empirické části nejprve řadím výzkumnou otázku a vedlejší výzkumné otázky a 

pokračuji samotnou metodologií, ve které uvádím důvody pro zvolení dané metodologie. 

Následně představuji samotnou metodu práce, tedy kvalitativní obsahovou analýzu. 

Pomocí této metody analyzuji deset webových portálů, na kterých zkoumám jejich úvodní 

a sebereprezentativní stránky. Soustředím se tedy především na jejich sebereprezentace 

společně s hlavními tématy, kterými se zaobírají. 

     Podstatnou součástí úvodu je též reflexe vlastí lokace a pozicionality. Moji 

pozicionalitu v rámci své diplomové práce bych hodnotila jako pozici, kterou si vytvářím 

já sama tím, jaké téma si vybírám a k čemu by práce měla směřovat. Jako badatelka mám i 

svou pozici v rámci toho, s jakou teorií do práce vstupuji a jaká jsou moje východiska. 

Moje práce bude v rámci emancipačního paradigmatu - konstruktivistického, u kterého je 

důležité odhalit sociální struktury a mechanismy jejich reprodukce a vysvětlit, jak fungují, 

aby mohly být transformovány, a aby tak byly odstraněny nerovnosti a nespravedlnosti. 

     Já se řadím do pozice bílé ženy ze střední třídy, která si všímá zjevných nerovností ve 

společnosti, jenž pramení ze zavedených stereotypů. Vlastní pozicionalita se v mé 

diplomové práci promítne převážně v kritickém nahlížení na argumenty autorů/ek a 

celkovou situaci v rámci LGBT komunit v České republice. Jinak řečeno, co vybočuje z 

,,normality’’, není dobré. ,,Dobré‘‘ je to, co společnost předkládá jako normy, podle 

kterých bychom se měli řídit a chovat. Společnost to diktuje jako normativní pravidla pro 

všechny a pokud je něco, co se jeví jako ,,jinakost’’, vzbuzuje to v lidech pocit strachu. To 

dokazuje otázku moci, poněvadž v rámci společnosti mají některé diskurzy moc, které 

ovládají životy jedinců (např. lékařský mocenský diskurz). 

     Ráda bych podotkla, že se v mé diplomové práci kromě literatury ve velké míře 

objevují internetové zdroje, na které během práce odkazuji, což je zapříčiněno tím, že téma 

mé diplomové práce je v jistých směrech velmi aktuální a rozvíjející se, tudíž existuje 

velké množství webových portálů, internetových časopisů, odkazů apod. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

     V teoretické části bych ráda představila definice pojmů, historický přehled LGBT 

komunit v České republice, diskuzi autorů/ek v rámci problematiky LGBT komunit, 

diskriminaci LGBT komunit a registrované partnerství. 

 

2.1  Pojmy 

 

     Jelikož se moje diplomová práce týká genderové problematiky, je zcela na místě, abych 

nejprve vysvětlila koncept gender a pohlaví. Domnívám se, že není potřeba vysvětlovat 

další koncepty v rámci genderu, jelikož je to práce psaná na Katedře genderových studií, 

kde je to zřejmé. Ale protože si tuto práci může chtít přečíst i člověk, který o této 

problematice moc neví, ale rád by se dozvěděl, tak je to na úvod jistě vhodné. 

V neposlední řadě představím i jednotlivé pojmy skrývající se pod pojmem LGBT 

komunita, přičemž součástí příloh je i slovníček pojmů (viz Příloha č. 2). 

 

2.1.1 Gender a pohlaví 

     Jistě je zcela důležité začít tím, jaký je rozdíl mezi genderem a pohlavím, což se zcela 

určitě podle různých autorů/ek liší. Musím říci, že se vymezuji vůči tvrzení, že ,,(…) lidské 

pohlaví jako biologická danost (být mužem či ženou) tu slouží jako základ, na němž lidé 

konstruují společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či femininitu).’’ (Renzetti, 

Curran, 2003: 20; zvýraznění v originále) Jinými slovy, dle Oakley (2000: 121) je pohlaví 

biologickým termínem a gender pojmem psychologicko-kulturním, přičemž existují i 

jedinci, ,,(…) jejichž gender vymezený kulturou není podložen vyhraněným pohlavím.’’ 

(Oakley, 2000: 121) Mnoho lidí používá při posuzování druhých genderové stereotypy, 

které zjednodušují ,,popisy toho, jak má vypadat ,maskulinní muž’ či ,femininní žena’.’’ 

(Renzetti, Curran, 2003: 20; zvýraznění v originále) To znamená, že lidé mají určité 

stereotypní představy o tom, že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak. 

Souhlasím proto s Nagl-Docekal (2007), která tuto skutečnost vylučuje, jelikož ,,to, že 

jsme přišli na svět s ženským nebo mužským tělem, by pro nás nemělo mít za následek, že 

budeme konfrontováni se specifickým kodexem chování určeným té či oné straně.’’  (Nagl-

Docekal, 2007: 75) Může tedy rovnost vzniknout zrušením dichotmní kategorie 
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pohlaví/gender? Pravděpodobně ne, jelikož se biologie nedá zcela odstranit, protože 

biologické pohlaví je důležité například pro reprodukci. Na druhou stranu si ale myslím, že 

toto dělení udržuje nadřazenost heteronormativity ve společnosti, protože již nedává 

prostor pro jiné identity než té ženské a mužské. V rámci toho se objevuje i nesouhlas vůči 

esencialismu, který ,,vnímá gender zpravidla v dichotomním smyslu binarity maskulinita-

femininita jako bytostnou a neměnnou danost (…).’’ (Knotková-Čapková, 2010: 8)  

     Musím ale poukázat i na to, že pohlaví je též konstrukt, což mohu dokázat následující 

definicí, která říká, že „(…) diference mezi získanými a připsanými znaky je jen dalším 

naturalistickým omylem. I to zdánlivě připsané pohlaví (sex) je přece výsledkem neustálé 

práce jednotlivců na tom, aby této askripci odpovídali.“ (Šmausová, 2002: 22) Gender 

jsou naopak ,,společensky utvářené postoje a modely chování, obvykle dichotomicky dělené 

na mužské a ženské.’’ (Renzetti, Curran, 2003: 58) Jinými slovy je gender koncept 

pomáhající vysvětlit genderovou rozdílnost a genderovou dominanci ve společnosti. 

Ostatně v dnešní době gender především představuje hlavní analytickou kategorii ve 

feministických teoriích. „Koncept gender, který se zaměřuje ne na ženy a muže samotné, 

ale především na procesy konstruování ženství a mužství a jejich strukturální a 

symbolickou podstatu, tak postupně vystřídal ,ženu’  jako základní kategorii feministické 

analýzy.’’ (Sokolová, 2004: 202; zvýraznění v originále)          

     Nesmím opomenout ani spojitost genderu s problematikou moci, která činí mužskou 

nadvládu jako přirozenou. ,,Neobyčejná síla mužského pojetí sociálního světa pramení z 

toho, že se v něm kumulují a koncentrují dvě operace: že totiž legitimuje vztah nadvlády 

tím, že z něho činí součást logické přirozenosti, jež sama je přitom naturalizovanou 

sociální konstrukcí.’’ (Bourdieu, 2000: 24; zvýraznění v originále) Bourdieu toto mužské 

pojetí dál interpretuje jako somatizaci nadvlády, které podrobněji vysvětluje. 

,,Androcentrické vidění je tak neustále legitimováno praktikami, které samo plodí: protože 

dispozice žen jsou plodem nepříznivého předsudku vůči ženství zabudovaného do řádu 

věcí, nemohou ženy jinak, než tento předsudek neustále potvrzovat.’’ (Bourdieu, 2000: 32; 

zvýraznění v originále) Charakteristiku moci dál shrnují Renzetti a Curran (2003). ,,Moc 

znamená schopnost vnucovat druhým vlastní vůli. Nejmocnějšími členy společnosti jsou 

obvykle ti, kdo ovládají největší část společenských prostředků, jako jsou peníze, majetek a 

nástroje fyzického donucování. V hierarchicky strukturovaných společnostech, k nimž patří 

i ta naše, bývá nerovnost v rozdělení těchto prostředků často závislá i na individuálních 
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vlastnostech, jež člověk nedokáže ovlivnit, jako je rasová a etnická příslušnost, věk a 

pohlaví.’’ (Renzetti, Curran, 2003: 28) 

     Harding (2002: 17-21) navíc hovoří o třech rovinách genderové skutečnosti 

společenského řádu: symbolické univerzum, dělba práce a role. Symbolické univerzum je 

založeno na hierarchizovaném genderovém dualismu, rozdělení soukromé a veřejné sféry, 

které jsou výsledkem působení hegemonních praktik mužských mocenských spolků. 

,,,Obyčejní’ muži (ve smyslu ,pohlaví’) nemohou konstruovat sebe a ženy, protože to by 

předpokládalo jejich předchozí existenci ve stejné formě. Sjednocující jednotkou 

diference, kterou je možné vnímat jen z pozice mimo ni samu, není člověk nebo 

lidstvo, nýbrž moc, která pojmenovala a zdůraznila jakousi předchozí asymetrii.“  

(Harding in Šmausová, 2002: 18; zvýraznění v originále) Dělba práce je zase normativní 

konstrukce, která slouží k legitimizaci nerovného přístupu ke zdrojům, pozicím, moci 

apod. A celkovým učením genderových rolí reprodukujeme symbolické univerzum a 

společenskou dělbu práce. Dle této analýzy je reprodukce androcentricky genderová 

organizace světa automatickým mechanismem, který vytváří dojem stálosti, přirozenosti a 

tradice. To ukazuje na normativní povahu genderu a neustálou nutnost jeho konstruování. 

Z toho plyne, že z ontické povahy genderu se dostáváme do jeho procesuální povahy 

(doing gender). ,,,Produkování role’ ovšem předpokládá, že se příslušníci obou (úředně 

určených) pohlaví během socializace učí hrát i tu druhou protikladnou roli.’’ (Harding in 

Šmausová, 2002: 21; zvýraznění v originále) 

     Harding také hovoří o tzv. hegemonním mužství. ,,Moc si sama připisuje mužský 

gender, čímž se část mužů (pohlaví) stává jejími spojenci.’’ (Harding in Šmausová, 2002: 

18; zvýraznění v originále) Hegemonní muži ,,vládnou nejen nad ženami (pohlaví a 

gender), ale i nad většinou mužů (pohlaví).‘‘ (Harding in Šmausová, 2002: 18; zvýraznění 

v originále) Termín hegemonní mužství ale Šmausová (2002: 18-19) kritizuje za přílišnou 

simplifikaci, která obsahuje, že všichni muži mají nadvládu nad všemi ženami a opomíjí 

hierarchické vztahy mezi muži. Podle ní to jsou pouze muži v mocenských pozicích, kdo 

reprodukuje patriarchát. „Patriarchát je takový pohlavně-genderový systém, v němž muži 

zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako 

mužské hodnoceny výše než ty, které jsou vnímány jako ženské.“ (Renzetti, Curran, 2003: 

22) 

     Závěrem bych tedy ráda řekla, že gender a pohlaví jsou vhodnými kategoriemi 

k analýze zrodů normality, deviace, zvýhodnění a diskriminace ve společnosti. 
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2.1.2 Heterosexualita a sexuální menšiny 

 

     V této kapitole bych chtěla ukázat, proč je heterosexualita nadřazená kategorie a též 

existenci sexuálních menšin, které jsou v naší společnosti marginalizované a 

znevýhodňované, čímž dochází k omezování sexuality a ukotvení normativity. Právě Katz 

(2002) se věnuje otázce vzniku a fungování heterosexismu a homofobie ve společnosti a 

jejími důsledky. Je tedy nutné vysvětlit, jak došlo k tomu, že je heterosexualita nadřazená a 

uznávaná jako norma.  

     Gusmano (2010: 32) upřesňuje, že sexualita je ve společnosti organizována normami 

v sociálním kontextu heterosexuálních pravidel, kde ,,(h)eteronormativita je definována 

jako postupy a instituce, které ve společnosti legitimizují a zvýhodňují heterosexualitu a 

heterosexuální vztahy jako základní a přirozené.’’ (Gusmano, 2010: 33; zvýraznění v 

originále; překlad vlastní) Jinými slovy by se dalo říci, že ,,(…) heterosexualita je 

prezentována jako přirozený řád věcí.’’ (Gusmano, 2010: 33; překlad vlastní) S tím také 

souhlasí Nylund (2010: 492, 482), když říká, že heterosexualita je nezpochybnitelnou 

normou ve společnosti, kde se navíc hegemonní maskulinita a heterosexualita jeví jako 

přirozené a univerzální. Z toho navíc vyplývá to, co tvrdí Connell (1995: 77-78), že 

hegemonní maskulinita představuje problém legitimity patriarchátu, který zaručuje 

dominantní postavení mužů a podřízenost žen. Existují též specifické genderové vztahy 

dominance a podřízenosti mezi různými skupinami mužů. Jinými slovy se vyskytuje i 

nadřazenost heterosexuálních mužů a podřízenost homosexuálních mužů. Z čehož plyne, 

že heterosexualita jako norma zaručuje hegemonním mužům mocenskou pozici v celé 

společnosti. V této souvislosti Connell a Messerschmidt (2005: 836) říkají, že koncept 

maskulinity je kritizován za heteronormativní pojetí genderu, které esencializuje rozdíl 

mezi mužem a ženou a ignoruje rozdíly v rámci genderových kategorií. Hegemonní 

maskulinita, jak říká Connell a Messerschmidt (2005: 832, 842), byla chápána jako vzor, 

který umožnil dominanci mužů nad ženami. Ačkoli vymezení hegemonní maskulinity 

zahrnuje formulaci kulturních ideálů, neměla by být považována za kulturní normu. 

S tímto pojetím hegemonní maskulinity souhlasí i Janebová (2008), protože tvrdí, že 

,,(h)egemonní maskulinita je dominující formou pojetí mužství ve společnosti. Většinou se 

předpokládá, že v české společnosti stále přetrvává ideál tradičního muže, který je 

nezávislý, ovládá druhé, je agresívní a nesmí být ženský.’’ (Janebová 2008: 50) Opět se zde 

projevuje koncept přirozenosti, který představuje mocenskou sílu hegemonie a 
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heteronormativity. Jinými slovy je hegemonie a heteronormativita ,,(…) dominantní 

diskurs, který uplatňuje svou moc nad ostatními ,podružnými’ diskursy, a utvrzuje tak svůj 

status normy.’’ (Chlumská, 2010: 33; zvýraznění v originále) Vyplývají z toho ještě další 

aspekty, kdy ,,(h)egemonie ovlivňuje velkou část obyvatelstva, a to zejména 

prostřednictvím médií, a organizace sociálních institucí způsobem, který se jeví jako 

,přirozený’, ,obyčejný’.’’ (Donaldson, 1993: 645; zvýraznění v originále; překlad vlastní)  

     Donaldson (1993: 645-646) dále pokračuje tím, že základním znakem hegemonní 

maskulinity jsou ženy jako sexuální objekty mužů, ale muži jako sexuální objekty jiných 

mužů jsou nepřijatelné. Z čehož vyplývá, že hegemonní maskulinita tak upevňuje svou 

dominanci a útlak genderového řádu. V oblasti sexuality Plummer (2005: 185) doplňuje, že 

hegemonní mužská sexualita je definována pomocí heterosexuality a homosexuální vztahy 

jsou z ní vyloučeny. Například, jak uvádí Thomas (2010: 27-28), když se gay pár na konci 

svého obřadu nepolíbí ze strachu z odsouzení ostatních apod. Poté se může na událost jako 

je uzavření registrovaného partnerství nahlížet jako na společenskou událost, která 

poukazuje na homofobii, posiluje heteronormativitu a připomíná status gay mužů. 

Plummer (2005: 182) tedy upřesňuje, jak jsou charakterizovány aspekty hegemonní 

mužské sexuality. Sexualita u mužů nesmí zahrnovat nic tzv. ,,ženského’’ (emocionalita, 

pasivita apod.) a musí být naprosto odlišná od žen. Takže mezi mužské vlastnosti musí 

patřit sebedůvěra, agrese, asertivita, násilí, odvaha a samostatnost. Jinak řečeno muži 

nesmí být jako ženy, musí být úspěšní v sexu, musí vyzařovat sexualitu a svou sexualitou 

dokázat, jak jsou silní, asertivní a agresivní.  

     Podle Katze (2002: 349) je naopak myšlenka heterosexuality moderním „vynálezem“, 

který lze časově umístit do pozdního 19. století. Katz (2002) hovoří o historickém procesu, 

v rámci něhož byla myšlenka heterosexuality vytvořena jakožto ahistorická. „Jelikož 

heterosexualita neexistovala, musela být vynalezena.“ (Katz, 2002: 349) Dále to Katz 

(2002: 349) rozvádí, když hovoří o tom, že sociální konstrukce heterosexuality a 

homosexuality nám nic neříkají o jejich realitě, jejich skutečné hloubce a významu.  

     Vynález heterosexuality (a homosexuality, respektive „inverze“), o kterém Katz (2002: 

349) hovoří, se objevuje ve 2. polovině 19. století. Tyto první termíny vymezila věda, lépe 

řečeno medicína. Medicína totiž reagovala na rozvoj konzumní společnosti, rostoucí zájem 

o lidskou sexualitu a tzv. „erotizaci společnosti“, tj. nového pojetí tělesnosti a touhy. 

Motivy medicínského výzkumu byly spíše negativní, jelikož jejich cílem bylo poznání a 

pojmenování (a tudíž i vytvoření) deviantního chování, jež pak bylo ustanoveno jako 
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odchylka od „správné“ a „zdravé“ normy. Nejdříve tak bylo zkoumáno a vymezeno 

deviantní chování, vymezení normy přišlo až později. Na tomto místě spatřuji moc 

medicínského diskurzu, který diktuje a určuje, jak se má chápat homosexualita, které je 

heterosexualita nadřazena. Vymezení a pojmenovaní sexuální deviace s sebou přináší také 

užší vymezení sexuální normy, kdy vše, co nespadá do jedné ze dvou kategorií, se stává 

problematickým. Dochází tak k omezení pestrosti sexuality a k prosazování ideologie 

určující vymezenou normalitu. 

     Od počátku 20. století, jak Katz (2002: 354-355) upřesňuje, se stává heterosexualita 

pozvolna veřejným tématem, součástí kulturních artefaktů, literatury apod. Jinými slovy je 

heterosexualita normativní koncept vázaný na určité role, individuální a skupinovou 

identitu, chování, pociťování a instituce. Tato kategorie napomohla vzniku heterosexuální 

sociální existence, tj. sexualita a sexuální identity jsou tak utvářeny normativními 

strukturami, hodnotami a soudy. Došlo tak ke konstituci normální a deviantní sexuality, tj. 

dvou opozičních a hierarchicky uspořádaných kategorií.  

     Podle Katze (2002: 352-353) je nutné si uvědomit, že koncept heterosexuality a 

homosexuality fungovaly ve vzájemném vztahu. To, co z nich vytváří opozici, je vnější 

tlak, protože jako koncepty fungují společně a jsou pak dále diferencovány dalšími 

aspekty, které je potřeba brát v úvahu (např. věk, třída apod.). V této souvislosti došlo k 

transformaci intimity, kdy nejde jen o reprodukci, ale právě rozkoš se stala součástí 

konzumní společnosti, která sehrála hlavní roli při konstituci pojmů heterosexuality a 

homosexuality. Nastává i zlomový okamžik, kdy se přiznává sexuální touha i ženám. I 

když to na jednu stranu vedlo k legitimizaci slasti žen z jejich těla, zároveň to podrylo ideu 

„pravé ženy“. Objevuje se nová idea „erotické ženy“, která oslabuje pojetí ženy jako 

morálně nadřazené. Zároveň i platonické romantické přátelství žen bylo vnímáno jako 

„hrozba lesbismu“.  

     Nesouhlasím ale s Katzem v tom, že pracuje pouze s omezeným pojetím sexuality, která 

je určená pouze dvěma pohlavími, jejichž bipolarita není problematizovaná. To dokazuje 

Katz (2002: 355) tvrzením, že ženy a muži svou sexualitu prožívají v rámci určitého 

způsobu organizace, která odráží minulost a která se mění s tím, jak se mění jejich touhy, 

jejich současné aktivity a jejich vidina lepšího světa. 

     Nyní bych se zaměřila již na sexuální menšiny, jako jsou homosexuálové/ky, 

bisexuálové/ky a translidi, dle nejrůznějších autorů/ek. Jak říká Ondrisová (2002: 13), 

existuje hodně definic homosexuality, které popisují homosexualitu jako celoživotní 
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neměnnou sexuální orientaci, tedy sexuální přitažlivost k jedincům stejného pohlaví. 

Zvolila jsem tedy dvě konkrétní definice. ,,Homosexualitou…rozumíme trvalou citovou a 

erotickou preferenci osob stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný (…) stav, jenž je 

charakterizován tím, že nositel (…) je pohlavně přitahován a vzrušován osobami stejného 

pohlaví (…).’’ (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992: 19) Tvrzení Brzka a Pondělíčkové-

Mašlové (1992) zmiňuji hlavně z toho důvodu, že je to příklad vlivného, ale esencialisticky 

pojatého lékařského diskurzu, který pomáhal ukotvit binaritu jak homosexuality a 

heterosexuality, tak gayů a leseb, tj. v rámci dvou binárně pojatých pohlaví. Zatímco tato 

definice je tedy psána z lékařského pohledu, kdy byla homosexualita definována jako 

nemoc, tak následující definice je už psána ze sociálního pohledu. ,,Termín ,homosexuální’ 

se používá pro označení sexuálních vztahů mezi osobami stejného pohlaví, přičemž tyto 

vztahy mohou být pouze citové nebo zahrnovat i pohlavní styk. Homosexuální jedinci jsou 

kriticky přitahováni převážně či výlučně osobami stejného pohlaví.’’ (Stehlíková, 

Procházka, Hromada, 1995: 11; zvýraznění v originále) Tento rozdíl bych interpretovala 

tak, že z první definice vyplývá jasná moc lékařského diskurzu a důraz pouze na sexuální 

akt, ale druhá definice již klade důraz i na emoce a vztahy. Tuto druhou definici navíc 

autoři doplňují i v rámci HIV nákazy. ,,Homosexuální jedinci, kteří jsou se svou sexuální 

orientací vyrovnáni, mají větší šanci se úspěšně chránit před HIV nákazou, kdežto jedinci, 

pro které je jejich sexuální orientace problematická nebo utajovaná, jsou vystaveni většímu 

riziku.’’ (Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995: 13) Bohužel na tomto tvrzení musím 

nesouhlasit s používáním pojmu ,,sexuální orientace’’
1
, protože tento pojem tradičně 

dichotomizuje a esencializuje homosexualitu, proto také do teoretické části zahrnuji 

kapitolu 2.3.2 Kritika stability a duality pohlaví. Sice se běžně používá v mediálním i 

lékařském diskurzu a často i samotnými lidmi, kterých se týká. Lidé totiž o sobě často 

hovoří jako mající určitou ,,sexuální orientaci’’. Odborně je to ale termín zavádějící právě 

proto, že implikuje pouze dvě orientace a omezuje tak rozmanitost sexuální identity. 

Zároveň je ale toto tvrzení vhodné kvůli zmíněné HIV nákaze, jelikož si společnost často 

myslí, že přenos HIV je zapříčiněna homosexuálními jedinci, s tím ale rozhodně 

nesouhlasím, protože se to může týkat i heterosexuálních jedinců. S tím souvisí proces 

                                                           
1
 Pojem ,,sexuální orientace’’ tedy používám společně s uvozovkami, jelikož tento termín někteří autoři 

používají, takže ho budu používat pouze tam, kde s ním pracují diskurzy, které ve své diplomové práci 

představuji. 
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coming out
2
, který dle Stehlíkové, Procházky a Hromady (1995: 69) není jen o vlastním 

přesvědčení, ale podléhá i silným sociálním tlakům. ,,Proces coming out je nejčastěji 

definován jako vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofobií, která zahrnuje 

zvnitřnění se se sociálně negativními postoji k homosexuální orientaci, a zároveň nově 

rozpoznaným nebo alespoň podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením.’’ 

(Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995: 17) Jinými slovy ,,(c)oming out je vývinový 

proces, po který člověk rozpoznává svou emocionální a sexuální náklonnost k osobám 

stejného pohlaví, přijme gay, lesbickou nebo bisexuální identitu a/nebo se svěří s touto 

identitou jiným.’’ (Ondrisová, 2002: 21; zvýraznění v originále) V této souvislosti je 

znepokojujícím faktorem právě spojování téma AIDS s diskriminací homosexuálů a 

vytvářením nepřátelských postojů. Jak například dokazuje Kolářová (2013), když říká, že 

,,(v) dobovém západním diskurzu byl virus HIV téměř jednoznačně spojován 

s homosexualitou, resp. se sexuálním kontaktem mezi muži. A to do té míry, že se AIDS 

stalo ,nemocí gayství’. (…) V okamžiku, kdy byl výskyt viru HIV přiznán i na území 

Československa, došlo k jeho ,heterosexualizaci‘, která znamenala především to, že z viru a 

nemoci specifických rizikových skupin se stal virus, který vstoupil (…) do života ,nás 

všech’, aby ,přeskupil [společenské] hodnoty’ či ,prověřil kulturní úroveň společnosti’.’’ 

(Kolářová, 2013: 432; zvýraznění v originále) Kolářová (2013: 432-433) dále doplňuje, že 

tím ale nedošlo k vymizení vztahu mezi HIV/AIDS a homosexualitou, ale i tato 

heterosexualizace HIV/AIDS provokovala homofobními názory v československém 

prostředí. Podle Stehlíkové, Procházky a Hromady (1995: 69) by ve všech sděleních (např. 

média) mělo být psáno o rizikových formách chování a ne o rizikových skupinách 

(diskriminovaných). Stehlíková, Procházka, Hromada (1995: 71) pokračují tím, že 

bisexuálové ve srovnání s homosexuály souhlasí s tím, že téma AIDS je zneužíváno 

k diskriminaci homosexuálů a zastávají názor, že pro gaye a lesby je lepší, pokud o jejich 

,,sexuální orientaci’’ nikdo neví.  

     Podle Stehlíkové, Procházky a Hromady (1995: 17) je nejčastějším obdobím puberta, 

kdy si jedinec uvědomí své sexuální zaměření. Coming out je problematický u 

vzdělanějších lidí, z menších sídel a věřících. Zmiňovaný proces je snadnější u dívek než u 

                                                           
2
 Termín coming out pochází z ,,(…) anglického ,coming out of the closed’, což v překladu znamená vyjít 

z vlastního uzavření, otevřít se.’’ (Červenková in Ondrisová, 2002: 61; zvýraznění v originále)  
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chlapců. Coming out má podle Stehlíkové, Procházky a Hromady (1995: 17) několik fází: 

 

a) precoming out – jedinec si uvědomuje vlastní odlišnost, ale neumí to vyjádřit, 

poruchy sebehodnocení 

b) vlastní coming out – jedinec si uvědomuje, že zdrojem odlišnosti je jiné sexuální 

zaměření, než očekával vzhledem ke své výchově a než od něho očekává okolí. 

Takže se s tím neztotožňuje a bojí se to připustit 

c) fáze explorace – dochází k experimentování s nově uvědomovanou sexuální 

identitou, navazování prvních sexuálních vztahů. První sociální adaptace v gay 

komunitě. 

d) fáze partnerství – navazuje první partnerské vztahy. Zpočátku jsou negativní 

postoje ke vztahu a k partnerovi. 

e) fáze integrace – dochází k integraci osobnosti, nalezení hodnot v rámci ,,sexuální 

orientace’’, partnerského a sexuálního života 

  

U gayů či leseb se zpočátku objevuje zklamání z toho, že jimi jsou. V tuto chvíli mohou 

pomoci rodiče a blízcí, ale ne vždy je přístup rodičů pozitivní a často si neví rady. Někdy 

právě více podpoří přátelé a blízcí než členové rodiny. V tuto chvíli se také jedinec stává 

součástí sexuální menšiny a kolikrát se jedinec rozhodne pro situaci méně komplikovanou: 

,,citové popření a vstup do manželství nebo suicidium.’’ (Janošová, 2000: 22) 

     Janošová (2000) k tomu dodává i vysvětlení homosexuálního chování. ,,Vnějším 

projevem lidské sexuality je sexuální chování.’’ (Janošová, 2000: 15) Podle Janošové 

(2000: 15) někteří homosexuálové zpočátku žijí i v heterosexuálním partnerství, než se 

identifikují jako homosexuální. Existují ale situace, ve kterých se i heterosexuální jedinci 

chovají homosexuálně (věznice, armády, apod.). Ti, kteří si uvědomí, že je více těší 

homosexuální kontakt, v sobě odhalí tzv. skrytou homosexualitu. Dále to může být 

homosexuálně zaměřená prostituce, kdy muži dávají přednost homosexuálnímu styku, 

jelikož mají strach ze selhání u žen. Stejně tak to může být strach z dětství a na někoho se 

vázat. Sexuální vzrušení k osobě stejného pohlaví se může vyskytnout u mladých lidí. 

,,Může být spjato s obdivem ke starší autoritě a působí pak jako znejišťující faktor při 

hledání sexuální identity.’’ (Janošová, 2000: 16) S tím vším souvisí i to co říká Janošová 

(2000: 16), že někdy dochází i k uzavírání tzv. krycího manželství, u kterého jsou oba 
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obeznámeni se svou sexuální orientací. A důvod? Chtějí být součástí většinové společnosti 

heterosexuálů. 

     Jako další sexuální menšinu uvádím bisexuály/ky. Termín bisexualita je ,,(…) 

označením pro erotickou a sexuální přitažlivost k lidem obou biologických pohlaví.’’ 

(Analýza, 2007: 11) A oproti tomu bych představila i definici Christiny, která hovoří o 

bisexualitě z vlastní zkušenosti, protože ona sama se identifikuje jako bisexuální žena. 

,,Bisexualita je jednotná, unikátní sexuální identita, úplně jiná forma bytí, nic jako 

heterosexualita ani homosexualita.’’ (Christina, 1995: 1) Rozdíl mezi těmito definicemi 

spatřuji v získané zkušenosti, jelikož první definice je určitou domněnkou neboli vybraným 

způsobem vnímání tohoto termínu. Zatímco druhá definice je z pozice vlastní prožité 

zkušenosti, která vypovídá o skutečném sebevnímání identity jako bisexuální. Musím ale 

dodat, že ,,(p)ojem bisexualita je však stále velmi nejasně definován a mnoho autorů se mu 

raději vyhýbá.’’ (Analýza, 2007: 11) Na druhou stranu ,,(…) nelze přehlédnout, že jako 

bisexuální se definuje mnoho lidí, a to je třeba respektovat jako sociální fakt.’’ (Analýza, 

2007: 12) ,,V České republice pak fakticky není možné mluvit o existenci nějaké bisexuální 

komunity. V lesbických organizacích se sice pohybuje množství bisexuálních žen, avšak 

nikdy nevznikla specializovaná organizace či sekce, která by bisexuální ženy sdružovala.’’ 

(Analýza, 2007: 12) Domnívám se, že v průběhu mé analýzy určitě zjistím, zda toto tvrzení 

potvrzují i mnou zvolené webové portály LGBT komunit v České republice.  

     Poslední sexuální menšinou, která se řadí do LGBT komunit, jsou translidi neboli trans 

komunita. ,,Transgender (…) většinou označuje všechny trans-skupiny, tj. hlavně 

transvestity a translidi.’’ (Transsexualita.cz, 2012; zvýraznění v originále) O transsexualitě 

konkrétně hovoří Oakley (2000: 128), když říká, že genderová identita transsexuálů je 

v nesouladu s proměnnými biologického pohlaví a proměnnou výchovy k pohlaví. 

     Ráda bych v této souvislosti zmínila i Terezu Spencerovou, která prodělala operaci 

z muže na ženu, takže na transsexualitu pohlíží z vlastní zažité zkušenosti. Spencerová 

(2003: 43) tvrdí, že lékaři a právníci vyzdvihováním tradičního chápání pojmů ženství a 

mužství způsobují, že se fenomén transsexuality považuje za ,,postmoderní výkřik’’, a 

proto se jednou vytratí. Spencerová (2003) odmítá zjednodušenou tezi, podle níž lze 

skalpelem vytvořit ženu či muže, protože ,,(…) transsexuální přeskakování z pohlaví do 

pohlaví může s odřenýma ušima fungovat pouze za situace, kdy mi kulturní tradice ve 

společnosti nedávají jinou možnost volby, kdy můžu podstoupit jen a výhradně z bodu A do 

bodu B.’’ (Spencerová, 2003: 45) Říká, že transsexuálové jsou průnikem dvou ,,kultur’’. 
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(Spencerová, 2003: 46). Dle Spencerové (2003) mnozí transsexuálové považují za 

důležitější stránku své pocity (jsem žena/jsem muž) než samotnou realitu. Existuje 

zajímavý moment u trans komunity v ČR, který autorka zjistila. Transvestité někdy 

argumentují svou heterosexualitu a tvrdí, že se jen převlékají do ženských či mužských 

šatů a že mají manželky a děti. Jsou dle nich zcela ,,normální’’. Zatímco transsexuálové jen 

dělají ostudu, protože chtějí úplnou změnu. Transsexuálové ale tvrdí, že jsou ,,normální’’, 

protože mají doklady a nezajímají je rozdíly mezi biologickými ženami či muži a jimi 

samotnými. Podle autorky je to absurdní. Tím se dostávám k myšlence, že zde dochází k 

důležitosti konformity, která přechází k normalitě, protože jedinec, který chce podstoupit 

operaci na změnu pohlaví, opět potvrzuje binární dělení na muže a ženy. Jinými slovy tím, 

že se jedinec necítí být muž/žena, musí být tedy to druhé pohlaví, které nastavila 

společnost jako druhou možnou variantu. Pokládám si otázku, zda je pak pro tyto jedince 

život jednodušší, než kdyby zůstali takoví, jací jsou, ale pravděpodobně těmto jedincům 

záleží na tom, že budou odpovídat mužskému/ženskému vzhledu. To by ale potvrzovalo 

esencialistické vnímání, se kterým nesouhlasím. 

     Nedílnou součástí LGBT tématiky u nás je i pojem queer, který podle mého názoru 

nemá v českém kontextu negativní konotace. Domnívám se, že jeho pojetí v České 

republice je veskrze pozitivní, možná právě proto, že je používán výhradně samotnou gay a 

lesbickou komunitou. Sice se vyskytují definice v souvislosti s překladem z anglického 

jazyka, ale jeho překlad jako ,,divný’’ se v České republice vůbec nepoužívá. ,,Slovíčko 

queer je možné v anglickém jazyce použít jako podstatné jméno, přídavné jméno i jako 

sloveso. Jako podstatné jméno se nejčastěji používá pro označení někoho divného, 

,teplouše‘ nebo ,buzeranta’. Mnoho významů má při použití jako přídavného jména. V 

tomto případě jej lze využít pro pojmenování něčeho divného, podivného, podivínského, 

zvláštního, výstředního, homosexuálního nebo ,teplého/teploušského’.’’ (Lui, 2012; 

zvýraznění v originále) V tomto případě právě toto vymezení významu působí velice 

stereotypně. Zároveň se domnívám, že na základě tohoto tvrzení se jedná spíše o 

vyzdvižení a nadřazenost heterosexuality, která určuje, co je onou odchylkou, která 

neodpovídá dichotomiím kategoriím muž/žena. Jinými slovy je v této souvislosti 

homosexualita spojována s něčím, co je vnímáno jako divné nebo dokonce výstřední, 

protože neodpovídá heterosexuální identitě. 

     Situace se postupně mění a získává větší emancipační charakter. „Queer v dnešní době 

zastřešuje různé lidi, již se chtějí odpoutat od kategorií a identit a snaží se přijmout 
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sexualitu, která je proměnlivá a bez hranic.’’ (Rupp, 2002: 244) Tento pojem se snaží 

redefinovat urážlivé poznámky směřované homosexuálům a dělá z nich přednost. Označit 

se, žít a být queer ,,znamená přijmout životní styl, který není běžný, řadový či konvenční, 

tedy není spořádaným životním stylem heterosexuální většiny…’’ (Lui, 2012; zvýraznění v 

originále) Queer neoznačuje pouze gaye a lesby, ,,ale pojímá i další ne-normativní, ne-

heterosexuální identity a vztahy.’’ (Lui, 2012) Konkrétně se k pojmu queer řadí i 

bisexualita, intersexualita a translidi jako jsou transvestité, transsexuálové nebo 

transgendeři. V neposlední řadě se sem řadí i heterosexuální lidé. 

     Na jedné straně se zde vyskytuje esencialistické pojetí a na druhé straně 

konstruktivistický, emancipační charakter, který se snaží odstranit nerovnosti. Z toho 

plyne, že dochází k postupnému prosazování a vnímání pojmu queer jako skupiny, která 

zahrnuje všechny jedince bez ohledu na ,,sexuální orientaci’’. 

 

 

2.1.3 Komunita 

 

     Co je to LGBT komunita? Kdo je jejími představiteli? Kdo ji přijímá? Pokládám si 

otázky, na které nelze snadno odpovědět. Termín LGBT komunita nemá univerzální 

definici a existuje mnoho autorů/ek, které LGBT komunitu definují různě.  

     Jak Schuyf (Schuyf in Plummer, 1992: 53) patřičně poukazuje, tak v polovině 50.let byl 

poprvé použit termín „homosexualita“ jako sociální jev. Později v 60.letech vznikl výraz 

,,lesbická komunita’’, tj. ,,(…) volně organizované skupiny lesbiček, jejichž hlavní funkcí 

byla vzájemná podpora.’’ (Schuyf in Plummer, 1992: 53; překlad vlastní) Blasius (Blasius 

in Weeks, Heaphy, Donovan, 2001: 88) říká, že boje leseb a gayů přinesly od roku 1960 

pocit identity a komunity. Komunita ,,(…) musí vzniknout z konkrétní sociální situace, kdy 

mají příslušní jedinci pocit, že je třeba změna stávajícího řádu nebo potřeba vytvořit nový 

řád.’’ (Achilles, 1998: 175; překlad vlastní) Jinými slovy sexuální menšiny pociťují v 

určitých situacích tlak ze strany společnosti a cítí se omezováni při uskutečňování svých 

přání a tužeb. Pokud se nechtějí tomuto tlaku přizpůsobit, vytvářejí vlastní prostředí, 

vlastní systém (komunitu), protože mají stejné zájmy a potřeby. Domnívám se, že největší 

problémy jsou menší zdroje k tomu, jak artikulovat svá přání.  

     Plummer (Plummer in Weeks, Heaphy, Donovan, 2001: 90) doplňuje, že komunity 

potřebují slyšet silné příběhy, aby se staly jedním silným příběhem. Prostřednictvím 
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vyprávění příběhu existuje možnost vybudování společných rysů, hlavně pokud jde o jazyk 

a způsob vnímání. Nedbálková (2005) k tomu dodává, že g/l komunita je určitá subkultura 

či hnutí, ve kterém jsou důležitá vyprávění, která ,,jsou vedena nejen z určité pozice, ale 

také určitým jazykem, a právě pojmenování a označení aktérů g/l komunity (…).’’ 

(Nedbálková, 2005: 2) Prostor gay a lesbické komunity zahrnuje tři důležitá místa, které 

byly a stále jsou podstatné. Jsou to veřejné toalety, gay a lesbická diskotéka a studentské 

občanské sdružení. Termín komunita Nedbálková (2007: 57) používá, protože představuje 

hodnoty, ideály a normy chování. ,,V tomto smyslu může být také komunita vnímána jako 

imaginární domov, který v některých případech působí jako náhrada za nedostatek 

biologické rodiny.’’ (Nedbálková, 2007: 57; překlad vlastní) Z toho tedy vyplývá, že jsou 

zde veřejné prostory, jako jsou diskotéky, veřejné toalety apod. a soukromý prostor, 

kterým je domov. Nedbálková (2007: 59) to doplňuje tím, že právě veřejné toalety, sauny, 

bazény, sprchy, parky apod. využívají gayové pro kontaktování a setkávání s jinými gayi. 

Před rokem 1999 lesby naopak neměly konkrétní místo pro setkávání, ale po roce 1999 se 

to změnilo, protože vznikly podniky přímo pro lesby. ,,Jestliže byla komunita ve 

vyprávěních zmiňována pozitivně, bylo to spíše v kontextu vzpomínání na to, jak věci 

bývaly. Odtud lze snad také sledovat onen domnělý podzemní charakter komunity, která do 

devadesátých let opravdu ve formě oficiálních institucí neexistovala. Dnešní působení 

těchto institucí představuje kromě prostoru setkání, seznámení, konzumu a zábavy také 

ambici nárokovat si legislativní změny a opatření ustavující práva g/l minority.’’ 

(Nedbálková, 2005: 3) Blasius (Blasius in Weeks, 2000: 77) zastává názor, že 

nejpodstatnější je zkoumat systém hodnot, který spatřuje v gay a lesbickém světě. Hovoří o 

posunu od ,,sexuality’’ k ,,erotickému’’, tj. posun tradičních hierarchických vzorců ve 

prospěch pluralitních forem sexuality. A také ,,vznik nové etiky, která obsahuje ,erotické’ a 

není tolik založena na orientaci, preferenci nebo životním stylu jako smyslu 

sebeidentifikace a společně vymyšlené komunity.’’ (Blasius in Weeks, 2000: 77) Jsou zde 

tedy dva důležité aspekty kulturního posunu: posun směrem k vytvoření nových identit, 

osobních věcí a formy intimity. Blasius (2000) o komunitě hovoří v tom smyslu, ,,(…) že 

gay a lesbická komunita nabízí pocit sounáležitosti, jejíž etika je založena na erotickém 

přátelství vyznačující se vzájemnou nezávislostí.’’ (Blasius in Weeks, 2000: 77; překlad 

vlastní) 

     K tomu je samozřejmě důležité zmínit to, co již bylo řečeno v úvodu a to je 

zpochybnění jednotnosti komunit. Jednotnost komunit právě zpochybňuje plno autorů a 
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autorek. Jedním z nich je například Zdeněk Sloboda. ,,První podstatný rozdíl v českém 

prostředí je silný rozdíl mezi homosexuály a lesbickými ženami nejen na úrovni životního 

stylu a sdílené kultury, ale především na úrovni politického aktivismu. Je také třeba zmínit 

názor Jeffrey Weeks, který připouští, že existují rozdíly mezi identitami a životním stylem 

gayů a lesbických žen. Nicméně, tvrdí, že jsou zde klíčové podobnosti, jako jsou: stigma, 

předsudky, nerovnost před zákonem, historie útlaku a další.’’ (Sloboda, 2010: 4; překlad 

vlastní) Sloboda (2010) argumentuje tím, ,,že tyto podobnosti nejsou tak podobné, snad 

s výjimkou stigmatu, ale předsudky, historie útlaku apod. mají různé kvality a formy, a to 

především na základě genderových odlišností.’’ (Sloboda, 2010: 4; překlad vlastní) Já 

osobně souhlasím s tím, co tvrdí Weeks, protože si myslím, že existují jak rozdíly, tak 

podobnosti v rámci komunit gayů a leseb. Proto souhlasím s tvrzením, že ,,(l)esbické a gay 

aktivity, a to zejména na politické úrovni, v mnoha směrech velmi dobře spolupracují, i 

když v dalších oblastech se dá o ,homosexuální’ kultuře či tematice s úspěchem 

polemizovat a je nutné velmi specificky rozlišovat a odlišovat gay a lesbické kontexty.’’ 

(Sokolová, 2006: 253; zvýraznění v originále) Sloboda (2010) navíc tvrdí, že gayové a 

lesbické ženy ,,nemají mnoho společného: odlišné genderově podmíněné zkušenosti s 

heterosexuální dominancí a homofobií; politický zájem se v České republice snížil, když 

bylo prosazeno registrované partnerství; a nedávno bylo otevřeno téma homosexuálního 

rodičovství, které je spojené pouze s lesbickými ženami.’’ (Sloboda, 2010: 5; překlad 

vlastní) Konkrétně Nedbálková a Polášková (2005) zmiňují, že ,,(…) výzkumy také 

přehledně ilustrují diverzitu rodinných konstelací gay a lesbických rodin. Je třeba vést v 

patrnosti, že nelze hovořit o jednotné ,kategorii’ lesbických matek či gay otců.’’ 

(Nedbálková, Polášková, 2005: 2; zvýraznění v originále) Nemohu ale opět zcela souhlasit 

s tím, že gay a lesbická komunita nemá mnoho společného. I když je jejich zkušenost 

genderově podmíněna, pocit diskriminace, politického studu, o kterém konkrétně hovoří 

Warner (viz 2.3.1 Politika identity), skrývání se a odmítání, mají zcela jistě společné a 

sdílené. Problematické je také to, že Sloboda se zabývá pouze rozlišením gay komunity a 

lesbické komunity a jejich odlišením na základě pohlaví. Jinými slovy, i v rámci gay a 

lesbických komunit existují velké rozdíly v sebepojetí, které právě zpochybňují identitu 

gayů a leseb, a proto například portál Proud vyznává queer pojetí LGBT komunity (viz 

3.3.3 Téma queer pojetí LGBT identity). Navíc argument, že gay a lesbická komunita jsou 

odlišné, protože mají jiné zkušenosti na základě svých ,,opačných’’ pohlaví, je velmi 

esencialistické. Současně nejviditelnější aktivity v České republice jako Mezipatra nebo 
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platforma Proud, gay a lesbickou terminologii a identitu dávno odmítají a nepoužívají, jak 

je z mé analýzy zřejmé. ,,Ticho a rozpačitost nad koncepčním zpracováním a praktickým 

zapojením bisexuality a transgenderu v rámci jak ,gay a lesbických’, tak ,feministických’ 

aktivit naznačuje, že jak homosexuální, tak heterosexuální aktivisté a aktivistky v české 

společnosti nemají zatím příliš velkou potřebu či zájem zpochybňovat svět dvou jasně 

vymezených pohlaví, genderových identit a sexuálních orientací.’’ (Sokolová, 2006: 257; 

zvýraznění v originále) A to jsou všechno důvody, proč je nutné vysvětlit rozdíl mezi 

používáním plurálu a singuláru (komunita x komunity). 

     V této souvislosti musím kriticky reflektovat vztah většinové společnosti k termínům 

homosexualita nebo homosexuální, protože se většinou spojuje jen se sexualitou, nikoliv s 

identitou. Je důležité si uvědomit, že v rámci medicínského hlediska, byly asociovány 

s patologií. Seidl (2012) ale již nehovoří jen o obecném pojmu homosexualita, ale přímo o 

tzv. gay a lesbické minoritě. ,,,Gay a lesbická minorita‘ byla chápána jako množina všech 

osob cítících náklonnost převážně ke stejnému pohlaví,  a poté ,komunita´, tj. ti příslušníci 

minority, kteří se jako gayové či lesbické ženy skutečně identifikují a mají nějakým 

způsobem navázány sociální vztahy s ostatními příslušníky minority. (Seidl, 2012: 339; 

zvýraznění v originále) S tím souvisí tvrzení Seidla (2012: 342), který reflektuje rozšířený 

přístup k myšlení gay a lesbické reprezentace, v němž se odráží určité materiální pojetí 

společnosti jako prostoru, který je třeba dobýt a zajistit v něm fyzickou přítomnost 

organizované gay a lesbické sociability.  

     Zcela souhlasím s následujícím tvrzením a zároveň odpovědí na otázku, kterou si také 

pokládám, i když jsem se vždy domnívala, že skutečnost je taková, jak podává začátek 

následujícího dotazu. ,,Avšak stává se jedinec součástí LGB komunity automaticky již svojí 

menšinovou sexuální orientací nebo je její součástí pouze ten, kdo se za její součást sám 

považuje, nebo pouze ten, kdo se aktivně účastní veřejného „gay a lesbického života“? Na 

tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď; nicméně nejpřijatelnější je ta, podle níž je 

příslušníkem komunity ten, kdo se za něj sám pokládá.’’ (Analýza, 2007: 9) Po dlouhém 

uvažování jsem se zcela ztotožnila s touto odpovědí, která se může někomu jevit jako 

nekonkrétní, ale ve mně vzbuzuje možnost volby a určitého svobodného rozhodnutí. 

     Hlavním cílem gay a lesbického emancipačního úsilí je podle Seidla (2012: 339) 

zapojení příslušníků minority do života komunity. ,,Aktivisté a aktivistky tak gay a 

lesbickou komunitu konstruovali jako obec (ve smyslu politického tělesa), která definuje 
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svá práva a za ta, která se jí reálně nedostávají, bojuje.’’ (Seidl, 2012: 340; zvýraznění 

v originále)  

     Vyskytuje se ale i přesvědčení, že přijmout raději heterosexualitu než homosexualitu, 

spočívá ve vyhnutí se stigmatu, které s sebou homosexualita nese. ,,Strach z nepochopení a 

odmítnutí mohou jistě vysvětlit mnohé, avšak v poměrně liberální zemi jakou je Česká 

republika, lze často pochybovat o adekvátnosti takových obav.’’ (Analýza, 2007: 10) O 

stigmatu konkrétně hovoří Goffman (2003: 10), který označuje nevhodné atributy jedince, 

které ho odlišují od normativních stereotypů. Je to relativně trvalý jev. ,,Naše mysl ji tak 

redukuje z osoby celistvé a obyčejné na osobu, jež je poskvrněna a jejíž hodnota klesla.’’ 

(Goffman, 2003: 10) V kapitole 2.3.1 Politika identity představím koncept stigma dle 

Goffmana podrobněji. 

 

2.1.4 Emancipace 

 

     Termín emancipace je pro mou práci posledním nejdůležitějším pojmem a je nutné 

vysvětlit, proč je pro mou práci důležitý. V čem tedy emancipace LGBT komunit spočívá? 

Od jakého referenčního bodu se odvíjí? 

     Emancipace pochází z latinského slova emancipare, tj. ,,propustit někoho ze své moci, 

prohlásit ho svobodným, svéprávným.’’ (Linhart, Petrusek, Vodáková, Maříková, 1996: 

254) ,,(V) nejobecnější podobě zahrnuje všechny způsoby, kterými se potlačovaní 

jednotlivci nebo skupiny zbavují svého útisku. Jde o pojem, který v této souvislosti 

substituuje propuštění, osvobození, zrovnoprávnění, nezávislost atd.’’ (Linhart, Petrusek, 

Vodáková, Maříková, 1996: 254) Právě pro mou diplomovou práci je důležité zmínit tzv. 

sexuální emancipaci. ,,U sexuální emancipace jde především o uplatnění práva na sexuální 

život jako výhradní záležitost jednotlivce, nikoliv státu či jiné instituce (…).’’ (Linhart, 

Petrusek, Vodáková, Maříková, 1996: 254)  

     Jak je zřejmé i z mé analýzy, jsou emancipační snahy LGBT komunit v České republice 

úzce spojeny například s úspěšnými celebritami, které jsou vůči tomuto tématu otevřené. 

Jinými slovy díky mediální moci celebrit mohou LGBT komunity snadněji a viditelněji 

vyjadřovat své zájmy a potřeby. Jednoduše řečeno média, internet nebo webové portály 

napomáhají nejen posílit sexuální identitu, ale také posilují emancipační charakter 

jednotlivých komunit. Znamená to tedy, že moc a emancipace musí být propojeny, aby se 
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LGBT osoby přiblížili rovnoprávnosti a uznání ve společnosti? Také je podstatné mít na 

paměti, že ,,(m)nohé emancipační snahy a hnutí se střetávají s rozdílným chápáním 

rovnosti.’’ (Linhart, Petrusek, Vodáková, Maříková, 1996: 254) Domnívám se ale, že 

právě mediální diskurz „dává hlas“ těm jedincům, kterým v určité době nebyla věnována 

pozornost. V tomto případě jsou to právě LGBT osoby, jejichž cílem je emancipace. 

      

             

2.2 Stručný historický přehled LGBT komunit v ČR 

     V této kapitole se zaměřím na historii vývoje LGBT komunit v České republice, jelikož 

se během ní staly neuvěřitelné proměny a pokroky, které nelze opomenout. Vzhledem 

k přetržené kontinuitě gay a lesbické identity je zbytečné se zabývat její podobou do 

poloviny 20. století. Myslím si, že až normalizační zkušenost je relevantní pro podobu 

současné komunity a identity LGBT lidí. Konkrétně bych zde tedy představila situaci po 

druhé světové válce, jelikož ,,(j)ako důležitá data by se pro poválečné období dala 

vyzdvihnout léta 1950, 1961, 1985 a samozřejmě 1989.’’ (Schindler; 2013: 280) Poté 

význam Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR – SOHO v Brně a konkrétní 

změny, kterých chtěli dosáhnout a co z toho se povedlo. V neposlední řadě jeho 

transformaci v občanské sdružení Gay iniciativa společně s působením dalších sdružení a 

platforem LGBT komunit v ČR. 

      

2.2.1 Situace po druhé světové válce 

 

    ,,V nacisty ovládané Evropě byly osoby podezřelé z homosexuality systematicky 

pronásledovány. Po druhé světové válce byl však osud homosexuálních vězňů a vězeňkyň 

zamlčován a až v osmdesátých letech se začalo nesměle mluvit o těchto obětech nacismu.’’ 

(Analýza, 2007: 16) Sloboda (2010: 11-12) dodává, že v komunistickém období, tzv. 

normalizace (1969-1989), musel český lid držet krok s ostatními a nesměl vystupovat 

z řady. Navenek měl předstírat, že je aktivní, ale vlastní život musel žít za zavřenými 

dveřmi. Toto odcizení lze charakterizovat jako vnitřní emigrace, jako nedostatek 

seberealizace ve veřejné sféře a plná seberealizace v soukromí s přáteli a v rodinném 
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kruhu. Z toho tedy vyplývá dlouhé období neviditelnosti homosexuality během 

komunistická éry. 

     Jak říká Schindler (2013: 280) rok 1950 je důležitý z toho důvodu, že nedošlo 

k odtrestnění jednoduché sexuality
3
 a všeobecná trestnost homosexuálního chování byla 

v novém trestním zákoně ponechána. Seidl (2012: 282) k tomu uvádí, že díky novému 

trestnímu zákonu, který v roce 1961 podepsal prezident republiky Antonín Novotný, došlo 

k zániku obecné trestnosti homosexuality v komunistickém období. Bohužel ale ,,(…) 

zůstala v § 244 trestnost pohlavního styku s osobou stejného pohlaví mladší 18 let, 

homosexuálního pohlavního styku vzbuzujícího veřejné pohoršení, zneužití závislosti osoby 

stejného pohlaví a homosexuální pohlavní styk s osobou téhož pohlaví za úplatu (zrušeno 

v roce 1990), což umožňovalo alespoň policejní šikanu.’’ (Analýza, 2007: 16) 

     Právě rok 1985 je podle Schindlera (2013: 280) zlomový, jelikož byla uveřejněna první 

poválečná povídka Růžový kavalír od Radoslava Nenadála, ve které se objevila 

homosexuální postava. V roce 1988 vznikl též pražský socioterapeutický klub 

homosexuálů, ze kterého ,,vzešel klub ,Lambda’, který usiloval o oficiální registraci 

organizace homosexuálů.’’ (Schindler, 2013: 280; zvýraznění v originále) Dále analýza 

(2007: 16) upřesňuje, že skutečný svobodný rozvoj lesbické a gay komunity se konal až 

v období po revoluci v roce 1989. 

     Podle analýzy (2007: 16) se v období po druhé světové válce přesouvá hnutí za práva 

sexuálních menšin z Evropy do USA, přičemž nové trendy se pak z USA navracejí zpět do 

Evropy. ,,Mezinárodní hnutí se radikalizovalo koncem šedesátých a zejména v 

sedmdesátých letech. Polistopadové české hnutí se tak objevilo ve zcela nové době a 

atmosféře, ve které se ve světě prosazovala tendence ke kooperaci LGBT lidí.’’ (Analýza, 

2007: 16) To je nesmírně důležité jak historicky, tak kontextuálně, tudíž bych navázala 

Jagose (2004: 1), která se zabývá strategiemi gay a lesbického hnutí a také rozlišuje tzv. 

emancipační model a tzv. etnický model. ,,Oba modely jsou založené na tom, že chápou 

sexualitu jako společensky podmíněnou a důraz kladou na proměnlivost rodových a 

sexuálních kategorií. Tato východiska je třeba zdůraznit, protože pozice, které zastává gay 

hnutí a lesbický feminismus, se až příliš často hodnotí jako vulgárně esencialistické.’’ 

(Jagose, 2004: 3) Je zde důležité sledovat, jak se sexuální hnutí posunulo od 

emancipačního modelu k etnickému modelu a jak tyto kategorie ovlivnily skupinové 

                                                           
3
 ,,Homosexuální činy mezi dvěma dospělými partnery.’’ (Himl, Seidl, Schindler; 2013: 280) 
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identity gayů a lesbických žen. S tím souhlasí i Seidman (Seidman in Jagose, 2004), když 

mapuje historický posun v těchto hnutích od emancipace k etnickému modelu gay 

identity, kde se gay a lesbické hnutí zpočátku prezentovalo jako emancipační. „Vý-

chodiskovým předpokladem emancipační teorie byla vrozená polymorfní androgynní 

lidská podstata. Emancipační politika měla za cíl osvobození jednotlivce od omezení 

sexuálního/rodového systému, který ho svazuje ve vzájemně se vylučujících 

homosexuálních/heterosexuálních a mužsko/ženských rolích.’’ (Seidman in Jagose, 2004: 

2) 

     Podle Jagose (2004: 3-4) je stávající společenský systém zkorumpovaný a požaduje za 

každou cenu zvrácení tohoto systému. Gayové a lesby říkají, že u emancipačního modelu 

se objevuje rigidnost genderového systému, tudíž je tento model špatný. Mělo by se z něho 

vykročit a překročit duality.  

     Jagose (2004: 4) dále uvádí, že od poloviny 70. let se na Západě uvnitř gay hnutí i 

lesbického feminismu prosazuje spíše model etnický, který zdůrazňuje skupinovou identitu 

a kulturní odlišnost. Tento model na Západě mohu také kontextualizovat ke stavu gay a 

lesbického hnutí v České republice. 

     Etnický model usiluje o vytvoření gay identity ve smyslu legitimní menšiny, jelikož by 

oficiální uznání zajistilo gayům a lesbám občanská práva. Etnický model byl sice úspěšný 

v boji za občanská práva, ale na druhou stranu strategie etnického modelu vyvolala u gayů 

a leseb nespokojenost, protože je konstituoval jako menšinu uvnitř dominantního diskurzu, 

takže procesy centralizace a marginalizace mohly pokračovat neohroženě dál. Navíc byl 

etnický model gay a lesbické identity bílý. ,,Netýkalo se to jen skutečnosti, že lesbická a 

gay komunita, definovaná etnickým modelem, byla převážně bílá, ale také toho, že 

definice skupiny ji popisovala na základě jediného určujícího rysu - sexuální orientace. 

Etnický model mohl zahrnout rasu jen jako nepodstatnou, či přinejlepším dodatečnou 

kategorii identifikace. Barevné lesby a gayové, nespokojení s názorem, že by měli mít víc 

společného s bílými lesbami a gayi než se svými etnickými a rasovými komunitami, 

podrobili kritice skrytý i otevřený rasismus dominantní gay komunity (…).’’ (Jagose, 

2004: 5) 

     Jak analýza (2007: 16-17) dokládá, na základě toho v 90. letech 20. století vzniklo v 

Praze, v Brně i v dalších českých městech množství spolků, klubů, barů, diskoték a dalších 

aktivit LGBT komunit. Zásadní roli v životě LGBT komunity sehrává od druhé poloviny 

90. let internet, LGBT problematika stále častěji proniká zejména do veřejnoprávních 
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médií (týdeník ČRo 1 Bona Dea, pravidelné magazíny ČT LeGaTo a Q). V ČR probíhají 

filmové festivaly s výhradním nebo významným zastoupením filmů s LGBT tématikou 

(Mezipatra, Febiofest), v 90. letech se konaly další významné gay a lesbické společenské 

akce (Apriles, Karlovarský duhový festival, Gay Man). Neustále přibývají nejrůznější 

sportovní, kulturní a společenské LGBT skupiny, které i často rychle zanikají a podoba 

hnutí se neustále mění. Začaly se rozvíjet různé organizace jako L-klub Lambda, Promluv 

nebo A-klub, které ale měly rozličné názory na vnímání lesbické komunity a feminismu. 

,,Nejvýznamnější aktivitou lesbického hnutí bylo pořádání festivalu Apriles. Kromě toho 

postupně vycházely časopisy Promluv (1993-1998), Alia a Inkognito. Na internetu sehrál 

významnou roli portál lesba.cz, (…). V současnosti některé jeho funkce zastupuje web 

bengales.cz. Rovněž festival Apriles se v roce 2003 konal naposledy, ale od roku 2005 jej 

nahradil skromnější festival Elnadruhou.’’ (Analýza, 2007:17) 

     Seidl (2012) hovoří i o prvním studentském gay a lesbickém spolku. ,,V polovině 90. let 

byl založen první vysokoškolský studentský gay a lesbický spolek STUD v Brně.’’ (Seidl, 

2012: 363) Mezi jeho aktivity, které Seidl (2012: 363) upřesňuje, patřily diskuze, besedy 

nebo filmy. Také byl založen studentský klub Gales a tzv. Studentská gay a lesbická 

setkání v Olomouci. Podle analýzy (2007: 17) vznikl v roce 1995 STUD Brno, který je 

součástí mnoha aktivit, např. filmového festivalu Mezipatra. V roce 2003 vytvořil STUD, i 

za pomoci jiných organizací, platformu Gay a lesbickou ligu, která se z velké části 

zasloužila o přijetí zákona o registrovaném partnerství. 

      ,,V novém desetiletí stále vzrůstal význam sdružení STUD Brno, v němž spolupracovali 

jak gayové, tak lesby a které vyvíjelo bohatou činnost zdaleka přesahující brněnský 

kontext.’’ (Seidl, 2012: 399) Největší přínos STUDU podle Seidla (2012: 399-400) bylo 

vybudování tradice filmového festivalu. V letech 2000-2001 byla první přehlídka filmů 

pod názvem Duha nad Brnem a v roce 2002 měl festival název Mezipatra. Od roku 2003 

má festival dvě části, jednu v Praze a druhou v Brně. Díky organizování nejrůznějších akcí 

získalo STUD několik dobrovolníků a dobrovolnic.  
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2.2.2 SOHO a další platformy 

 

     Důvodem, proč v této kapitole popisuji NGO
4
 je ten, že organizace je možné vnímat 

jako konstituující prvky komunity a má práce se zaměřuje na oblast LGBT komunit v ČR, 

takže je jistě nutné seznámit čtenáře/ky, jak s jejich historií, tak i vývojem. Pro 

komplexnost tedy uvádím důležité platformy a jejich webové portály v České republice, 

které Sloboda (2013: 509) dělí na informační
5
, zábavné až bulvární a seznamovací 

(chatovací). 

     Podle analýzy (2007: 16) sehrálo významnou roli ve sdružování LGB komunity v 90. 

letech Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO), které můžeme zařadit do 

první kategorie informačních internetových stránek společně s dalšími zmíněnými v této 

kapitole. O tom také hovoří i další autoři. ,,Střešní organizací českého gay a lesbického 

hnutí bylo Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR – SOHO v Brně, které bylo 

založeno roku 1990.‘‘ (Procházka, Janík, Hromada: 2003: 70) Podle analýzy (2007: 16-17) 

vycházel v rámci SOHO i společenský měsíčník SOHO revue, který se později nazýval 

SOHO ABSOLUT revue a Gayčko. Seidl (2012) k tomu dodává, že Gayčko a jeho 

,,informační hodnota, pokud jde o mužské emancipační aktivity navázané na SOHO, je 

zcela srovnatelná se Soho (Absolut) revue před létem 1998 (…).’’ (Seidl, 2012: 384) 

V rámci ženských aktivit ,,zachovalo Gayčko kurz nastoupený se vznikem Soho Absolut 

revue: několik málo článků o lesbickém aktivismu, které v něm byly otištěny, je 

koncipováno jako informace pro mužské publikum, na které byl časopis primárně 

orientován.’’ (Seidl, 2012: 384) Od roku 2001 časopis dostal nový název Náš svět.  

     Seidl (2012: 389-390) pokračuje tím, že v roce 1997 se po konaném festivalu Apriles 

rozpadlo občanské sdružení Promluv a poté se zrodilo nové občanské sdružení Kruh A-

klubu
6
, které roku 1999 vstoupilo do SOHO a zaměřovalo se především na sport. V rámci 

lesbického emancipačního úsilí Seidl uvádí (2012: 391-394) i vznik webových portálů 

www.lama-web.cz/llk/
8
 (1999), www.lesba.cz (2000) a přitom se dál konaly i lesbické 

festivaly Gay Man a Světlo pro AIDS v Praze. Mezi další aktivity mohu jmenovat 

například festival filmů v Čeladné, vydání knihy Gay historie od Jiřího Fanela, sportovní 
                                                           
4
 Nestátní nezisková organizace nebo nevládní nezisková organizace – anglická zkratka NGO (Non-

Governmental Organization)  
5
 Dříve osvětové, dnes spíše lifestylové. 

6
 Spolupracovalo  s Centrem turistiky a sportu. 

7
 Lesbická literární kavárna 

8
 Lesbická literární kavárna 

http://www.lama-web.cz/llk/
http://www.lesba.cz/
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turnaj Pražské duhové jaro nebo filmový festival Duha nad Brnem. Dle mého názoru zde 

dochází ke zcela zásadnímu kontextu gay a lesbického vývoje, který lze ukázat i na dalších 

důležitých krocích. 

     Podle Seidla (2012: 403-404) některé příslušníky a příslušnice gay a lesbické komunity 

opustila trpělivost v oblasti prosazování komunitní politické agendy ohledně 

registrovaného partnerství, takže se aktivně zapojili do práce. Navíc v roce 2002 Jiří 

Hromada
9
 a Martin Strachoň

10
 vytvořili kampaň na podporu registrovaného partnerství. 

S tím souvisí i diskuse na komunitních webech o otázkách registrovaného partnerství. Zde 

je důležité zmínit význam internetu, který kolem roku 2000 natolik rozrostl, že se stal zcela 

,,dominantní komunikační platformou gay a lesbické minority/komunity.’’ (Seidl, 2012: 

385) Jak dále zmiňuje Seidl (2012: 386, 404), v roce 2001 vzniklo občanské sdružení Code 

004, které provozovalo některé weby. Webový portál 004.cz se stal tím hlavním. Díky 

provozovatelům webu kluci.cz thomse, Petra Žaloudka a webu 004.cz Bohdana Páska byl 

vytvořen nový web www.partnerstvi.cz. V roce 2002 byla založena i neformální skupina 

aktivistů G-Liga, která se uvedla jako ,,volným názorovým, komunikačním a informačním 

uskupením jednotlivých občanů, spolků a organizací, které spojuje snaha o dosažení 

uzákonění partnerského soužití osob stejného pohlaví v České republice a jeho promítnutí 

do celého právního řádu našeho státu (…).’’ (Seidl, 2012: 406-407) Též zdůraznila 

připravenost spolupracovat s těmi, kterým není život homosexuálních občanů ČR lhostejný 

a řekla: ,,aby dotyčný zákon vytvořil u dětí, které se v lesbických a gay partnerstvích reálně 

vyskytují, plnohodnotné právní prostředí umožněním společné výchovy oběma partner.’’ 

(Seidl, 2012: 407) 

     Seidl (2012: 412) oproti tomu říká, že G-Liga také spolupracovala s lesbickými 

aktivistkami z lesbických sdružení L-Platforma a Rozdílné Rytmy. Všichni se rozhodli, že 

je budou zastupovat dva mužští a dvě ženské mluvčí a zvolili si název Gay a lesbická liga. 

To svědčí o potřebě rovnoměrného zastoupení žen a mužů, aby se nekladl důraz jen na 

muže, ale i na ženy. Seidl (2012: 419) argumentuje tím, že se Gay iniciativa zaměřila 

především na politický aktivismus a navázala na diskurzivní tradici SOHO. Gay a lesbická 

liga se v roce 2004 stala občanským sdružením a začala se, stejně jako Gay iniciativa, 

zabývat zákonem o registrovaném partnerství. ,,Vznik Gay a lesbické ligy (…) představuje 

zásadní zvrat v tomto pojetí a zároveň dokládá vliv genderové analýzy a genderového 
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 Zástupce za STUD Brno 
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diskursu na proměnu politických diskusí o registrovaném partnerství. S touto transformací 

souvisí i velmi důležitá transformace rétoriky a důrazu, jež GLL ve své strategii prosazuje. 

Asi nejdůležitější jsou v tomto ohledu dva aspekty: a) odklon od tradičního vysvětlování a 

ospravedlňování vlastní normality a místo toho přenesení pozornosti na homofobii 

společnosti a odpovědnosti za homofobii na společnost; b) důraz na rovnoměrné 

zastoupení a viditelnost gay mužů a lesbických žen v rámci GLL aktivit.’’ (Sokolová in 

Hašková, 2006: 261) 

     Nyní je vhodné poukázat na rozdělení podle Slobody (2013: 509-510), který webové 

portály LGBT komunit dělí do tří skupin, jak již bylo zmíněno na začátku. Do první 

skupiny řadí www.kluci.cz, www.004.cz, www.honilek.cz a také www.glpartnerstvi.cz
11

. 

Dále také nečinné webové portály gay.iniciativa.cz, www.gl.cz, dále www.elnadruhou.cz, 

www.proudem.cz, www.stud.cz, www.holky-brno.info, www.slezgirls.estranky.cz, 

www.parles.webnode.cz, www.one4one.cz, www.logos.cz, www.klucicb.cz, 

www.gales.wz.cz, www.charlie.li, www.galibi.cz, www.gaysport.cz nebo Alcedo – 

www.pratety.estranky.cz. K tomu je důležité zmínit webové portály výhradně pro lesbické 

ženy, kterými jsou www.elnadruhou, www.bengales.cz, www.rozdilnerytmy.cz, 

www.lesba.cz, www.drbna.cz také již neexistující www.lolla.cz. Na pomezí první a druhé 

skupiny můžeme zahrnout portál www.colourplanet.cz nebo www.lui-magazine.cz. Do 

druhé skupiny zábavné až bulvární lze podle Slobody (2013: 510) zařadit webové portály 

www.gaynet.cz
12

, www.luklife.cz nebo www.lesbanet.cz. Třetí skupina internetových 

stránek obsahuje převážně portál www.iboys.cz. ,,V segmentu seznamek je možné jmenovat 

již nepříliš fungující www.netboys.cz nebo nově vznikající www.facebookvice.cz či 

www.garboys.cz. V roce 2011 vzniklý web www.nakluky.cz kombinuje seznamku, 

lifestylový magazín, informace z ,komunity’ (…). Koncem roku 2011 doznal českojazyčné 

verze i mezinárodní seznamovací portál www.gayromeo.com.’’ (Sloboda, 2013: 511; 

zvýraznění v originále) 

     Jak Sloboda (2013) doplňuje, ,,(a)ž do vzniku www.igirls.cz, sesterského webu 

www.iboys.cz, nebyl v Česku v zásadě samostatný seznamovací server pro lesbické a 

bisexuální ženy, proto jisté formy tvorby profilů uživatelek pro vlastní prezentaci měly 

stránky jako Lesba.cz nebo Lolla.cz.’’ (Sloboda, 2013: 511) 

     Určitě také nesmím opomenout aktivity translidí v České republice. Na základě analýzy 
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(2007: 17-18) od roku 1998 existuje hlavní občanské sdružení Transforum, které působí 

hlavně v Praze. Tito lidé hledají terapii, kontakty s komunitou a tolerantnějším prostředí 

velkého města. V ČR jsou aktivní převážně ,,transsexuální lidé MtF
13

, což je 

pravděpodobně dáno zejména jejich snadnější identifikovatelností a s tím souvisejícími 

většími sociálními problémy. Naopak organizace, která by se zaměřovala na sdružování 

dalších segmentů populace translidí, u nás nikdy neexistovala, což může být samozřejmě 

příčinou i důsledkem jejich malé viditelnosti.’’ (Analýza, 2007: 18) Jejich činnost spočívá i 

v rámci webových projektů, díky kterým stoupá vzájemná informovanost. Nejznámější 

webové portály jsou www.translide.cz a www.transforum.cz, které jsou také součástí mé 

analýzy. 

     Na závěr této kapitolky nesmím vynechat významnou proměnu, která se stala v roce 

2000, kdy se SOHO přeměnilo v Gay iniciativu. Koncem roku 2006, kdy prosadilo zákon 

o registrovaném partnerství, ukončilo svou činnost. 

     Jak jsem zmiňovala, tak jednou z nejdůležitějších oblastí pro Gay iniciativu bylo 

prosazení registrovaného partnerství. Mezi další hlavní cíle Gay iniciativy v ČR uvedené 

autory Procházkou, Janíkem a Hromadou (2003: 75-76) patřily: gay politika a její 

zviditelnění, prosazování integrace gay minority do společnosti, pomoc v hledání a rozvoji 

vlastní identity, komunikace s veřejností a gay/lesbickou minoritou a v neposlední řadě 

spolupráce s duhovým spektrem obdobných domácích a zahraničních platforem a 

poskytování informačního servisu ze zahraničí. Konkrétní změny, kterých chtěli 

dosáhnout, popisují Procházka, Janík a Hromada (2003: 70-73):  

1. Zrušit zákony trestající homosexuální projevy mezi občany a stanovit shodnou 

věkovou hranici pro homosexuální a heterosexuální aktivity 

2. Prosadit likvidaci speciálních policejních seznamů sloužící StB k vydírání 

3. Dosáhnout odstranění homosexuality ze seznamu nemocí 

4. Vyloučit diskriminaci při výkonu profese kvůli sexuální orientaci 

5. Vytvořit poradenství schopné řešit problematiku coming out a prevence HIV/AIDS 

6. Uvést celorepublikový kulturně-společenský magazín 

7. Vyprovokovat českou ediční gay tvorbu 

8. Prosadit vysílání pravidelného pořadu ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku 

                                                           
13

 Transsexuál, který má primární pohlavní znaky muže, ale cítí se být ženou (tzv. „male to female“, MtF, „z 

muže na ženu“) 
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9. Změnit myšlení a postoj veřejnosti k minoritě 

10. Snížit podíl šíření HIV/AIDS homosexuálním přenosem 

11. Zavést tradici velkých kulturních akcí zabývajícími se životem minorit 

12. Nahradit diagnostický výraz ,,homosexuál’’ slovem ,,gay’’ (širší význam přijímán 

celým světem) 

13. Zákon o registrovaném partnerství 

 

K tomu také Procházka, Janík a Hromada (2003: 71-73) poznamenávají, co se jim nakonec 

v rámci těchto změn povedlo: 

 

1. Zrušeny novelizací trestního zákona z 1.7.1990 (shodná věková hranice je 15 let 

věku) 

2. Zlikvidovány v roce 1991 

3. 1993 byla v ČR homosexualita vyňata ze seznamu nemocí 

4. Od 1.1. 2001 vstoupila v platnost novelizace Zákoníku práce, která toto stanovuje 

5. Daří se průběžně díky celostátní Lince duševní tísně GI v Mostě, poradenství apod. 

6. od roku 1991 SOHO revue, 1998 SOHO ABSOLUT revue a Gay KONTAKT, od 

roku 1999 GAYČKO, od roku 2001 má GI vlastní webové stránky 

7. Sbírky poezie, gay román Radoslava Nenadála ,,My tě zazdíme, Aido’’, ,,Kronika 

ohlášené sebevraždy’’ Michala Adranta, roku 2000 výpravná publikace Gay 

historie Jiřího Fanela a roku 2003 česká verze Kámasútra pro gaye 

8. 1999 - Česky rozhlas-Radiožurnál: gay magazín Bona Dea 

9. Od roku 1990 změna z 10% na 70% 

10. 1990 - 100%, 2001- pokles na 53% 

11. Od roku 1990 devět ročníků soutěže GAY MAN V ČR, od roku 1994 výpravy na 

světové i evropské gay olympiády, od roku 1996 festivaly gay filmů a filmů 

s problematikou HIV/AIDS, od roku 1996 Apriles – mezinárodní setkání lesbiček 

v Praze, od roku 1998 Karlovarský duhový festival 

12. Slovo širšího významu ,,Gay’’ se vžívá i v ČR, ale zbývá jeho zařazení do Slovníku 

spisovné češtiny 

13. Po odmítnutí Vládou ČR v roce 1995, poslaneckou sněmovnou v roce 1998, v roce 

1999 a v roce 2001 je to poslední velký úkol, který zbývá v oblasti legislativy 

prosadit 
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     O postavení homosexuální menšiny též hovoří i Stehlíková, Procházka a Hromada 

(1995: 15), kdy v roce 1961 byla zrušena všeobecná trestnost homosexuálního chování 

dříve než v Německu a Velké Británii. ,,Československo bylo jednou z prvních zemí, která 

dekriminalizovala souhlasné homosexuální chování mezi dospělými jedinci (…). Po změně 

trestního zákona přetrvávala trestnost homosexuálního chování, pokud partner byl mladší 

než 18 let. Dále byl homosexuální styk trestný, pokud se jednalo o zneužití závislosti, o 

pohlavní styk za úplatu a styk budící veřejné pohoršení podle § 244 tr.z.’’ (Procházka, 

Janík, Hromada, 2003: 10) V roce 1990 nastala poslední změna uvnitř tohoto zákona. Poté 

byla homosexualita zrovnoprávněna s heterosexualitou. Je důležité poznamenat i situaci 

později v České republice. ,,Sexuální orientace nebyla v České republice zařazena mezi 

antidiskriminační podmínky dané ústavním zákonem. Později, v roce 2000, ,,(…) byla 

přijata antidiskriminační podmínka zakazující znevýhodnění na základě sexuální orientace 

v souladu s doporučením Evropské unie (…).’’ (Procházka, Janík, Hromada, 2003: 10) 

V desáté decentní revizi Mezinárodní klasifikace nemocí byla homosexualita vyřazena.  

     Podle Stehlíkové, Procházky a Hromady (1995: 16) by se v současné době dalo říci, že 

jsou postoje vůči homosexualitě liberálnější v české společnosti, ale přesto se velká část 

homosexuálů cítí diskriminovaná. 

     Procházka, Janík a Hromada (2003) dále jmenují tři významné hodnoty, o které 

homosexuální muži a ženy usilovali: 

a) ,,odtrestnění homosexuálního chování a jeho zrovnoprávnění s heterosexuálním 

v trestním zákoně 

b) vytváření tolerantního společenského prostředí a přijetí antidiskriminačních zákonů 

včetně vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí 

c) uznání stejnopohlavních svazků’’ (Procházka, Janík, Hromada, 2003: 10) 

 

     Zkoumáním genderu a lesbické a gay komunity se zabývá i socioložka Věra Sokolová, 

která se věnuje analýze diskursivních praktik českého porevolučního gay a lesbického 

hnutí. ,,Jedním ze základních rysů českého gay a lesbického hnutí po roce 1989, (…), je 

konfliktní a v zásadě genderová premisa: mužská orientace, dominance a patriarchální 

charakter českého ,homosexuálního’ hnutí na jedné straně a výrazný heterosexismus 

českého feministického a genderového diskursu na straně druhé. Tato situace se od 

začátku nového tisíciletí (…) proměňuje, ale v průběhu 90. let byl tento trend nejvýraznější 
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charakteristikou separace genderu a sexuality v českém kontextu.’’ (Sokolová, 2006: 252; 

zvýraznění v originále) Podle Věry Sokolové (2006) je velký problém ,,(…) latentní a 

diskursivní homofobie, jež bohužel stále ještě charakterizuje náš veřejný prostor.’’ 

(Sokolová, 2006: 251) Na druhou stranu ale právě ,,(…) existence internetu a flexibilita 

webových stránek (…) pomohla rozbít zřejmý pragocentrismus (…). Propojenost diskusí a 

odkazů různých webových stránek navíc dává naději do budoucnosti, že GLBT a 

feministické a genderové aktivity v české společnosti se budou v budoucnosti stále více 

slévat a integrovat dohromady a naučí se navzájem produktivně a viditelně 

spolupracovat.’’ (Sokolová, 2006: 257) To je také důvod, proč si myslím, že je smysluplné 

a vhodné zkoumat LGBT komunity v České republice prostřednictvím jejich webových 

portálů. 

 

2.3 Diskuze autorů/ek v rámci současného stavu LGBT komunit 

 

     Tuto část zahrnuji jako návaznost na předchozí kapitolu. Předtím jsem ukázala 

historický vývoj LGBT komunit a tato kapitola by měla být o současném stavu LGBT 

komunit podle autorů/ek, kteří/ré se zabývají tématem politika identity, kritika stability a 

duality pohlaví v rámci LGBT komunit. Politika identity vychází z LGBT hnutí, tudíž je 

nedílnou součástí této kapitoly. Goffmana a Warnera považuji za velmi důležité autory, 

kteří vysvětlují postavení těch ,,normálních’’ a ,,nenormálních’’ ve společnosti. V rámci 

podkapitolky ,,Politika identity’’ jsem zvolila převážně postoje Goffmana a Warnera. 

Druhá podkapitolka ,,Kritika stability a duality pohlaví’’ obsahuje názory Vodrážky, 

Šmausové, Halberstam, Fausto-Sterling a Christiny. 

 

 

2.3.1 Politika identity 

     Sokolová (2006: 254) vysvětluje, co je součástí LGBT (gay, lesbické, bisexuální a 

transgender) otázky. ,,Na první pohled se může zdát, že hlavním tematizujícím aspektem je 

tzv. odlišná sexuální orientace a genderová identita. Již z tohoto pojetí je ale zřejmé, že 

základním prvkem této ,odlišnosti’ je její vymezení oproti normativní heterosexualitě, z 

čehož vyplývá i její marginalizovaná dimenze.’’ (Sokolová in Hašková, 2006: 254; 
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zvýraznění v originále) Sokolová (Sokolová in Hašková, 2006: 254) dále upřesňuje, že 

,,politika identity’’ pochází z GLBT hnutí, jehož součástí jsou vztahy jedince a společnosti, 

většin a menšin, zvýhodňovaných a znevýhodněných. ,,Jinými slovy, otázky identity 

(individuální i kolektivní, jejího utváření, hledání jejích hranic a významů) jsou základním 

stavebním kamenem ,západní’ konceptualizace GLBT.’’ (Sokolová in Hašková, 2006: 254; 

zvýraznění v originále) Z toho vyplývá důležitost příslušnosti k určité skupině, kterou 

spojuje skupinová i individuální identita. ,,Politika identity je dobře známá z gay a 

lesbických hnutí a charakterizuje ji ,etnický či menšinový model skupiny’. Jejím určujícím 

rysem je protest proti společensky nařízené kategorizaci tím, že se lidé na jejím základě 

začnou organizovat. Běžně se přitom apeluje na právo stejného zacházení pro všechny lidi, 

včetně budoucích generací (v tomto případě) intersexuálních lidí. Heterosexualita je tedy 

pojímána jako standard (…).’’ (Translidé, 2003; zvýraznění v originále) 

     Goffman (2003: 9-10) už konkrétně hovoří o tzv. sociální identitě, tj. jedinci jsou ve 

společnosti kategorizováni dle určitých kategorií a atributů, jež jsou ustavené jako běžné, 

normální a přirozené. Jedná se o mechanismus normativního očekávání a oprávněně 

předpokládaných výsledků. 

     Co je ale podstatným jevem, který Goffman (2003) zdůrazňuje, je stigma. Stigma podle 

Goffmana (2003: 10) označuje nevhodné atributy jedince, které ho odlišují od 

normativních stereotypů a ostatních osob z kategorie, jejíž součástí by mohl být. Je to 

relativně trvalý jev. ,,Naše mysl ji tak redukuje z osoby celistvé a obyčejné na osobu, jež je 

poskvrněna a jejíž hodnota klesla.’’ (Goffman: 2003: 10) Dále Goffman (2003: 12) 

pokračuje dělením stigmat na tři základní: tělesná ošklivost, vady charakteru (např. 

nezaměstnanost, homosexualita, věznění) a kmenová stigmata (např. rasa, národ, 

náboženství). 

      ,,Stigma je tedy v podstatě zvláštním druhem vztahu mezi atributem a stereotypem, 

nicméně nedoporučuji jej takto nadále označovat, částečně proto, že existují významné 

atributy, jež jsou téměř všude v naší společnosti diskreditující.’’ (Goffman, 2003: 11-12) 

,,Termín stigma a jeho synonyma skrývají dvojí hledisko: Předpokládá stigmatizovaný, že 

jeho jinakost je již známá nebo že je jasná na první pohled, anebo předpokládá, že 

přítomným ani není známa, ani ji nemohou okamžitě zaregistrovat? V prvním případě 

máme před sebou trudnou situaci diskreditovaného, v druhém případě 

diskreditovatelného.’’ (Goffman, 2003: 12) Což dále Goffman (2003: 13) upřesňuje tím, že 

ti, kteří se nevzdalují v negativním smyslu od určitého očekávání, nazývá ,,normální’’. 
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Podle Goffmana (2003: 13) z toho plyne, že diskriminace stigmatizovaných jedinců 

vyplývá z předpokladu jejich menší lidskosti a vede to i k definici jedince právě na základě 

stigmatu. Goffman ale zároveň dochází k důležitému poznatku, že stigmatizovaný jedinec 

má stejné představy o identitě jako již zmínění „normální“ nestigmatizovaní jedinci - 

„my“. Stigmatizovaný jedinec přijímá měřítka z většinové společnosti a uvědomuje si, 

v čem ostatní vidí jeho vadu, takže se svým stigmatem souhlasí. Goffman uvádí, že 

„rozhodujícím momentem se stává hanba, vyvěrající z toho, že vnímá jeden ze svých 

vlastních atributů jako něco poskvrňujícího (…).“ (Goffman, 2003:16) K tomu Goffman 

(2003: 17) dodává, že se zde objevuje tzv. internalizace stigmatu, se kterou souvisí otázka 

„přijetí“ osoby se stigmatem. Ten se váže jak na sebepojetí, tak i na to, jak je osoba přijata 

okolím. Jedinec zná stereotypy a ví, co je považováno za stigma a tento pocit přebírá. 

Člověk na to může reagovat jednak pokusem o nápravu, kdy například tělesně znetvořená 

osoba podstoupí plastickou operaci. U tohoto je potřeba zmínit viktimizaci, ,,jako důsledek 

toho, že stigmatizovaná osoba je terčem podvodníků prodávajících prostředky nápravy 

řečových vad, zesvětlení pokožky, prodloužení těla, omlazení (…).’’ (Goffman, 2003: 18) 

Další reakce může být pokus vyniknout v nějaké činnosti. A ještě třetí reakce. 

,,Stigmatizovaný má sklon využívat svého stigmatu k získání ,vedlejšího zisku’, jako omluvy 

neúspěchů, jež jej potkaly z jiných důvodů.’’ (Goffman, 2003: 19; zvýraznění v originále)         

     Goffman (2003: 24) neopomíjí ani postoj vůči okolí ke stigmatizovaným. 

Stigmatizovaný totiž může mít někdy pocit, že neví, co si o něm ostatní myslí. Čímž chce 

Goffman (2003: 25) poukázat na to, že pokud udělá někde chybu v projevu, tak se bude 

přičítat jeho stigmatizující odlišnosti. Goffman (2003: 28) to doplňuje tím, že projevy 

stigmatizovaného můžeme vypozorovat i v jeho mimice a gestikulaci (přikrčení, klopení 

očí apod.). Jeho sociální identita se tím ale stane více narušená a úzkostná, jelikož jeho 

reakce mohou v jiných lidech zanechat pocit, že je stigmatizovaný agresivní nebo stydlivý. 

Domnívám se tedy, že i na webových portálech LGBT komunit bych mohla nalézt 

odpověď na to, zda opravdu svou sexuální orientaci LGBT lidé vnímají jako stigma. 

     Goffman (2003: 32) se zaměřuje i na určité nejasnosti s pojmem kategorie, který se 

s konceptem stigma používá. Termín ,,kategorie je abstraktní a lze ho aplikovat na různé 

uskupení. Jedná se o osoby s konkrétním stigmatem, tj. spadají tedy do určité stigmatické 

kategorie, kdy osoby budou sahat pro jejich pojmenování po výrazu ,skupina‘, ,my‘ nebo 

,našinci’. (Goffman, 2003: 34; zvýraznění v originále) S tím právě souvisejí i fáze 

socializačního procesu, které Goffman (2003: 43) představuje. V určité fázi socializačního 
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procesu si stigmatizovaný osvojuje názorový pohled normálních lidí, což vede k 

představám o identitě. V další fázi Goffman (2003: 44-47) hovoří i o důsledcích, kdy si 

jedinec uvědomuje, že i stigma má důsledky. Tyto fáze obsahují čtyři vzorce. Jednak jsou 

to osoby s vrozeným stigmatem, dále ochrana jedince ze strany rodiny, která později 

přechází ve společenskou třídu, místo bydliště a typu stigmatu. Třetí socializační vzorec je 

osoba, kterou stigma postihne v pokročilém věku, nebo se dozví, že byla vždy 

diskreditovatelná. Čtvrtý vzorec se týká osob, které byly socializovány v cizí komunitě, 

kdy je jedinec nucen osvojit si vzorce chování dané společnosti. Lidé poté budou jedince 

se stigmatem vnímat jako osobu s vadou. ,,Klíčovým vztahem stigmatizovaného je tedy 

jeho vztah k neformálnímu společenství a formálním organizacím jeho kategorie.’’ 

(Goffamn, 2003: 50)  

     Jak jsem již zmiňovala, Goffman (2003: 54-55) hovoří o existenci dvou typů osob. U 

diskreditovatelného jedince není stigma na první pohled viditelné, lze jej tajit, což s sebou 

nese dilemata a zároveň možnost vyjednávání vlastní pozice. Otázkou je, zda stigma 

odhalit či ne. Naopak u diskreditovaného jedince je stigma na první pohled viditelné a 

neexistuje tudíž prostor pro vyjednávání. Zůstává nejasné, zda bude jedinec akceptován. 

,,Viditelnost stigmatu je třeba nejprve odlišit od toho, že ,se o něm ví’.’’ (Goffman, 2003: 

62; zvýraznění v originále) Toto tvrzení Goffman (2003: 62-63) dále vysvětluje tak, že 

kontaktem s druhým člověk většinou vyjde najevo určité stigma. Pochopitelně to závisí i 

na tom, zda s tím mají lidé nějakou zkušenost.  

     Goffman (2003) pokračuje vymezením pojmu ambivalence identity, kdy ,,(…) si 

stigmatizovaný jedinec v naší společnosti osvojuje měřítka identity, jež na sebe vztahuje, aniž 

je schopen se jim přizpůsobit, nevyhne se pocitům jisté ambivalence ohledně svého já.’’  

(Goffman, 2003: 124) Jinými slovy jde o osvojování norem společnosti a zároveň 

nemožnosti je naplnit, což vede k ambivalentnímu postoji ke svému já i k druhým lidem se 

stejným stigmatem, kteří se chovají stereotypně. Nastává situace, kdy nelze skupinu ani 

zcela přijmout, ani odmítnout. O tomto vymezení hovoří i Warner (1999: 37), když říká, že 

stud je spojen se stigmatizací skupiny a spočívá v ambivalentním vztahu k této skupině. 

Rozlišení stigmatu a studu umožňuje tuto ambivalenci vyřešit tím, že je přijata identita, ale 

odmítnuté jednání.          

     Goffman (2003: 132-133) také hovoří o tzv. militantnosti, která vyjadřuje úsilí zbavit se 

stigmatu, což má ale řadu problematických aspektů:  
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1. Upozorňováním na určité stigma pak tuto kategorii upevňuje, protože upevňuje 

veřejný obraz odlišnosti a ukazuje, že se jedná o něco skutečného 

2. Obraz spolu-stigmatizovaných jako jedné a reálné skupiny 

3. Prezentace svých snah jazykem a stylem dominantní skupiny či „nepřátel“. 

 

Co možná řeší takové situace, je podle Goffmana (2003: 140) „správné přizpůsobení“. 

,,Vyžaduje, aby stigmatizovaný s lehkostí a bez rozpaků přijal sám sebe jako osobu v 

zásadě rovnou ostatním a přitom se dobrovolně vystříhal těch situací, ve kterých by bylo 

pro normální osoby obtížné předstírat, že i oni jej takto přijímají.’’ (Goffman, 2003: 140) 

Své stigma by tedy jedinec neměl prezentovat jako zátěž, tj. že stigma řeší, neznamená, že 

ho odlišuje. 

     Goffman (2003: 143) navazuje politikou identity, ve které vlastní i cizí skupina nabízí 

určitou identitu, která slibuje naplnění na základě jejích pravidel. Jedinec se tak vyrovná 

sám se sebou a stane se celým člověkem. Vede to ale k tomu, že jedinec může být 

cizincem ve svém těle, protože skupina za něj mluví. To dle Goffmana (2003: 144) vede 

k dalším ambivalencím, kdy je jedinec normální i odlišný zároveň, přičemž tato odlišnost 

je dána společenskými normami. Jedinec ,,(…) je a současně není jako každý jiný (…)’’ 

(Goffman, 2003: 144). ,,Lze předpokládat, že nutnou podmínkou sociálního života je, že 

všichni jeho účastníci sdílejí jednotný soubor normativních očekávání, přičemž normy jsou 

zachovávány částečně díky svému zakotvení. Při porušení pravidla zapracují ozdravná 

opatření. Škodlivá činnost je ukončena a škoda napravena, nehledě na to, zda tak učiní 

kontrolní orgány či sám viník.’’ (Goffman, 2003: 146) Z toho plyne další tvrzení, které 

Goffman zdůrazňuje. ,,Měli bychom si tedy uvědomit, že zvládání stigmatu je obecným 

rysem společnosti, procesem, který se vyskytuje všude tam, kde existují normy identity.’’ 

(Goffman, 2003: 149) S tím souvisí i problematika stigmatu, protože stigma se netýká jen 

konkrétních osob rozdělených na stigmatizované a normální, ale je ,,všeprostupujícím 

sociálním procesem zahrnujícím dvě role, jehož se každá osoba účastní v obou rolích, a to 

alespoň v nějaké souvislosti a v některé fázi svého života. Normální a stigmatizovaný 

nejsou ani tak osoby jako spíše stanoviska.’’ (Goffman, 2003: 157) Utváří se v sociálních 

situacích skrze kontakty na základě norem. (Goffman, 2003: 157) ,,Stigmatizace osob se 

špatným morálním profilem může zjevně sloužit jako prostředek formální sociální 

kontroly.’’ (Goffman, 2003: 158) 
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     Navázala bych Warnerem (1999), který se zaměřuje na společenskou kontrolu tím, když 

říká, že ,,(…) téměř všichni dříve či později, také podlehnou pokušení kontrolovat sexuální 

život někoho jiného.’’ (Warner, 1999: 1) Tím chce Warner říci, že společenská kontrola 

znamená potřebu kontrolovat sexuální život druhých a domnívat se, že tato kontrola je také 

otázkou morálky. To zřejmě vyplývá z nedostatku kontroly nad vlastním sexuálním 

životem. Se sexem je spojená ztráta kontroly nad sebou samým, proto je pro lidi spojen 

s pocitem studu. Většina lidí pak jako etickou reakci na sexuální stud považuje další stud. 

Warner (1999: 1) ještě uvádí, že společnost může tyto způsoby kontrolovat pomocí 

formálních nástrojů, tj. legislativy a neformálních nástrojů. To je například síla veřejného 

mínění, etické standardy fungující v rámci dané komunity apod. V tom hraje důležitou roli 

i výchova (socializace) jedince.  

     Warner se tedy zabývá ,,politikou studu’’, která ,,zahrnuje otevřené výpady moralistů. 

Také i nevyjádřené nerovnosti, izolaci a omezený přístup na veřejnost. To vyžaduje přístup 

k potěšení a možnostem, protože lidé často nevědí, co chtějí, dokud to nenajdou.’’ (Warner, 

1999: 7) Podle Warnera (1999: 4) si již zmínění moralisté myslí, že jejich způsob života je 

správný, ale zároveň jsou přesvědčeni, že by měl být morálním standardem pro všechny 

ostatní. Sexuální rozmanitost nemůže být konzistentní s jejich morálkou (pseudo-morálka), 

která je protikladem k autonomii druhých. Warner (1999: 5) také varuje před tím, že 

moralismus může být s morálkou zaměněn, jelikož si musíme uvědomit, že co se jeví 

nemorální, může být ve skutečnosti pouze jinou verzí toho, co je považováno za morální. 

Warner (1999: 5-6) konstatuje, že z minulosti jsme si přinesli barbarskou morálku 

patriarchů a příslušníků klanů, a proto každý civilizovaný aspekt sexuální morálky vypadal 

jako deviantní, úpadkový, perverzní či hříšný, zahrnující dobrovolné sňatky, rozvody a 

nereprodukční sex. Takže tyto normy jsou podle Warnera (1999: 6-7) pak vnímány jako 

obecně závazné a stávají se součástí našeho vědomí, což způsobuje dominaci 

heterosexuálního světa a problém boje s „neznámým nepřítelem“. V tomto případě je podle 

Warnera (1999: 7) důležitá autonomie sexuality, která musí vycházet nejen ze svobodné 

volby, tolerance a liberalizace zákonu, ale i veřejného přístupu k sexuálnímu potěšení a 

možnostem, jelikož lidé neznají své sexuální tužby, dokud je sami neobjeví. Právě kvůli 

omezenosti sexuální autonomie tak není možné předem určit, jakou tato autonomie může 

mít podobu. Hlavním cílem je tedy dle Warnera (1999: 7) tzv. „oslava diverzity“ 

prostřednictvím kultury, která umožňuje různorodost a která o ní informuje. Jako například 

u gayů a leseb. Z toho všeho plyne, že sexuální stud má i politickou moc, protože může 
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omezovat sexualitu jako takovou. Ve veřejném prostoru se to projevuje například tím, že 

se homosexuálové/ky ožení či vdají a založí rodinu s osobou opačného pohlaví. 

     Konkrétně mohu sexuální stud ukázat na příkladě heterosexuálů/ek a gay a lesbické 

komunity. Gay a lesbická komunita je více stigmatizována a znevýhodňována, protože 

právě sexuální stud je příčinou toho, že jsou některé sexuální touhy nepřípustné a 

nemyslitelné. To vede k tomu, že tito jedinci pak skrývají vlastní skutečnou identitu. 

     Warner (1999: 22) pokračuje tím, když hovoří o desexualizaci sexuality prostřednictvím 

konceptu zdravého sexuálního života jako reakce na předpoklad, že sex je nedůstojný. 

Warner (1999: 25) to upřesňuje, když říká, že homosexuální hnutí by mělo bojovat proti 

sexuálnímu stigmatu i mimo otázku ,,sexuální orientace’’. S tím je právě spojena 

problematika stigmatu, která označuje člověka a nikoli jeho činy, tj. „špatnou“ sociální 

identitu. Naopak stud je spojen s jednáním člověka, který působí proměnlivě a lze ho 

„odčinit“.  

     Na závěr bych se také konkrétně zaměřila na etický pohled queer kultury ohledně 

otázky důstojnosti, sexu a studu, o kterých Warner (1999: 36) hovoří. Warner (1999: 34) 

tento pohled dále vysvětluje tím, že vychází z uvědomění si absurdity studu. Sex je tudíž 

chápán jako rozmanitý, stejně jako jedinci, kteří ho provozují. Etický pohled právě spočívá 

ve formě sociability, která umožňuje lepší vztah k sobě a k druhým. Též odmítá hierarchie 

a udržuje queer kulturu. Z toho podle Warnera (1999: 10) plyne hlavní záměr LGBT hnutí, 

kterým je vybudování sexuální neutrality. 

 

     

2.3.2 Kritika stability a duality pohlaví 

 

     V této kapitole představím pohledy autorů/ek na to, jakým způsobem zpochybňují (či 

ukotvují) stabilitu a dualitu pohlaví. Konkrétně, jak je pojímána transsexualita a 

transgender, charakter bisexuality v rámci heterosexuality a homosexuality, a jaký význam 

má vizualita spojená s maskulinitou a feminitou. 

     Transgender je dle Vodrážky (2001) jako život „mezi“, protože tělo není totožné s „Já“, 

což vede k redefinici pojetí pohlaví, které tím přestává být jednotnou kategorií, ale je 

proměnlivé a lze ho doplňovat různými způsoby chování (oblečení, líčení), jazykem nebo 

zásahy do těla (plastická chirurgie či hormonů). Oproti transsexualitě se transgender 

vymyká jednoznačným kategoriím, takže má schopnost měnit myšlení a tím i genderový a 
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sexuální řád (dekonstruuje rigidní duality). Ve výpovědi Vodrážky (2001: 4) je transgender 

chápán jako vyrovnaný cizinec ve svém těle s údělem prožívat dvojí odlišnost a patřit 

zároveň mezi dvě kultury. Tím, že transgendeři sebe vnímají jako jedince překračující 

bipolární dělení na muže a ženy, nově definují, co znamená autentické prožívání sebe 

sama. Jejich identita je tedy alespoň ,,mezi“, což je zcela jiné pojetí od těch, které jsem 

dosud představila, protože se již nehovoří jen o bipolárním dělení na muže/ženy nebo 

gaye/lesby, ale i o dalších identitách. Transsexualita je dle Vodrážky (2001: 4) spíše 

definována hlavně změnou pohlaví (lékařské hledisko), což Vodrážka kritizuje, jelikož 

právě transsexualita ukotvuje kategorie muž a žena (jednoznačnost) a nedává prostor pro 

jinou kategorii. Vodrážka tedy u transsexuálů ukazuje neautentičnosti svého bytí, protože 

jejich autentická touha být sám sebou se propadá do světa dichotomií (žena a muž). 

,,Společnost tak vlastně nutí všechny ,translidi’, aby své bytí rozpustili v onom ,svádivém’ 

neurčitém veřejném výkladu toho, co ,se’ obecně dělá, říká nebo líbí, přičemž tato 

obecnost budí zdání sebejistoty, rozhodnosti a vnáší do lidského bytí onen klamný stav 

,zklidnění’, že je všechno ,v nejlepším pořádku’.’’ (Vodrážka, 2001: 4; zvýraznění v 

originále) Vodrážka k tomu zmiňuje, že mezi různými badateli a vědci ,,existuje shoda, že 

sexuální dimorfismus, tedy rozdělení na ženy a muže, je ,dalekosáhle společenského, a ne 

biologického původu’, protože architekturu pohlaví určují nejen primární nebo sekundární 

pohlavní orgány, struktura chromozómového vzorce včetně nerozpoznaných odchylek, ale 

výchova, sociální pohlavní role, pohlavní zkušenost jedince, tedy internalizace nebo 

identifikace.’’ (Vodrážka, 2001: 5; zvýraznění v originále) 

     Souhlasila bych s Vodrážkou, že transgendeři jsou vhodnými prostředníky pro 

myšlenkový pohyb a změnu ve společnosti, jelikož transgendeři bojují za uznání práva na 

vlastní pohlaví, překračují rámec tradičního genderu i v tom smyslu, že se dotýká 

základních politických, existenciálních a kulturních otázek. Je to určitě o vztahu mezi 

biologií a kulturou, kdy tělo, které je také konstrukt, nemusí být totožné s ,,Já“, proto 

gender přestává být jednotnou kategorií. Jenže, jak hovoří Šmausová (2002: 22), lidé 

podléhají nátlaku heterosexuality a vtěsňují se do pohlaví, které mají od narození. Souvisí 

to s tzv. normální biografií, která je právě spjata s nátlakem k heterosexualitě, což vede 

k volbě jedné genderové identity. Ta však není ontická (neměnná, přirozená, bytostná), ale 

spočívá v neustálém zdůrazňování určitých rozdílů v přirozených tělesných znacích 

(oblečení, líčení). (Šmausová, 2002: 22) ,,I to zdánlivě připsané pohlaví (sex) je přece 

výsledkem neustálé práce jednotlivců na tom, aby této askripci odpovídali.’’ (Šmausová, 



44 

 

2002: 22; zvýraznění v originále) Genderové role sice nejsou vrozené, ale během života se 

stávají tzv. druhou přirozeností. Šmausová (2002) dále objasňuje, že se málokdy muži a 

ženy fyzicky rozchází se skrytou podstatou gender: ,,gender totiž žádné pohlaví nemá, a 

ani nepotřebuje, všechno je pouhá konstrukce.’’ (Šmausová, 2002: 22) Tím ještě doplňuje, 

že se pohlaví stále ,,vtěluje’’, ,,tzn. vpisuje do genderového kulturního těla, umožňuje 

pohlavní kódování jednotlivců, které je do značné míry stabilní.’’ (Šmausová, 2002: 22) To 

můžeme vysvětlit například atributy spojené s tělem jako je krása, vitalita apod., pomocí 

nichž jsme schopni hrát nejrůznější role v nejrůznějších kontextech. Důležitou roli má u 

Šmausové (2002) též reprodukce, která je ukazatelem binarity pohlaví a tato reprodukční 

politika ale spíše ukazuje zákazy reprodukce, aby se nereprodukovali ti, kteří jsou 

,,nežádoucí“. ,,Ve vztahu k rozmnožování existuje daleko více zákazů než příkazů.’’ 

(Šmausová, 2002: 16) Tím chce Šmausová (2002: 16) říci, že reprodukce neurčuje život 

jedinců, protože biologické rozdíly žen a mužů nemají biologickou, ale společenskou 

funkci. Nejsou to přírodní znaky (pohlaví), které určují rozdílné chování mužů a žen 

(gender), ale právě socializace k těmto rolím. 

     Kritikou duality pohlaví se zabývá i Fausto-Sterling (1997: 245), která říká, že 

neexistují pouze dvě pohlaví, ale jsme do nich tlačeni. Maskulinita a femininita jsou totiž 

konstruovány sociálně. S tím souhlasí i Halberstam (1998: 233) když říká, že podstatné je 

to, co se odehrává pod povrchem vizuality, co se skrývá pod maskou člověka. Fausto-

Sterling (1997: 245) pokračuje tím, že tělo pro biology a lékaře představuje objektivní 

pravdu, protože lékaři se drží daného pravidla: genetické ženy by měly vždy vyrůst jako 

ženy. K tomu navíc Fausto-Sterling (1997: 246) říká, že přisouzení genderu je závislé na 

anatomii dítěte, zejména na velikosti penisu. Požadavek na velikost mužského pohlavního 

orgánu je mezi 2,9 - 4,5cm. Pokud má úd méně než 1,5cm na délku a 0,7cm na šířku, je 

dána přednost ženské identitě. 

     Fausto-Sterling (1997: 246-247) také upozorňuje na to, že i věda je sociálně zakořeněná 

v představách o tom, co znamená být žena nebo muž. V souvislosti s tím hovoří i o 

pohlavní nejednoznačnosti, tzv. určení pohlaví dítěte narozeného s nestandardním 

pohlavním orgánem záleží na velikosti klitorisu/penisu (intersexuálové). Je to problém 

konceptualizovat dospělého člověka jako čistě biologickou, či čistě sociální bytost. 

Rozhodnutí se vytváří na základě kulturních stereotypů (snazší a jednodušší je spíše 

nedokonalá dívka než nedokonalý chlapec). Při rozhodování není zohledňováno sexuální 

potěšení. Lékařská věda používá rozmanitost k utváření normality a poté lze redukovat 
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údajnou ,,patologii“. Z toho plyne, že právě ta nutnost biologického pohlaví je sociální 

funkcí a nikoliv biologickou. Z toho vznikají spory mezi biologií a kulturou, které podle 

Vodrážky (2001) nejsou ve shodě. ,,Snaha zavést přesnou distinkci na jedné straně mezi 

pohlavím v onom čistě biologickém smyslu a na druhé straně jako gender ve smyslu 

psychologicko-kulturním bude vždy do jisté míry ošidná, protože žádné pohlaví v čistě 

biologickém smyslu neexistuje.’’ (Vodrážka, 2001: 5) Jinými slovy v žádném okamžiku 

našeho života si nemůžeme být jisti naši skutečnou pohlavní identitou, pokud k 

„socializačním úpravám pohlaví“ dochází tajně pomocí lékařů.  

     S tím souvisí i názor Halberstam (1998), pro kterou je velmi důležitá moc a prostor při 

artikulování genderových definic. Halberstam (1998: 234) konkrétně hovoří o 

neperformativitě mainstreamové maskulinity, jelikož mainstreamová maskulinita je 

přirozený fakt spojen s lidským tělem, který se hraje hůř než okrajové maskulinity, ale 

může alespoň více vyjádřit, co nemá být ta maskulinita. Halberstam vidí rozdíl mezi 

maskulinitou a femininitou v tom, že maskulinita je přirozená, spojena s biologickým 

tělem, tedy nadřazená. Pokud je spojena s mužským tělem, nemůže být imitována. 

     Dle Halberstam (1998: 255) je ženská maskulinita nejefektivnějším nástrojem pro 

rozkrývání genderových konstrukcí a fungování patriarchálního řádu právě proto, že 

maskulinní ženy byly vždy zatlačované a dnes již mají svobodu projevu. Potlačovala se 

ženská maskulinita, protože byla považována za podřadnou pozici ženské identity. Ženská 

sexualita se brala jako údajná agresivita u žen, ale dle Halberstam je to spíše potenciál 

ženské maskulinity. Můžeme si pohrávat s genderem, pokud máme svou identitu stabilní 

(mainstreamová maskulinita).  

     Kapitolu bych ukončila Christinou (1995), která vychází ze zdůrazňování ukotvenosti v 

bipolárních kategoriích genderu. Christina (1995: 2) mluví z vlastní zkušenosti, což je zase 

zajímavý pohled navíc. Bisexualita má podle ní dvě roviny. Na jednu stranu lze bisexualitu 

považovat za odvození od heterosexuality a homosexuality, kdy je sexualita orientovaná 

podle objektu sexuální touhy. Na druhou stranu lze bisexualitu chápat jako celistvou a 

autonomní sexualitu, tj. bisexualita bez ohledu na objekt touhy. ,,Bisexualita je jednotná, 

unikátní sexuální identita, úplně jiná forma bytí, nic jako heterosexualita ani 

homosexualita.’’ (Christina, 1995: 1) Bisexualita jako autonomní sexualita tedy nenarušuje 

genderové a sexuální normy a koncepty, ale narušuje jednoznačné a polarizované vnímání, 

protože se nejedná o jednoznačný výběr podle genderového řádu. Koncept bisexualita se 

dle Christiny (1995: 2) pohybuje v dualitě bisexualita x monosexualita. 
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2.4 Diskriminace a netolerance k LGBT komunitám 

 

     Touto kapitolou navazuji z toho důvodu, že jedinci, o kterých jsem hovořila 

v předchozích dvou kapitolách, jsou často bráni jako odchylka od normy, a proto někdy 

musí čelit diskriminaci či netoleranci ve většinové společnosti. Jinými slovy neodpovídají 

očekáváním této společnosti. A protože jsem představila kapitolu ,,Politika identity‘‘ a 

,,Kritika stability a duality pohlaví‘‘, ze kterých jasně vyplývá, že jsou tady ,,tací´´, které 

většinová společnost označuje jako nenormální, jiné či odlišné. Na základě toho právě 

vznikají různé postoje korespondující s nesouhlasem, strachem či netolerancí vůči LGBT 

komunitám. Tento nesouhlas se pak projevuje v podobě vylučování těchto jedinců, zákazu 

vstupu na určitá veřejná místa, omezování určitých práv apod. Což mohu nazvat jako 

diskriminaci. 

     Nejprve je tedy důležité vysvětlit, co znamená diskriminace s ohledem na sexuální 

orientaci, než přistoupím k jednotlivým druhům diskriminace. ,,Diskriminace na základě 

sexuální orientace označuje škodlivé zacházení s někým na základě jeho skutečné nebo 

vnímané odlišnosti od dominantního, heteronormativního paradigmatu (může se dít na 

individuální nebo i společenské úrovni).’’ (Ondrisová, 2002: 21; zvýraznění v originále) 

,,Menšina a diskriminace jsou úzce spjaté pojmy. (…) Všichni si musíme uvědomit, že 

menšinou se můžeme stát rychle a snadno. (…) Vzhledem k pestré škále možností, jež se 

modernímu člověku nabízejí, je dnes už pomalu každý z nás příslušníkem nějaké menšiny. 

Právě menšiny se nejčastěji stávají oběťmi diskriminace.’’ (Mikšaníková, Hacsi, Orlando, 

2008: 5) K tomu pokládám za vhodné vysvětlit rozdíl mezi předsudky a diskriminací, kdy 

,,(j)ako předsudky jsou názory nebo postoje jedné skupiny vůči druhé, zatímco 

diskriminace spočívá ve skutečném jednání s druhými.’’ (Giddens, 1999: 231; zvýraznění 

v originále) Jak Giddens upřesňuje (1999: 231), mnohdy jsou příčinou diskriminace 

předsudky, ale ne vždy tomu tak je, tudíž je nutné znát jejich rozdílnou definici. 

 

 

2.4.1 Druhy diskriminace 

     Existuje rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací. ,,Přímá diskriminace je takové 

jednání, kdy se s určitou osobou či skupinou osob zachází méně výhodně, než s jinými 

osobami ve srovnatelné situaci.’’ (Faltová, Zunt, 2008: 5; zvýraznění v originále) Jinými 
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slovy, se s jedincem či skupinou podle práva zachází rozličně a právo tuto skutečnost 

zakazuje. ,,O nepřímou diskriminaci se jedná, pokud je jedinec nebo skupina osob 

vystaven/a zdánlivě neutrálnímu rozhodnutí, opatření či praxi, která způsobuje 

znevýhodnění osob patřících do určité skupiny v porovnání s osobami, které do této 

konkrétní skupiny nepatří. Nepřímá diskriminace je často skrytá.’’ (Faltová, Zunt, 2008: 5; 

zvýraznění v originále) 

     Procházka, Janík a Hromada (2003) konkrétně hovoří o diskriminaci v nejrůznějších 

oblastech společenského života. Příslušníci sexuálních menšin jsou vystaveni riziku 

násilných a verbálních útoků, setkávají se s diskriminací v zaměstnání i jiných oblastech 

života. Zajímavé je, že dle Procházky, Janík a Hromady (2003: 46) jsou slovní nadávky 

směřovány častěji ženám než mužům. Důvodem je jejich otevřenost ohledně partnerství, 

protože jejich intimita vede k tomu, že ostatní rozeznají sexuální orientaci těchto jedinců. 

S tím souvisí i to, že ženy nevyhledávají tolik lesbickou komunitu jako muži gay 

komunitu. Procházka, Janík a Hromada (2003: 46-47) dále představují nejvážnější formu 

diskriminace, násilné útoky, které se častěji objevují u mužů. Z toho plyne, že společnost 

méně toleruje gaye a gay komunity. V České republice je ale na druhou stranu velice 

pozitivní, že lesbické ženy, gayové a bisexuálové jsou mnohem otevřenější o své sexuální 

orientaci. Domnívám se, že je to z toho důvodu, aby se pohled na sexuální menšiny změnil. 

Také si myslím, že je to i určitý projev hrdosti ke své sexuální orientaci, která může 

povzbudit i jiné jedince, kteří mají obavy z veřejného přihlášení k jiné sexuální orientaci 

než je ta heterosexuální. 

     Diskriminace, podle Procházky, Janíka a Hromady (2003: 47-48), je v zaměstnání zase 

naopak častější u žen než u mužů, k čemuž právě přispívá jejich pohlaví a jiná ,,sexuální 

orientace’’. Jinými slovy se diskriminace násobí. Tato diskriminace výrazně souvisí se 

mzdovými rozdíly mezi muži a ženami. Co se týče zdravotnictví, tak diskriminace se zde 

objevuje v podobě odmítání gayů i lesbických žen při darování krve, což právě vede 

k podpoře předsudků vůči jejich komunitě. Naopak Pechová (2009) říká, že ,,(m)uži nejen 

udávali častěji zkušenost s fyzickým násilím než ženy, ale také se častěji setkali s 

opakovaným napadením a rovněž intenzita útoků byla větší.’’ (Pechová, 2009: 7) 

Diskriminace homosexuálů a bisexuálů v oblasti religiozity byla větší mezi evangelíky než 

mezi katolíky. S tím souvisí i zjištění Janošové (2000: 89), která říká, že u evangelíků se 

homosexualita toleruje více a jejich postoj není tak přísný. ,,V současném výzkumu nebyl 

zjištěn žádný signifikantní rozdíl v relativní četnosti diskriminace bisexuálních a 
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homosexuálních respondentů. Předchozí studie Procházky, Hromady a Janíka (2003) 

zjistila vyšší relativní četnost diskriminace u bisexuálních respondentů, avšak v současné 

studii byla naopak zjištěna nižší relativní četnost diskriminace bisexuálních respondentů, 

byť nebyla statisticky významná.’’ (Pechová, 2009: 14) Podle Procházky, Janíka a 

Hromady (2003: 48-49) se vyskytují i negativní postoje ze strany rodiny vůči gayům a 

lesbičkám, kde jsou oběťmi fyzického násilí ze strany rodičů. Z výzkumu lze tvrdit, že 

diskriminace vůči sexuálním menšinám v České republice není tak častá, jelikož otevřenost 

lesbiček a gayů je stále větší. ,,Zajímavé je srovnání s daty, které získali Procházka, Janík 

a Hromada (2003). Relativní četnost zkušenosti s diskriminací je v současném souboru 

nižší, přičemž tento rozdíl je statisticky významný (p=0,05). Tento rozdíl je ovšem dán 

pouze velkým poklesem relativní četnosti v diskriminaci žen (p=0,001) a bisexuálních lidí 

(p=0,05), zatímco míra diskriminace homosexuálních mužů je u obou výzkumů téměř 

stejná. Je přitom velmi diskutabilní, zda tato data odrážejí reálnou změnu či jsou pouze 

důsledkem vlivu dalších intervenujících proměnných.’’ (Pechová, 2009: 12) 

     Bohužel se vyskytuje i diskriminační chování vůči transsexuálům. Problémy 

,,transsexuálních lidí s diskriminací v mnoha směrech specifické, (…).’’ (Neumannová, 

Kykalová, 2007: 48) Transsexuální lidé jsou malou skupinou ve srovnání s homosexuální 

populací, ale zároveň jsou velmi viditelnou, a proto i více ohroženou diskriminačním 

chováním. V ČR stejně jako v řadě dalších zemí EU není pohlavní identita výslovně 

zmíněná mezi podmínkami, které by neměly být důvodem k diskriminaci. ,,České zákony 

jsou k této skupině populace poměrně vstřícné a lidem, kteří žádají o změnu pohlaví, 

umožňují změnu rodného listu a dalších dokladů v souladu s novou identitou.’’ 

(Neumannová, Kykalová, 2007: 48) Proti názoru, že české zákony jsou k transsexualitě 

„poměrně vstřícné“, bych se vymezila. Stačí poukázat na komise, díky kterým 

transsexuálové nemají ani kontrolu nad svým rozhodnutím, dělají je za ně lékaři. Jinými 

slovy transsexuálové jsou na tomto rozhodnutí plně závislí. Pokud si chtějí změnit identitu, 

musí podstoupit „dobrovolnou“ kastraci, tj. odejmutí reprodukčních orgánů, což tedy 

rozhodně není žádná vstřícnost, ale naopak, dá se hodnotit jako omezování lidských práv. 

     Hlavní problém pro transsexuální lidi představuje diskriminace v zaměstnání a zejména 

snadná vizuální identifikace transsexuálních lidí. Mnoho zaměstnavatelů tudíž odmítá tyto 

uchazeče o zaměstnání a obvykle bez pocitu viny. Často jsou bráni ,,jako potížisté, kteří si 

za své problémy v podstatě mohou sami.’’  (Neumannová, Kykalová, 2007: 48) 

     Červenková (Červenková in Ondrisová, 2002: 77) to navíc doplňuje tím, že existuje 
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násilí vůči lidem, kteří jsou bráni jako homosexuální nebo bisexuální. Verbální obtěžování, 

jako jsou nadávky nebo urážky, je více časté než fyzické násilí. Bohužel různé formy násilí 

zanechá důsledky především na duši a psychice dotyčných osob. Důsledky těchto trestných 

činů proti lesbám, gayům a bisexuálům dělí do dvou skupin: 1. Psychologické problémy, 

deprese, úzkost a ztráta jistoty o svém bezpečí, 2. Násilí vede též k nebezpečí a bolesti. 

Někteří si pak myslí, že násilí patří k údělu gaye nebo lesbické ženy. Z toho všeho plyne 

negativní sebehodnocení jedince i existující případy sebevražd. 

     Mezi další dopady Červenková (Červenková in Ondrisová, 2002: 78-79) uvádí skrývání 

vlastní GLB identity, ale jedinec se stejně nevyhne různým záporným projevům vůči 

homosexualitě v médiích, v zaměstnání apod. Třetím důsledkem bývá i alkohol nebo 

psychoaktivní látky. Dále to může být spojování sexuálních menšin s přenosem sexuálně 

přenosných chorob - AIDS. Většina lidí se domnívá, že přenos těchto nemocí souvisí 

s jinou sexuální orientací, což může souviset s počátečním označením gayů a bisexuálů 

jako tzv. rizikové skupiny, což způsobuje i tajné objevování vlastní sexuality. U některých 

heterosexuálů/ek to může vést k mylné domněnce, že se jich toto netýká. 

     Červenková (Červenková in Ondrisová, 2002: 79) zahrnuje poslední důsledek, kterým 

může být i zhoršení fyzického zdraví jedince (nespavost, bušení srdce apod.). Neopomíjí 

ani ztrátu domova, jelikož ne všichni rodiče to pochopí. Také odchod ze školy, aby se 

jedinec vyhnul nepříjemným reakcím. 

     Navázala bych v této souvislosti na Taylora (2001: 41), který hovoří o identitě, jenž 

je částečně charakterizována uznáním a zneuznáním. Uznání, jak druhými, tak sebou 

samým, chápe jako základní lidskou potřebu. ,,A požadavek uznání je dnes kladen ve 

zcela odlišných konstelacích, ve jménu menšin či „podřízených" skupin, v rámci 

různých forem feminismu a ve spojení s tím, co se dnes označuje jako politika 

,multikulturalismu’.’’ (Taylor, 2001: 41) Zneuznání pak vnímá jako formu diskriminace a 

represe, protože vede k útlaku a pocitu méněcennosti.  

     Uznání ostatních, jak Taylor (2001: 49) vysvětluje, je důležité proto, že identita je 

utvářena dialogicky, tj. v interakci se signifikantními druhými a v rámci vztahů se lidé 

vzájemně odhalují a potvrzují sebe sama. Dle Taylora (2001: 55) je každý jedinec zvláštní 

vůči všem ostatním a právě díky uznání těchto zvláštností vznikají nové hierarchie, které 

nejsou trvalé, ale napravují určité újmy. ,,Základem je argument, že právě tato zvláštnost 

byla dosud přehlížena, opomíjena a asimilována identitou dominantní, či opřenou o 



50 

 

většinu. Tato asimilace je smrtelným hříchem páchaném na ideálu autenticity.’’ 

(Taylor, 2001: 55)   

     Z toho tedy vyplývá, že Taylor (2001: 75) nadřazuje skupinové zájmy a práva nad 

zájmy a práva individuální a to především pokud jde o přežití určitých kultur. Klade důraz 

na uznání skupiny a vyrovnání její diskriminace. Takže podle něj má kolektivní dobro 

přednost před individuálními zájmy, tzv. „politika přežití“, kdy za účelem kolektivního 

dobra je určité omezení ospravedlnitelné, ale zároveň musí být dočasné. Též přístup 

automatického nároku na uznání je problematický, protože nevyžaduje, aby skupina o své 

uznání usilovala. Takže se nevyskytuje princip potřeby vyjednávat ve veřejném prostoru, 

jak je tomu například u Habermase (2001: 140), který říká, že pro zajištění práv pro 

kolektivní identity je nutná artikulace (vyjednávání) jednotlivých kultur kvůli svým 

právům, potřebám a zájmům, tím je zpolitizovat a vydobýt si tak své právo na uznání. 

Habermas (2001: 126) zastává názor, že chybou je jakékoli omezování a znevýhodnění a 

v případě Taylorových podmínek, za nichž je ospravedlnitelné komunitaritní pojetí
14

, nejde 

o to, zda jsou tyto podmínky správné či špatné, ale o jejich existenci.  

     Právě na tomto místě bych ukončila teoretickou diskusi autorů/ek a přešla k diskusi o 

registrovaném partnerství jako takovém. ,,V České republice byl významným mezníkem rok 

2006, kdy došlo k přijetí zákona o registrovaném partnerství. Do té doby byly LGB lidé 

vystaveni specifické diskriminaci z důvodu sexuální orientace spočívající v odepření 

statusového svazku párům osob stejného pohlaví.’’ (Analýza, 2007: 27) Registrované 

partnerství se tedy pojí s artikulací práv a zájmů sexuálních menšin, které bych ráda 

představila v následující kapitole. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Nadřazuje skupinové zájmy a práva nad zájmy a práva individuální. ,,Pokud se politické vytváření 

mínění a vůle občanů řídí podle idejí uskutečňování práv, nesmí být, jak to navrhují komunitaristé, 

ztotožňováno s eticko-politickým sebeporozuměním.
 
Proces uskutečňování práva je však zasazen v 

kontextech, které jako důležitou součást politiky právě vyžadují také diskursy sebeporozumění - diskuse o 

společně sdílené koncepci dobra a o žádoucí formě života, která je uznána za autentickou. Jde o spory, v 

nichž si účastníci například ujasňují, jak chtějí sami sebe chápat jako občany určité republiky, jako 

obyvatele určitého regionu, jako dědice určité kultury, jaké tradice chtějí rozvíjet nebo jakých se chtějí 

vzdát, jak chtějí zacházet se svým historickým údělem, se sebou navzájem, s přírodou atd.’’ (Habermas, 

2001: 140) 
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2.5 Registrované partnerství 

 

     A právě jedním z podstatných kroků ohledně práv LGBT osob je uzákonění 

registrovaného partnerství, o které se dlouho usilovalo a představuje stále obrovský úspěch 

a posun k demokracii těchto osob. Proto si toto téma zasluhuje samostatnou kapitolu a 

představuje v určitém smyslu i snižování diskriminace LGBT lidí ve společnosti. Protože 

čím větších práv se jim dostane, tím více se budou přibližovat postavení většinové 

společnosti. Budou respektováni a nebudou vnímáni jako ,,odchylka’’. Registrované 

partnerství je důležitým milníkem, takže je důležité představit cestu k jeho uzákonění. 

Zákon o registrovaném partnerství je tedy naprosto neoddělitelnou součástí primárních 

snah gay a lesbické komunity, pro kterou byl tento zákon dlouhou cestou k jeho schválení 

a následného vstupu v platnost. Tento zákon zcela jistě umožnil krok vpřed a umožnil tak 

zrovnoprávnění homosexuálně zaměřených minorit, ale existují i odpůrci tohoto zákona, 

kteří ho vnímají jako ohrožování konzervativních hodnot, především tradiční představu 

rodiny. 

     Pokud tedy chápeme registrované partnerství jako příklad posunu v diskriminaci 

jakýmsi právním a symbolickým uznáním neheterosexuality, tak je to jistě pozitivní krok, 

ale i tak registrované partnerství není manželství jako takové, proto vlastně spíše potvrzuje 

hegemonní dominanci heteronormativity, kdy je homosexualita inkorporována do systému 

tím, že je jí sice něco uznáno, ale je to uznání coby něčeho jiného, v tomto případě 

neplnohodnotného. Ovšem to, že registrované partnerství není rodinný status, ale „jiný 

status’’, že nepatří do občanského zákoníku ani do rodinného práva je právě ukazatelem 

marginalizace a diskriminace. 

 

2.5.1 Situace před uzákoněním registrovaného partnerství 

 

     ,,Zákon o partnerském soužití je určen homosexuálním párům, které hodlají trvale žít ve 

společné domácnosti a chtějí na základě tohoto nejužšího vztahu požívat také ostatních 

práv a výhod, jež společnost přiznává jinak pouze manželským dvojicím. Na rozdíl od 

prvního návrhu zákona o registrovaném partnerství je podle jeho nového znění (z r. 1999) 

možnost registrace partnerského soužití tentokrát vyhrazena toliko homosexuálním 

párům.’’ (Janošová, 2000: 60; zvýraznění v originále) 
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     Janošová (2000) navazuje problematikou homosexuality v sociálním kontextu, 

konkrétně homosexuálním partnerstvím. ,,Homosexuální pár má na rozdíl od ostatních 

forem soužití všeobecně nižší společensko-právní uznání, musí čelit většímu tlaku jak ze 

strany společnosti, tak ze strany vlastních příbuzných a známých.’’ (Janošová, 2000: 55) O 

své sexuální orientaci podle Janošové (2000: 55) informují jen své nejbližší okolí, čímž 

dochází k jejich větší izolovanosti. To ale platí i naopak, jelikož nejbližší a příbuzní mají 

tím pádem k homosexuálním párům odstup. Tím se může i vztah homosexuálů utužit nebo 

naopak může nastat jisté napětí mezi partnery, jelikož chybí někdo, kdo by ho zmírnil. 

Homosexuální páry jsou většinou ochotnější vyhledat psychologickou pomoc ohledně 

jejich nesouladu ve vztahu. 

     Janošová (2000: 56) pokračuje tím, že instituce společného manželství je důvodem 

dlouhodobého soužití heterosexuálních párů (majetkoprávní závislosti apod.), což ale 

nenasvědčuje nic o tom, že jsou ve vztahu spokojení. Samozřejmě dalším důvodem jsou 

jejich děti a silný citový vztah k nim. Homosexuální páry, jak říká Janošová (2000: 57), 

čelí mnohem větším problémům kvůli neschválení jejich partnera ze strany příbuzných, 

což způsobuje i odloučení od vlastní rodiny a ztrátu jistoty i sebevědomí. Homosexuální 

partnerství se více než heterosexuální páry vyznačují rovností mezi partnery, jelikož 

heterosexuální partnerství spočívá v tradičním postavení muže a ženy. Dále Janošová 

(2000: 59) porovnává, že lesbické páry jsou oproti mužským a heterosexuálním párům 

znevýhodněny nižšími příjmy, jelikož např. u heterosexuálního páru je ženský plat 

dorovnán mužským platem. Kromě toho Janošová (2000: 59) hovoří o tom, že ženská 

varianta homosexuality je přijímána více než ta mužská.         

     V tuto chvíli bych se ráda zaměřila na konkrétní situaci registrovaného partnerství před 

jeho uzákoněním a s tím spojené jednotlivé kroky, ke kterým docházelo. 

     Jak Seidl (2012: 370-373) říká, v ČR se poprvé objevila diskuze o otázce umožnění 

uzavřít sňatek mezi homosexuálními partnery v říjnu 1989 v časopisu Mladý svět a roku 

1990 Jiří Hromada prezentoval požadavek uzákonění registrovaného partnerství.  Na to 

navázala i Gay iniciativa Svazu Lambda kontakt s některými poslanci Federálního 

shromáždění. Z toho všeho vzešel výsledek, že SOHO zahájilo práce na konkrétním 

návrhu příslušného zákona.  V roce 1991 Jiří Hromada prohlásil, že návrh prochází etapou 

diskuse.  V roce 1993 SOHO vypracovalo první návrh na zavedení institutu registrovaného 

partnerství, ale roku 1995 bylo zamítnuto. I když byly návrhy na zákon o registrovaném 

partnerství dvakrát zamítnuty Poslaneckou sněmovnou (1998, 1999), tak se v roce 2001 
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stav gay a lesbické agendy jevil jako nadějný. Přesně tak o tom hovoří i další autoři. ,,V 

České republice byl první návrh zákona o registrovaném partnerství při projednávání 

vládou v roce 1995 zamítnut. Následovaly dvě poslanecké předlohy zákona. První byla 

zamítnuta již v prvním čtení v roce 1998. Druhý návrh byl podán poslanci z širokého 

spektra politických stran kromě KDU-ČSL a získal sice vládní podporu, ale nakonec byl 

zamítnut ve druhém čtení. Třetí návrh byl připraven sociálně demokratickou vládou v roce 

2001 a ve druhém čtení byl vládě vrácen k přepracování, které se však již do dalších voleb 

nestihlo realizovat.’’ (Procházka, Janík, Hromada, 2003: 12)  

     Roku 2002 se registrovanému partnerství začalo věnovat ministerstvo spravedlnosti, 

které prosadilo zařazení registrovaného partnerství do plánu legislativních prací vlády na 

rok 2003. Koncepci návrhu registrovaného partnerství konzultovali poslanci a poslankyně 

též s Gay a lesbickou ligou a Gay iniciativou. Projednávání tohoto návrhu v roce 2004 obě 

iniciativy provázely zorganizováním petic na podporu zákona. 

 

 

2.5.2 Samotný průběh prosazení zákona o registrovaném partnerství 

 

     Jak předkládá Seidl (2012: 419-420), 11. února 2005 sněmovna ve třetím čtení tento 

návrh zamítla, ale 29. dubna 2005 poslanecká skupina v jiném složení předložila návrh 

znovu. Důležitou změnou bylo jmenování nového premiéra Jiřího Paroubka 25. dubna 

2005, který s tímto zákonem souhlasil. Zákon prošel prvním čtením a 8. prosince druhým 

čtením. Díky Jiřímu Paroubkovi byl návrh 16. prosince 2005 Poslaneckou sněmovnou 

schválen. Jak upřesňují stránky http://www.feminismus.cz/, tak zákon o registrovaném 

partnerství ,,nepřiznává homosexuálním párům nárok na společné vlastnictví, jako je tomu 

u heterosexuálních dvojic.’’ (Gender Studies, o.p.s., 2003) Na druhou stranu ale ,,zaručuje 

nárok na informace o zdravotním stavu jejich protějšku a šanci dědit stejně jako manželé.’’ 

(Gender Studies, o.p.s., 2003) 

     Dalším krokem podle Seidla (2012: 422-424) muselo být přesvědčení Senátu a 

prezidenta republiky, přičemž Senát se ukázal jako vstřícný vůči tomuto požadavku. 

Bohužel tehdejší prezident Václav Klaus nebyl zastáncem tohoto zákona. I když Senát 

návrh schválil, tehdejší prezident vůči tomu vystupoval kriticky a následně 16. února 2006 

zákon vetoval. ,,V gay a lesbické komunitě však panovalo přesvědčení, že Klaus vetoval 

zákon zejména proto, aby od sebe odvrátil dojem veřejnosti, že je sám homosexuál.’’ 
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(Seidl, 2012: 424) Velkou šancí bylo přehlasovat prezidentovo veto celou většinou 

poslanců a tak dne 15. března Poslanecká sněmovna rozhodla, že zákon o registrovaném 

partnerství vstoupí v platnost. ,,Zákon byl dne 2. dubna 2006 vyhlášen ve Sbírce zákonů, 

z čehož vyplynulo, že nabude účinnosti dne 1. července.’’ (Seidl, 2012: 428) 

     Navázala bych tím, co na svých webových stránkách přímo uvádí Ministerstvo vnitra 

ČR ohledně registrovaného partnerství a podmínek jeho uzavření. ,,Registrované 

partnerství (dále jen ,partnerství’) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé 

způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., (dále jen ,zákon o 

partnerství’).’’ (Ministerstvo vnitra České republiky, 2010; zvýraznění v originále) Dále 

dodává, že partnerství ,,vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou 

souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do 

partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, 

zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim 

nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Partnerství se zapíše do knihy 

registrovaného partnerství.’’ (Ministerstvo vnitra České republiky, 2010) Ministerstvo 

vnitra ČR (2010) uvádí i za jakých podmínek může jedinec uzavřít registrované 

partnerství. ,,Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. 

Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství 

je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České 

republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a 

sourozenci.’’ (Ministerstvo vnitra České republiky, 2010) Podle Ministerstva vnitra ČR 

(Ministerstvo vnitra České republiky, 2010) nemůže do partnerství vstoupit osoba, která 

nesplňuje následující podmínky: 

 

 nedosáhla věku 18 let,  

 nemá způsobilost k právním úkonům,  

 již dříve uzavřela manželství,  

 již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví  

    v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá 
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2.5.3 Situace po roce 2006 

 

     Seidl (2012: 460-461) uvádí několik změn po roce 2006 s ohledem na gay a lesbické 

aktivistické činnosti. Jiří Hromada oznámil, že se splnil poslední cíl, který si Gay iniciativa 

stanovila, a proto se rozhodl, že se koncem roku 2006 organizace rozpustí. Další důležitou 

věcí, která se stala po roce 2006 v rámci uznaného registrovaného partnerství, byly 

výsledky voleb roku 2006. Na počátku roku 2007 do vlády vstoupila Strana zelených a 

bylo spojeno ministerské portfolio pro lidská práva a národnostní menšiny, které připadlo 

člence SZ Džamile Stehlíkové. Džamila Stehlíková ,,se již od počátku devadesátých let 

angažovala v boji proti šíření HIV/AIDS, a jak díky své profesní zkušenosti, tak díky své 

politické příslušnosti proto měla k otázkám gay a lesbické emancipace vstřícný postoj.’’ 

(Seidl, 2012: 561) Seidl (2012: 461-462) dále uvádí, že Jiří Hromada se stal vedoucím 

jejího týmu. Velká debata se uskutečnila na téma adopce dětí gay a lesbickými páry. V 

roce 2007 byla též vypracována analýza ohledně situace leseb, gayů, bisexuálů a 

transgenderů v ČR. Následně, v roce 2008, Stehlíková chtěla, aby si registrovaní partneři či 

partnerky mohli osvojit dítě druhého partnera.  

     Dalším krokem ,,v oblasti ochrany společnosti před extremismem a ochrany menšin 

v zaměstnání i jiných sférách života bylo přijetí antidiskriminačního zákona.’’ (Seidl, 

2012: 463) Vláda ho přijala, prošel sněmovnou i Senátem, ,,ale stejně jako v případě 

zákona o registrovaném partnerství zastavil cestu k přijetí poslední činitel v zákonodárném 

procesu.’’ (Seidl, 2012: 463) Seidl to doplňuje tím, že ,,vládní koalice krátce před 

hlasováním odstranila z funkcí předsedů některých sněmovních výborů opoziční zástupce, 

což se ukázalo z pohledu přijetí zákona jako netaktické.’’ (Seidl, 2012: 464) V zápětí dle 

Seidla (2012: 464) předseda ČSSD Jiří Paroubek a jeho strana přehlasování veta 

nepodpořila, takže byl zákon stažen. Poté roku 2009 nahradil Džamilu Stehlíkovou 

v ministerské funkci Výboru pro sexuální menšiny RVLP Michael Kocáb a předsedkyní 

výboru se stala právnička Martina Štěpánková
15

. Výbor se především zabýval ,,otázkami 

boje proti homofobii, adopce dítěte partnerem jeho biologického rodiče, dárcovství krve ze 

strany gayů a rozdílné situace při promíjení dokladů při uzavírání registrovaného 

partnerství u azylantů a držitelů doplňkové ochrany.’’ (Seidl: 2012: 464) 

                                                           
15

 Martina Štěpánková působí v občanském sdružení Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. 
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     Ráda bych dále poukázala na větší vizualitu a též veřejný prostor, který LGBT 

komunity více okupují po roce 2006. Seidl (2012: 466-467) navazuje tím, že se v tomto 

období konaly různé akce gay a lesbické komunity. V roce 2005 se začal pořádat jarní 

lesbický festival pod vedením Martiny Zoubkové, Adély Denkové a Terezy Mikšaníkové, 

které navíc založily i sdružení L
2
, podle kterého se jmenuje i samotný festival

16
. Tento 

festival volně navázal na dlouhou tradici ženského festivalu Apriles z 90. let a přelomu 

tisíciletí. Cílem festivalu je oslovit všechny ženy ,,bez ohledu na jejich sexuální orientaci, 

tedy i ženy heterosexuální.’’ (Seidl, 2012: 467) Mezi další akce, o kterých Seidl (2012: 

467-468) hovoří, patřily například Mezinárodní volejbalový turnaj Pražské duhové jaro 

v roce 2006, dále také festival Mezipatra pořádané sdružením STUD Brno, který se v roce 

2009 proměnil z gay a lesbického filmového festivalu na queer filmový festival, také 

sdružení Art for Life
17

 v roce 2008 kvůli větší informovanosti o nebezpečí HIV/AIDS. 

V roce 2010 byl uspořádán i festival Jiný pohled/Queer Eye
18

, který je ,,určen ženám všech 

orientací bez ohledu na pohlaví’’ (Seidl, 2012: 468-469), takže také používá koncept 

queer. Seidl (2012: 469) také zmiňuje, že v roce 2006 byl založen i vysokoškolský spolek 

Galibi
19

 na ČVUT a spolek Charlie
20

 na UK. V roce 2008 koncept průvodu hrdosti 

pojmenovaném Queer Parade v Brně, jehož cílem byla ,,queer hrdost, podpora tolerance a 

různorodosti a zmírnění homofobních postojů sledovala akce specificky také podporu 

rodičovských práv stejnopohlavních párů, stejná práva pro individuální adopce a možnost 

osvojení dítěte partnera/partnerky pro osoby žijící v registrovaném partnerství, zviditelnění 

problémů seniorů-příslušníků sexuálních menšin a zviditelnění problémů transgenderů.’’ 

(Seidl, 2012: 469) V roce 2009 byly v Brně uspořádané akce za účelem queer emancipace 

pod jménem Teplé jaro.  

     Z těchto aktivit tedy plyne, že po roce 2006 je nejaktuálnějším tématem rodičovství, 

které se pojí s gay, lesbickým a queer emancipačním úsilím. S tím souvisí i to, že se LGBT 

komunity více prosazují ve veřejném prostoru po přijetí zákona o registrovaném 

partnerství a klade se i velký důraz na lesbické a bisexuální ženy. Jinými slovy dochází ke 

komplexnějšímu přemýšlení o LGB komunitách mužů a žen v České republice. Seidl 

                                                           
16

 Také se vyskytuje i v podobě eLnadruhou. 
17

 Založili ho návrhář Josef Čechota, fotograf Martin Kámen, režisér Daniel Kupšovský a designér Jan 

Torsten Valder. 
18

 Pod vedením Kateřiny Beňové a Jany Bedaňové. 
19

 Hlavní organizátor je Tomáš Marek. 
20

 Hlavním organizátorem je Zdeněk R. Scholze. 
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(2012: 470) s tím konkrétně spojuje občanské sdružení Stejná rodina
21

, které vzniklo v roce 

2008. Jeho cílem je legislativní zrovnoprávnění homosexuálních rodin s rodinami 

heterosexuálními. Existují i webové stránky Lesbický koutek (www.drbna.cz) s touto 

tématikou založené Stejnou rodinou. 

     Jelikož je moje diplomová práce zaměřena především na webové portály LGBT 

komunit v České republice, je jistě nezbytně nutné zmínit jejich vývoj po roce 2006. 

     Seidl (2012: 470-471) několik takových webů vyzdvihuje. Nejvíce činný webový portál 

je www.bengales.cz. Dále je www.colourplanet.cz, který má bohaté množství informací o 

gay a lesbickém emancipačním úsilí. Tyto dva portály jsou součástí mého výzkumu. 

Připomínám ještě www.gaynet.cz, což je spíše bulvárně vzatý portál o gay komunitě. 

Internetové sociální sítě také jistě stojí za zmíňku, jako je například od roku 2007 pořad Q 

s tématem queer (navazující na měsíčník LeGaTo, který běžel v letech 2003-2006). Od 

roku 2010 také existuje rozhlasový pořad Gate na Expresradiu.  

     Rok 2011 přinesl také určitý vývoj, který obsahoval založení platformy Proud
22

, která 

mimo jiné uskutečnila festival queer hrdosti v Praze
23

 pod názvem Pražská Pride/Prague 

Pride. Největší rozhořčení způsobilo prohlášení Hájka
24

, ,,který kritizoval pražského 

primátora Bohuslava Svobodu (ODS), že jako pravicový politik dal festivalu záštitu, a při 

té příležitosti označil příslušníky sexuálních menšin za ,deviantní […] spoluobčan[y]’.’’ 

(Seidl, 2012: 474; zvýraznění v originále) I Klausovo oznámení bylo znepokojivé, když 

řekl, že ,,slovo ,deviant’ považuje za hodnotově neutrální a že v Pražské Pride vidí nikoliv 

projev homosexuality, nýbrž ,homosexualismu’, jejž se obává.’’ (Seidl, 2012: 474; 

zvýraznění v originále) 

     Jinak byl ale tento průvod hrdosti jeden z největších společně s nejvyšším počtem 

zúčastněných homosexuálů. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Podílelo se i na organizaci Teplého jara v Brně. 
22

 Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu 
23

 Ve dnech 13. - 19. srpna 2011 
24

 Zástupce vedoucího KPR (Kancelář prezidenta republiky) 

http://www.drbna.cz/
http://www.bengales.cz/
http://www.colourplanet.cz/
http://www.gaynet.cz/
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2.5.4 Adopce dětí a homoparentalita 

 

     Nejen uzákonění registrovaného partnerství vyžadovalo velké úsilí a dlouhodobé 

přesvědčování o tom, že i homosexuálně orientovaní lidé mají právo na to být oficiálními 

partnery. Bohužel ale stále existují lidé, kteří s tímto zákonem nesouhlasí a též jsou proti 

tomu, aby rodiny gayů a lesbických žen měli děti. To potvrzuje i Sokolová (2009), když 

hovoří o odpůrcích těchto dvou změn, kteří zastávají názor, že gay a lesbické ženy 

,,ohrožují a znehodnocují postavení ,tradiční’ rodiny.’’ (Sokolová, 2009: 85; zvýraznění v 

originále) Takže ,,(j)inými slovy, hodnota tradiční rodiny (…) nabývá a ztrácí význam pouze 

ve vztahu k rodinám jiným, netradičním.’’ (Sokolová, 2009: 85) To Sokolová dále upřesňuje. 

,,Pohlížení na homosexuální rodinu jako na znehodnocující či urážející je tedy způsob a prostředek, 

jak pohlížet a definovat heterosexuální rodinu jako hodnotnou a úctyhodnou.’’ (Sokolová, 2009: 

85) K tomu je zcela vhodné doplnit Warnera (1999), který říká, že ,,to je problém 

konzervativního nebo tradicionalistického postoje k sexuální morálce (…). To, co jsme 

zdědili z minulosti v oblasti sexu, je morálka patriarchů a příslušníků klanu s křesťanským 

nepřátelstvím vůči tělu.’’ (Warner, 1999: 5) Význam tohoto dědictví Warner (1999) blíž 

vysvětluje. ,,Vzhledem k těmto dědictvím nerovného moralismu, téměř každý civilizovaný 

aspekt sexuální morálky původně vypadal jako deviantní, dekadentní, nebo hříšný, 

zahrnující dobrovolné manželství, rozvod a nereprodukční sex.’’ (Warner, 1999: 6)  

     Abychom v heterosexuálním a homosexuálním vnímání rodiny viděli rozdíl, tak 

následně uvedu definici tradičního pojetí rodiny podle Sokolové (2009), která říká, že 

,,vychází z heterosexuální normy a rodinu chápe jako manželský pár muže a ženy, kteří spolu 

bydlí a vychovávají spolu děti. Jinak se této rodině také říká rodina ,nukleární’ (oproti 

pojetím tzv. ,širší’ rodiny).’’ (Sokolová, 2009: 86; zvýraznění v originále) Naopak v rámci 

homosexuálního vnímání rodiny Sokolová (2009: 90-91) dodává, že pro lesbické ženy 

existuje několik variant asistované reprodukce. Oproti tomu gay muži tuto možnost vůbec 

nemají a připadá v úvahu pouze varianta adopce, která je v České republice velice obtížná 

až nemožná. A z toho plyne, že se zde jedná o diskriminaci sexuálních minorit. To 

potvrzuje i analýza provedená Gender Studies, která říká, že ,,(v) České republice má 

právo adoptovat dítě každý muž či žena bez ohledu na sexuální orientaci. Situace se však 

zásadně změní v okamžiku, kdy gayové a lesby vstoupí do registrovaného partnerství, 

neboť podle zákona registrované osoby nemohou adoptovat dítě nejen jako pár, ale ani 
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individuálně.’’ (Gender Studies o.p.s., 2008) V rámci této analýzy to ještě upřesňuje 

Martina Štěpánková z Gender Studies, když říká, že ,,(p)rávě nemožnost adopce 

biologického dítěte partnera či partnerky trápí české gaye a lesby asi nejvíce.’’ (Gender 

Studies, o.p.s., 2008) Tuto situaci podrobněji vysvětluje Polášková (2009) a argumentuje 

tím, že ,,(v) případě úmrtí biologického rodiče hrozí, že dítě bude svěřeno do péče jiné 

osobě a bude tak vystaveno další citové újmě v důsledku ztráty druhého rodiče. V případě 

rozchodu rodičů nejsou ošetřena práva nebiologického rodiče nárokovat kontakt s dítětem, 

v případě úmrtí nebiologického rodiče jsou dítěti odepřena dědická práva apod.’’ 

(Polášková, 2009: 33-34) Pokud by tedy podle Poláškové (2009: 34) došlo k úmrtí 

biologického rodiče, o osudu dítěte, které ještě nedosáhlo plnoletosti, by rozhodovali jeho 

příbuzní. Ti se ovšem nemusí k rodině, ve které dítě žilo, stavět pozitivně, což může být 

zapříčiněno tím, že neodpovídá tradičnímu modelu rodiny. Vyjádření Jana Wintra
25

 

uvedené na webovém portálu
26

 Lesbického koutku ale předkládá určité řešení. ,,Wintr se 

domnívá, že by osoba žijící v registrovaném partnerství, která by měla zájem o individuální 

adopci, mohla se svou stížností uspět u Ústavního soudu, který by zmíněný odstavec musel 

zrušit.’’ (Lesbický koutek, 2007) 

     Nedbálková (2011: 34) pokračuje tím, že není rozdíl mezi heterosexuálními rodiči a gay a 

lesbickými rodiči, jelikož každý z nich chce svému dítěti poskytnout vše, co potřebuje. S tím 

souhlasí i Sokolová (2009), která na základě výzkumu zjistila, že ,,děti gay a lesbických 

rodičů byly stejně společensky a psychologicky vyrovnané jako děti z heterosexuálních 

rodin.’’ (Sokolová, 2009: 93) Na druhou stranu, jak pokračuje Sokolová (2009: 89), gayové a 

lesbické ženy mají méně dětí. Tato skutečnost ,,je spíše důsledkem institucionálních bariér a 

zákazů, které společnost jejich touze po dětech systematicky vytváří.’’ (Sokolová, 2009: 89) 

S tím souvisí i další hledisko jako je ,,(d)louhodobé vytváření nepravdivého a zkresleného 

obrazu o tom, že gayové a lesby z podstaty své sexuální orientace netouží po dětech, je navíc 

společensky nebezpečné i proto, že tento proces homogenizuje touhy a zájmy gayů a leseb, což 

zpětně přímo vybízí ke stereotypnímu vnímání homosexuality, a tím podporuje homofobii ve 

společnosti.’’ (Sokolová, 2009: 89-90) 

     Pokud bych měla zmínit konkrétní podobu genderových rolí v rámci gay a lesbického 

rodičovství, tak nenalézám zásadní rozdíl oproti heterosexuálním párům dle zjištěných 

výzkumů v odborné literatuře. Mohu to dokázat například u Nedbálkové (2011: 34), která 

                                                           
25

 Člen Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin z Právnické fakulty UK 
26

 www.drbna.cz 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/sexualni-mensiny/pracovni-skupina-pro-otazky-sexualnich-mensin-24225/
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říká, že se nevyskytuje genderově polarizované jednání. To dále upřesňuje tvrzením o 

lesbické rodině, že ,,(s)tejnopohlavní rodina dvou žen tedy nutně neimplikuje její 

monogenderovost, stejně jako heterosexuální rodina nutně neznamená tradiční 

komplementaritu rolí.’’ (Nedbálková, 2011: 109) To navíc rozvádí i Sokolová (2009) a 

argumentuje tím, že ,,hodnoty, které rodina svým dětem vštěpuje, a způsoby, jakými to dělá, 

včetně genderových a rodičovských rolí, nejsou závislé na sexuální orientaci rodičů.’’ 

(Sokolová, 2009: 88) Navíc říká, že ,,není možné spojovat rozdělení mateřských a otcovských 

rolí a rodinných úkolů automaticky, a hlavně bezpodmínečně, s biologickým pohlavím ženy 

a muže.’’ (Sokolová, 2009: 88) K tomu Carrington (Carrington in Nedbálková, 2011:35) 

dodává, že s rozdělením genderových rolí souvisí i veřejná sféra, konkrétně zaměstnání. 

Jelikož žena/muž může mít prestižní práci na plný úvazek, tudíž nevěnuje domácnosti tolik 

času a u žen/mužů nemající takový typ práce, je to naopak. Domácnosti se tedy věnuje buď 

žena či muž v závislosti na úrovni a náročnosti práce. Ale jak poukazuji, nezávisí to 

samozřejmě na pohlaví. Prestižní zaměstnání může mít jak žena, tak muž, takže rozdělení rolí 

v rodině nelze automaticky spojovat s biologickým pohlavím. Jinými slovy, Carrington pouze 

podporuje můj argument. 

     Další otázka, která je spojená s homosexuálním rodičovstvím, je sexuální identita dětí, 

které budou v rámci této rodiny vyrůstat a zda je ovlivněn jejich psychický vývoj. Stanton, 

Stacey a Biblarz (Stanton, Stacey, Biblarz in Nedbálková, 2011: 36) se domnívají, že 

,,sexuální orientace’’ jejich rodičů je podstatná, jelikož má vliv na gender, identitu a 

sexualitu jejich dětí. S tím souhlasí i Cameron (Cameron in Nedbálková, 2011: 43), 

protože zdůrazňuje i výskyt stigmatu u dětí homosexuálních párů, díky kterému nezapadají 

do své vrstevnické skupiny. Fassin to zakončuje tím, že ,,vědci jako takoví nemají právo 

legitimizovat nároky homoparentálních rodin, ani je popírat.’’ (Fassin in Nedbálková, 

2011: 44) Co se týče psychického vývoje dítěte, tak podle Sokolové (2009: 92) se nejvíce 

zmiňuje domnělé utrpení a narušení psychického vývoje dítěte vyrůstající po boku 

homosexuálních rodičů. Také se často hovoří o chybějících pohlavních rolích, kdy se dítě 

nemůže správně a komplexně vyvíjet bez přítomnosti obou pohlaví. Co je dle Sokolové (2009) 

nanejvýš zřejmé jsou děti i rodiče, kteří se setkali se zavrhujícími ,,výroky ve škole a 

zaměstnání, posměch kamarádů, nepochopení učitelů, překážky ze strany úřadů. Tím vším jak 

děti, tak rodiče samozřejmě trpí. (…) tato traumatizace a stigmatizace nevzniká v rodině, 

nepůsobí tedy uvnitř a zevnitř rodiny, ale že příčinou těchto problémů je homofobie 

společnosti.’’ (Sokolová, 2009: 93) Z toho vyplývá, že velkou roli zde hrají stereotypní 
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názory a předsudky ze strany většinové společnosti, která je zároveň dominantní, jelikož 

nemusí své názory obhajovat. A proč? Protože tato ,,většina’’ ukazuje směrnici normality, 

která je v pořádku a co z ní vybočuje, tzv. jinakost, je odsouvaná a kritizovaná. 

     V neposlední řadě je důležité uvést i názory, které jsou pro homosexuální rodičovství. 

Sokolová (2009: 91) uvádí dva hlavní příklady. Jednak se může jednat o děti v ústavech, děti 

fyzicky či psychicky handicapované nebo děti sociálně znevýhodněné. Mezi ně patří i sirotci, 

kterým zemřeli rodiče nebo děti „sociálně osiřelé", které sice mají alespoň jednoho 

biologického rodiče, ale ten se o ně neumí, nemůže nebo nechce starat. Takže pro tyto děti 

je lepší rodina gayů či lesbických žen než žádná rodina. Druhým případem mohou být 

nefungující heterosexuální rodiny, jako jsou rozvedená manželství, neúplné rodiny, rodiny 

alkoholiků či rodičů, kteří své děti zanedbávají nebo týrají. Jak Sokolová (2009: 91) 

podotýká, tyto argumenty pro homoparentalitu jsou problematické, neboť jejich 

podstatou je názor, že homosexuální rodina je méně hodnotná než rodina 

heterosexuální. 

     Pro úplnost je nutné rozdělit gay a lesbické rodičovství, jelikož podle Doležala 

(2006) se o této problematice hovoří spíše v rámci lesbických žen. U gay mužů 

převažují názory, že děti nechtějí. Toto tvrzení ale sami gay otcové vyvracejí. Je to 

zapříčiněno i tím, že většina lidí považuje ,,otázku gay otcovství v naší společnosti jako 

tabuizovanou, odmítanou a nepřijatelnou.’’ (Sokolová, 2004: 131) Společnost je 

přesvědčena o tom, že žena je od přírody matkou a tudíž je mateřství považováno za 

přirozené a normální. Také v tom podle Sokolové (2004: 126, 128) hraje významnou 

roli starší a mladší generace gayů, jelikož starší gayové prožili většinu života 

v komunistickém režimu, takže otázka rodičovství nebo i otázka registrovaného 

partnerství byla pro ně nemyslitelná. Také se vyskytují i názory, že pro gay muže je 

rodičovství něco zvrhlého a nemožného, což může také souviset s tvrzením, že gay 

muži nechtějí mít děti. Z toho všeho vyplývá, že homoparentalita je nejmarkantnější 

ukazatel nerovnosti. 

     Před úplným závěrem kapitoly o homoparentalitě bych zmínila Nedbálkovou 

(2011). ,,Gayové a lesby toužící po dětech rodinu neohrožují, ale naopak posilují její 

status. Jejím legislativním umožněním by se počet monogamně žijících osob, které 

děti pečlivě plánují a vychovávají (tedy rodin), významně zvýšil. ’’ (Nedbálková, 

2011: 109; zvýraznění v originále) 
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    Teoretickou část zakončuji registrovaným partnerstvím a homoparentalitou, 

jelikož tato témata budou hlavním cílem empirické části , a tudíž jsem jim věnovala 

zvláštní kapitoly. Jak i z této části vyplývá, je homoparentalita nejvíce diskutovaným 

tématem v rámci LGBT komunit v České republice ihned po uzákonění 

registrovaného partnerství. 

 

 

3 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1 Metodologie 

3.1.1 Výzkumný problém a cíle výzkumu 

 

     Oblast mého výzkumu představují LGBT komunity v rámci jejich sebereprezentace na 

jejich webových portálech v České republice. Poněvadž existuje velké množství webových 

portálů, rozhodla jsem se zaměřit pouze na některé z nich. Konkrétně na takové webové 

portály, na kterých se dá ukázat, jakým způsobem došlo nebo nedošlo k vývoji 

emancipačního úsilí LGBT komunit od uzákonění registrovaného partnerství.  

     Výzkumná otázka tedy zní, jak je reprezentována LGBT komunita na webových 

stránkách určených pro členy/ky ji samotné? Cílem mé diplomové práce bude získat 

odpovědi na mnou stanovenou výzkumnou otázku a vedlejší výzkumné otázky. 

Prostřednictvím analýzy dat, analýzy zvolených webových portálů, se pokusím nalézt 

plnohodnotná zjištění týkající se vlastní sebereprezentace LGBT komunit v České 

republice společně s otázkou registrovaného partnerství, zároveň na jaké cíle a aktivity se 

webové portály zaměřují. Z čehož též vyplývá, že si volím takové webové portály, které 

splňují tyto požadavky a mnou stanovená kritéria (viz 3.1.4 Výběr vzorku). Volím 10 

webových portálů kvůli výše zmíněným důvodům pro kvalitativní obsahovou analýzu. 

Domnívám se, že tento postup je nejen zajímavý, ale zároveň dává větší prostor pro každý 

webový portál zvlášť. Přičemž při samotném shrnutí těchto jednotlivých poznatků dojdu 

k celkovému závěru, ve kterém bude zřetelně vidět, jak se členové/ky LGBT komunity 

vnímají, co je pro ně důležité a co to o nich vypovídá. Mým úkolem v diplomové práci je 

nejen představit výsledná zjištění a poznatky, ale též upozornit na důležitost tohoto tématu 
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a LGBT komunity samotné. V této souvislosti i možná upozornit a motivovat čtenáře 

k tomu, aby si uvědomili, jaké náročné kroky je třeba k uskutečnění emancipace těchto 

komunit od zakořeněných genderových struktur, stereotypů a předsudků, které vycházejí 

z většinové společnosti. 

 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jak je reprezentována LGBT komunita na webových stránkách určených pro členy ji 

samotné? 

 

 Vedlejší výzkumná otázka: 

Je registrované partnerství prezentováno coby zásadní politický výdobytek pro LGBT 

komunitu? Například, zda se rozšířilo a změnilo pojetí LGBT komunity od uzákonění 

registrovaného partnerství od binárního „gay a lesbického“ hnutí bojujícího za svá práva 

po mnohorozměrné „queer“ hnuti, jež cíleně a vědomě zahrnuje i další neheterosexuální 

identity? Uvádějí samy LGBT komunity, které se prezentují na webových portálech, rok 

2006 a zákon o registrovaném partnerství jako ,,zlom’’ ve vývoji LGBT tematiky? 

 

 Vedlejší výzkumná otázka: 

Jaké cíle si stanovují a jaké aktivity realizují a zobrazují jednotlivé webové portály? 

Například, zda je v cílech i aktivitách LGBT komunit kladen důraz na adopci dětí 

homosexuálními páry a obecné otázky homoparentality? 

 

Budu zkoumat témata, která mi vystupovala jak z teoretické části tak i vlastního 

pozorování jako zásadní. Můj předpoklad je, že tato témata budou platná a jejich artikulace 

se bude vázat právě k sebereprezentaci LGBT komunit, uzákonění registrovaného 

partnerství, cílům a aktivitám LGBT komunit v České republice. 

 

3.1.2 Výzkumná strategie 

     Jako hlavní metodu pro analýzu dat jsem si zvolila kvalitativní obsahovou analýzu, 

protože ,,(k)valitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou 
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jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci 

získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.’’ 

(Strauss, Corbin, 1999: 11) Jinými slovy kvalitativní obsahová analýza se zaměřuje na 

dimenze problémů a kvantitativní obsahová analýza naopak na četnost výskytu 

zkoumaných kategorií. McQuail (1999) u kvalitativní obsahové analýzy dodává, ,,že 

nejdůležitější jsou utajované nebo latentní významy, a ty nemohou být vyčteny 

z numerických dat. Musíme si uvědomovat (…) zejména propojení a vztahy mezi prvky 

textu a musíme si také všímat, co chybí nebo je bráno jako dané. Je třeba rozpoznat a 

pochopit diskurz, ve kterém je text zakódován.’’ (McQuail 1999: 308) Z toho tedy vyplývá, 

že jde o to získat vyčerpávající data k dané problematice, protože pro kvalitativní výzkum 

má ,,(…) ,analýza a interpretace dat’ klíčové postavení.’’ (Konopásek, 2005: 86; 

zvýraznění v originále) V této části analýzy se tedy budu soustředit na souvislosti mezi 

získanými daty, které budu zasazovat do kontextu a dále je posuzovat. 

     Při mé kvalitativní analýze jsem postupovala podle zakotvené teorie (,,grounded 

theory’’) podle Strauss a Corbin (1999). ,,Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená 

ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně 

ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto 

údajů.’’ (Strauss, Corbin, 1999: 14) Jinými slovy ,,(…) začínáme zkoumanou oblastí a 

necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.’’ (Strauss, Corbin, 1999: 14) 

Jádro zakotvené teorie je kódování a to ,,(…) představuje operace, pomocí nichž jsou údaje 

rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby 

teorie z údajů.’’ (Strauss, Corbin, 1999: 39) Podle Strauss a Corbin (1999: 40) jsou 

součástí analýzy v zakotvené teorii tři typy kódování - otevřené kódování, axiální kódování 

a selektivní kódování. Otevřené kódování je ,,(p)roces rozebírání, prozkoumávání, 

porovnávání, konceptualizme a kategorizace údajů.’’ (Strauss, Corbin, 1999: 42) Axiální 

kódování je zase ,,(s)oubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování 

znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytvoření spojení mezi kategoriemi.’’ 

(Strauss, Corbin, 1999: 70) Selektivní kódování je ,,(p)roces, kdy se vybere jedna centrální 

kategorie, která je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto vztahy 

se dále ověřují a kategorie, u nichž je to třeba, se dále zdokonalují a rozvíjejí.’’ (Strauss, 

Corbin, 1999: 86) 
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     Důležité pro můj výzkum je právě otevřené kódování, protože podle Strauss a Corbin 

(1999: 45) identifikujeme v údajích určité jevy, kolem kterých můžeme pojmy seskupovat. 

Jinými slovy ,,(…) jsou v metodě zakotvené teorie pojmy základními jednotkami analýzy.’’ 

(Strauss, Corbin, 1999: 43) ,,Proces seskupování pojmů, které se zdají příslušet stejnému 

jevu, nazýváme kategorizace.’’ (Strauss, Corbin, 1999: 45) Jak jsou tyto pojmy 

definovány? ,,Pojmy jsou základní stavební kameny teorie. Otevřené kódování je v metodě 

zakotvené teorie analytickým procesem, jímž jsou pojmy identifikovány a rozvíjeny, ve 

smyslu jejich vlastností a dimenzí. Základní analytické postupy, pomocí nichž se toho 

dosahuje jsou: kladení otázek o údajích a zjišťování podobností a rozdílů porovnáváním 

jednotlivých případů, událostí a jiných výskytů zkoumaného jevu mezi sebou. Podobné 

události a případy jsou označeny a seskupeny do kategorií.’’ (Strauss, Corbin, 1999: 52)  

 

 

3.1.3 Technika sběru dat 

 

     Výzkumů v oblasti LGBT komunit je velké množství, ale právě proto, že nebyly ještě 

prozkoumány konkrétní sebereprezentace těchto komunit převážně v rámci jejich 

webových portálů, takže jsem oblast zájmu zúžila na webové portály. Můj výzkum se tedy 

převážně zabývá genderovou analýzou webových portálů LGBT komunit, proto bude 

zakládán na analýze dokumentů, konkrétně pomocí typu kvalitativní obsahové analýzy, 

která pracuje se sekundárními prameny písemné povahy.  

     Analýzou dokumentů se rozumí, že ,,(t)o je analýza jakýchkoliv dokumentů, které 

nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu. Záznamem mohou být právě tak dobře psané 

dokumenty jako jakékoliv materiální stopy lidského chování.’’(Disman, 2002: 124) 

,,Analýza dokumentů patří k standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak v kvantitativním 

výzkumu.‘‘ (Hendl, 2005: 132) Jak říká i Disman (2002), ,,(…) analýza dokumentů může 

být prováděna ve standardizované formě.’’ (Disman, 2002: 131) A to tím způsobem, že 

,,(…) můžeme standardizovat jejich analýzu.’’ (Disman, 2002: 131)  

      ,,V dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, 

hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, 

deníky, plakáty, obrazy. Za dokumenty se však mohou obecně považovat veškeré stopy 

lidské existence.‘‘ (Hendl, 2002: 132) Existují dvě výhody analýzy dokumentů, což je 

jejich rozmanitost a také, ,,že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení 
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(…).’’ (Hendl, 2002: 132) Z toho podle Hendla (2002: 132-133) plyne, že nedochází 

k určitému zkreslení kvůli subjektivnímu pohledu výzkumníka/ce a to se přesně nazývá 

nereaktivní způsob sběru dat. S tím souvisí i to, že analýza dokumentů je často součástí 

velkých výzkumných projektů a ,,(v)zhledem k její nereaktivnosti se hodí pro doplnění 

nebo verifikaci platnosti poznatků získaných jinou cestou.’’ (Hendl, 2002: 133) Dle 

Reinharz (1992) je pro výzkumníky určitou výhodou těchto dokumentů možnost 

,,identifikovat sociální normy bez využití interaktivních metod, které mohou mít vliv na 

normy, které chtějí zkoumat.’’ (Reinharz, 1992: 151) To bylo i jedním z důvodů, proč jsem 

si tuto techniku sběru dat zvolila pro svou diplomovou práci. Důležité je ale vědět i to, že 

dokumenty mohou dané normy reflektovat a formovat. V mé diplomové práci se konkrétně 

může jednat o to, že LGBT jedinci jsou zobrazovány stereotypním způsobem. 

 

 

3.1.4 Výběr vzorku 

 

     V rámci výzkumu můžeme zkoumat celé skupiny, jejichž závěry by mohly být 

použitelné i na jiné nezkoumané skupiny, jak tvrdí Disman (1992: 93). To nás vede ke 

dvěma stěžejním termínům zvaným populace a vzorek. ,,Vzorek je skupina jednotek, které 

skutečně pozorujeme. Populace (neboli základní soubor) je soubor jednotek, o kterém 

předpokládáme, že jsou pro něj naše závěry platné.’’ (Disman, 1992: 93) 

     Jako výběr vzorku jsem si zvolila účelový výběr podle Dismana (1992: 112), který ,,je 

založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno a o tom, co je 

možné pozorovat.’’ Disman (1992: 113) dodává, že pokud si zvolíme účelový výběr, tak 

musíme jasně a přesně definovat populaci, kterou jeho vzorek skutečně reprezentuje. Pro 

můj výzkum je tedy podstatné vědět, co je to konkrétně LGBT komunita. Seidl (2012: 339) 

například pojem komunita definuje jako příslušníky minority, které spojuje identifikace s 

gay či lesbickou sexuální orientací společně s navázáním sociálních vztahů uvnitř minority. 

S touto definicí příliš nesouhlasím a kloním se k tomu, že je ,,(…) vhodné od sebe 

odlišovat pojmy menšina a komunita. Za příslušníka LGB menšiny lze považovat každého s 

menšinovou sexuální orientací bez ohledu na to, zda se za jejího příslušníka sám 

„uvědoměle“ považuje.’’ (Analýza, 2007: 9) Analýza (20007: 9) dál ukazuje, že jedinec se 

stává součástí LGBT komunity a zároveň jejím příslušníkem tehdy, pokud se za něj sám 

pokládá.  
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     Postup při nalezení tohoto materiálu byl následující. Nejprve jsem si stanovila téma 

diplomové práce, které je ,,Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České 

republice’’, tudíž jsem si poté musela určit konkrétní výzkumnou otázku, která by mě 

nasměrovala ke znakům, které by měly webové portály obsahovat. Výzkumnou otázku 

jsem si nakonec přesně určila takto: Jak je reprezentována LGBT komunita na webových 

stránkách určených pro členy ji samotné? Důležitý je zde zlomový rok spojen 

s uzákoněním registrovaného partnerství v závislosti na LGBT komunitách. Dále také cíle 

a aktivity LGBT komunit v České republice. Na internetu jsem si poté vyhledala seznam 

LGBT komunit v ČR a konkrétně mi z větší části posloužil GLBT adresář
27

. Při zadání 

webových portálů zaměřených na LGBT komunity v ČR se mi jich zobrazilo celkem 60 

plně aktivních. 

     Existuje již velké množství těchto portálů, a proto jsem se rozhodla věnovat deseti z 

nich na území ČR kvůli jejich bohatšímu obsahu a rozsáhlejšímu zobrazování vlastní 

komunity, cílů a aktivit než u jiných portálů. S tím souvisí i vzájemné odkazování těchto 

hlavních webových portálů, které jsem si pro svůj výzkum zvolila. Tyto portály jsou 

nejnavštěvovanější, nejaktivnější, nejvíce vzájemně odkazované, s celostátní působností, 

které se navíc prezentují jako nejucelenější. To dokazují jejich pravidelné aktualizace 

článků, diskusí, příspěvků, mediálních témat apod., což jsou i hlavní kritéria mého 

výzkumu.  

     Zvolený materiál, tedy webový portál, je dle mého názoru velmi vhodný, protože je 

v dnešní době jedním z nejvyhledávanějších zdrojů pro získávání informací. To se týká i 

problematiky LGBT komunit, které jsou prostřednictvím různých platforem otevřeně 

prezentovány a představovány společně s jejich cíli a aktivitami, na kterých jim záleží a 

jsou pro ně důležité. 

     Z výše popsaných kroků jsem dále zvolila kritéria pro zařazení webového portálu do 

výzkumného vzorku: 

 

1. Webový portál musí obsahovat aktuální informace o LGBT komunitách v ČR. 

2. Webový portál musí obsahovat úvodní stránky a stránky, které představují a 

vysvětlují existenci a zaměření daných portálů, tj. sekce „o nás“, „kdo jsme“, 

„hlavní cíle“, „naše filozofie“, apod. 

                                                           
27

 http://www.stud.cz/glbt-adresar/, [cit. 13. září, 2012] 

http://www.stud.cz/glbt-adresar/
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3. Webový portál musí obsahovat cíle a aktivity LGBT komunit v ČR. 

4. Webový portál musí být psán česky. 

5. Webový portál musí být průběžně aktualizován. 

 

Takže jako výběr vzorku jsem si zvolila následující webové portály LGBT  komunit v ČR: 

 

 http://www.stud.cz/ 

 http://rozdilnerytmy.blgz.cz/ 

 http://www.elnadruhou.cz/ 

 http://www.proudem.cz/ 

 http://www.drbna.cz/ 

 http://www.stejnarodina.cz/ 

 http://www.bengales.cz/ 

 http://www.transsexualita.cz/ 

 http://www.translide.cz/ 

 http://www.colourplanet.cz/ 

 

3.1.5 Hodnocení kvality výzkumu 

 

     Tím, že si zvolím určitý typ výzkumu, musím zároveň vědět, v čem jsou jeho silné a 

slabé stránky. Ráda bych tedy tyto stránky uvedla u kvalitativní obsahové analýzy, která je 

součástí mého výzkumu. 

     Nejprve je ale důležité říci, že základem kvality výzkumu je validita a reliabilita. 

,,Validní měření je takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit.’’ 

(Disman, 1992: 62) Jinak řečeno je dle Silvermana (2005: 188) validita synonymem pro 

pravdivost. ,,Reliabilní měření je takové měření, které nám při opakované aplikaci dává 

shodné výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil.’’ (Disman, 1992: 

62) 

     Důležité koncepty validity reprezentují Lincoln a Guba (Lincoln, Guba in Hendl, 2004: 

339-340), kterými jsou důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost. 

Důvěryhodnost je podobná interní validitě a jedná se ,,o to dokázat, že předmět zkoumání 

http://www.stud.cz/
http://rozdilnerytmy.blgz.cz/
http://www.elnadruhou.cz/
http://www.proudem.cz/
http://www.drbna.cz/
http://www.bengales.cz/
http://www.transsexualita.cz/
http://www.translide.cz/
http://www.colourplanet.cz/
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byl přesně identifikován a popsán.’’ (Lincoln, Guba in Hendl, 2004: 339) Naopak 

přenositelnost dle Lincoln a Guby (Lincoln, Guba in Hendl, 2004: 339) koresponduje s 

externí validitou a zobecnitelností v kvantitativním výzkumu. Přenositelností se myslí 

schopnost použít závěry z výzkumu pro jiný podobný výzkum. Hodnověrnost je podstatná 

pro důvěryhodnost výzkumu a jednou z možností je triangulace. Potvrditelnost vyznačuje 

objektivitu samotné studie. ,,Je nutné zkontrolovat, zda zpráva obsahuje dost informací, 

aby bylo možno posoudit nejenom adekvátnost vlastního procesu zkoumání, ale i získané 

poznatky.’’ (Lincoln, Guba in Hendl, 2004: 340) 

     Za silné stránky kvalitativního výzkumu Hendl (2004: 63) považuje induktivní a 

hloubkové bádání v rámci výzkumu. ,,Cílem je získat popis zvláštností případů, generovat 

hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa.’’ (Hendl, 2004: 63) Kvalitativní výzkum 

navíc probíhá v přirozeném prostředí a ,,(p)lán výzkumu má pružný charakter.’’ (Hendl, 

2004: 63) Jinými slovy se tento plán pořád vyvíjí a mění. Z toho plynou i slabé stránky 

kvalitativního výzkumu, které Hendl (2004: 52) vyzdvihuje, což může být časová 

náročnost výzkumu, nemožnost zevšeobecnění dat a ovlivnitelnost výsledků ze strany 

výzkumníka. 

 

 

3.1.6 Etika výzkumu 

 

     Můj výzkum je proveden pomocí analýzy dokumentů, která patří do nevtíravých 

technik jako jedna z možností pro sběr dat. Nejsou zde ale zapojeni žádní jednotlivci, tudíž 

nemůže dojít k případnému poškození jejich osoby. Ve svém výzkumu analyzuji suverénní 

webové portály přístupné veřejnosti, tudíž se nejedná o osobní nebo soukromé materiály, 

které by vyžadovaly informovaný souhlas ze strany provozovatele nebo schválení k jejich 

nahlédnutí. Webové portály spadají do oblasti médií, které jsou provozovány 

prostřednictvím internetu a každý na ně může kdykoliv nahlédnout. 

     Jak je vidět, nevyžaduje tento typ výzkumu tolik pozornosti ohledně poškození osob či 

dodržování úcty k anonymitě, ale samozřejmě i v tomto případě je nutné dodržovat etické 

zásady. Jak uvádí etika ve společenskovědním výzkumu
28

, existují čtyři základní pilíře 

etiky v sociálních vědách, které je nutné v rámci výzkumu dodržovat. V mém typu 

                                                           
28

 Etika ve společenskovědním výzkumu. 2009 [online]. [citováno 4. května 2013] Dostupné z: 

 <http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>. 
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diplomové práce je nutné dodržovat převážně poslední pilíř, který se týká přesnosti, 

správnosti a integrity. Tím je konkrétně myšleno zabezpečení, že data z výzkumu jsou 

správná, což je tedy nejen vědecký předpoklad, ale i právě etický. Jednak je to 

vykonstruování lži, chyby a přehlédnutí v analýze materiálů, problémy s citacemi, 

plagiátorství nebo vymyšlené a daty nepodložené interpretace. 

 

 

3.2 Kvalitativní obsahová analýza  

 

     Jak jsem již uvedla, můj výzkum bude založen na kvalitativní obsahové analýze a mým 

záměrem je poukázat na cíle a témata, který vybrané webové portály LGBT komunit 

v České republice diskutují nebo směřují svůj zájem. Právě kvalitativní obsahová analýza 

mi poskytne cestu k hlubšímu pochopení jednotlivých významů na deseti zvolených 

webových portálech LGBT komunit v České republice a především mi umožní sledovat 

dimenzi daného problému. Tyto webové portály jsem početně shromažďovala v období 

únor-březen roku 2013 a říjen-listopad roku 2013, čímž bych chtěla říci, že se v budoucnu 

mohou webové portály a jejich obsah měnit, tudíž je vhodné na tuto dobu upozornit. 

     Nejprve bych zde uvedla přehled (viz Tabulka č. 1) všech webových portálů v České 

republice společně s jejich roky založení, místem a vlastní sebereprezentací. Musím 

poznamenat, že v tabulce uvádím rok založení webového portálu, nikoliv založení 

platformy, sdružení či spolku jako takového, jelikož analyzuji jejich sebevnímání 

prezentované skrze jejich portály. 

 

 

         Tabulka č. 1 – Název a rok založení, místo a sebereprezentace  

 Název  Rok 

založení  

Místo Sebereprezentace  

1. Logos Praha 1994 Praha Ekumenické křesťanské společenství gayů a lesbických 

žen 

2. Projekt Šance 1995 Praha Prevence obchodu s komerčně sexuálně  

zneužívanými dětmi a mládeží žijící na ulici 
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3. Gales 1996 Praha Pražský vysokoškolský gay a lesbický spolek pořádá 

pravidelné akce 

4. Alcedo - CTS - 

Pratety 

1997 Praha Sportovní klub, pořádá pravidelný mezinárodní g/l 

volejbalový turnaj 

5. Pěšky atd. 1997 Brno Neformální skupina pořádající výlety pro g/l/b a 

přátele 

6. STUD Brno 1997 Brno Sdružení gayů, leseb a přátel, pořádá filmový festival  

Mezipatra, provozuje queer knihovnu ad. 

7. Golfský proud 

Brno 

1998 Brno Brněnská skupinka kluků všeho věku, kteří rádi plavou 

8. Kluci z 

Vysočiny 

1998 Morava 

a 

Slezsko 

Neformální spolek pořádající občasné společné akce 

9. CZ-Medvědi 1999 Praha Neformální skupina českých „gay medvědů“ a jejich 

přátel 

10. Lesba.cz 2000 Praha Server je určen především pro lesbické a bisexuální 

ženy, ale otevřen je všem bez jakýchkoli rozdílů. 

11. Code 004 2001 Čechy Provozuje informační server 004.cz, pořádá víkendové 

pobyty pro g/l 

12. Divadlo Bez 

zábran 

2001 Praha Divadelní a kabaretní vystoupení 

13. Gay iniciativa 2001 Praha Občanské sdružení - nestátní nezisková organizace  

fyzických osob, které spojoval zájem působit 

dobrovolně ve prospěch gay minority (především v 

oblasti poradenství), a která navázala plynule na 

činnost SOHO v ČR. 

14. Honilek.cz 2001 Praha Poskytování informací o barech, clubech, saunách a 

obchodech pro gaye. Poskytování informací o 

plánovaných akcích pro gaye. Zajištění fotoreportu a 

recenze z akce. Poskytování ubytovacích služeb. 

Poskytování turistických prohlídek. Mediální 

zastoupení seznamky Fellow.cz v Česku. Výroba a 
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distribuce gay mapy gaypride.cz a dalších tiskovin. 

15. Gay Valach 2002 Morava 

a 

Slezsko 

Parta přátel pořádající občas výlet nebo posezení 

16. Jihočeská 

Lambda 

2002 Čechy Naše organizace má za cíl pomáhat gay a lesbám. 

Provádět osvětovou a preventivní činnost v LGBT 

komunitě, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení 

jinak sex. orientovaných osob z trhu práce nebo i z 

rodiny či společnosti.  

17. One4One 2002 Čechy Sdružení l/bi holek pořádající občasná setkání, taneční  

a sportovní akce 

18. BengáLes 2003 Praha Neformální skupina a informační webový projekt pro 

holky na holky 

19. Gay a lesbická 

liga 

2003 Praha Gay a lesbická liga považuje za základní východisko 

veškerých svých činností přesvědčení, že lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez 

jakýchkoli rozdílů. Základním cílem GLL je podpora 

a prosazování legislativních úprav partnerského 

soužití osob stejného pohlaví, stejně jako podpora 

a prosazování odstranění všech forem 

diskriminace na základě citové a sexuální orientace. 

20. GL partnerství 2003 Praha Registrované partnerství je institut, který upravuje 

soužití dvojic stejného pohlaví. Dává gay a lesbickým 

párům právní jistotu v právním řádu ČR. 

21. NETBOYS 2003 Čechy Internetová seznamka pro kluky 

22. Transforum 2003 Praha Sdružení pro transsexuály a transvestity, jejich rodiny,  

přátele a další zájemce o TS a TV problematiku 

23. Translidé 2003 Čechy Stránky pro všechny translidi a jejich blízké 

24. GLBTI 

poradna 

2004 Praha Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

http://www.gaypride.cz/
http://klucicb.cz/viewpage.php?page_id=3
http://klucicb.cz/viewpage.php?page_id=3
http://klucicb.cz/viewpage.php?page_id=3
http://klucicb.cz/viewpage.php?page_id=3
http://klucicb.cz/viewpage.php?page_id=3
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25. Ušáčkův svět 2004 Morava 

a 

Slezsko 

Neformální spolek kamarádů pořádající výlety, tábory 

ad. 

. 

26. Pinkstar 

(dříve Luklife) 

2005 Čechy P!NKSTAR.cz patří už několik let mezi špičku portálů 

pro homosexuální a lesbickou gay komunitu v ČESKU 

I SLOVENSKU! (…) jeho posláním je přinášet 

nejčerstvější informace z queer komunity a jejího okolí. 

 

27. Aquamen 2006 Praha Plavecký sportovní oddíl pro g/l 

28. eLnadruhou 2006 Praha Sdružení pořádající stejnojmenný kulturní festival  

pro ženy bez ohledu na sexuální orientaci 

29. GaTe - Gay 

Teens 

2006 Brno Skupina pořádající akce pro mladé kluky v období 

coming outu 

30. Kluci.info 2006 Brno Sdružení gayů a jejich přátel - výlety, sport, kultura, 

film, hry,  

setkávání v čajovně a další akce, HIV testy 

31. M-klub 

Lambda  

2006 Praha Sdružení gayů, převážně seniorů 

32. Ústečtí gay 

medvědi 

2006 Čechy Neformální skupina „gay medvědů“ a jejich přátel 

různého věku 

33. Rozdílné 

Rytmy 

2006 Praha Neformální a otevřená skupina dívek a žen,  

které si občas potřebují promluvit „mezi sebou“ 

34. Kluci na kole 2007 Brno Skupina kluků, kteří vyjíždí na pravidelné výlety na 

kole 

35. Lesbický 

koutek 

2007 Praha Věnuje se lesbickému (i gay) rodičovství, lesbickému  

mateřství, právní problematice péče o dítě u 

stejnopohlavních párů,  

možnosti lesbických žen stát se matkou atd. 

36. Stejná rodina 2007 Brno Sdružení s cílem dosáhnout legislativního  

zrovnoprávnění homosexuálních rodin s rodinami 
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heterosexuálními 

37. GayNet 2008 Čechy Nejzábavnější portál pro gaye a lesby 

38. iGirls 2008 Čechy Komunitní server pro holky na holky 

39. iBoys 

 

2008 Čechy Seznamka nejen pro kluky na kluky! 

40. Moravští 

medvědi 

2008 Morava 

a 

Slezsko 

Neformální skupina spíše starších gayů pořádající 

setkání a výlety 

41. Normální kluci 2008 Brno Pořádání společných akcí - sport, výlety, relaxace, 

kultura apod. 

42. OLLomouc 2008 Morava 

a 

Slezsko 

Skupina lesbických a bisexuálních žen  

a dívek pořádající akce všeho druhu 

43. Colour Planet 2009 Praha Úplně jiný portál, pro úplně všechny. 

44. GarBoys 2009 Čechy Gay seznamka 

45. Gay klub 

Sokolov 

2009 Čechy Organizace akcí pro G&L komunitu nejen  

v Karlovarském kraji: pravidelné diskotéky ad. 

46. KČT Queer 2009 Praha Odbor Klubu českých turistů sdružující queer 

komunitu  

se zájmem o turistiku na území Prahy a v jejím okolí 

47. LUI magazín 2009 Praha LUI magazín je prvním českým lifestylovým médiem 

otevřeně cílícím na homosexuálně orientované 

spotřebitele. LUI magazín je také prvním českým 

časopisem vydávaným (ne jen) pro gay komunitu.  

48. Facebookvice 2010 Čechy Gay seznamka 

49. Charlie 2010 Praha Studentské sdružení při Univerzitě Karlově 
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50. LesbaNet 2010 Čechy Nejzábavnější portál pro gaye a lesby 

51. Pardubická 

lesba 

2010 Čechy Výlety, vážné diskuse i kecání a společné tance v l/g 

klubu pro  

holky na holky 

52. NaKluky.cz 2011 Čechy Seznamka pro kluky na kluky 

53. Národní linka 

prevence AIDS 

2011 HIV/AI

DS 

pomoc 

800 144 444 (PO-ČT 13-18 h, PÁ 13-16 h) 

54. Planet Romeo 

(též 

GayRomeo) 

2011 Čechy PlanetRomeo je od samého začátku platforma pro gay 

a bisexuální muže a transsexuály. Je to místo pro 

randění, sex, poznávání a setkávání s přáteli, sdílení 

nápadů a pro vzájemnou podporu.  

55. Proud 2011 Praha Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu 

56. Gay sport 2012 Praha Parta gay kluků hraje fotbal, volejbal, pingpong, v 

tělocvičně,  

v létě na hřišti 

57. Galibi 2013 Praha Vysokoškolský gay a lesbický klub Studentské unie  

ČVUT pořádá setkání, výlety a outdoorové akce 

58. Lesba Zlín 2013 Morava 

a 

Slezsko 

Občasné přednášky a akce 

59. sLez Grrls 2013 Morava 

a 

Slezsko 

Moravskoslezská komunita lesbických žen a dívek. 

60. Společnost pro 

queer paměť, 

z.s. - SPQP 

2013 Čechy Společnost pro queer paměť sdružuje ty, kdo chtějí 

přispět k uchovávání paměti na životní příběhy lidí 

neheterosexuální orientace a pohlavně a genderově 

nenormativní identity v Česku. Jejím cílem je vytvořit 

základy pro možný budoucí vznik muzea a archivu, 

které by shromažďovaly věcné doklady, písemné 
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dokumenty i záznamy příběhů, odborně je 

zpracovávaly a zpřístupňovaly je veřejnosti.
29

 

Zdroj: vlastní výzkum, GLBT adresář (STUD Brno) a výzkum Zdeňka Slobody
30

 

 

     Tímto jsem chtěla poukázat na to, v jakém období byl každý webový portál založen. 

Datum založení portálu může indikovat, jakým způsobem sama sebe každá LGBT 

komunita vnímá a prezentuje v České republice. Jak právě tabulka (viz Tabulka č. 1) 

ukazuje, celkově se v České republice objevuje 60 webových portálů v rozmezí let 1994-

2013. 

     Mohu dále potvrdit, že 10 dalších webových portálů
31

 již nelze otevřít a kliknutím na 

jejich odkaz se zobrazí, že je stránka nenalezena. Nemohu tedy zjistit, v jakém roce 

vznikly, ani posoudit, jaká je jejich sebereprezentace. Tím se tedy dostávám k zúžení 

webových portálů pro kvalitativní obsahovou analýzu, jelikož nyní pro výzkum připadá v 

úvahu nalezených a funkčních 50 webových portálů LGBT komunit v ČR. Postupným 

procházením a celkovým prozkoumáním jednotlivých portálů usuzuji, které z nich budou 

dostatečně obsáhlé a rozmanité, tj. odpovídají mým kritériím. Nepochybně i proto, aby 

dostatečně posloužily k zodpovězení mé výzkumné otázky a vedlejších výzkumných 

otázek.  

      Nyní bych se ráda zaměřila na kvalitativní obsahovou analýzu deseti webových 

portálů
32

, v rámci kterých jsem zkoumala, co je na úvodních a sebereprezentativních 

stránkách tematizováno a jakých způsobem. V rámci této analýzy tedy komentuji a 

hodnotím deset webových portálů na základě jejich textové argumentace nikoliv na 

základě počítání, abych zjistila, co rok jejich vzniku a úvodní prezentace říká nejen o tom, 

kdo jsou, ale i jaký je vývoj v sebepojetí LGBT osob. Navíc kde a proč se vyskytují nějaké 

zlomy a posuny. 

                                                           
29 Tato platforma pro mezigenerační dialog v LGBTI společenství (SPQP) je nejnovějším webovým portálem 

LGBT komunit. Podle mého názoru skvěle odráží pravě onen posun k neheterosexualitě jako hlavní dimenzi 

LGBT identit. 
30

 Sloboda, Zdeněk. 2013. ,,Gay a lesbická média po roce 1989’’. In Miluji tvory svého pohlaví. 

Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo, s. 479-525. 
31

 Těchto 10 webových portálů jsem do tabulky č.1 nezařadila. Jsou to Česká společnost AIDS pomoc, Býlý 

psi, GAnYma, GKA (Gay klub Adam) Chomutov, Holky v Brně, Lesbický sportovní klub, Sokrates Ústí n. 

Labem, UCHO Olomouc, Lolla, WEB2.CZ. 
32

 Ráda bych upozornila na to, že uvedené roky v rámci odkazů uváděné u jednotlivých citací z webových 

portálů, jsou rokem, kdy byl výrok citován, nikoliv rok založení webových portálů, aby bylo zřejmé, jak se 

vnímání či postoje LGBT komunit prezentované na svých webových portálech mění či nikoliv. 
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     V rámci kvalitativního postupu analýzy jsem identifikovala následující dílčí kategorie 

registrovaného partnerství jako politický výdobytek, adopce dětí a homoparentalita jako 

převládající cíl, queer pojetí LGBT identity, komunita a význam pro její členy/ky a také 

sport a coming out jako důkaz soudržnosti komunity. Těchto 5 kategorií jsem si určila 

sama, protože každý/á autor/ka je může definovat jinak. Tyto kategorie jsem zahrnula do 

výzkumu z toho důvodu, že jsou to převažující oblasti, které všechny zvolené webové 

portály reflektují s cílem zjistit, jakým způsobem je vnímají a definují. Popřípadě v čem se 

liší nebo naopak shodují.  

     V průběhu kvalitativní obsahové analýzy jsem si tedy podle otevřeného kódování 

okódovala tyto hlavní kategorie a v rámci nich jsem hledala dílčí témata. Tyto témata 

představují konkrétní kategorie a ty jsou vlastně základem mé analýzy. Podle Strauss a 

Corbin (1999: 42) je kategorie jakási třída pojmů. ,,Tato třída je objevena, když se při 

vzájemném porovnávání pojmů zdá, že náleží podobnému jevu. Takto jsou pojmy 

seskupovány do vyššího řádu - pod abstraktnější pojem nazývaný kategorie.’’ (Strauss, 

Corbin, 1999: 42) Jinými slovy vymezením těchto kategorií dávám najevo konzistenci své 

práce a jsem si vědoma, co se pod těmito názvy skrývá.  

     Jsou to tedy nejčastější témata, která jsou vždy vybraná z určité sekce obsahující 

sebereprezentaci jednotlivého webového portálu LGBT komunit v České republice. 

Většinou to je sekce nazvaná ,,O nás’’, ,,Kdo‘‘ jsme apod. nebo je sebereprezentace 

zobrazena hned při otevření webové stránky, tj. úvodní stránka. Podle tohoto zjištění tedy 

kvalitativní obsahovou analýzu dále dělím do pěti podkapitol podle tématu, jenž se na 

webových portálech LGBT komunit objevují a mají je společné. Jinými slovy vysvětlím, 

jaká témata jsou na deseti webových portálech více či méně prominentní.  

 

 

3.3.1 Téma registrované partnerství jako politický výdobytek 

 

     Jako první téma uvádím vliv registrovaného partnerství, jelikož je součástí 

sebereprezentací webových portálů LGBT komunit v České republice, ať už ve smyslu 

pozitivní či negativní změny nebo naopak ničeho převratného. Je tedy uzákonění 

registrovaného partnerství zásadním bodem, který představuje zlom v sebereprezentacích 

těchto komunit? Představuje uzákonění registrovaného partnerství pokrok, který motivuje 

členy/ky LGBT komunity v České republice k dalším krokům vedoucí k rovnoprávnosti? 
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     Registrované partnerství je pochopitelně také otevřeně diskutované téma na 

jednotlivých webových stránkách, jak s ohledem na jeho prosazení, tak i s následnou 

situací a postoji po jeho uzákonění. To dokazuje jak portál STUD Brno, Colour Planet
33

, 

tak i Lesbický koutek, protože tyto portály mají dokonce zvláštní sekci na téma 

registrované partnerství. Portál Bengáles
34

 též reflektuje téma registrovaného partnerství 

v rámci aktualit na úvodní straně, ale samostatnou sekci nemá. 

      Webové portály STUD Brno, eLnadruhou, Lesbický koutek, Colour Planet, Bengáles 

nebo Proud většinou poukazují na další práva a změny uvnitř zákona registrovaného 

partnerství. Jednak společný majetek a pozůstalostní důchody. Také vztah k dětem, kdy 

rodič nemá zajištěno, že v případě úmrtí partnera (biologického rodiče) se bude moci o dítě 

starat. Třetí věcí je situace cizinců v registrovaném partnerství, kteří nezískají trvalý pobyt 

na území ČR. Mohu to dokázat na příkladě webového portálu STUD Brno, který to 

zdůrazňuje. ,,Registrovaní partneři by (…) měli mít společné jmění, pozůstalostní důchody 

a s tím související výhody, což nyní zákon neumožňuje. Není také dořešen vztah k dětem 

(…), pozice cizích státních příslušníků ve vztahu k registrovanému partnerství.’’ (STUD 

Brno, 2007) I webový portál eLnadruhou se zabývá touto problematikou, protože toto téma 

často prezentuje. ,,Homosexuálové tak tvrdí, že je zákon diskriminuje, protože zatímco jako 

jednotlivci (kteří žijí tzv. na hromádce) děti adoptovat mohou, v homosexuálním svazku to 

nelze.’’ (eLnadruhou, 2009; zvýraznění v originále) O adopci dětí stejnopohlavními páry 

budu více hovořit v kapitole 3.3.2 Téma adopce dětí a homoparentalita jako převládající 

cíl. Na druhou stranu ale webový portál Colour Planet vyzdvihuje situaci nemovitostí 

vlastněnou partnery. ,,Institut manželství a registrovaného partnerství je z hlediska dědictví 

odlišný pouze v daňové problematice, kde v případě registrovaného partnerství neexistuje 

osvobození od dědické daně při dědění nemovitosti. V případě úmrtí jednoho z partnerů 

může být druhý z partnerů vždy primárním dědicem.’’ (Colour Planet, 2009) 

     Tyto webové portály se nejen zajímají o české občany, ale též dbají i na možnou 

přítomnost cizince, který vstoupil do registrovaného partnerství, ale nemá šanci na trvalý 

pobyt v České republice. Kdežto k uzavření svazku na českém území stačí, aby občanem 

České republiky byl pouze jeden z partnerů. Portál Colour Planet zdůrazňuje, že cizinců 

v registrovaném partnerství přibývá, což dokazuje i statistikou. ,,U 75 z nich byl jedním z 

partnerek či partnerů cizinec. Nejčastěji ze Slovenska, za poslední půlrok přibylo celkem 

                                                           
33

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 8 
34

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 9 
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16 partnerů ze zemí jako je Gruzie, Turecko, Austrálie, Argentina, Brazílie nebo Čína.’’ 

(Colour Planet, 2009; zvýraznění v originále) S tím souhlasí i portál Bengáles, který 

potvrzuje, že často ,,(…) jedním z partnerů či partnerek je cizinec. (…) Je znát, že česká 

gay a lesbická minorita je opravdu kosmopolitní a využívá všech možností, které současné 

možnosti dávají.’’ (Bengáles, 2010) Z toho plyne, že LGBT komunity jsou liberální a 

otevřené k svazkům s jedinci jiné národnosti. Také si myslím, že to souvisí s možností 

volby, kdy si jedinci z těchto komunit mohou svobodně zvolit svého partnera, se kterým 

chtějí uzavřít svazek. V této souvislosti se přikláním k multikulturalismu
35

, který se snaží, 

aby v jednom státě mohli žít jednotlivci i skupiny jiné kultury. Podle mého názoru se jedná 

i o to, naučit lidi alespoň částečně porozumět jiným kulturám, zvětšit mezi námi povědomí 

o jiných kulturách a zbavit společnost předsudků vůči jiným kulturám. Tím by se snížila 

netolerance mezi lidmi různých kultur a ras. U mnoha společností se vyskytuje několik 

etnických skupin, které společně vytvářejí jeden politický a ekonomický celek, ale přitom 

jsou vzájemně oddělené například svými zvyky, hodnotami, chováním apod., což zcela 

jistě souvisí i s případem registrovaného partnerství. 

     Tyto webové portály právě kriticky reflektují situaci v České republice v rámci 

registrovaného partnerství v nerovnoměrném postavení, konkrétně neudělením občanství. 

Tento portál tedy ukazuje, že jedinec, který vstoupil do partnerství, pocházející z jiné 

země, má jasně stanovené hranice. Tyto hranice určují, zda cizinec bude přijat či nepřijat 

do většinové společnosti dané země. S tím souvisí i výskyt mocenské pozice České 

republiky, která o tom může rozhodovat. Z toho vyplývá, že uzákonění registrovaného 

partnerství představuje určitý posun v sebereprezentaci těchto portálů a ve způsobu, jak 

hovořit o LGBT komunitách v České republice. 

     Na základě analýzy se dá říci i další pozoruhodná věc, že mediální vystoupení 

nejznámějších gayů a leseb má pozitivní význam v tom smyslu, že tyto osobnosti z oblasti 

showbyznysu mají určitý vliv na společnost v České republice. Z webových portálů tedy 
                                                           
35

 Multikulturalismus – ,,1) vždy se pojí s představou, že soudobé moderní společnosti jsou protkány 

kulturními diferencemi, které oddělují různé skupiny obyvatel, přičemž 2) tyto skupiny jsou zpravidla 

chápány na základě přinejmenším jedné z následujících kategorií: kultura, rasa, etnicita, identita, 

náboženství, socio-ekonomická třída, gender (pohlavní příslušnost), sexuální orientace, nebo tělesná (či 

duševní) handicapovanou [Kinchloe – Steinberg 1997], a 3)  slovo multikulturalismus vždy 

implikuje přesvědčení, že tyto skupiny si nejsou navzájem rovny stran přístupu k ekonomickým, politickým a 

symbolickým zdrojům distribuovaným jak v rámci jednotlivých státních útvarů, tak na poli globální 

společenské situace.’’ (Hirt in Šubrt, 2008: 294) 
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vyplývá, že po roce 2006 se LGBT osobnosti daleko více veřejně angažují v mediálním 

prostoru, z čehož webové portály profitují a poukazují na to. Tím se posiluje pozitivní 

kolektivní LGBT identita. Argumentovala bych tím, že pokud se tato angažovanost LGBT 

osobností objevuje až po roce 2006, tak to zcela jistě souvisí s uzákoněním registrovaného 

partnerství. To dokazuje webový portál Colour Planet, který oznamuje nejrůznější svazky 

celebrit v české společnosti. ,,Osmadvacetiletý tanečník, choreograf a producent Yemi 

A.D. řekl v sobotu 24. července „ano“ svému o rok mladšímu příteli Jaromíru 

Smetanovi.’’ (Colour Planet, 2010; zvýraznění v originále) Nebo další slavný pár, který 

tuto skutečnost potvrzuje. ,,Právě dnes uplynuly 3 roky od ‘svatby roku’ Pavla Vítka a 

Janise Sidovského, které se zúčastnil snad celý český šoubyznys.’’ (Colour Planet, 2009; 

zvýraznění v originále) Domnívám se, že celebrity prostřednictvím médií a veřejného 

výstupu o ,,jinakosti’’ představují osoby, které jistým způsobem pomáhají odbourávat 

pocity studu, které někteří lidé pociťují. S tím je spojeno i vnímání vlastní sexuální identity 

jedinců, díky které se dost lidí cítí stigmatizováno. Nakonec právě kapitola 2.3.2 Politika 

identity v teoretické části objasňuje, že stigma spočívá nejen v nevhodných atributech 

jedince, prostřednictvím kterých nezapadá do normativních stereotypů a měřítek většinové 

společnosti, ale zároveň upozorňuje na určité stigma, čímž konkrétní kategorii upevňuje. 

Na tomto portálu mohu tuto skutečnost dokázat, jelikož upevňuje veřejný obraz jinakosti či 

odlišnosti a tím dává najevo, že se jedná o něco opravdového. 

     Myslím si, že zde se dá ukázat posun po uzákonění registrované partnerství, protože 

tyto portály více reflektují náklonnost ke stejnému pohlaví, které neznamená narušení 

společnosti, ale pouhý výskyt vícero identit. Domnívám se, že se tak děje na základě 

prezentací známých osobností na toto téma, které mohou společnost donutit přemýšlet a 

zamyslet se nad tím, že existují jedinci, kteří nezapadají do tradiční představy společnosti, 

tedy ,,normality’’, která ale neznamená nic špatného, ale poukazuje na rozmanitost 

lidských identit. To potvrzuje i portál Bengáles hudební skupinou Gossip, která zavítá 

do Prahy. ,,Z outsiderky Beth Ditto, která by měla být podle všech zvrácených pojetí 

‘normálnosti‘ deklasovaná – lesba s nadváhou – se najednou stala vostrá a uznávaná 

mluvčí doposud nijak nereprezentované minority. Přesně tohle je revoluce a důvod, proč se 

zakládají kapely: abyste všem ukázali, že ne ‘vy’, ale ‘oni‘ se pletli, když se vám 

vysmívali.’’ (Bengáles, 2010; zvýraznění v originále) 

     Argumentovala bych ale tím, že webové portály též vypovídají o tom, že celebrity 

hlásící se ke gay či lesbické orientaci, tvoří mocenský a emancipační aspekt této komunity. 
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Přičemž hovořit o moci v rámci marginalizovaných skupin je velký posun kupředu, jelikož 

koncept moci je vždy přiřazován autoritám a v tomto případě většinové společnosti, která 

vytváří přirozený společenský řád. Portály ukazují, že existuje i pojetí moci uvnitř gay a 

lesbické komunity, konkrétně mezi známými celebritami představující moc, která pramení 

z popularity, sledovanosti v médiích a prostředků, díky kterým mohou artikulovat své 

zájmy a aktivity.  

     Domnívám se, že na jednu stranu mohou tyto celebrity dodat odvahu lesbám a gayům, 

aby přestali utajovat svou skutečnou sexuální orientaci, ale je také možné, že v každé 

společnosti jsou jedinci, kteří se rádi dívají a poslouchají své vzory a idoly. To na druhou 

stranu může pro tyto populární gaye a lesby znamenat určitý obchod a zviditelnění se, tedy 

zrealizování aktivit pro svůj vlastní prospěch. Na druhou stranu si ale i portály LGBT 

komunit „přivlastňují“ otevřenost známých celebrit pro emancipační účely. Například se 

často na těchto portálech objevuje coming-out či otevřenost Anety Langerové. 

,,Nejvlivnější osobou v české gay a lesbické komunitě je zpěvačka Aneta Langerová.’’ 

(STUD Brno, 2010)  

     Další zajímavou událostí, která se stala v souvislosti s uzákoněním registrovaného 

partnerství, je akce queer filmového festivalu Mezipatra, kterou konkrétně reflektuje 

webový portál STUD Brno. Tento festival nezískal podporu od města Brna, kde zároveň 

vznikl. ,,Stejně jako loni, i letos zamítli zastupitelé drtivou většinou přidělit dotaci na 

největší festival svého druhu v Česku.’’ (STUD Brno, 2010) Na tomto příkladě se dá 

ukázat, že poté, co se podařilo uzákonění registrované partnerství, město Brno neprojevilo 

o tento festival zájem a podporu. To zní celkem jako paradox, jelikož bych očekávala, že 

tento festival bude odmítán spíše před uzákoněním než po uzákonění registrovaného 

partnerství. Tím, že došlo k jeho zlegalizování, vnímám jako více otevřený prostor 

k pořádání akcí týkajících se nejen gay a lesbické komunity a tématu registrovaného 

partnerství, ale i celou LGBT komunitu, pro kterou je konkrétně filmový festival Mezipatra 

pořádán. Důvod pro nepodpoření tohoto festivalu údajně tkví v ekonomické krizi, ,,(…) při 

rozhodování bylo nutné přihlédnout i k ekonomické krizi.’’ (STUD Brno, 2010) To ale 

webový portál prezentuje jako výmluvu, jelikož chce město Brno poskytnout peníze spíše 

na jiné projekty. Na druhou stranu z toho ale vyplývá, že registrované partnerství není 

automatickým krokem vpřed v emancipaci LGBT komunit a respektu společnosti. 

     Tuto situaci bych interpretovala jako sklon k homofobii z pozice mocenských autorit, 

které mohou rozhodovat i o financování těchto akcí, které je často rozhodující i pro jeho 
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uskutečnění. Na tomto příkladě se také dá ukázat hierarchické uspořádání společnosti, ve 

které rozhodují a řídí společnost jedinci s nadřazenou mocenskou pozicí. Koneckonců je 

důležité si uvědomit, že právě diskriminované neboli marginalizované skupiny, mají 

nejmenší zdroje a nástroje k artikulaci svých potřeb a práv. Jak uvádím i v kapitole 2.4.1 

Druhy diskriminace, Taylor (2001: 55) hovoří o uznání jako lidské potřebě, která je 

univerzální pro všechny a otázka moci hraje uvnitř komunity důležitou roli. Kultura má 

totiž právo určit si, co chce uznat a co nechce, ale v konečném důsledku v tom hrají stejně 

roli moc a peníze. Domnívám se, že se tento problém týká celého LGBT hnutí a všech 

menšin ve společnosti.  

     Z portálů je zřejmé, že od doby, co byl přijat zákon o registrovaném partnerství, 

vstoupilo do formálně uzavřeného svazku velké množství homosexuálních párů. ,,Už čtyři 

roky mohou v Česku gayové a lesby legalizovat své svazky díky Zákonu o registrovaném 

partnerství. Této možnosti dosud využilo 994 párů, z toho 703 mužských a 291 ženských.’’ 

(Bengáles, 2010) Portál STUD Brno uvádí i minimální rozvodovost homosexuálních párů 

oproti heterosexuálním párům. ,,(C)elkově mezi registrovanými partnery panuje minimální 

rozvodovost.’’ (STUD Brno, 2010) Jediné možné místo, ,,(…) kde se mohou nechat 

oficiálně oddat, je brněnská radnice,’’ (STUD Brno, 2010) Webový portál Colour Planet 

představuje celkovou situaci sezdaných párů za dobu pěti let. ,,Za pět let možnosti vstoupit 

do registrovaného partnerství toho využilo 1181 párů, z toho 831 mužských a 350 

ženských. Svůj záměr zůstat v registrovaném partnerství se rozhodlo za tu dobu ukončit jen 

89 dvojic, 47 mužských a 44 ženských.’’ (Colour Planet, 2011; zvýraznění v originále) 

     Na základě výzkumu mohu říci, že portály poukazují i na rozvodovost homosexuálních 

párů, ale zajímavé je, že konkrétně portál Colour Planet poukazuje na rozvodovost po 

necelém roce od doby uzákonění registrovaného partnerství a odkazuje na větší 

rozvodovost u lesbických párů. ,,O rozvod požádaly pouze tři lesbické páry, zdá se, že 

mužské dvojice v partnerství setrvávají pevněji.’’ (Colour Planet, 2008) Ve všech 

případech došlo k rozvodu po velmi krátké době, ale nejzajímavější případ nastal u žen, 

kdy jedna podstoupila operaci na změnu pohlaví a stala se mužem. Druhá žena s tím 

nesouhlasila. 

     Portály tedy reflektují, že uzavřením registrovaného partnerství nemusí nutně docházet 

ke sblížení a větší spokojenosti partnerů/ek. Argumentovala bych tím, že ne všichni gayové 

a lesby jsou schopni v takovém svazku fungovat. Tím ale nechci vůbec říci, že u 

heterosexuálních párů je to jinak. Naopak se domnívám, že důvody těchto rozvodů mohou 
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být podobné jako u heterosexuálních párů, které po nějaké době manželství zjistí, že to 

není to pravé, nebo jim takový druh soužití nevyhovuje. Na jednu stranu si ale myslím, že 

to od ženy, která se nechala přeoperovat na muže, bylo nezodpovědné vůči své partnerce, 

která s tím nesouhlasila. Žena, která plánovala tuto operaci podstoupit, měla upozornit 

svou partnerku o tomto zásadním úmyslu. Je zcela pochopitelné, že druhá žena se musela 

cítit zrazená a zřejmě ji ani nebyla vynaložena taková důvěra, když jí tuto skutečnost druhá 

žena neřekla. Na druhou stranu se též mohlo jednat o strach ženy, že když podstoupí 

operaci před uzavřením registrovaného partnerství, může o svou partnerku přijít a nikdy 

s ní do svazku nevstoupí. Patrně se i domnívala, že po uzavření už bude menší 

pravděpodobnost, že ji kvůli tomu druhá žena opustí. V této situaci se může přeoperovaná 

žena, tedy již muž, jevit jako sobecký a sebestředný, ale existuje hodně jedinců, kteří 

vstupují do manželství či registrovaného partnerství a tají podstatné věci. 

     Jak webové portály LGBT komunit informují, rozvod u registrovaných párů není 

složitý a posuzuje se pouze to, zda partnerství funguje. ,,Registrace se budou ukončovat u 

soudu, stejně jako manželství. Procedura bude jednodušší, protože páry nebudou mít 

společné děti ani jmění, budou po sobě moci jen dědit.’’ (STUD Brno, 2006) Jinými slovy 

,,(u)končit registrované partnerství lze jeho zrušením soudem, a to na návrh jednoho 

z registrovaných partnerů.’’ (Právní linka, 2009) Z toho vyplývá, že rozvody u 

registrovaných párů se mohou zdát jako nekomplikované, protože páry nemusí řešit 

náročné záležitosti oproti heterosexuálním párům. Chci říci, že i když se jedinci rozhodnou 

vstoupit do registrovaného partnerství, nemusí mít tolik obav z toho, když partnerství 

nevyjde. Čímž zároveň neříkám, že vstup do registrovaného partnerství berou partneři na 

lehkou váhu, ale domnívám se, že jsou zde minimální starosti, když to nevyjde. Zatímco u 

heterosexuálních párů se řeší spousta věcí, než se jedinci rozhodnou tento krok udělat. 

Například majetkové a finanční záležitosti, změna jména, předmanželské smlouvy apod. 

     Portál STUD Brno konkrétně uvádí body zákona o registrovaném partnerství, který 

homosexuálním párům zajišťuje: 

 

 ,,upravuje vznik a zánik svazku osob stejného pohlaví 

 partneři a partnerky budou uzavírat svazek prohlášením před matričním úřadem 

 svazek osob stejného pohlaví se bude zapisovat do občanského průkazu  

 osobám stejného pohlaví zaručí nárok na informace o zdravotním stavu partnerů 

 osobám stejného pohlaví umožní dědit stejně jako manželům  
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 počítá se vzájemnou vyživovací povinností osob stejného pohlaví’’ (STUD Brno, 

2007) 

 

A právě portály se snaží prosadit nové požadavky uvnitř zákona, které by zajistily další 

práva registrovaných párů. Například adopce dětí a homoparentalita.                 

     Na těchto příkladech jsem chtěla ukázat, jak velký zájem je ze strany gayů a leseb o 

uzavření partnerství od doby jeho uzákonění. S tím souvisejí i kladné postoje ze stran 

úřadů a pokrok od roku 2007, která se týká formy obřadů. ,,Matriční úřady nemají k 

uzavírání registrovaných partnerství větší výhrady. Spokojenost je jak na straně 

matrikářek, tak i na straně gay a lesbických párů, které se rozhodly své vztahy zlegalizovat 

i před zákonem. Ty už se ve většině případů nespokojují jen s neosobním prostředím 

kanceláří úřadů, ale volí slavnostní formu obřadu, kterou jim umožňuje zákon, a to nejen v 

obřadních síních radnic a magistrátů, ale i na honosnějších a atraktivních místech.’’ 

(Colour Planet, 2008)  

     V neposlední řadě nesmím zapomenout na dva portály Transforum
36

 a Translidé
37

, jichž 

se tato témata též dotýkají. Translidé se totiž často považují za ženy či muže, 

heterosexuální či homosexuální jedince a v tomto ohledu je pro ně registrované partnerství 

stejně relevantní, jako pro všechny ostatní gaye a lesby. Musím ale podotknout, že z větší 

části odkazují na jiné portály, které se tím zabývají, nebo toto téma prezentují v menší míře 

než ostatní analyzované portály. Například odkazují na STUD Brno, Colour Planet nebo 

Rozdílné Rytmy. Takže uzákonění registrovaného partnerství představuje posun vpřed pro 

každou LGBT komunitu bez výjimky. Ovšem na webových portálech translidí většinou 

převažuje téma změny pohlaví. ,,V případě osob žijících převážně v genderové roli 

spojované s jiným pohlavím, než jaké odpovídá jejich chromozomálnímu, respektive 

právnímu pohlaví (…). Chybí zde ovšem motivace k příslušným lékařským a právním 

krokům, což jejich situaci na straně jedné zjednodušuje, avšak zároveň vede k trvale 

zvýšenému riziku diskriminace.’’ (Analýza, 2007: 14) Toto tvrzení spíše platí pro 

transsexuály/ky, kterých se především týká lékařské hledisko, protože transsexualita 

spočívá ve snaze změnit své pohlaví. Ale ,,(…) transgender populace je většinou 

definována především překračováním genderových rolí a identit, což je ale velmi 

                                                           
36

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 10 
37

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 11 
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nekonkrétní. Jako transgender lidé jsou tedy označováni lidé žijící částečně nebo trvale v 

roli opačného než právního pohlaví, ale mnohdy zároveň neurčité množství dalších lidí, 

kteří se k trans identitě nijak nehlásí.’’ (Analýza, 2007: 14)  

     Na druhou stranu ale webový portál Translidé prezentuje uzákonění registrovaného 

partnerství sice ,,(…) jako demokratický institut, který (…) zajistí tutéž oporu v zákoně, 

jakou má heterosexuální většina. Jenže: jedna věc je zákonem podpořený svazek, druhá - 

čím konkrétním ho naplníš. (…) Máme šanci pokusit se o jakousi alternativu k 

heterosexuálnímu modelu soužití, ale zároveň se této možnosti jakoby vědomě zbavujeme.’’ 

(Translidé, 2003) Trans komunita sice vnímá registrované partnerství jako posun 

k demokracii, ale na druhou stranu pochybuje o možném zrovnoprávnění homosexuálního 

a heterosexuálního modelu partnerství. Portál Transforum se zabývá komplikovanou 

změnou pohlaví v rámci registrovaného partnerství, protože jsou ,,(…) nově definovány 

některé podmínky, které jsou překážkou pro změnu pohlaví a to: trvající manželství či 

registrované partnerství, věk nižší než 18 let a výkon trestu/ochranné léčby.’’ (Transforum, 

2011) Tento portál zastupuje zájmy transsexuálních lidí v České republice, což potvrzuje i 

druh problému, který řeší. Hlavní zájem portálu Transforum se týká lékařského zákroku na 

změnu pohlaví, který i po uzákonění registrovaného partnerství má spoustu překážek. 

Souhlasím s tím, že uzákonění registrovaného partnerství neumožňuje příliš možností a 

práv pro trans komunitu v České republice. 

     Díky analýze těchto dvou webových portálů mohu říci, že uzákonění registrovaného 

partnerství není vždy příčinou všech demokratizujících proměn uvnitř LGBT komunit 

v České republice. V tomto případě se jedná o trans komunitu. 

     U webového portálu Proud je velice zajímavé, že hodně sleduje situaci LGBT komunit 

v celé Evropě. Například na svém portálu zveřejňuje články jako ,,Polský parlament zamítl 

návrhy zákona o registrovaném partnerství’’ nebo ,,Manželství v Británii již brzy’’ apod. 

Je ale zřejmé, že jako jeden z hlavních bodů považuje registrované partnerství. ,,Jsme PRO 

zrovnoprávnění partnerských vztahů a tedy dosažení legislativního stavu v ČR, kdy 

stejnopohlavní páry mohou uzavírat občanský sňatek totožný s institutem manželství 

různopohlavních párů. Jsme PRO uznání stejnopohlavních svazků za plnohodnotné vztahy 

rodinné povahy.’’ (Proud, 2011) Podobné je to i s portálem Colour Planet, což dokazují 

uveřejněné články ,,Francie chystá zákon o manželství osob stejného pohlaví’’ nebo 

,,Zlom: New York povolil gay manželství’’. 

http://www.proudem.cz/
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     V tuto chvíli již mohu říci, že LGBT komunity prezentované na webových portálech, 

uvádějí rok 2006 a zákon o registrovaném partnerství jako ,,zlom’’ ve vývoji LGBT 

tématiky. Na základě výzkumu to mohu doložit konkrétními příklady. Prvním jsou 

požadavky na nová práva v rámci registrovaného partnerství týkající se uzavírání sňatků 

s jedinci jiné národnosti, možnost individuální adopce a majetkové požadavky. Díky těmto 

snahám, o které se LGBT komunity pokouší od doby uzákonění registrovaného partnerství, 

se vyskytuje základní předpoklad účinnosti způsobů, jak svých cílů dosahují. Jinými slovy 

je to právě autenticita projevu sexuálních identit, která vyplývá z etnického modelu, jenž 

usiluje o vytvoření gay a lesbické identity ve smyslu legitimní menšiny prostřednictvím 

oficiálního uznání, které by mohlo zajistit další práva (viz 2.3.2 Politika identity). Tento 

model tedy považuji za prospěšnou strategii boje o uznání, protože jeho ,,(…) určujícím 

rysem je protest proti společensky nařízené kategorizaci tím, že se lidé na jejím základě 

začnou organizovat.’’ (Translidé, 2003) 

     Od doby uzákonění registrovaného partnerství nejen vzrostl počet sezdaných, ale 

změnil se i způsob uzavření sňatků, které se dříve odehrávaly jen na úřadech a nyní se již 

pořádají i honosné obřady, které se gay a lesbické páry mohou samy zvolit. S tím souvisí i 

to, že LGBT komunity jsou liberální a otevřené ke svazkům s jedinci jiné národnosti, 

protože po uzákonění registrovaného partnerství mají větší možnost volby. 

     Dovolím si i poznamenat, že prezentace registrovaného partnerství na webových 

portálech představuje zásadní politický výdobytek pro LGBT komunitu, a že na základě 

analýzy se jedná o posun k demokracii LGBT komunit. Ten spočívá nejen ve větší 

angažovanosti, ale i ve větší vizuální otevřenosti, která obsahuje projev sexuality mezi páry 

stejného pohlaví, jak demonstrují všechny analyzované webové portály. Trans komunita to 

také tak vnímá, ale na druhou stranu více pochybuje o možnosti zrovnoprávnění 

homosexuálního a heterosexuálního modelu partnerství. To dokazují portály Transforum a 

Translidé. 

     I když nesmím opomenout homofobii z pozice mocenských autorit a hierarchické 

uspořádání společnosti, ze kterého pramení dvoudimenzionální charakter homosexuální 

identity dle Fraser (2004: 47), jak bylo vidět v případě filmového festivalu Mezipatra. 

Tento model reflektuje nepříjemnou realitu dvojí nespravedlnosti, která může souviset 

s nespravedlnostmi ostatních společenských kategorií. Na druhou stranu se po uzákonění 

registrovaného partnerství objevují veřejné výstupy celebrit a známých osobností, které se 

snaží vzbudit pozornost ohledně rozmanitosti identit. 
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     Je zřejmé, že homosexualita stále nese určité sociální stigma, protože stále existují 

jedinci, kteří svou sexualitu tají a vědí o ní jen ti nejbližší. Nemyslím si ale, že je to 

z důvodu studu nebo něčeho podobného, ale že se sami chtějí vyhnout nepříjemným 

konfliktům či situacím. To potvrzuje, co říká Goffman (2003: 9-10), že jedinci jsou ve 

společnosti kategorizováni na základě kategorií a atributů, které jsou vnímány jako běžné, 

normální a přirozené. Jinými slovy je to normativní očekávání, že se lidé budou chovat 

určitým způsobem a nevhodné atributy jedince k tomu nepatří. Homosexuálové jsou jistě 

v dnešní době z větší části tolerováni, ale jen do určité míry, z čehož vyplývá i možnost 

domáhání se dalších práv, která ale obnáší náročnou cestu k jejich dosažení. Jak je ale 

vidět, daří se to. ,,Přijetí zákona o registrovaném partnerství je zlomem. S jistou nadsázkou 

bychom mohli říci, že se jím česká společnost konečně odhodlala uznat, že ‘láska je 

láska‘.’’ (GL partnerství, 2003; zvýraznění v originále) 

 

 

3.3.2 Téma adopce dětí a homoparentalita jako převládající cíl 

 

     Jako další hlavní téma, které je velice diskutované na webových portálech, je adopce 

dětí a homoparentalita. Adopce je momentálně jedno z nejaktuálnějších témat v rámci 

LGBT komunit v České republice, což právě dokazují i zvolené webové portály. 

     Konkrétně portál Rozdílné Rytmy je primárně určen ženám a s tím souvisí i velké 

množství diskuzí a témat ohledně adopce a homoparentality. Stejné téma dost reflektuje i 

portál eLnadruhou
38

. Nutno zmínit, že občanské sdružení eLnadruhou sice na svých 

stránkách uvádí důležitost stmelování všech LGBT komunit, ale primárně se jedná o 

sdružení lesbické komunity. To bych mohla interpretovat tak, že nejdůležitějším tématem u 

lesbických žen je adopce a rodičovství leseb a gayů. 

     Webový portál Proud
39

 je nejnovější portál ze všech zde uvedených. Jak je ale vidět, 

zájem je směřován opět k problematice adopce dětí a homoparentality, což je po uzákonění 

registrovaného partnerství další největší řešenou oblastí. Koneckonců tuto skutečnost 

potvrzují i předchozí dva portály, které ukazují velký zájem o téma adopce dětí a 

homoparentalitu. Nepochybně bych k tématu adopce a homoparentality připojila též 
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 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 4 
39

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 5 

http://www.elnadruhou.cz/


88 

 

portály Stejná rodina
40

 a Lesbický koutek
41

, pro které je toto téma stěžejní, a které byly 

založeny primárně za tímto účelem. 

     Je velice zajímavé sledovat zájem o zkoumané sféry ze strany jedinců různé ,,sexuální 

orientace’’. Primárně byl portál Proud založen jak pro ženy, tak i pro muže různé ,,sexuální 

orientace’’. Portál se rovným dílem věnuje problematice adopce a homoparentality u gayů 

i leseb, čímž dochází i k větší viditelnosti toho, že i pro gaye to je podstatná součást života. 

Z toho vyplývá, že tvrzení, které jsem nastínila v teoretické části, v kapitole 2.5.4 Adopce 

dětí a homoparentalita, je pravdivé. Týká se toho, že gay muži vyvracejí, že by děti 

nechtěli, a že se nestarají o oblast adopce a homoparentality.         

     Další zajímavé odhalení tkví v tom, že založení dvou
42

 významných portálů LGBT 

komunit v České republice primárně sloužilo L/Bi/T ženám a zabývají se stejnou 

tématikou adopce a homoparentalitou. Musím ale podotknout, že portály jsou často 

provázané, jelikož na sebe často odkazují již na svých úvodních stránkách, ale u každého 

převažuje vyšší zájem o jiný aktuální problém. Jinými slovy tím, že se jeden portál bude 

více upínat na jeden okruh problémů u LGBT komunit, může se tak druhý portál více 

zaměřit na jinou problematiku, kterou může podrobněji zkoumat. 

     Portály reflektují i situaci českých zákonů, které zakazují homosexuálním párům 

adoptovat dítě, ale pěstounská péče
43

 je povolena jen jednomu z partnerů. ,,Jedná se o 

svěření do pěstounské péče (registrovaná osoba dle zákona adoptovat dítě nesmí) a 

oficiálně pouze jednomu z partnerů (registrovaným párům dle zákona pěstounství povoleno 

není).’’ (Lesbický koutek, 2011; zvýraznění v originále) K tomu, aby se uzákonila možnost 

adopce, je nutné vynaložit dlouhou a náročnou cestu. Dále uvádějí, že zájemců o 

pěstounskou péči je málo, proto jsou homosexuální žadatelé okrajovou možností 

náhradních rodičů. Musím ale zmínit zlom, který nastal v roce 2011, jenž reflektuje portál 

Colour Planet. Tento zlom se vztahuje k prvnímu registrovanému páru, který oficiálně 

získal dítě do pěstounské péče. ,,Pěstounem se stal jen jeden z partnerů, protože zákon 

nedovoluje osvojení či pěstounství homosexuálním či nesezdaným párům. Zázemí tak 

získalo postižené dítě, pro které se žádnou rodinu doposud najít nepodařilo.’’ (Colour 

                                                           
40

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 6 
41

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 7 
42

 http://rozdilnerytmy.blgz.cz/, http://www.elnadruhou.cz/  
43

 Pěstouny mohou být jednotlivci, volně spolu žijící páry i manželské dvojice. Pěstoun není zákonným 

zástupcem dítěte a k dítěti nemá vyživovací povinnost – přispívá stát. Zdroj: http://www.stud.cz/ohlasy-z-

medii/on-a-on-chtji-peovat-o-dit.html,  [cit. 26. března 2013] 

http://www.proudem.cz/
http://rozdilnerytmy.blgz.cz/
http://www.elnadruhou.cz/
http://www.stud.cz/ohlasy-z-medii/on-a-on-chtji-peovat-o-dit.html
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Planet, 2011) ,,Zatímco rodiny transsexuálek z ženy na muže nakonec mohou dosáhnout 

umělého oplodnění semenem dárce, v opačném případě zbývá pouze adopce. Roli může 

hrát i sociální postavení, které je v naší patriarchální společnosti příznivější a tolerantnější 

k transsexuálům, kteří se stávají z ženy mužem, a tudíž se posouvají jakoby na vyšší 

stupínek ve společenské hierarchii.’’ (Translidé, 2003) S druhou částí tohoto tvrzení zcela 

nesouhlasím, protože potvrzuje patriarchální řád a mužskou nadvládu ve společnosti. 

Jinými slovy je kladen důraz na důležitost mužského postavení více než na ženské 

postavení ve společnosti. Zde naopak nevidím posun po uzákonění registrovaného 

partnerství, jak v oblasti  práv pro translidi, ale ani ve vnímání trans komunity ze strany 

společnosti, jejíž pohled je velmi stereotypní. K tomu je důležité doplnit, že portál Proud 

přináší i informaci ohledně postojů veřejnosti na možnost homosexuálních párů adoptovat 

děti.  ,,Mnoho lesbických a gay párů chce být rodiči. Mnoho z nich už rodiči je! Český stát 

jim ale klade překážky, například říká, že jeden z rodičů je vůči dítěti cizincem. Většinová 

populace se takových rodin bojí, nebo si myslí, že neexistují, nebo musí být automaticky 

špatné.’’ (Proud, 2011) Zde spatřuji jasný mocenský diskurs pramenící z autoritativního 

postavení státu, který určuje normy a pokud je někdo nesplňuje, je to ,,špatné’’. Takže i 

když dochází v rámci uzákonění registrovaného partnerství k posunu ohledně prosazování 

dalších práv pro LGBT komunity, tak postavení většinové společnosti je vůči některým 

změnám stále hodně skeptická. 

     Jako zcela stereotypní pohled a předsudek vůči adopci vidím představu, že u dvou žen 

to je představitelné a u dvou mužů tomu tak není. Jinými slovy, dochází 

k esencialistickému pojetí, ,,(…) které vnímá gender zpravidla v dichotomním smyslu 

binarity maskulinita-femininita jako bytostnou a neměnnou danost (…).’’ (Knotková-

Čapková, 2010: 8) S tím právě souvisejí i konkrétní činnosti, vlastnosti apod., které se 

výhradně připisují buď ženám či mužům. Na tomto příkladě se dá ukázat esencialistické 

vnímání, které poukazuje na mateřství jako přirozenost a úděl žen. ,,Právě proto si většina 

lidí myslí, že lesby by byly schopnější vychovávat dítě než gayové.’’ (Lui, 2012) S tímto 

argumentem zcela souhlasím. 

     Gayové se také snaží o změnu v rámci osvojení dětí, pokud je jeden z partnerů 

biologickým rodičem. To mohu dokázat na portálu STUD Brno, který se snaží zdůraznit 

nejen otázku adopce dětí, ale i možnost partnera pečovat o dítě v případě, že jeho 

biologická matka či otec zemře. Na tomto příkladě se dají ukázat dvě protikladné strany, 

které se zcela vylučují. Na jedné straně má nebiologická matka či otec povinnost se starat o 

http://www.stud.cz/
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děti jako nevlastní rodiče v heterosexuálních párech, ale na druhou stranu tato matka či 

otec nemá jistotu, že se v případě úmrtí partnera stane poručníkem dítěte. Tento postoj 

k celé situaci je velice nelogický a webový portál se snaží na tuto nespravedlivou 

skutečnost upozornit. V této souvislosti ale již portál nenabízí žádné řešení a spíše 

poukazuje na to, že sice uzákonění registrovaného partnerství bylo velkým posunem vpřed, 

ale zároveň upozorňuje, že je ještě spousta práce uvnitř tohoto zákona, které je potřeba 

doplnit a zlepšit. Touto problematikou se výrazně zabývá i webový portál Lesbický koutek, 

který konkrétně říká, že ,,(z)ákon o registrovaném partnerství vůbec neřeší práva 

nebiologického rodiče na dítě vyrůstající v homosexuálním, zákonem potvrzeném svazku. 

Proto ani nestanovuje žádné vyživovací povinnosti. Kde jsou povinnosti, jsou i práva, a to 

zákon nechce.’’ (Lesbický koutek, 2007) Nebiologický rodič ,,nemůže zažádat o adopci 

dítěte svého partnera, nemůže uplatňovat jakékoli nároky na styk s dítětem po rozchodu s 

rodičem dítěte, nemůže uplatňovat jakékoli nároky na dítě v případě, že matka dítěte zemře 

a otec je znám.’’ (Lesbický koutek, 2007) 

     Domnívám se ale, že celkově dochází k diskriminaci vůči homosexuálním párům ze 

strany společnosti, která pramení z upřednostňování heterosexuálních párů ohledně adopce 

dětí a tím pádem posouvá homosexuální páry na okraj společnosti. Argumentovala bych 

tím, že společnost může být zatížena svou představou o výchově dítěte, která pramení 

z modelu tradiční rodiny. Mohou se tedy objevit předsudky vůči homosexuálním párům, 

které pramení z tradičních představ o rodině a nátlaku společnosti v oblasti vývoje dítěte, 

přesněji rozmanitost sexuální identity a psychického vývoje (viz 2.5.4 Adopce dětí a 

homoparentalita). Dochází tak k celkové zaujatosti vůči homosexuálům. 

     Webové portály také prokazují úsilí o legislativní změnu, která by homosexuálním 

párům umožnila adoptovat dítě partnera. To je jeden z hlavních cílů, který si občanské 

sdružení Stejná rodina stanovuje a skrze svůj portál ,,(…) prosazuje uzákonění možnosti 

adopce dítěte partnera.’’ (Stejná rodina, 2007) Portál Stejná rodina upřesňuje, že 

homosexuální jedinci a vstup do registrovaného partnerství nebrání svěřit dítě do péče 

partnera rodiče, ale nemá k dítěti žádná práva. ,,Děti ve stejnopohlavních rodinách však 

vyrůstají v právním vakuu. Partner rodiče má sice zákonnou povinnost podílet se na 

výchově, nemá však vůči dítěti žádná práva a dítě nemá žádná práva vůči němu, ačkoli k 

němu může mít emoční vazby stejné jako k biologickému rodiči.’’ (Stejná rodina, 2008) 

Není zde žádná jistota, že v případě úmrtí biologického rodiče by se partner stal 

poručníkem. Domnívám se, že je to velice nedomyšlené rozhodnutí, jelikož se partner 

http://www.stejnarodina.cz/
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nejen o dítě stará, ale dává mu lásku a vznikají i emoční vazby. Nikdo se tedy již 

nezamýšlí nad tím, jak by dítě mohlo trpět, kdyby o partnera rodiče přišlo. Přitom i 

z teoretické části plyne (viz 2.5.4 Adopce dětí a homoparentalita), že pro děti je lepší 

rodina gayů či lesbických žen než žádná rodina. 

     Webový portál Stejná rodina vyjadřuje nesouhlas s těmito fakty a pokouší se to změnit. 

Adopci shledává za zásadní krok, který by měl: 

 ,,dětem vyrůstajícím ve stejnopohlavních rodinách zajistit stejná práva, jako mají 

děti v heterosexuálních rodinách, 

 zaručit dětem vyrůstajícím ve stejnopohlavních rodinách základní jistoty potřebné 

pro zdravý emoční a duševní vývoj, 

 uvést situaci dětí ve stejnopohlavních rodinách do souladu s Úmluvou o právech 

dítěte, jíž je ČR signatářem.’’ (Stejná rodina, 2008) 

     Na tomto příkladě se dají ukázat i další poznatky z teoretické části (viz 2.5.4 Adopce 

dětí a homoparentalita). Portál Stejná rodina přesně koresponduje s tvrzeními z této 

kapitoly v rámci toho, že nemožnost adopce trápí české gaye a lesby nejvíce, protože 

jakmile vstoupí do registrovaného partnerství, nemohou adoptovat dítě nejen jako pár, ale 

ani individuálně. ,,Jako jednotlivec u nás může adoptovat každý plnoletý svéprávný člověk, 

kromě osoby, která uzavřela registrované partnerství. Jedná se o zjevnou diskriminaci 

registrovaných osob.’’ (Stejná rodina, 2007) Portál Colour Planet tuto situaci také na svých 

stránkách zohledňuje. ,,(…) registrované partnerství je vlastně jen symbolické. Je to 

samozřejmě úspěch, že se podařilo prosadit po tolika letech a několika návrzích. Práva ale 

pro hetero a homo páry prostě nejsou stejná.’’ (Colour Planet, 2010) Z toho tvrzení 

vyplývá, že uzákonění registrovaného partnerství není zatím natolik silné, aby umožnilo 

další práva homosexuálním párů. 

     Díky těmto sdělením vyplývá, že se jedná o diskriminaci sexuálních minorit. Podle 

všeho se tedy příslušníci sexuálních menšin setkávají s diskriminací v různých oblastech 

života (viz i 2.4.1 Druhy diskriminace). Z toho všeho plyne negativní sebehodnocení 

jedince a psychická zátěž, jelikož společnost vyvíjí velký tlak v rámci dodržování 

normativity jako něčeho ,,správného’’ a ,,normálního’’. Ale domnívám se, že je to velice 

relativní, protože si spíše kladu otázku, co je v dnešní společnosti vlastně ,,normální’’? Ne 

všichni by považovali jiné jedince s ohledem na jejich vizuální stránku a chování za 
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normální a naopak tito jedinci by se přitom sami jako normální považovali a to vše za 

stejných podmínek a pravidel společnosti. Domnívám se, že důležité je vlastí sebepojetí a 

sebepřijetí vlastní identity bez ohledu na to, jaká identita to je. Člověk nemusí umět 

všechno pojmenovat a přesně kategorizovat, pokud sám sebe přijímá a je sám se sebou 

spokojený. Tím, že nás společenské normy tlačí do binárních kategorií muž/žena, 

neodstraní ani nesmaže realitu a existenci jiných kategorií či identit, které jsou skryté či 

veřejné. 

     Portál STUD Brno pojednává i o dvou protichůdných názorech v rámci individuální 

adopce pro jedince v registrovaném partnerství. První názor zastává stanovisko ,,pro’’, 

které obhajuje postoj, ,,(…) že lesby a gayové mohou být stejně dobrými rodiči jako 

heterosexuálky a heterosexuálové.’’ (STUD Brno, 2010) Druhý názor ,,proti’’ ovšem 

s tímto názorem nesouhlasí, konkrétně poslankyně Michaela Šojdrová
44

 a říká, že pokud se 

o děti budou starat homosexuální páry, tak „(t)aková ochrana dětí není samoúčelná. Na 

první místo staví zájem dítěte, které se nemůže bránit.’’ (STUD Brno, 2010) Ministr Kocáb 

přitom zůstává zdrženlivý: „Sám se odmítám stát arbitrem takového zásadního kroku, na 

kterém se nemohou dohodnout ani renomovaní odborníci (...). Jestli nakonec vládě návrh 

předložím, nebo nepředložím, záleží na mnoha okolnostech, které nemohu nyní odhadnout. 

Osobně mám za to, že čas pro takový krok ještě nenazrál,’’ (STUD Brno, 2010) 

     Znovu se vyskytují názory týkající se homosexuálních párů, které mohou být stejně 

dobrými rodiči jako heterosexuální páry. S odpovědí Kocába vůbec nesouhlasím, jelikož se 

vyjadřuje jako nadřazená autoritativní osoba, která má v rukou možnost se pokusit něco 

změnit, ale nikdo neví, zda to udělá. Navíc se Kocáb odvolává na odborníky, čímž se opět 

dostávám k myšlence, že z genderové perspektivy profesionálové vyvolávají pocit 

nadřazenosti, která je spojena s mocí. Z čehož plyne i o to, že cokoliv řekne a udělá 

odborník, je správné. Takže se zde objevuje zřejmý mocenský diskurz, který je v rukou 

vzdělaných odborníků, jejž bychom měli respektovat. V tomto případě jde o sociální 

kontrolu, pokud nám někdo diktuje a říká, jak se máme chovat, co je akceptovatelné a 

žádoucí, abychom byli přijati většinovou společností. Jinými slovy, ,,(…) sociální kontrola 

nebo zachovávání veřejného pořádku zcela závisí na formálních zákonech, které upravují 

chování, a na právních sankcích, kterými se trestají jejich narušitelé.’’ (Murphy, 2008: 

150) Zde mohu říci, že uzákonění registrovaného partnerství nepředstavuje posun vpřed, 
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co se týče mocenských struktur ve společnosti. Tyto struktury jsou natolik silné, že je 

pravděpodobně nemůže ovlivnit demokratický krok jako je registrované partnerství.  

     Portály také odkazují na statistické výsledky
45

 v rámci dotazování na téma sňatky a 

adopce homosexuálními páry. Například portál eLnadruhou na svých stránkách upozorňuje 

na tyto nové poznatky. ,,Přinášíme Vám včera zveřejněné výsledky Centra pro výzkum 

veřejného mínění, které byly zaměřeny na postoje české veřejnosti k právům 

homosexuálních práv.’’ (eLnadruhou, 2009) Předpokládám, že i takový pohled je přínosný 

a doplňující zároveň. Statistické výsledky pojednávají o postoji dvou třetin Čechů, kteří 

nesouhlasí se sňatky a adopcemi gayů a leseb. I tak se zde vyskytují dvě stanoviska ,,pro‘‘ 

a ,,proti‘‘. 

     Je zajímavé, že častěji se ke stanovisku ,,pro’’ kloní lidé, kteří osobně znají nějakého 

gaye či lesbu, též lidé ve věku 15 až 29 let a lidé s dobrou životní úrovní. Ke stanovisku 

,,proti’’ se hlásí římští katolíci, lidé starší 60 let a jedinci, kteří svou životní úroveň 

označují jako špatnou. Z tohoto porovnání vyplývá, že důležitá je lidská komunikace a 

zkušenost s gayi a lesbami pokud jde o stanovisko ,,pro’’ a jednoznačně jsou liberálnější 

jedinci mladší věkové skupiny, což je pravděpodobně zapříčiněno větší informovaností, 

otevřeností k tématu a veřejného přihlášení jedinců k jiné sexuální orientaci. Posledním 

důvodem jsou lidé s lepší životní úrovní. Myslím si, že hlavní důvod, proč tomu tak je, 

pramení z větší svobody, kterou díky penězům mají. Lidé, kteří se nemusí strachovat o to, 

že nemají dostatek peněz, jsou klidnější a spokojenější bez většího stresu, jak zajistit sebe a 

rodinu. Mají též větší přístup ke zdrojům, které mohou ovlivnit. 

     Římští katolíci se staví na opačnou konzervativní stranu, jelikož náboženství celkově 

nesouhlasí s homosexuály a uznává pouze tradiční model rodiny. Pokud se bavíme o starší 

generaci nad 60 let tak se domnívám, že to souvisí s tím, že o homosexualitě se dříve 

vůbec nehovořilo a bylo to určité tabu, tajemství. Nikdo se k ní nehlásil, jelikož vyvolávala 

pocit studu a hříchu. Co se týče jedinců, kteří svou životní úroveň označují jako špatnou, 

pokládám jako protiklad k postojům majetných lidí. V tomto případě jsou to lidé více 

vystresovaní kvůli zabezpečení sebe a rodiny, s čímž souvisí i menší svoboda, která je 

omezena finančními prostředky. 

     Podle dalších statistik jsou postoje české veřejnosti k právům homosexuálních párů 

odmítavější oproti roku 2005. ,,Negativní postoje vyjadřované např. v průzkumech 
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 Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. 
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veřejného mínění odrážejí jen neznalost respondentů, kteří si činí názor na něco, co ze své 

osobní zkušenosti neznají.‘‘ (STUD Brno, 2010) Mohu se jen domnívat, že prosazení 

adopce u homosexuálních párů je natolik komplikovaná situace, že většině lidí se zdá až 

jako nereálná. Také si myslím, že v české společnosti velice převažuje tradiční model 

rodiny, který je hluboce zakořeněný ve většinové společnosti. V neposlední řadě 

předpokládám, že se jedná o koncept ,,přirozenosti’’, který zahrnuje matku jako 

pečovatelku o dítě a mateřství jako přirozený úděl ženy. Jinými slovy, představa dvou gayů 

jako otců vyvolává u mnoha jedinců pocit nepřirozenosti a zvláštnosti. Čím více se o 

daném tématu bude mluvit, diskutovat a informovat v rámci celé společnosti, tím více se 

odstraní určité bariéry, které brání některým lidem odhalit svou vlastní identitu. Často 

slýchávám, jak lidem nevadí objetí či dotek dvou žen, jelikož se jim to zdá přirozené, ale u 

dvou mužů se jim to zdá jako nepřijatelné. Předsudky, které s tímto názorem souvisí, jsou 

ale často neoprávněné, protože lidé jsou náchylní ke zkreslování a zobecňování informací 

bez zažitých zkušeností. Často i přebírají názory od jiných lidí, aniž by se snažili vytvořit 

si svůj vlastní názor.  

     Jak jsem zmiňovala, webové portály Rozdílné Rytmy a eLnadruhou hodně reflektují 

téma adopce dětí a homoparentality. Především se zaměřují na nejrůznější akce pro 

lesbické matky a jejich děti. Například ,,Víkend pro duhové rodiny’’, ,,Dámská jízda‘‘, 

,,Výlet na Říp‘‘, ,,Chystá se víkend na vodě’’  nebo ,,Výlet na Zámek Loučeň’’ apod. 

Většinou je tam i konkrétní pozvání v následující podobě. ,,Zveme vás tedy na víkendové 

setkání lesbických matek a jejich dětí.’’ (Rozdílné Rytmy, 2011) Není zde tedy vysloveně 

možnost pro gay otce, kteří asi patrně nejsou bráni jako možní rodiče. Je pravda, jak 

vyplývá i z teoretické části (viz 2.5.4 Adopce dětí a homoparentalita), že existuje 

asistovaná reprodukce pro lesby, ale bohužel gayové tuto možnost nemají a připadá v úvahu 

jen adopce, která zatím není v České republice možná. „Asistovanou reprodukci podle 

odstavce 1 písm. b) lze provést na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto léčbu 

hodlají společně podstoupit (dále jen ‘neplodný pár’), jestliže je ze zdravotních důvodů 

málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem, 

nebo jestliže existuje prokazatelné riziko přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad. 

Žádost obsahuje souhlas muže s provedením umělého oplodnění ženy; souhlas musí být 

opakovaně vysloven před každým provedením umělého oplodnění. Žádost nesmí být starší 

než 24 měsíců; je součástí zdravotnické dokumentace ženy.“ (Stejná rodina, 2007; 

zvýraznění v originále) Nejspíš je to myšleno i tak, že si ženy jako matky budou více 
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rozumět a mohou si tak sdělit, jak vnímají rodičovství  apod., což by gayové nemohli. 

Webový portál eLnadruhou také ve velkém množství prezentuje pozvánky a upozornění 

ohledně akcí pro děti a rodiče, jako je Den matek a Mezinárodní Den Žen, Lesbická párty, 

Dětský den a relax pro rodiče nebo Dětský den a relax, apod. Ráda bych zdůraznila, že tyto 

akce pro děti a rodiče, na které tyto dva portály odkazují, zároveň akce organizují. Velký 

zájem tedy směřuje k dětem, rodičům a svátkům týkajících se žen především od roku 2010 

až do současné doby. Zde vidím velký posun po uzákonění registrovaného partnerství, 

který se týká realizování akcí, programů a výletů pro lesbické rodiny, kde se zároveň řeší 

problémy a otázky, které jsou pro ně specifické. 

     Portál eLnadruhou navíc prezentuje postoje, které jsem rozdělila na stanoviska ,,pro’’ a 

,,proti‘‘ adopci homosexuálními páry. ,,Ačkoliv je česká společnost ke gayům a lesbičkám 

poměrně tolerantní, adopce dětí homosexuálními páry stále narážejí na odpor.’’ 

(eLnadruhou, 2008; zvýraznění v originále) Na pozici ,,proti’’ se staví odpůrci, kteří se 

domnívají, že takový druh výchovy může dětem uškodit. Pro pozici ,,pro’’ je zde 

argument, že podle výzkumů výchova homosexuálním párem neznamená, že dítě bude 

také gay či lesba. Tento argument je též součástí i teoretického východiska, který uvádím 

(viz 2.5.4 Adopce dětí a homoparentalita). Svým způsobem má soužití s homosexuálními 

rodiči vliv na vývoj dítěte, ale převážně z důvodu možné šikany a diskriminace ze strany 

vrstevníků a okolí. Nejistotu z těchto nepříjemných následků mají ale i homosexuální páry, 

které se obávají názorů většinové společnosti. 

     Podle analýzy je v České republice velká rozvodovost a hodně dětí se rodí do 

neúplných rodin. Sexuolog Zvěřina k tomu říká: „Nemohou-li děti ani teoreticky plodit, 

neměli by je ani adoptovat. Měli bychom se soustředit spíše na práva dvojic k dětem, které 

skutečně vychovávají, tedy dítě jednoho z členů páru. V takovém případě bych považoval 

rozšíření registrovaného partnerství za velice rozumné.’’ (eLnadruhou, 2008) Na jednu 

stranu je kladné, že se Zvěřina přiklání k variantě nového práva uvnitř registrovaného 

partnerství, ale začátek jeho odpovědi je velice rozporuplný, poněvadž dle mého názoru 

vzbuzuje rychlé odsouzení jedinců, kteří jen touží mít vlastní úplnou rodinu. Je zde zahrnut 

právě postoj odborníka, čímž se domnívám, že to mělo povýšit a zapříčinit důležitost 

tohoto tématu. Tím, že je zde zahrnuto i tvrzení vzdělaného odborníka, je cílené, aby text 

upoutal více lidí. Tento argument se shoduje i s předchozí kapitolou 3.3.1 Téma 

registrované partnerství jako politický výdobytek, kde je také důraz na odbornost. Na 

http://www.elnadruhou.cz/cz/novinky/693-detsky-den-a-relax-pro-rodice/
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základě analýzy mohu potvrdit, že mocenský diskurz odborníků a profesionálů se prolíná 

ve všech sférách LGBT komunit. 

     Jak analýza ukazuje, portály pojednávají i o zájmech dítěte, aby vyrůstalo v harmonické 

rodině, kde je dítě nejdůležitější osobou v celém tom úsilí o uzákonění adopce 

homosexuálními páry. Jak například demonstruje portál Translidé, že ,,(…) jednotlivcům 

nesmí být odpíráno právo plodit, vychovávat nebo adoptovat děti nebo vykonávat 

rodičovská práva a povinnosti v nejlepším zájmu dítěte jen na základě toho, jaké mají oni, 

jejich partneři nebo děti chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození, 

prvotní pohlavní roli nebo jak definují a vyjadřují svou pohlavní identitu.’’ (Translidé, 

2003) S tím souhlasí i portál Lesbický koutek, který upozorňuje na to, že by ,,(…) mělo 

opakovaně docházet k tematizování problémů fungování a funkčnosti širší rodiny vztahu 

k dítěti homosexuálního páru, k pokusům vtáhnout tyto příbuzné do debat o rodičovství 

homosexuálů, věnovat jim v jejich rámci dostatek prostoru a pozornosti.’’ (Lesbický 

koutek, 2007; zvýraznění v originále) Součástí toho je i skutečnost, že muž či žena, který/a 

žije sám/sama, si dítě adoptovat může, ale dva muži nebo dvě ženy, kteří/ré spolu žijí, už 

nemohou. ,,Jako jednotlivec u nás může adoptovat každý plnoletý svéprávný člověk, kromě 

osoby, která uzavřela registrované partnerství. Jedná se o zjevnou diskriminaci 

registrovaných osob.’’ (Stejná rodina, 2007) Domnívám se, že to opět vychází z tradičního 

modelu rodiny, kde je jedna matka, která o dítě pečuje, ale dvě matky pečující o dítě stojí 

proti tomuto modelu. Dostávám se znovu k tomu, že to představuje koncept, který je proti 

přírodě a neslučuje se s ,,normalitou’’, která je většinovou společností diktována jako 

norma. Takže se již neobjevuje jen problém gayů jako otců, ale i lesbických párů a adopce. 

     Prostřednictvím této analýzy docházím k zajímavému zjištění, že portál Translidé, který 

se soustředí převážně na zájmy translidí, reflektuje i situaci adopce a homoparentality, což 

se o portálu Transforum říci nedá. Ten se k tomuto tématu moc nevyjadřuje a spíše 

odkazuje na portál Rozdílné Rytmy. Jinými slovy, i když se díky uzákonění registrovaného 

partnerství proměňuje sebereprezentace jednoho sdružení na podporu trans komunity, 

automaticky to neznamená proměnu sebereprezentace jiného sdružení translidí. Také 

webový portál Bengáles převážně poukazuje na jiné portály v souvislosti s tématem adopce 

a homoparentality. Například na STUD Brno a Proud. 
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     Pro rozmanitost tématu adopce a homoparentality propaguje portál eLnadruhou novou 

dětskou knihu
46

, kterou považuji za obrovský krok kupředu v rámci LGBT komunit 

v České republice, jelikož tato kniha, vydaná roku 2012, je českou pohádkou o klukovi se 

dvěma mámami pod názvem Jura a lama pro děti do 4 let. ,,Děj Jury a lamy se odehrává 

na pozadí méně obvyklého rodinného modelu, nesnaží se však téma stejnopohlavních 

rodičů nijak nafukovat ani problematizovat. Je to prostě zábavná moderní pohádka plná 

zvířat, pletení a muzicírování, určená všem dětem od 4 let. Dětem, které mají dvě mámy, 

poslouží jako zobrazení jejich situace. Ostatní děti pak nevtíravým způsobem seznámí se 

skutečností, že někteří jejich kamarádi mohou mít místo maminky a tatínka třeba dvě 

maminky.’’ (eLnadruhou, 2012) Kniha nemá být odbornou brožurou na téma 

stejnopohlavních rodin, ale jak už jsem říkala pohádka, která má pobavit. Děti tak mohou 

lépe pochopit vlastní situaci mající dvě mámy. Tato kniha není určena jen pro děti 

nacházející se v této rodině, ale i pro děti, které se mohou seznámit a lépe pochopit, že 

existují i jiné děti, které nemají maminku a tatínka, ale dvě maminky. Domnívám se, že 

dochází k dalšímu pokroku díky uzákonění registrovanému partnerství, po kterém se 

otevřeně o oblasti homoparentality hovoří. Podle mého názoru tato kniha pomůže lépe 

pochopit téma gay a lesbických rodin nejen u malých dětí. Myslím si, že dospívající děti i 

dospělí si ji mohou přečíst. Předpokládám, že tato kniha přiláká pozornost mnoha lidí už 

z čisté zvědavosti. A nejen to, ale tato kniha bude zdarma nabídnuta i školám apod., s čímž 

naprosto souhlasím, jelikož by s touto problematikou měla být seznámena celá společnost 

a mohla se tomu tak přestat vyhýbat.  

     Webový portál Proud se také snaží o velkou podporu homoparentality a díky pořádání 

různých akcí a upozorňování na toto téma, dochází k větší otevřenosti a informovanosti o 

situaci adopce a homoparentality v České republice. Platforma Proud právě v rámci Prague 

Pride 2012 vytvořila nový projekt ,,Různé rodiny - stejná práva’’, aby podpořila situaci 

rodičovství gay a lesbických párů. ,,Český stát v novém zákoně zamezil lesbickým párům 

podstoupit umělé oplodnění. Také znemožnil uznání adopcí provedených v cizině. Dva gay 

páry tak nemohou přivést své děti do Česka. Ukažme, že lesby a gayové jsou a chtějí být 

dobří rodiče!’’ (Proud, 2012; zvýraznění v originále) To je další důkaz toho, že po 

uzákonění registrovaného partnerství se stále více zakládají nové projekty a programy na 

podporu homoparentality. 
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     Na základě analýzy mohu říci, že téma homoparentality se tedy v současné době v 

České republice hodně řeší. Hlavní poznatky, které z této analýzy vyplývají, jsou názory 

týkající se homosexuálních párů, které mohou být stejně dobrými rodiči jako 

heterosexuální páry. Podstatné jsou zájmy dítěte, pro které je důležité vytvořit 

harmonickou rodinu, i když se objevují obavy homosexuálních párů z možné šikany a 

diskriminace ze strany vrstevníků a okolí vůči jejich dětem.        

     Ráda bych uvedla hlavní stanoviska ,,pro’’ adopci a homoparentalitu, aby bylo zřejmé, 

v čem konkrétně spočívá zájem LGBT komunit. Toto stanovisko zahrnuje důležitost lidské 

komunikace a zkušenosti s gayi a lesbami, z čehož plynou i liberálnější postoje k těmto 

jedincům. Tato tolerance je převážně ze strany mladší věkové skupiny kvůli větší 

informovanosti a otevřenosti k tématu. Pozitivně se také k tomuto tématu staví lidé s lepší 

životní úrovní, která jim umožňuje větší svobodu, menší stres a větší klid ohledně 

zabezpečení rodiny. 

     V neposlední řadě se pořádají různé akce, ale většinou pro lesbické matky a jejich děti. 

Je pozoruhodné, jak je jasně určeno, pro jakou cílovou skupinu se výlety konají. Není zde 

příliš velká šance pro gay otce. To koresponduje s teoretickou částí (viz 2.5.4 Adopce dětí 

a homoparentalita), kde sice existuje několik variant asistované reprodukce, ale gay muži 

tuto možnost nemají a připadá v úvahu pouze varianta adopce, která je v České republice 

komplikovaná až nereálná.    

     Často jsou na portálech zakomponované i výroky odborníků a domnívám se, že je to 

částečně cílené, aby články zaujaly větší část veřejnosti. Myslím si, že problémem je 

nedostatek zdrojů a prostředků k artikulaci svých práv, zájmů a potřeb. Na druhou stranu, 

po uzákonění registrovaného partnerství, LGBT komunity vynakládají neskutečně velké 

úsilí, ze kterého vystupuje sebevědomí a odhodlání změnit situaci adopce dětí a 

homoparentality. Naopak posun po uzákonění registrovaného partnerství nenastává, jak 

v oblasti  práv pro translidi, tak ani ve vnímání trans komunity ze strany společnosti, jejíž 

pohled je velmi stereotypní. Společnost je tolerantnější k transsexuálům, kteří se stávají z 

ženy mužem. Jinými slovy je kladen důraz na důležitost mužského postavení více než na 

ženské postavení ve společnosti.  

     Výzkum dále prokazuje esencialistické vnímání vůči adopci dětí dvou žen jako 

přirozenější než ze strany dvou mužů. Jinými slovy, mateřství se považuje za přirozenou 

vlastnost žen. S tím souvisí i stereotypní nahlížení na svět společně s těžko odstraňujícími 

předsudky vůči ženským a mužským rysům. 
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     Podle dalších statistik jsou postoje české veřejnosti k právům homosexuálních párů 

odmítavější i navzdory tomu, že se Česká republika považuje za liberální vůči jiné sexuální 

orientaci (viz 2.2.3 SOHO a další platformy). Může to být tím, že především adopce u 

homosexuálních párů je natolik komplikovaná situace, že většině lidí se zdá až jako 

nereálná. Nebo by se tato situace dala vysvětlit i ,,podmínečnou tolerancí’’ dle Sokolové 

(2009). Jinak řečeno, jde o „(…) ,toleranci za určitých podmínek’. Pokud gayové a lesby 

příliš nepřekračuji představy společnosti o jejich tiché a co nejméně viditelné integraci, je 

vše v pořádku. Jakmile však gay muži a lesbické ženy prosazuji své rodičovské zájmy a 

touhy, které jsou v rozporu s tradičním vnímáním rodiny jako heterosexuální instituce ženy 

a muže, kteří spolu vychovávají děti, tato tolerance se radikálně mění.’’ (Sokolová, 2009: 

127-128; zvýraznění v originále). 

 

 

3.3.3 Téma queer pojetí LGBT identity 

 

     Mezi další významná témata týkající se sebereprezentace LGBT komunit patří queer 

pojetí LGBT komunity. Z tohoto důvodu je na začátek vhodné vysvětlit rozdíl mezi queer 

hnutím a LGBT komunitou. Queer hnutí vnímám jako všechny jedince bez ohledu na 

sexuální orientaci, tj. všechny sexuální menšiny a identity, ke kterým se řadí i 

heterosexuální jedinci. Jinými slovy, nikdo s ohledem na svou sexuální orientaci není 

vyloučen. Zatímco zkratka LGBT již sama vypovídá o lesbách, gayích, bisexuálech/kách a 

translidech, queer hnutí je navíc otevřené i heterosexuálním jedincům. Například slovníček 

pojmů, kterou uvádí ,,Analýza lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR’’, 

zahrnuje termín queer identita, který doslovně překládá, ale upozorňuji, že se nejedná o 

význam tohoto termínu. Queer identita je ,,doslova podivná identita, označení pro jedince, 

kteří nechtějí být přiřazování k jednoznačnému genderu či sexuální orientaci; v 

současnosti se toto slovo ,queer’ často používá souhrnně pro označení příslušníků různých 

sexuálních minorit.’’ (Analýza, 2007: 72; zvýraznění v originále) S touto definicí zcela 

souhlasím a to je i důvod, proč jsem tuto kapitolku nazvala queer pojetí LGBT identity, 

jelikož to není úzce vymezený pojem, který se soustředí jen na konkrétní sexuální 

menšiny, ale i na heterosexuální většinu, která neoddělitelně ovlivňuje existenci sexuálních 

menšin v celé společnosti. Jak jsem již nastínila v teoretické části 2.1.2 Heterosexualita a 

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=3536435&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=1021&idproduct=14868&idclient=26956675
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sexuální menšiny, hraje nadřazenost heterosexuality rozhodující roli v posuzování jedinců 

a jejich chování, tj. vnímání a bytí ve většinové společnosti. 

     Nejstarším a nejaktivnějších portálem je STUD Brno
47

, protože byl založen již roku 

1994 a i podle webových stránek se dá říci, že velice často upozorňuje na nejaktuálnější 

informace z dění LGBT komunit. Data ukazují, že Rozdílné Rytmy
48

 nejvíce prezentují 

téma queer hnutí, a jelikož byl tento portál primárně založen lesbickými, bisexuálními a 

trans ženami, dalo by se říci, že jsou L/Bi/T ženy více otevřené pro mnohorozměrné 

„queer“ hnutí, které cíleně a vědomě zahrnuje i další neheterosexuální identity, než pro 

binární „gay a lesbické“ hnutí. Na těchto dvou portálech se zdůrazňuje i téma queer hnutí, 

takže k celkovému posunu od používání gay a lesbického hnutí k používání queer hnutí 

dochází výrazně. 

      Pojem queer se začal nejčastěji vyskytovat v názvech nejrůznějších akcí, festivalů, 

plesů, party, výstavy apod. Zásluhou těchto webových portálů mohu říci, že dochází 

k výraznému posunu, kdy se již více používá queer hnutí než gay a lesbické hnutí. To 

mohu dokázat například na portálu Colour Planet. ,,Pojem queer je (…) chápán jako 

dekonstruktivistický, anti-esencialistický a anti-normativní způsob myšlení, nikoliv jako 

zastřešující termín pro sexuální menšiny.’’ (Colour Planet, 2012) Jak také demonstruje 

portál STUD Brno, konáním prvního velkého queer parade v Česku pod názvem Duhový 

průvod, zmiňuje i definici queer, která souvisí i s jedním teoretickým východiskem viz 

2.1.2 Heterosexualita a sexuální menšiny). ,,Queer znamená podivný, je to také označení 

pro homosexuály. Přes slůvko queer v názvu chtějí ovšem gayové a lesby upozornit na to, 

že vůbec nejsou divní. Naopak. Podobné průvody bývají často nazývány také jako 

přehlídky gay hrdosti. (…) Homosexuálové chtějí hrdým přiznáním své orientace zmírnit 

homofóbní postoje ve společnosti.’’ (STUD Brno, 2008) Portál odhaluje dobu, kdy se 

pojem queer začal používat a z jakého důvodu se tomu tak stalo. Z citace této odpovědi 

vyplývá, že gayové a lesby nejsou vůbec divní a naopak je to výraz pro hrdost. Tento 

pojem by měl změnit názory většinové společnosti od negativního chápání tohoto termínu 

k pozitivnímu. Jako jediný portál obsahuje queer knihovnu, která ,,nabízí knihy beletrie i 

poezie, odborné práce a jiné publikace, časopisy, tematické články, videonahrávky a 

zvukové záznamy - to vše nějak související se sexuálními menšinami, s životem a kulturou 

gayů a leseb.’’ (STUD Brno, 1997) 

                                                           
47

 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 2 
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 Logo tohoto portálu se nachází v seznamu příloh: Příloha č. 3 
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     To si vykládám i na základě teoretického rámce tak, že pro argumentaci registrovaného 

partnerství bylo nutné prezentovat „homosexuální“ menšinu jako jasně opoziční komunitu 

vůči „heterosexuální“ většině, ale po uzákonění registrovaného partnerství již toto úzké 

vymezení není tolik třeba.  

     Dále bych ráda ukázala, jak se již pojem queer stále více potvrzuje a udržuje. Jinými 

slovy je to další krok kupředu ve smyslu dalšího zpestření a zdokonalení používaného 

queer hnutí. Zatímco v počátcích se spíše jedná o veřejný pokus použít queer hnutí, kterým 

se snaží ovlivnit společnost v oblasti snižování homofobie. Po uzákonění registrovaného 

partnerství je naopak vidět obrovský pokrok, protože se pořádají akce, které by oživily 

společenskou Queer scénu, která plynule funguje. Pojem queer se tak používá většinou 

v souvislosti s každou pořádanou akcí sexuálními menšinami. To mohu dokázat na 

konkrétním příkladě: ,,(…) LGBT hetero-friendly bál a motiv Black and White přivítá 

všechny lesby, gaye, bisexuály, transsexuály, jejich přátele a Queer lidi.’’ (STUD Brno, 

2013) Prostřednictvím této akce mohu říci, že je kladen důraz na to, že queer je označení 

pro všechny sexuální identity. Jsou tedy vítáni i heterosexuální jedinci. Souhlasím s tímto 

uchopením pojmu queer a domnívám se, že sexuální menšiny tím chtějí poukázat na přání 

a touhu získat rovnocenné postavení ve společnosti jako mají heterosexuální jedinci. Na 

tomto příkladě se též dá ukázat, že komunita Queer lidí s velkým ,,Q’’ znamená, že jsou 

nejen všichni vítáni, ale počítá se i s tím, že ne všichni se s jedním či jiným pojmem (lesba, 

gay, bisexuál/ka, translidé,…) ztotožňují a identifikují. Vyplývá z toho mnohorozměrnost 

,,queer’’ hnutí, které nabízí takové pojetí sebe sama, aby bylo vyhovující pro každého. 

Dalším příkladem může být první olomoucká Queer Friendly Party na podporu queer 

komunity a tolerance ve společnosti. ,,Pojem queer často zahrnuje rovněž lidi, kteří jsou 

podporovateli těchto menšin či se ztotožňují s jejich idejemi, jako jsou tolerance, otevřená 

společnost a liberální přístup. Někdy se pro queer komunitu užívá pojem LGBT (z ang. 

lesbian, gay, bisexual a transsexual).’’ (Colour Planet, 2011; zvýraznění v originále) 

S poslední částí tohoto tvrzení ale příliš nesouhlasím, jelikož se domnívám, že skoro vždy 

je pojem queer otevřen jedincům všech sexuálních orientací, včetně té heterosexuální, jak 

například demonstruje portál STUD Brno. Zkratka LGBT nejenže neotevírá prostor pro 

heterosexuální jedince, ale též to vyplývá i ze samotné definice tohoto pojmu (viz 2.3.1 

Politika identity). 

     Webový portál Rozdílné Rytmy také hodně používá pojem queer. To mohu dokázat na 

konkrétním příkladě, který se týká pozvánky pro lesbické, bi, trans ženy nebo pro ty, kdo 

http://rozdilnerytmy.blgz.cz/
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nezapadá do většinové společnosti. ,,Festival Jiný Pohled - Queer Eye se zaměřuje na 

alternativní hudbu, performanci, vizualitu a fotografii, mapující českou společnost a 

kulturu z ´jiného, queer, pohledu´.’’ (Rozdílné Rytmy, 2011; zvýraznění v originále) Díky 

tomuto tvrzení mohu konstatovat, že oproti webovému portálu STUD Brno nebo Colour 

Planet zde pojem queer zahrnuje sice LBT osoby, ale prvotně a pouze ženy. Dovolila bych 

si k tomu poznamenat, že v tomto případě by se mohlo zdát i podle teoretického rámce (viz 

2.4.1 Druhy diskriminace), že to hraničí až s nepřímou diskriminací, ale vzhledem k tomu, 

že zmiňují i ty, co nezapadají do většinové společnosti, mohu tuto možnost vyloučit. Navíc 

používají pojem queer, pouze v rámci něj vyzdvihují hlavně L/Bi/T ženy.  

    I webový portál eLnadruhou poukazuje, že většina pozvánek či akcí je směřována 

L/Bi/T ženám, což potvrzuje i sebeprezentace eLnadruhou ,,Myšlenka Občanského 

sdružení eLnadruhou (dále jen L
2
) se zrodila v průběhu roku 2004, kdy se skupina žen 

rozhodla pokračovat v duchu skupiny nesoucí jméno Apriles, která ukončila svou činnost 

po desetiletém organizování festivalu téhož jména. Probíhaly diskuse o možnostech a 

variantách navázání na přecházející ročníky a snaha vytvořit kulturní festival určený nejen 

lesbickým a bisexuálním ženám. Snahou bylo sestavit program tak, aby oslovil co nejvíce 

žen a myšlenka pořádání tohoto festivalu navázala na desetiletou tradici.’’ (eLnadruhou, 

2006; zvýraznění v originále) Portál Rozdílné Rytmy také založil okruh žen. ,,Rozdílné 

Rytmy nejsou profesionální organizace, je to neformální skupina L/Bi/T žen, které se dělí o 

své zkušenosti a znalosti a vzájemně se podporují.’’ (Rozdílné Rytmy, 2010) Portál také 

zdůrazňuje ženský, lesbický a feministický postoj. ,,A protože to je pohled tří žen-

organizátorek, tak je to pohled ženský, lesbický, feministický.’’ (Rozdílné Rytmy, 2011) 

Domnívám se, že důvod, proč vytvářejí převážně ženskou komunitu, spočívá v tom, že 

portál a celou organizaci Rozdílné Rytmy založily L/Bi/T ženy. Takže si myslím, že to 

není tím, že by mezi sebe nepustily GBT muže, ale důvodem tohoto sjednocení a sblížení 

jsou ženské aktivity a zájmy, které jsem popisovala v kapitolce 3.3.2 Téma adopce dětí a 

homoparentalita jako převládající cíl. Na jednu stranu to působí velice stereotypně, 

protože se objevuje dělení na ženské a mužské aktivity, ale na druhou stranu to může 

pramenit z feministického postoje a historického vývoje feminismu, který se původně 

považoval za ryze ženský a bojující za ženská práva, jak sám webový portál reflektuje. 

Domnívám se, že je to určité spojení, utužení a posílení ženské skupiny nejrůznějšími 

aktivitami. 

http://www.stud.cz/
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     Podstatná je i proměna psaného jazyka, kterou reflektuje portál Rozdílné Rytmy v rámci 

pozvánky na akci GenderFuck na Cestě, jejichž členové se zaměřují na ,,(…) diskuse, 

workshopy či performance na téma ‚jiné tělo’ propojující kategorie rasy, třídy, genderu a 

sexuality. Zároveň (…) i (…) diskuse a další aktivity na jiná queer témata.’’ (GenderFuck 

na Cestě, 2011; zvýraznění v originále) V rámci této pozvánky vyzdvihují hlavní představu 

o obsahu tohoto programu. ,,Chtěli_y bychom vytvořit prostor pro setkání a sdílení 

zkušeností lidí, kteří chtějí problematizovat otázky spojené s genderem, rasou, třídou, 

pohlavím, tělem, věkem a sexualitou.’’ (Rozdílné Rytmy, 2011) Když se zamyslím nad 

slovesem ,,chtěli_y’’, domnívala bych se, že bude pouze s ,,y’’ na konci. Zcela určitě to 

platí v případě leseb a bisexuálek, ale nesmím opomenout i trans ženy. Jak vyplývá 

z teoretické části (viz 2.1.2 Heterosexualita a sexuální menšiny), transsexuálové jsou 

průnikem dvou ,,kultur’’. Takže si myslím, že po uzákonění registrovaného partnerství 

nastává velice ohleduplný a pozitivní krok v rámci vnímání vícero identit, které jsou i 

součástí některých sebereprezentací sexuálních menšin. 

     Jak výzkum ukazuje, většina akcí se koná za účelem kritiky genderového řádu, 

heteronormativity, homofobie a mocenských struktur ve společnosti. Mám za to, že tato 

kritika je součástí mnohorozměrného queer hnutí, které zahrnuje veškerou problematiku 

v rámci LGBT lidí a již se netýká pouze gay a lesbického hnutí, které bylo zdůrazňováno 

hlavně během snah o uzákonění registrovaného partnerství, jak dávají najevo převážně 

portály STUD Brno, eLnadruhou a Colour Planet. Jinými slovy ,,(…) pojetí gay a 

lesbického hnutí, které si zpočátku vystačilo se zkratkou GL a postupně pojímalo další 

spřízněné menšiny, takže dnes už sem ze zahraničí proniká zkratka LGBTIQ - lesbian, gay, 

bisexual, transgender, intersex and queer.’’ (Colour Planet, 2008) Toto tvrzení mohu 

dokázat i pomocí portálu eLnadruhou, který uvádí účel svého působení, a který navíc spíše 

než queer hnutí používá pojem LGBTIQ komunita. ,,Občanské sdružení je sice nepolitické, 

ale neznamená to, že nám jsou lhostejné zákony, které se týkají právě LGBTIQ komunity a 

proto se snažíme předávat Vaše podněty a potřeby na politické úrovni prostřednictvím 

Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin při Úřadu vlády, kde se snažíme 

LGBTIQ komunitu zviditelnit tak, aby byla akceptovatelná i pro širokou veřejnost.’’ 

(eLnadruhou, 2006; zvýraznění v originále) U webového portálu eLnadruhou je důležité 

zmínit, že toto sdružení sice vzniklo roku 2005, kdy ,,se skupina žen rozhodla pokračovat v 

duchu skupiny nesoucí jméno Apriles, která ukončila svou činnost po desetiletém 

organizování festivalu téhož jména. (…) a snaha vytvořit kulturní festival určený nejen 

http://www.stud.cz/
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lesbickým a bisexuálním ženám. Snahou bylo sestavit program tak, aby oslovil co nejvíce 

žen a myšlenka pořádání tohoto festivalu navázala na desetiletou tradici.’’ (eLnadruhou, 

2006) Svůj portál ale provozuje až od roku 2006, kdy své sebevnímání už definuje jinak. 

,,L2 (…) chce poukázat na skutečnost, že existuje LGBTIQ komunita, která je tolerantní k 

široké veřejnosti a pro kterou jsou důležité morální hodnoty. Vizí občanského sdružení je 

stmelování LGBTIQ komunity, protože si uvědomujeme, že její rozdělování je oslabující. 

Ve spojení chceme najít sílu a ne slabost. Naše aktivity usilují o zviditelnění LGBTIQ 

komunity v dobrém slova smyslu.’’ (eLnadruhou, 2006) Nejen eLnadruhou, ale i portál 

Proud a Translidé používají jiný termín, kterým je LGBT komunita. Konkrétně portál 

Translidé odkazuje na ,,Analýzu situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny 

v ČR’’, kterou též používám ve své diplomové práci jako součást teoretického rámce. 

Domnívám se, že tímto odkazem chce ukázat, že se spíše než s termínem queer hnutí 

ztotožňují s termínem LGBT komunita, protože součástí zkratky je ,,T’’ jako translidi a 

také ,,(d)ost velká část tohoto textu je věnovaná otázkám spojeným se situací a právy 

transsexuálních a transgender lidí. Text má nejen informační hodnotu, ale obsahuje i 

praktická doporučení ke zlepšení situace translidí v České republice.’’ (Translidé, 2007) 

Výzkum ale také poukazuje na nejvýznamnější, nejvlivnější a nejaktivnější hnutí 

současnosti a to webový portál Proud, který jako součást své sebereprezentace a svých cílů 

spíše než queer hnutí používá LGBT komunitu. ,,Jsme PRO posílení hlasu LGBT komunity 

a vytvoření nestereotypního obrazu.’’ (Proud, 2011; zvýraznění v originále) Nebo také 

kladou důraz na ,,(…) lepší vymahatelnost práva pro LGBT osoby (…).’’ (Proud, 2011) 

Vzhledem k tomu, že portál Proud v podstatě představuje politického pokračovatele 

SOHO, Gay iniciativy a Gay a lesbické ligy
49

, mohu na něm ukázat terminologický posun 

v rámci vlastní sebereprezentace jako gay a lesbické komunity. Zatímco SOHO, Gay 

iniciativa nebo GLL převážně vyzdvihují gay a lesbickou identitu, tak právě portál Proud 

je důkazem toho, jak se proměnilo vnímání od gay a lesbické komunity ke queer pojetí 

LGBT identity. Jinými slovy dochází k posunu od binárního „gay a lesbického“ hnutí po 

mnohorozměrné „queer“ hnutí, tj. změna v pluralitní společnost. 

     Díky tomu mohu říci, že po uzákonění registrovaného partnerství vzrůstá stále větší a 

širší zájem ze strany jedinců s různorodou identitou, aby se nepoužívaly jen dvě kategorie 

gay/lesba. Ne všichni se s těmito kategoriemi identifikují. 
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     Je důležité upozornit na to, že portál eLnadruhou od roku 2010 obsahuje specifickou 

skupinu, která se týká Q pořadu (Qéčko). Stejný případ nastává i u Q café, který se na 

webovém portálu objevuje od roku 2012 a též Queer shop, který funguje již od roku 2008. 

Queer shop je internetový obchod
50

 s gay a lesbickými věcmi, ,,který provozuje občanské 

sdružení LePress (které také vydává knihy s lesbickou tématikou), (…).’’ (eLnadruhou, 

2008; zvýraznění v originále) Například tričko s logem občanského sdružení eLnadruhou 

nebo duhové náhrdelníky, prstýnky či knihy
51

. Sice uvádí, že se jedná o gay a lesbické 

věci, ale celkový název obchodu je ,,queer’’ ve smyslu toho, že si věci nemusí kupovat jen 

gayové a lesby, ale všichni bez ohledu na sexuální orientaci. Z toho vyplývá, že Q pořad, Q 

café a internetový obchod Queer shop také přispívají k rozšíření ,,queer’’ hnutí jako 

dominantního pojetí LGBT komunity po uzákonění registrovaného partnerství.  

     Na všech portálech této kapitolky se velmi často objevují akce jako Queer Parade a 

Mezipatra. ,,Queer parade (gay pride, queer pride, duhový průvod) je akce na podporu 

práv LGBTIQ menšiny i jiných společensky znevýhodněných skupin. Je výzvou k toleranci. 

Navazuje na dlouholetou tradici pochodů tolerance, které se konají ve všech větších 

městech západní Evropy a v mnoha městech Evropy východní. Je oslavou různorodosti a 

pestrosti společnosti.’’ (Colour Planet, 2010; zvýraznění v originále) Filmový festival 

Mezipatra je skvělým příkladem toho, jak se proměnil samotný název festivalu, který dříve 

nesl označení gay a lesbický festival a od roku 2009 je to již queer filmový festival, jak 

právě demonstruje webový portál eLnadruhou. ,,Festival za poslední léta roste a získává 

stále větší věhlas a podporu, a to nejen v rámci naší republiky. Je to jediná brněnská akce, 

která se teprve posléze přesunula do Prahy a také do dalších velkých měst. Každý rok 

představujeme filmy úspěšné na světových festivalech, přivážíme zajímavé hosty, 

provádíme osvětu o HIV/AIDS pro školáky, snažíme se o detabuizaci tématu 

homosexuality. Mezipatra nelze považovat za festival pouze pro homosexuální komunitu, 

jak ukazují naše průzkumy; za několik posledních let je mezi diváky vždy více jak 50 % 

heterosexuálů.’’ (eLnadruhou, 2009) 

     Webový portál eLnadruhou pojednává o Teplém jaru – festival Queer parade Brno, 

,,který pořádá několik organizací zabývajících se gay, lesbickou, bisexuální a 

genderovou tématikou.’’ (eLnadruhou, 2009; zvýraznění v originále) Webový portál také 
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51

 Například kniha Rodinný ústav od Alison Bechdelové nebo kniha Zlodějka od Sarah Watersové. 

 

http://www.elnadruhou.cz/
http://www.queershop.cz/
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reflektuje postoje mladých lidí, kteří zastávají homofobní postoje vůči sexuálním 

menšinám a tudíž je žádoucí, aby tato problematika byla v dostatečné míře diskutována ve 

školách a v médiích. Tato akce opět upozorňuje na ,,queer’’ komunitu, která ovšem 

vysloveně nezmiňuje translidi. Podle portálu eLnadruhou se ale jedná o celou genderovou 

problematiku, do které spadá celá LGBT komunita, tudíž i translidé. Portál prostřednictvím 

této akce vyzdvihuje hlavně lesby, gaye a bisexuály/ky, což je dle mého názoru 

zapříčiněno tím, že sdružení eLnadruhou založily ženy s odlišnou sexuální orientací. Na 

jednu stranu spatřují otevřenost a liberální postoj k termínu LGBTIQ, ale na druhou stranu 

je stejně kladen důraz na L/Bi/T ženy. Myslím si, že je to záměrné, protože sdružení 

eLnadruhou často upozorňuje a pořádá aktivity pro ženy a jejich děti. Dle mého názoru též 

chtějí, aby bylo stále zřejmé, že o založení tohoto sdružení a portálu se zasloužily právě 

ženy. Jistě to pramení již z historického vývoje LGBT komunit, kdy se objevovalo 

nerovnoměrné zastoupení a viditelnost gay mužů a lesbických žen (viz 2.2.3 SOHO a další 

platformy). 

     I přesto, že se mi na základě analýzy zdá, že ,,queer’’ hnutí se od roku 2008 a 2009 

v sebereprezentacích LGBT komunit používá v hojné míře, tak ve veřejném diskurzu není 

tak časté. Obvykle v médiích spatřuji spíše zjednodušující termín homosexualita, který 

ovšem nedává prostor i jiným sexuálním identitám. Podle mého názoru je to zapříčiněno 

tím, že pojem queer je stereotypně zakořeněn ve většinové společnosti jako něco špatného. 

Předsudky se vůči pojmu ,,queer’’ zřejmě těžko odstraňují, přičemž tyto portály se to 

intenzivně snaží diskutovat v rámci nejrůznějších akcí, na kterých se usilovně snaží tyto 

negativní postoje měnit.  

     Portál Stejná rodina ve velké míře odkazuje na portál Lesbický koutek, který zase 

odkazuje na portály Rozdílné Rytmy, STUD Brno, Bengáles nebo eLnadruhou. To platí i o 

portálu Transforum, který odkazuje na Rozdílné Rytmy. Bengáles se též odkazuje na 

STUD Brno, protože podporuje řadu neformálních skupin gayů a leseb v České republice. 

To dokazuje přesun ,,webu na jiný server. Velký dík patří Studu a především Martinu 

Strachoňovi za pomoc a podporu.’’ (Bengáles, 2008) Z toho plyne, že provázanost je u 

všech analyzovaných portálů nepřetržitá. Jinak řečeno, i když některé portály přímo 

nereflektují dané téma či oblast LGBT komunit, neznamená to, že je tato sféra nezajímá. 

Spíš poukážou na jiné portály, které se tomu intenzivněji věnují. 

     V tuto chvíli mohu říci, že pojem queer hnutí se v rámci portálů požívá ve velké míře. I 

termín LGBT komunita, jak demonstruje například portál Proud nebo Translidé. Musím 
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ještě poznamenat, že portál Colour Planet je v rámci své sebereprezentace velmi otevřený 

všem těmto termínům. Dokonce se na jeho portálu vyskytuje i termín LGBTIQ, který 

převážně používá portál eLnadruhou.  

     V této souvislosti je zajímavé sledovat, jak se některé webové portály translidí liší 

svými zájmy, i když základní sebereprezentace jsou vždy podobné. Právě portál Translidé 

se vyjadřuje ke všem třem tématům mé analýzy, zatímco portál Transforum pouze 

k tématu registrovaného partnerství, přičemž vždy v souvislosti s transsexualitou. 

,,Pravidelné schůzky Transfora slouží již po mnoho let pro setkávání všech lidí řešících (či 

uvažujících o řešení) problému transsexuality. Setkání jsou místem pro sdílení informací a 

zkušeností s léčbou, coming outem a životem translidí obecně (…).’’ (Transforum, 2003; 

zvýraznění v originále) Oproti tomu portál Translidé na všechna tři témata nahlíží 

obšírněji. ,,Skupiny jsou otevřené pro všechny lidi s problémy v oblasti pohlavní identity, 

tedy jak pro ty, kteří jsou v procesu léčby či již mají přeměnu pohlaví úspěšně za sebou, tak 

i pro ty, kteří se teprve hledají.’’ (Translidé, 2003) 

     Hlavním důvodem, proč je pojem queer součástí jazyka analyzovaných webových 

portálů, je velký výskyt festivalů jako jsou Teplé jaro - festival Queer parade Brno, Queer 

filmový festival Mezipatra, Jiný pohled - Queer Eye, LGBT Queer Ball, Duhová vlna 

apod.  

     Od uzákonění registrovaného partnerství tedy nastává posun od užšího sebevnímání 

jako lesbické a bisexuální komunity k rozšířené sebereprezentaci jako LGBTIQ komunita, 

tj. sexuální hnutí se posouvá od emancipačního modelu k etnickému modelu, jelikož se gay 

a lesbické hnutí zpočátku prezentovalo jako emancipační, jejímž cílem bylo osvobození 

jednotlivce od omezujícího rámce, který odděloval homosexuální identitu od té 

heterosexuální. Gayové a lesby proto postupně přecházejí k etnickému modelu, který má 

tyto duality odstranit. A právě webový portál eLnadruhou je toho skvělým důkazem. 

Jinými slovy se pojem queer rozšířil a začal používat od doby uzákonění registrovaného 

partnerství v rámci pojetí LGBT komunity od binárního „gay a lesbického’’ hnutí 

bojujícího za svá práva po mnohorozměrné „queer“ hnutí v rozmezí let 2008 až 2009, které 

cíleně a vědomě zahrnuje i další neheterosexuální identity. Jako příklad mohu uvést změnu 

názvu filmového festivalu Mezipatra v roce 2009, o kterém jsem psala výše. Naopak portál 

STUD Brno o prvním Queer Parade píše v roce 2008, tudíž je zde rozdíl jednoho roku, kdy 

webový portál STUD Brno začal dříve používat ,,queer’’ hnutí. Argumentovala bych tím, 

že v době, kdy se usilovalo o uzákonění registrovaného partnerství, bylo nutné prezentovat 

http://www.stud.cz/
http://www.stud.cz/
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„homosexuální“ menšinu jako jasně citelnou, opoziční komunitu vůči „heterosexuální“ 

většině. Po uzákonění registrovaného partnerství již toto úzké vymezení není tolik třeba, 

jak demonstrují všechny vybrané webové portály v mé diplomové práci. 

     Cílem těchto portálů je zcela jistě získat uznání a úctu pojmu queer a odstranit tak 

stereotypní představy o tomto termínu jako hanlivého výrazu. Vidím zde velký soubor 

schopností jak přimět, aby se pohled společnosti směřovaný k sexuálním identitám změnil 

k lepšímu. Podle mého názoru je používání queer hnutí vhodnější, protože nedochází 

k žádnému dělení identit, binárním kategoriím nebo diskriminaci. Jednoduše řečeno se 

počítá s každým. 

 

 

3.3.4 Téma komunita a význam pro její členy/ky 

 

     Nedílnou součástí každého analyzovaného webového portálu je sekce ,,komunita’’, pod 

kterou budˇ patří další podsekce, nebo je tento termín jasně vymezen. Jak už můj název 

diplomové práce napovídá, je pojem komunita stěžejním termínem, který mě pochopitelně 

zajímá i na webových portálech. Dá se tedy hovořit o jednotnosti komunit nebo naopak o 

zpochybnění jednotnosti komunit? Jak to členové LGBT komunit v České republice na 

svých webových portálech vnímají a prezentují? 

     Webový portál Stud Brno obsahuje přímo sekci ,,komunita’’, která zahrnuje další 

kategorie, jako jsou zajímavosti, Gay quide Brno, GLBT adresář a testy HIV. První 

kategorie obsahuje ,,(z)ajímavosti a různé informace odjinud.’’ (STUD Brno, 1997) 

Nacházejí se zde například články ,,Áčko najdete od 1. 8. na nové adrese’’, ,,Násilí v 

partnerských vztazích’’, ,,Evropský průzkum sexuálních menšin’’ a další. Dochází zde ke 

snaze větší informovanosti a ke zveřejňování co nejvíce informací o LGBT komunitě. 

     Kategorie Gay quide Brno obsahuje ,,(p)řehled gay a gay-friendly podniků - klubů, 

barů, diskoték, restaurací, kaváren...’’ (STUD Brno, 1997; zvýraznění v originále) 

Konkrétně jsou zde vyjmenovány restaurace Áčko, bar Gibon, bar H46, diskotéka Depo, 

diskotéka U Richarda, sauna Las Palmas, kavárna MonRo nebo Hotel A-Austerlitz. 

Vyzdvižení těchto veřejných prostor jistě potvrzuje to, co již bylo řečeno v teoretické části, 

když Nedbálková (2007: 59) hovoří o důležitosti seznamování gayů na veřejných 

toaletách, v saunách, parcích apod. Právě tento webový portál též dokazuje, že před rokem 

1999 lesby naopak neměly konkrétní místo pro setkávání, proto jsou zde zmíněni hlavně 

http://www.stud.cz/komunita/zajimavosti/acko-najdete-od-1-8-na-nove-adrese.html
http://www.stud.cz/komunita/zajimavosti/nasili-v-partnerskych-vztazich.html
http://www.stud.cz/komunita/zajimavosti/nasili-v-partnerskych-vztazich.html
http://www.stud.cz/komunita/zajimavosti/evropsky-pruzkum-sexualnich-mensin.html
http://www.stud.cz/komunita/pruvodce/hotel-a-austerlitz.html
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gayové. A právě portál STUD Brno byl založen před rokem 1999 (viz Tabulka č. 1), 

konkrétně roku 1997, kdy nastal i velký rozmach těchto míst. Sám sebe prezentuje jako 

,,sdružení gayů, leseb a přátel. Jsme nezávislá nezisková organizace, která působí ve 

prospěch gayů a lesbických žen, rozvíjí a kultivuje komunitní život, usiluje o plné právní i 

faktické zrovnoprávnění a o překonání předsudků ve společnosti.’’ (STUD Brno, 1997) Z 

toho vyplývá, že je sice otevřen všem sexuálním identitám, ale na druhou stranu 

zdůrazňuje ve své sebeprezentaci převážně gaye a lesby. Nakonec ale stejně výrazně 

doplňuje, že ,,Stud sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také 

heterosexuální příznivce.’’ (STUD Brno, 1997; zvýraznění v originále) Domnívám se, že i 

přes tato všechna tvrzení, která ukazují nakloněnost a otevřenost všem sexuálním 

menšinám, se STUD Brno stejně chápe a vnímá jako gay a lesbická komunita. 

     GLBT adresář nemusím příliš představovat, jelikož jsem ho využívala k seznamu 

webových portálů LGBT komunit v České republice pro tabulku č. 1. Naopak v kategorii 

,,testy HIV’’ se toho dá více vyzdvihnout, protože se jedná o ,,(p)růvodce HIV testováním 

v Brně.’’ (STUD Brno, 1997) Jinými slovy, kdy má jít daný člověk na test, kam zajít, jak 

to probíhá apod. Jak sám webový portál uvádí, je na prevenci kladen velký důraz, protože 

,,(m)noho lidí by se chtělo nechat otestovat na HIV, ale neví kde či mají strach.’’ (STUD 

Brno, 1997) Nejenže je zde důraz na prevenci, ale zároveň tato sekce představuje určitou 

výzvu, aby jedinci nebrali své zdraví na lehkou váhu. K tomu bych doplnila i Portál Colour 

Planet jako ,,(ú)plně jiný portál, pro úplně všechny.’’ (Colour Planet, 2009), který má též 

sekci ,,komunita’’, kde se nacházejí kategorie HIV, ale také registrované partnerství, 

Pinkstar, IDAHO, coming out a sex. O HIV nákaze se z velké části na webových portálech 

píše v souvislosti s gay komunitou. ,,Stále jsou nejrizikovější skupinou obyvatel muži 

mající sex s muži, kteří tvoří téměř 3/4 ze skupiny HIV pozitivních mužů.’’ (Colour Planet, 

2013) ,,Někdy negativní výsledek vytváří pocit falešného bezpečí. To platí zejména pro 

partnerské testování, kdy vzájemný negativní HIV test berou muži často jako důvod k 

nechráněným análním stykům v budoucnosti.’’ (Colour Planet, 2012) V této souvislosti je 

právě vhodné poukázat na to, co již bylo představeno v teoretické části (viz 2.1.2 

Heterosexualita a sexuální menšiny), že není správné hovořit o rizikových skupinách, ale 

spíše o rizikovém chování. Protože v prvním případě pak může být téma HIV/AIDS 

zneužíváno k diskriminaci homosexuálů. 

     Součástí sekce ,,komunita’’ na webovém portálu Colour Planet je dále registrované 

partnerství, které bylo již prodiskutované v prvním tématu empirické části, a proto je 

http://www.stud.cz/komunita/hiv-aids/pruvodce-hiv-testovanim-v-brne.html
http://www.stud.cz/komunita/hiv-aids/pruvodce-hiv-testovanim-v-brne.html
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důležité zmínit Pinkstar, IDAHO, coming out a sex. Webový portál Pinkstar je součástí 

tabulky č. 1 a byl založen roku 2005 a podle dělení Slobody (2013: 510) patří do skupiny 

zábavných až bulvárních webových portálů. Webový portál Colour Planet řadí na pomezí 

informačních (dnes lifestylových) a zábavných (bulvárních) portálů. Opět se zde potvrzuje, 

že portály na sebe vzájemně často odkazují, hlavně co se týče společného nebo podobného 

zájmu či zaměření. Oba portály přináší informace z gay, lesbické i heterosexuální 

komunity. Tím opravdu portál Colour Planet dokazuje, že se snaží informovat o veškerém 

dění LGBT komunity bez záměrného upřednostňování té či oné komunity. 

     Portál Transforum ,,(…) zastupuje zájmy transsexuálních lidí v ČR. Hlavním cílem 

sdružení je podpora členů ve všech etapách života, boj proti diskriminaci translidí na 

pracovišti i v běžném životě a také veřejná osvěta.’’ (Transforum, 2013) Na tomto příkladě 

mohu dokázat, že se také prosazuje webová prezentace trans komunity, která ale není ve 

veřejném prostoru příliš diskutovaná, ,,(…) což může být samozřejmě příčinou i důsledkem 

jejich malé viditelnosti.’’ (Analýza, 2007: 18) Portál Transforum sice přímo sekci 

,,komunita’’ nemá, ale obsahuje spíše sekce ,,transmuži’’ a  ,,transženy’’. Tento portál 

ovšem s vážností upozorňuje na infekci HIV převážně v rámci sexuality u MtF. ,,Nemůžete 

sice otěhotnět, ale pohlavně přenosné nemoci se vás týkají jako kohokoli jiného, včetně 

infekce HIV. Buďte proto zodpovědné a při sexu používejte ochranu!’’ (Transforum, 2011) 

Toto tvrzení naopak potvrzuje, že nákaza HIV/AIDS se může týkat každého jedince ve 

společnosti bez ohledu na to, jaká je jeho sexuální identita. A s touto tezí plně souhlasím. 

     Webový portál Rozdílné Rytmy svůj zájem směřuje převážně k lesbickým, bisexuálním 

a transgender ženám ,,za účelem sdílení společných zájmů a koníčků s možností přispívat k 

dobrému jménu LGBTIQ komunity a poukazovat na její skutečnost.’’ (Rozdílné Rytmy, 

2006) To dokazuje přesně to, co je zahrnuto v teoretické části ohledně zpochybnění 

jednotnosti komunit. Právě na tomto portálu mohu poukázat na to, že L/Bi/T ženy mají 

odlišnou oblast zájmů, kterou chápou jen jako část LGBTIQ komunity. Jak sám webový 

portál prezentuje, ,,(v)ěnujeme se diskusím a přednáškám na témata, která jsou nám 

blízká.’’ (Rozdílné Rytmy, 2006). Tím ,,nám’’ je myšleno L/Bi/T ženám, jejichž hlavní cíl 

je mateřství, rodičovství nebo coming out. Jinými slovy ,,(…) neformální skupina L/Bi/T 

žen, které se dělí o své zkušenosti a znalosti a vzájemně se podporují.’’ (Rozdílné Rytmy, 

2006)  

     Portál eLnadruhou velmi prezentuje snahy o zviditelnění LGBTIQ komunity, kdy 

se snaží o ,,(…) stmelování LGBTIQ komunity, protože si uvědomujeme, že její rozdělování 
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je oslabující. Ve spojení chceme najít sílu a ne slabost.’’  (eLnadruhou, 2006) Zde naopak 

oproti portálu Rozdílné Rytmy, STUD Brno nebo Colour Planet se v pojetí a chápání 

komunity objevují jiné cíle a představy. Na základě analýzy docházím ke zjištění, které 

poukazuje na snahu o jednotnost komunit, nikoliv na jejich rozdíly. ,,Rádi bychom, aby 

LGBTIQ komunita byla viditelnější a srozumitelnější pro své okolí a široká veřejnost lépe 

vnímala LGBTIQ potřeby. L2 také chce poukázat na skutečnost, že existuje LGBTIQ 

komunita, která je tolerantní k široké veřejnosti a pro kterou jsou důležité morální 

hodnoty. Vizí občanského sdružení je stmelování LGBTIQ komunity, protože si 

uvědomujeme, že její rozdělování je oslabující. Ve spojení chceme najít sílu a ne 

slabost.  Naše aktivity usilují o zviditelnění LGBTIQ komunity v dobrém slova smyslu.’’ 

(eLnadruhou, 2006) Na druhou stranu jejich zájem zpočátku směřoval k lesbickým a 

bisexuálním ženám, které chtěly nejvíce oslovit. Domnívám se, že i když se snaží portál 

eLnadruhou prosazovat jednotnost LGBTIQ komunit, tak podle jejich webového portálu 

stále převažují aktivity a cíle nasměrované k L/Bi/T ženám (viz také 3.3.2 Téma adopce 

dětí a homoparentalita jako převládající cíl). Takže opět docházím k závěru, že existují 

rozdíly mezi identitami, životním stylem, zájmy a cíli v rámci sexuálních minorit. 

Konkrétně u portálu eLnadruhou je to například téma homosexuálního rodičovství, adopce, 

asistované reprodukce apod. Tím bych navázala na portály Lesbický koutek a Stejná 

rodina, jelikož na sebe stejně neustále vzájemně odkazují, ale také mají podobné cíle a 

aktivity, kterými jsou právě ochrana dítěte, adopce, asistovaná reprodukce nebo lesbické 

rodičovství. Portál Lesbický koutek, zdůrazňuje, že se ,,zajímá o homosexualitu, především 

potom o lesbické (i gay) rodičovství, lesbické mateřství, právní problematiku péče o dítě u 

stejnopohlavních párů, možnosti lesbických žen stát se matkou a podobná témata.’’ 

(Lesbický koutek, 2007; zvýraznění v originále) I sdružení Stejná rodina, ,,(…) které má za 

cíl docílit legislativního zrovnoprávnění homosexuálních rodin s rodinami 

heterosexuálními.’’ (Stejná rodina, 2007). Pojem komunita oba portály nepoužívají ve 

velké míře, ale spíš se vyskytuje termín rodičovství, respektive lesbické rodičovství, které 

je hlavním cílem. Podle všeho portály konkretizují rodičovství jako lesbické, z čehož 

vyplývá, že cílem je převážně lesbická komunita. Jak je i zdůrazněno v předchozí citaci, 

tak ,,gay’’  je v závorce, tudíž se na gay komunitu neklade takový důraz. 

     Webový portál Bengáles se též zaměřuje na komunitu lesbických žen a jak sám 

prezentuje na své úvodní stránce, je to webový portál pro holky na holky. Na druhou stranu 

velmi často odkazuje na situaci LGBT komunit ve světě. V této souvislosti je velice 
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zajímavé zmínit diskuzi zveřejněnou na portálu Colour Planet, zda používat termín lesba či 

lesbička. Tato diskuze zahrnuje i výpověď Kateřiny Beňové za portál Bengáles, že se kloní 

k pojmu lesba. ,,Já se rozhodně stavím za výraz lesba. Tak jako nejsem ženuška nebo 

panička, tak nejsem ani lesbička. Jsem si vědoma toho, že slovo lesba bylo používáno jako 

nadávka, ale tím, že ho teď budu používat jako něco ´normálního’, z něj tu pejorativnost 

odnímám. (…) Vedle slova lesba také doporučuji používat spojení lesbická žena, lesbický 

pár, lesbické matky...’’ (Colour Planet, 2008; zvýraznění v originále) Tady nastává posun 

ve vnímání a uvědomování si vlastní identity uvnitř komunity. V tomto případě lesbické 

komunity. Konkrétně jakým způsobem sami sebe lesby vnímají a jaký se pod tím skrývá 

význam. Také co to pro ně znamená, čímž dochází k určitému posunu v tom, že se začíná 

prosazovat i možnost výběru konkrétního pojmenování sexuální identity, popřípadě ho 

uplatnit. Podle mého názoru to také jistě souvisí i s rozvojem genderových studií a vůbec 

relevancí genderové analýzy pro LGBT argumentaci a prezentací na přelomu tisíciletí. Do 

LGBT hnutí též vstupuje nová generace, která se již genderové citlivosti a argumentaci 

tolik nebrání, naopak na ní často staví a tak se do popředí dostávají lesbické webové 

portály a portály se silným ženským zastoupením.  

      Webový portál Translidé má naopak přímo sekci ,,komunita’’, pod kterou řadí 

aktuality, diskusní klub, poradničku, transforum a inzerci. Ten se zaměřuje na základní 

informace, zkušenosti, tipy a příběhy o přeměně pohlaví a je určen pro všechny translidi a 

jejich blízké. Díky tomuto portálu se konečně začíná intenzivněji hovořit a vzbuzovat 

povědomí o trans identitě a nastává další posun ohledně zviditelňování další možné 

identity uvnitř LGBT komunity v České republice. Protože ,,(h)lavním cílem sdružení je 

podpora členů ve všech etapách života, procesu přeměny a léčby. TF se snaží odstranit 

pocit izolace a samoty, který často život TS a TV provází. Za tímto účelem bude TF usilovat 

o zprostředkování medicínských, právních a dalších potřebných konzultací. TF se dále 

bude snažit o zlepšení povědomí veřejnosti o transsexuální problematice využitím medií a 

dalších vhodných prostředků.’’ (Translidé, 2003) Je to také další portál, který odkazuje na 

svůj příbuzný portál Transforum, tj. opět na sebe portály se stejným či podobným cílem a 

aktivitami poukazují. Součástí sekce je tedy i TG inzerce obsahující seznamku pro translidi 

a také klasickou inzerci, kde se prodávají a kupují různé mužské či ženské hormony, 

kompresní vestičky, protézy penisu, stahovací oblečky na hrudník apod. 

     Vícerozměrné chápání LGBT komunity vnímá i od roku 2011 platforma Proud, která se 

prosazuje i skrze svůj webový portál. ,,Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu. 

http://www.translide.cz/aktuality
http://www.translide.cz/klub
http://www.translide.cz/dotazy
http://www.translide.cz/transforum
http://inzerce.translide.cz/
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Za základní východisko veškeré své činnosti považujeme přesvědčení, že lidé jsou svobodní 

a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká společnost, 

kde sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života.’’ (Proud, 

2011) Navíc ,,PROUD svým vznikem reaguje na skutečnost, že lidem s jinou než 

většinovou sexuální orientací a nekonformní genderovou identitou jsou stále upírána 

některá práva a stávají se často terčem šikany a násilí. Soustředí se proto především na 

systémové změny, jako je např. možnost adopce dětí stejnopohlavními páry či dosažení 

institutu manželství pro osoby stejného pohlaví.’’ (Feminismus.cz, 2011) Jinými slovy 

hlavní cíle portálu Proud jsou ,,adopce nejen vlastního potomka partnera či partnerky, ale i 

dětí z ústavů, uznání partnera či partnerky v registrovaném svazku za rodiče dětí svého 

protějšku - nyní má dítě jen jednoho rodiče a vztah není možné právně upravit, možnost 

lesbických žen podstupovat umělé oplodnění, možnost párů žen či mužů uzavírat 

manželství, zlepšení života seniorů z řad sexuálních menšin a ochrana homosexuálů před 

diskriminací v pracovním procesu.’’ (Proud, 2011) Opět je hlavním cílem dosáhnout 

rovnoprávnosti u homosexuálních párů v oblasti rodiny. 

     Tyto portály jednoznačně spojuje jedna převažující cílová skupina, většinou je to gay, 

lesbická nebo trans komunita, ale každý portál se vždy více či méně soustředí na jednu 

z nich. Argumentovala bych tím, co již dokazuje i teoretická část (viz 2.2.3 SOHO a další 

platformy), že v rámci gay a lesbického hnutí nedochází k rovnoměrnému zastoupení a 

viditelnosti gay mužů a lesbických žen. Jak analýza (2007: 13) dokazuje, dalším důvodem 

byla i druhá vlna feminismu, díky které se prohloubily rozdílné názory mezi gay a 

lesbickou komunitou. ,,Není ovšem divu, že neexistuje žádná jednotná gay a lesbická 

komunita. Spolupráce mezi aktivisty a aktivistkami je nezbytná k efektivní prezentaci 

společných zájmů, avšak v mnoha směrech se důrazy liší. Nelze patrně nikdy očekávat, že 

gay aktivismus bude výrazně feministický. Rozdíly jsou však i ve zcela praktických 

tématech, neboť například reprodukční práva (umělé oplodnění) jsou významné právě 

jenom pro lesbickou komunitu.’’ (Analýza, 2007: 13; zvýraznění v originále) Zároveň 

mohu říci, že na těchto portálech se dá ukázat prolínání dvou postojů, jednak otevřenost 

všem sexuálním identitám, na druhou stranu sami sebe chápou jen jako gay, lesbickou či 

trans komunitu. Ty navíc spojuje několik znaků, především společné zájmy rozdělené pro 

gay, lesbickou nebo trans komunitu. S tím souvisí i prolamování určitých hranic 

vymezených pro konkrétní cílovou skupinu a začíná se vyskytovat rozšířené sebepojetí, tj. 

inkluzivní komunity, které zahrnují nejen všechny sexuální menšiny, ale i heterosexuální 
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jedince. Jinými slovy začíná stoupat větší zájem o celkové kolektivní dobro LGBT 

komunit v ČR s důrazem na větší otevřenost k celkové LGBTIQ komunitě skrze webové 

portály.  

 

 

3.3.5 Téma sport a coming out jako důkaz soudržnosti komunity 

 

     Nejenže každý z uvedených webových portálů LGBT komunit poukazuje na podstatu 

svých cílů a sebevnímání, ale též reflektuje důležitost coming outu, který je nedílnou 

součástí každého webového portálu. U většiny portálů je hned na úvodní straně. S tím 

souvisí i nejrůznější sportovní akce, které se pořádají za účelem sdružování komunity, ale i 

z důvodu boje proti homofobii. V neposlední řadě je velmi diskutovaný coming out ve 

sportu. 

     Webový portál Rozdílné Rytmy má přímo archiv akcí, pod kterým se nachází sekce 

,,sport’’, kam patří míčové hry, opičí odpoledne v lanovém centru, plavání, sauna, 

cyklovýlet, vodní radovánky, golf, šachy nebo splouvání řeky Sázava, Berounka, Vltava, 

Orlice nebo Lužnice. Tyto akce jsou pořádané za účelem soudržnosti komunity a pomoci 

některým jedincům dojít ke coming outu. Navíc portál dodává, že právě ,,(h)omofobie 

způsobuje (…) utrpení, šikanu a někdy i zranění či dokonce smrt.’’ (Rozdílné Rytmy, 

2006) Jinými slovy jedincům s rozmanitou sexuální identitou je nejlépe mezi těmi, kteří 

jsou jim podobní. Cítí pochopení a pocit přijetí. Společnost kritizují za nedostatek vzdělání 

a informací, které pak způsobuje problémy sexuálním minoritám. Apelují na školy, aby 

,,(…) uplatnily politiku rovnoprávnosti, aby i gay lidé měli své místo ve společnosti a byli 

respektováni. Aby všechny naše děti navzdory své orientaci, původu či barvě kůže 

pochopily, akceptovaly a oslavovaly rozmanitost lidské rasy.’’ (Rozdílné Rytmy, 2006) 

Z toho vyplývá, že tento portál spatřuje problém v samotném školství, kde by už od 

určitého věku mělo být vysvětleno a objasněno, že neexistuje pouze muž a žena 

s heterosexuální orientací. Z toho právě vyplývá, že v kontextu heteronormativity 

společnosti představuje coming out určitý druh znevýhodnění, jelikož se jedinci musí 

přiznat ke své jiné sexuální identitě než heterosexuální, což heterosexuální jedinci dělat 

nemusí. 

     Ani webový portál eLnadruhou není se sekcí ,,sport’’ výjimkou. Pořádají ,,(p)ravidelný 

nedělní sport a festivalový sport v rámci eLnadruhou - NEJEN lesbického kulturního 



115 

 

festivalu.’’ (eLnadruhou, 2006, zvýraznění v originále) Je to například ,,Festivalový sport 

z Masné’’, kde se pořádá stolní fotbal, fotbal, volejbal, basketbal nebo ping-pong. Na 

tomto místě musím nesouhlasit s tím, že portál zdůrazňuje, že se nejedná jen o lesbický 

festival, ale v zápětí upřesňuje, že ,,(n)ejlepší hráčka nedělního sportu obdrží tandemový 

seskok s padákem od Skyservisu, dále budete hrát o celkové ošetření laserovou epilací -

 pernamentní odstranění ochlupení v podpaží, medajle a diplomy.’’ (eLnadruhou, 2006) 

Jinými slovy hovoří jen o hráčce nikoliv i o hráči, takže to slovo ,,nejen’’ se mi v této 

souvislosti příliš nezdá. Na druhou stranu to ale přesně koresponduje se zjištěním 

z předchozího tématu, že cílovou skupinou jsou L/Bi/T ženy. Jak portál uvádí, ,,(…) 

klademe velký důraz na coming out. Pořádáme NEJEN lesbický kulturní festival 

eLnadruhou, kterým chceme LGBTIQ komunitě poskytnout prostor pro setkání, seznámení 

a poznání sama sebe, čímž napomáháme jednotlivcům s coming outem.’’ (eLnadruhou, 

2011; zvýraznění v originále) Jinak řečeno se i na tomto webovém portálu objevuje spojení 

coming outu a sportovních aktivit, které členky komunity pořádají. 

      Webový portál Proud v rámci sportovních aktivit zmiňuje tzv. Kočárkovou jízdu a 

pochod pro stejná práva GL rodin pořádanou v roce 2013. Hlavní myšlenkou jsou stejná 

práva a povinnosti pro všechny rodiče a možnost dětí mít dva rodiče. Důležité je, aby tato 

myšlenka nebyla jen myšlenkou, ale aby to bylo schválené i zákonem. Velkým cílem 

portálu je tedy dosáhnout rovnoprávnosti homosexuálních rodičů, jak třeba dokazuje i akce 

z roku 2012 ,,Diskuse o L&G rodičovství a představení PROUDu v Brně’’. Jinými slovy 

hodně převažují diskuze a debaty na téma rodičovství gayů a leseb. 

      I portál Colour Planet hodně poukazuje na sport, jako je tenis nebo fotbal, přičemž se 

vždy jedná o nějaké turnaje pro gaye. Jak i tento portál dokazuje, v letošním roce se začíná 

ve velké míře debatovat o coming outu v rámci sportu. ,,Být sami sebou, žít bez předstírání 

a skrývání je pro gaye a lesby v české společnosti stále velký problém. (…) V řadě oblastí 

však zůstává coming out tabu, např. ve sportu.’’ (Colour Planet, 2013) Zde se portál snaží 

upozorňovat na sportovce a sportovkyně, kteří/ré skrývají skutečnou sexuální identitu ve 

vrcholových sportech. K tomu bude více řečeno níže. 

     Portál Bengáles jako jediný neuvádí příliš sportovních akcí, ale s nadšením informuje, 

že jsou ,,(…) hrdými mediálními partnerkami filmového festivalu Mezipatra.’’ (Bengáles, 

2003) Jinými slovy i podle sekce ,,zábava’’ je zřejmé, že jejich hlavní aktivita směřuje 

k Mezipatrům, na kterých se téma coming out též vyskytuje. Ke coming outu se portál 

obšírně vyjadřuje. ,,Když si pravdu o své sexuální orientaci necháme samy pro sebe, 

https://www.facebook.com/events/171427696306938/?ref=5
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případně pouze pro své nejbližší, můžeme se vyhnout nepříznivým reakcím okolí, nemusíme 

nikomu nic vysvětlovat. Dalo by se říct, že nic neriskujeme. Tento - často ovšem pouze 

zdánlivý - klid je ale mnohdy vykoupen strachem. Pokud jsem ale srovnaná sama se sebou 

a vím, že se nemám zač stydět, okolí to většinou přijme. Ti, kteří mě nepochopí nebo 

dokonce odsoudí, možná zmizí z mého života. Opravdoví přátelé a kamarádi ale zůstanou. 

Sexuální orientace pro ně nebývá důležitá.  Odměnou za odvahu jít s kůží na trh je 

svoboda. (…) Když se ke své orientaci hlásím, dávám okolí jasnou informaci - jsem taková, 

jaká jsem a nestydím se za to! A jestliže vám to vadí a nedokážete to přijmout, je to VÁŠ, 

nikoli můj problém.’’ (Bengáles, 2008; zvýraznění v originále) I když tento portál 

vysloveně neuvádí konkrétně sportovní akce, které pravděpodobně moc neprovozuje, tak 

se domnívám, že filmový festival Mezipatra je dostatečnou aktivitou, která v posledních 

letech získala ohromný ohlas a úspěch v České republice. ,,Smyslem festivalu je představit 

co nejširšímu a z hlediska sexuální orientace smíšenému publiku kvalitní díla světové 

kinematografie. Festival upozorňuje na neoddělitelnost intimního a společenského, 

jednotlivce a společnosti a nabízí vyvážené zobrazení postav, které jsou v mainstreamové 

kultuře a médiích obvykle plné stereotypů a klišé.’’ (Mezipatra, 2000) Jsou to převážně 

filmy s gay, lesbickými, bisexuálními, trans a queer tématy, dále výstavy, odborné 

přednášky, workshopy, diskuze apod. Jinými slovy opět mohu říci, že dochází ke spojení 

tématu coming out s akcemi pořádané LGBT komunitou, která má jedincům napomoci 

nalézt a přijmout sami sebe bez strachu to ukázat okolí.  

     Podobně jako portál Proud, tak i portál Lesbický koutek a Stejná rodina pořádají dětské 

akce a akce pro rodiny. V tomto kontextu hovoří i o coming outu. ,,Jak se vyrovnají 

prarodiče s faktem, že jejich vnouče bylo zplozeno nějakým z jejich hlediska obskurním 

způsobem a je vychováváno homosexuálním párem? Nehrozí, že se takové dítě v rámci 

širší rodiny dostane do určité izolace? Že bude znevýhodněno oproti ostatním dětským 

příslušníkům širší rodiny? Že bude dospělými příslušníky širší rodiny ignorováno či 

dokonce aktivně odmítáno a ze strany ostatních dětí v rodině třeba zesměšňováno? 

Sebepřijetí dítěte je ovlivněno nejen vztahem s rodiči, ale i mírou akceptace ostatních 

,významných druhých’, tedy i příslušníků širší rodiny. (…) Může se stát, že nejbližší 

příbuzní zaujmou k dítěti homosexuálního páru a k celé situaci rozpačitý či negativní 

postoj. (…) Babička koneckonců taky nežije v sociálním vakuu a představa jejího ,coming 

outu’ ohledně vnoučátka (…) pro ni může být tak stresující, že se kontaktů s vnoučetem 

raději vzdá. (…) Pro mnohé může být velmi problematické dělat příbuzného dítěti, které 
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vychovává homosexuální pár a které navíc s nimi biologicky nemá nic společného. (…)’’ 

(Lesbický koutek, 2007; zvýraznění v originále) Z toho vyplývá, že jedinci, kteří smýšlejí 

v tradičních hodnotách, zastávají tradiční model rodiny, kde hlavní úděl ženy je mateřství a 

péče o domácnost a úděl muže je role živitele. Navíc oba vychovávají své vlastní děti. 

Jinými slovy starší generace většinou uvažuje v zakořeněných tradičních představách. Dle 

mého názoru se jednotlivé generace postupem času identifikují s liberálnějšími a novými 

kategoriemi, které se dostávají do širšího povědomí většinové společnosti. To znamená, že 

existuje více sexuálních identit, které již nepotvrzují stereotypní kategorie muž/žena. S tím 

souvisí i otázka výchovy dítěte homosexuálním párem, která je ale bohužel o něco 

složitější než jen přijmout, že jsou ve společnosti i neheterosexuální jedinci. Pokud se to již 

začíná týkat i dětí, tak je k tomu většinová společnost mnohem kritičtější, protože se často 

setkávám s názory, že dítě za sebe nemůže rozhodovat. Nemůže rozhodovat o tom, do jaké 

rodiny chce a nechce.  

     Portál Transforum pořádá každý měsíc setkání TF, které zahrnuje hlavně pikniky, 

táboráky nebo srazy v čajovně. Důležitou součástí je také zprostředkování sociální, 

psychologické, medicínské, právní a další potřebné pomoci. Navíc dodávají rozdíl mezi 

coming outem u gayů, leseb a translidí. ,,Narozdíl od coming outu, který si prožívají 

gayové a lesby, translidé na počátku přeměny mají situaci obecně trochu komplikovanější 

v tom, že o své situaci musí informovat daleko širší spektrum lidí. To znamená nejen svou 

rodinu a blízké, ale i ostatní lidi, se kterými běžně přicházíte do styku (učitelé, spolužáci, 

zaměstnavatel, spolupracovníci,…). (…) Je daleko lepší se o šíření informací postarat 

osobně a mít tak pod kontrolou, co se o vás lidé dozví, než se spoléhat na samovolně se 

šířící drby (…). Rovněž je až příliš často marné doufat v to, že si lidé něčeho všimnou sami 

od sebe a vše si v hlavě správně pospojují. Transsexualita je zpravidla ta poslední možnost, 

kterou vaše okolí napadne.’’ (Transforum, 2003; zvýraznění v originále) Takže jak sám 

portál upřesňuje ,,(p)ravidelné schůzky (…) slouží již po mnoho let pro setkávání všech lidí 

řešících (či uvažujících o řešení) problému transsexuality. Setkání jsou místem pro sdílení 

informací a zkušeností s léčbou, coming outem a životem translidí obecně či jen pro 

posezení u čaje.’’ (Transforum, 2003; zvýraznění v originále) Myslím si, že portál klade 

důraz na schůzky a setkávání z toho důvodu, že tělo a genderová role translidí není 

v souladu s tím, jací se cítí být uvnitř a co se od nich očekává. Musí se potýkat s více 

rozhodnutími, postupy a změnami než gayové a lesby. Nejen, že dojde k celkové změně 
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pohlaví chirurgickými zákroky, ale též změna jména, dokladů apod. Jinými slovy si 

předávají zkušenosti, doporučení a informace o těchto krocích. 

     Podobný důvod je i u webového portálu Translidé, který uvádí niternější vnímání 

coming outu jako snahu ,,(…) skoncovat jednou provždy s omezováním a ponižováním 

svého já. Žít v pravdě (…) je obyčejným naplněním prosté lidské důstojnosti, sebeúcty a v 

neposlední řadě třeba i svobody projevu.’’ (Translidé, 2003) Z toho důvodu portál 

Translidé upozorňuje na nejrůznější přednášky, semináře nebo diskuzní skupiny ohledně 

transsexuality a chirurgických zákroků za cílem přeměny pohlaví.  

     I na webových portálech trans komunity sleduji též snahy o její soudržnost vztahující se 

k otázkám coming outu a vlastní identity, která má podle všeho o něco složitější a delší 

cestu k tomu stát se tím, kým se opravdu cítí být. 

     Mohu říci, že zde vidím rozdílné sportovní aktivity a akce, jak u gayů, tak leseb, ale i u 

translidí. Takže mohu s jistotou říci, že hovořit o zpochybnění jednotnosti komunit je na 

místě. Oblast zájmů většinou směřuje u každé sexuální minority jinam. Hlavně u L/Bi/T 

žen je velké zaměření na sportovní akce pro matky, děti a rodiny, ale u gayů to jsou spíše 

sportovní turnaje a kolektivní sporty. Jinými slovy to, že sport představuje určitý symbol 

maskulinity, je pouhý předsudek a stereotypní představa o tom, že ho nemohou provozovat 

i gayové. Myslím si, že právě sport nebo jakákoliv jiná aktivita nemusí být zásadně 

maskulinní či femininní. A nemusí se pohybovat v tomto binárním pojetí. 

     Díky nejen sportovním aktivitám dochází k upozorňování na zájmy a potřeby LGBT 

komunit a zároveň na stmelování jejich členů a členek. V rámci toho se právě LGBT 

komunity prostřednictvím svých portálů snaží zvýšit informovanost veřejnosti o sexuálních 

menšinách a vzbudit tak větší zájem ze strany společnosti. 

     Součástí tohoto tématu je také coming out ve sportu, tj. u známých sportovců a 

sportovkyň. V posledních letech vznikají na toto téma velké diskuze. Konkrétně Stud Brno 

zmiňuje Queer parade a českou tenistku Martinu Navrátilovou. ,,Pořádání duhových 

průvodů lze považovat za legitimní součást coming outu sexuálních menšin, které mohou 

napomoci otevřenosti v oblasti sexuální orientace mnoha jednotlivcům a také společenské 

diskusi nad některými stále palčivými tématy. Martina Navrátilová považuje coming out 

za důležitou výpověď, jež napomáhá zrovnoprávnění ve společnosti.’’ (STUD Brno, 

2008; zvýraznění v originále) Právě ona uskutečnila svůj coming out a vzbudila tak 

pozornost na toto téma, protože je to cesta k tomu, jak osvobodit sami sebe a svoji pravou 
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identitu. Zároveň se opět potvrdila síla a moc známé osobnosti, které se podařilo touto 

oblastí zaujmout více jedinců ve společnosti. 

     Tímto tématem se také zabývá i portál Proud, který o tom v letošním roce pojednával na 

své sedmé diskuzi. Diskuze se zúčastnil bývalý ragbista a fotbalista nebo současná 

ragbistka a florbalistka. Colour Planet není výjimkou mezi portály. Ten píše o GLTA.  

,,GLTA je světová gay a lesbická tenisová asociace, kterou založili homosexuálně 

orientovaní tenisté v roce 1991. Už tehdy se konaly v USA první tenisové turnaje, které se 

rozšířily také do Evropy. Postupem času se tento okruh stále více profesionalizuje. V 

současné době hraje zhruba sedmdesát turnajů v Evropě, USA, Asii i v Austrálii přes tři 

tisíce aktivních hráčů. Praha byla v roce 2009 prvním městem ze států bývalého 

východního bloku, kde se gay turnaj uskutečnil. Češi se okruhu aktivně účastní už osmým 

rokem a patří tradičně mezi nejúspěšnější hráče.’’ (Colour Planet, 2012) Nebo také píše o 

pražském fotbalovém gay týmu s názvem Prague Friends, který (…) oslavil vloni 10 let od 

svého prvního fotbalového tréninku (…). Jak portál doplňuje, (…) úroveň fotbalu se 

zlepšila a mezi gay-fotbalisty (to jsou maníci, co kopou do míče, a tak nějak náhodou jsou i 

gayové a nestydí se za to) se v posledních letech přidali i kluci, kteří hrávali fotbal od mala 

a hráli i v nižších českých a moravských ligách.’’ (Colour Planet, 2011; zvýraznění v 

originále) Z tohoto tvrzení cítím pocit osvobození a radost z vlastního svobodného projevu, 

který navíc gay komunitu posiluje. 

     Portál eLnadruhou obsahuje upoutávku na téma ,,Zahráno do outu’’ v pořadu s názvem 

Q, ve kterém se ,,(s)portovního redaktora Jaromíra Bosáka a mluvčího Českého svazu 

ledního hokeje PhDr. Zdeňka Zikmunda (…) ptali, zda je homosexualita v profesionálním 

sportu stále tabu. S kým by měl vyoutovaný hráč největší problém? Se spoluhráči, trenéry, 

sponzory anebo s fanoušky? Je rozdíl mezi vyoutováním se na vrcholu kariéry anebo v 

začátcích? A je rozdíl mezi individuálním a kolektivním sportem?’’ (eLnadruhou, 2011) Z 

toho vyplývá, že v posledních třech letech je téma sport a homosexualita ústředním 

předmětem diskuze, ve kterém je dost nezodpovězených otázek a domněnek. 

     Ani portál Translidé se tomuto tématu nevyhýbá a píše o Jaroslavě Brokešové, ,,která se 

pustila do boje s armádou, jež ji kvůli transsexualitě odmítla přijmout. Rozhodla se 

nemlčet a proti diskriminační vyhlášce se odvolala. Nebojuje přitom zdaleka jen za sebe 

nebo za ostatní translidi toužící vstoupit do Armády ČR.’’ (Translidé, 2004) Z toho 

vyplývají jasné dominantní prvky maskulinity, které stereotypně oddělují čistě mužské či 
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ženské oblasti působení. Jinými slovy se v této souvislosti objevuje podřízená forma 

maskulinity, která není stejně hodnotná jako hegemonní maskulinita. 

     Nakonec i portál Bengáles vyzdvihuje odpor ,,(…) proti ruskému homofobnímu zákonu. 

Za propagaci homosexuality mezi mládeží trestá viníky pokutami, vězením a cizince i 

vyhoštěním. Objevují se i výzvy k bojkotu zimní olympiády v Soči nebo k jejímu 

přemístění.’’ (Bengáles, 2013) Sice se tato událost stala na ruském území nikoliv na 

českém, ale domnívám se, že to zasáhlo i naši zemi, která projevila nesouhlas a kritiku vůči 

tomuto zákonu. ,,Ruský zákon, který má poměrně širokou podporu v konzervativní ruské 

společnosti, vyvolal kritiku ruských liberálů a odpor po celém světě. Přijatý zákon 

znemožňuje šíření informací, které by mohly v dětech vzbudit zájem o vztahy s lidmi 

stejného pohlaví nebo odpor k tradičním rodinným hodnotám. Zákon taktéž zakazuje 

jakékoliv veřejné projevy a hlášení se k homosexuální komunitě a umožňuje 

pronásledování gay aktivistů.‘‘ (Bengáles, 2013) Podle této situace mohu říci, že se 

objevují silné homofobní postoje a opatření, která jsou proti LGBT komunitám. Postoj 

Ruska je proti homosexualitě velice nenávistný až násilný. Myslím si, že tyto prováděné 

postupy jsou dokonce až nelidské. Zároveň se zde vyskytuje sílá mocenské autority, která 

má v rukou ,,zbraně’’, kterými docílí toho, čeho sama chce. 

     Co z toho tedy vyplývá? Představuje tedy i sport prostředí, kde se hegemonní mužství 

projevuje natolik, že homosexualita musí být tabu, hlavně co se týče mužů? Domnívám se, 

že pokud jde o jednotlivce, tak odhalení své sexuální identity je v České republice 

akceptováno, ale pokud jde o kolektivní sporty, jakoby o tom společnost nechtěla ani 

slyšet. Sice už došlo u nějakých sportovců a sportovkyň k veřejnému coming outu, ale 

myslím si, že je to stále málo. Problém spočívá v tom, že např. samotné fotbalové kluby to 

nechtějí dopustit, jelikož zjištění o úspěšném fotbalistovi, že je gay, by u některých diváků 

mohlo smazat stereotypní představu o pravé hegemonní maskulinitě, tj. dominantním, 

agresivním a bojovném mužství. Tudíž by klesla návštěvnost nebo sledovanost 

fotbalových utkání. Jak říká Sekot (2006) „(m)užnost je synonymem ideálního sportovního 

vzezření ve světě, adorujícího zejména mediálně atraktivní elitní mužské sporty.’’ (Sekot 

2006: 319). Whannel doplňuje, že ,,(…) sport a mužství jsou stále silně dominantní (…).’’ 

(Whannel, 2002: 74; překlad vlastní) Jinými slovy Whannel (2002: 213) říká, že jsou to 

hlavně média, která přispívají ke kulturní viditelnosti a dominanci hegemonní maskulinity 

ve sportu. Tím se upevňuje koncept maskulinity, kde ti dominující jsou právě muži. To 

dokazuje tvrzení z teoretické části, že muži jsou nadřazováni nad ženami, ale i nad jinými 
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podřízenými maskulinitami. Jinými slovy to poukazuje i na podřízenost žen a podřízenost 

homosexuálních mužů ve sportu. Whannel (2002: 226) uzavírá tím, že existuje převaha 

mužských sportovních hvězd a dramatických rozdílů v mediální prezentaci mužů a žen. 

Z toho vyplývá, že sport představuje prostředí, ve kterém se stereotypně dělí sportovní 

aktivity na základě určité genderové role ve společnosti. 

     Analyzované webové portály, ať už gay, lesbické či trans komunity, prezentují a 

vyzdvihují své aktivity podle svého nejlepšího úmyslu, ale domnívám se, že konkrétně 

lesbická komunita se opravdu zaměřuje převážně na adopci dětí a homoparentralitu a gay 

komunita na seznamování v barech, klubech apod. a také na kolektivní sporty s cílem 

soutěžit a vyhrát. 
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4. ZÁVĚR 

 

     Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem je reprezentována LGBT 

komunita na webových stránkách určených pro členy ji samotné. Také zda prezentace 

registrovaného partnerství představuje zásadní politický výdobytek pro LGBT komunitu. A 

v neposlední řadě, jaké cíle si stanovují a jaké aktivity realizují a zobrazují jednotlivé 

webové portály. V rámci výzkumu jsem si proto zvolila kvalitativní obsahovou analýzu. 

Pro kvalitativní obsahovou analýzu jsem si stanovila 10 webových portálů LGBT komunit 

v ČR, kterými jsou STUD Brno, eLnadruhou, Rozdílné Rytmy, Proud, Bengáles, Lesbický 

koutek, Stejná rodina, Transforum, Translidé a Colour Planet. Tyto portály jsem si 

vymezila kvůli rozmanitosti jejich aktivit a cílů, protože každý primárně směřuje okruh 

svých zájmů na jinou oblast LGBT komunity, s čímž souvisí i rozdílná reflexe vlastní 

sebereprezentace. Témata, která jsem identifikovala a analyzovala, jsou registrované 

partnerství jako politický výdobytek, adopce dětí a homoparentalia jako převažující cíl, 

queer pojetí LGBT identity, komunita a význam pro její členy/ky a také sport a coming out 

jako důkaz soudržnosti komunity. 

     Domnívám se, že svět má strach z odlišností, a proto se od nich někteří lidé odvrací, z 

čehož pramení i odsouvání LGBT komunit na okraj společnosti. Navíc jsou ve společnosti 

zakotveny tradiční role muže a ženy, které dominují a neumožňují tak stejný prostor jiným 

kategorií a identitám. To se ale dle mé provedené analýzy pokouší LGBT hnutí změnit. 

      Z výzkumu vyplývá, že díky uzákonění registrovaného partnerství došlo k dalším 

novým zájmům a jejich snahu o prosazení. Tím, že došlo k jeho uzákonění, nevytváří větší 

potřebu hovořit o průběhu jeho prosazování, protože se tento velký cíl považuje za splněný 

a tudíž za hotovou záležitost. Spíše se ale objevují snahy, jak vylepšit tento zákon a získat 

tak další práva v rámci tohoto zákona. Jinými slovy má registrované partnerství 

emancipační potenciál, skrze který se LGBT komunity snaží získat další práva. Jak už jsem 

zmiňovala v teoretické části (viz 2.5 Registrované partnerství), byla cesta ke schválení 

registrovaného partnerství velice náročná. Předpokládám, že si to zaslouží velké uznání a 

obdivuhodnost k vytrvalosti a úsilí, které tomu bylo vynaloženo. Takže ano, prezentace 

registrované partnerství na webových portálech představuje zásadní politický výdobytek 

pro LGBT komunitu. 
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     Je zřejmé, že díky registrovanému partnerství došlo k určité motivaci pokračovat 

v dalších právech a možnostech především v rámci adopce dětí a homoparentality, které 

jsou velkým diskutovaným tématem. Na základě výzkumu se vyskytují názory, že 

homosexuální páry mohou být stejně kvalitními rodiči jako heterosexuální páry, pro které 

je podstatné dobro dítěte a harmonická rodina. Na druhou stranu se ale ze strany 

homosexuálních párů vyskytují obavy ohledně šikany a diskriminace vůči jejich dětem. 

V této souvislosti analýza dále reflektuje esencialistické a stereotypní nahlížení většinové 

společnosti na adopci dětí dvou žen jako přirozenější než dvou mužů.  

       Důležité je poznamenat, že se již více než binární gay a lesbické hnutí používá queer 

hnutí, které cíleně a vědomě zahrnuje i další neheterosexuální identity. Předtím než 

se uzákonilo registrované partnerství, bylo nutné prezentovat „homosexuální“ menšinu 

jako opoziční komunitu vůči „heterosexuální“ většině. Po uzákonění registrovaného 

partnerství již toto vymezení není potřeba, jak demonstruje například portál STUD Brno, 

eLnadruhou nebo Colour Planet. K tomu bych ráda poznamenala, že konkrétně portál 

eLnadruhou používá pojem LGBTIQ komunitu spíše než queer hnutí jako součást své 

sebereprezentace. Naopak některé portály, jako je Proud nebo Translidé, se ztotožňují 

s termínem LGBT komunita. Ostatní analyzované portály se kloní k termínu queer hnutí. 

     Tím se nyní dostávám k tomu, že od uzákonění registrovaného partnerství nastal posun 

nejen v rámci rozšíření kolektivních zájmů LGBT komunit, ale i k větší otevřenosti a 

veřejnému projevu sexuální intimity LGBT komunit v podobě fyzické blízkosti. S tím 

souvisí i vizuální stránka webových portálů. Dle mého názoru jsou v tomto směru nejlepší 

portály eLnadruhou, Colour Planet a STUD Brno. Je také podstatné sdělit, že analyzované 

portály na sebe často vzájemně odkazují, aby upozornily na četnost webových portálů 

LGBT komunit a upoutaly tak pozornost většinové společnosti k zájmům sexuálních 

menšin. 

     S tím vším, díky registrovanému partnerství, dochází k posunu k demokracii, jelikož 

vše co jsem již zmínila, je stále pokrokovější. Po uzákonění registrovaného partnerství je 

veřejné vyjadřování a argumentace důkazem větší svobody a práv. Díky nim se neustále 

LGBT komunita snaží přibližovat postavení heterosexuálních jedinců ve většinové 

dominantní společnosti. 

     Portály věnují stále větší pozornost diskuzím na téma registrované partnerství, 

homoparentalita, stereotypní vnímání homosexuálů, queer aktivisté, transgender komunita 

apod. Členové a členky LGBT komunity se snaží čím dál tím více o prosazování vlastní 

http://www.stud.cz/
http://www.elnadruhou.cz/
http://www.elnadruhou.cz/
http://www.elnadruhou.cz/
http://www.stud.cz/


124 

 

identity skrze internet, přesněji webových portálů. Tyto portály jednoznačně spojuje gay, 

lesbická či trans komunita, na kterou se jednotlivé portály zaměřují.  

     Od doby uzákonění registrovaného partnerství nejen vzrostl počet sezdaných, ale 

změnil se i způsob uzavření sňatků, které se dříve odehrávaly jen na úřadech a nyní se již 

pořádají i honosné obřady, které si gay a lesbické páry mohou samy zvolit. Jinými slovy 

LGBT komunity prezentované na webových portálech uvádějí rok 2006 a zákon o 

registrovaném partnerství jako ,,zlom’’ ve vývoji LGBT tématiky. 

     V rámci tématu adopce dětí a homoparentalita je kladen důraz na zájmy dítěte a 

vytvoření harmonické a láskyplné rodiny. I když se vyskytují obavy homosexuálních párů 

z možné šikany a diskriminace vůči jejich dětem. Portály reflektují důležitost lidské 

komunikace a zkušenosti s gayi a lesbami. S tím souvisí větší tolerantnost, která je spíše ze 

strany mladší věkové skupiny kvůli větší informovanosti a otevřenosti k tématu. Pozitivně 

se také k tomuto tématu staví lidé s lepší životní úrovní. V neposlední řadě se pořádají 

různé akce, ale většinou pro lesbické matky a jejich děti. Převážně se diskutuje nemožnost 

adopce a individuální adopce pro jedince v registrovaném partnerství. Také se vyskytuje 

snaha o změnu v rámci osvojení dětí, pokud je jeden z partnerů biologickým rodičem. 

     Na základě analýzy jsem došla ke zjištění, že se reflektuje téma queer pojetí LGBT 

identity, protože pojem queer se stal součástí jazyka analyzovaných webových portálů. 

Dokazuje to velký výskyt festivalů, jako jsou Teplé jaro - festival Queer parade Brno, 

Queer filmový festival Mezipatra, Jiný pohled - Queer Eye, LGBT Queer Ball, Duhová 

vlna apod. Pojem queer se dle analyzovaných portálů rozšířil a začal používat od doby 

uzákonění registrovaného partnerství v rámci pojetí LGBT komunity od binárního „gay a 

lesbického“ hnutí bojujícího za svá práva po mnohorozměrné „queer“ hnutí. V době, kdy 

se usilovalo o uzákonění registrovaného partnerství, bylo nutné prezentovat 

„homosexuální“ menšinu jako jasně citelnou, opoziční komunitu vůči „heterosexuální“ 

většině. Po uzákonění registrovaného partnerství již toto úzké vymezení není tolik třeba, 

jak demonstrují všechny vybrané webové portály v mém výzkumu. 

     Je důležité říci, že jednotlivé portály se zabývají konkrétní cílovou skupinou, tj. gay, 

lesbickou nebo trans komunitou. Na portálech se dají vyzkoumat dva postoje, jednak 

otevřenost všem sexuálním identitám a pak vlastní sebechápání jako gay, lesbické či trans 

komunity. Navíc je pojí společné zájmy rozdělené pro gay, lesbické nebo trans komunitu. 

Z toho plyne, že se vyskytují inkluzivní komunity, které zahrnují nejen všechny sexuální 

menšiny, ale i heterosexuální jedince. Jinými slovy začíná stoupat větší zájem o celkové 
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kolektivní dobro LGBT komunity v ČR. Na druhou stranu mě během analýzy zarazilo, že 

se konkrétně nikde nevyskytuje sebereprezentace bisexuálních žen či mužů. Takže si 

pokládám otázku, zda jsou bisexuální ženy či muži vnímáni ve stejné rovině jako gayové či 

lesby, že jejich užší vymezení oproti jiným komunitám není nutné? Jinými slovy to 

potvrzuje tvrzení z teoretické části, že ,,(v) České republice pak fakticky není možné mluvit 

o existenci nějaké bisexuální komunity. V lesbických organizacích se sice pohybuje 

množství bisexuálních žen, avšak nikdy nevznikla specializovaná organizace či sekce, která 

by bisexuální ženy sdružovala.’’ (Analýza, 2007: 12) 

     Z výzkumu vyplývá, že sexuální identita je v České republice do jisté míry 

akceptována, ale v rámci kolektivních sportů je rozmanitost sexuálních identit 

nepředstavitelná. A to z toho důvodu, že představa o hegemonní maskulinitě, tj. 

dominantní, agresivní a bojovné, převážně souvisí s dominujícími mužskými sporty. 

Mužské sporty jsou dominujícím prvkem ve společnosti, k čemuž přispívají média, která 

tuto dominanci utvrzují. Jinými slovy muži jsou nadřazováni nad ženami, ale i nad jinými 

podřízenými maskulinitami.  

     Sportovní aktivity a akce, jak u gayů, tak leseb, ale i u translidí, jsou rozdílné. Mohu 

tedy říci, že hovořit o zpochybnění jednotnosti komunit je relevantní. Oblast zájmů 

většinou směřuje u každé sexuální minority jinam. L/Bi/T ženy se zaměřují na sportovní 

akce pro matky, děti a rodiny. Naopak gayové mají zájem o sportovní turnaje a kolektivní 

sporty, což vyvrací stereotypní představu o tom, že sport je symbolem maskulinity, a že ho 

nemohou provozovat i gayové. Nutno podotknout, že ať už jsou sportovní aktivity 

jakékoliv, tak právě sport je místem, který může usnadnit cestu ke coming outu, protože 

společné aktivity stmelují skupinu a dodává větší odvahu se otevřít. 

     Úplným závěrem mé diplomové práce bych ráda zdůraznila, že jednotlivé webové 

portály, na kterých jsem prováděla analýzu, zcela jistě dokazují, že jsou vhodným 

mediálním sdělením, prostřednictvím kterého se lidé mohou dozvědět stále více informací 

o situaci LGBT komunit v České republice. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 - Slovníček pojmů 

Zdroj: http://lgbt.poradna-prava.cz/slovnicek-pojmu.html, [cit. 5. února 2013] 

Bisexualita – citová a sexuální přitažlivost k oběma pohlavím 

Butch lesba – lesbická žena s převážně maskulinními projevy, někdy se může jednat o 

projev transgender identity 

Coming out – veřejné přihlášení se k homosexuální, bisexuální či transgender identitě; 

může mít různou intenzitu 

Cross-dressing – oblékaní do oděvu příslušejících opačnému pohlaví, než jaké je 

biologické pohlaví jedince; může být projevem transvestitismu, transgender identity nebo 
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transsexuality 

 

Gay – v současnosti převažující označení pro homosexuální muže, které bylo převzato z 

angličtiny, v češtině i v originále začalo být užíváno pro absenci urážlivých konotací; jako 

přídavné jméno zastupuje slovo homosexuální a týká se tedy i lesbických žen (tento smysl 

je však v češtině opomíjen) 

LGB – lesby, gayové, bisexuálové – souhrnná zkratka označují lidi s menšinovou sexuální 

orientací 

LGBT – lesby, gayové, bisexuální lidé a translidé – označení běžně užívané v angličtině 

jako zkratka pro tyto minoritní skupiny spojené řadou společných problémů 

Gender – psychologické a sociální charakteristiky připisované jednotlivým pohlavím, 

někdy se dělí na genderovou roli a genderovou identitu, v některých kulturách existuje více 

než dva gendery 

Genderová identita – pocit příslušnosti k některému pohlaví či pocit pohlavní neurčitosti, 

může, ale nemusí být spojen s tradičními genderovými rolemi 

Homofobie – souhrnné označení pro nepřátelské postoje k homosexuálním lidem, obvykle 

se nejedná o fobii ve smyslu duševní poruchy 

Homosexualita – sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví, termín je používán od 

druhé poloviny devatenáctého století 

Intersexualita – výskyt biologických znaků obou pohlaví u jednoho jedince 

Lesba – homosexuální žena; termín vytlačuje ve společnosti stále dosti rozšířené slovo 

lesbička, které je neodůvodněnou zdrobnělinou 

Queer identita – doslova podivná identita, označení pro jedince, kteří nechtějí být 

přiřazování k jednoznačnému genderu či sexuální orientaci; v současnosti se toto slovo 

„queer“ často používá souhrnně pro označení příslušníků různých sexuálních minorit 
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Sexuální orientace – obvykle trvalý pocit emocionální a sexuální přitažlivosti k 

některému pohlaví či v některých případech k pohlavím oběma 

Transgender – výrazné překračování hranic genderové role; někdy se používá jako 

nadřazený pojem i k transsexualitě; zatímco jindy jde o pojem paralelní, kdy označuje lidi, 

kteří žijí v opačné či netypické genderové roli, ale neusilují o změnu pohlaví (v tomto 

smyslu je pojem používán v této zprávě) 

Transsexualita - pocit trvalé příslušnosti k opačnému pohlaví než je pohlaví 

chromozomální (právní), který je provázen úsilím o somatickou a právní změnu pohlaví 

Transvestitismus – převlékání se do oděvu opačného pohlaví bez snahy žít v této roli 

trvaleji 

 

 

Příloha č. 2 – Logo STUD BRNO 

 

 

Příloha č. 3 – Logo Rozdílné Rytmy 
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Příloha č. 4 – Logo eLnadruhou 

 

Příloha č. 5 – Logo Proud 

 

 

Příloha č. 6 – Logo Stejná rodina 

 

 

Příloha č. 7 – Logo Lesbický koutek 
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Příloha č. 8 – Logo Colour Planet 

 

 

Příloha č. 9 – Logo Bengáles 

 

 

Příloha č. 10 – Logo Transforum 

 

 

Příloha č. 11 – Logo Translidé 

    
 


