
Seznam příloh 

Příloha č.1: Přepis rozhovoru s Prof. PhDr. Petrem Weissem, PhD. 

Příloha č.2: Přepis rozhovoru s Prof. PhDr. Martinem Potůčkem, CSc. Msc.  

Příloha č.3: Přepis rozhovoru s Doc. Mgr. Pavlínou Janošovou, Ph.D. 

Příloha č.4: Přepis rozhovoru s Mgr. Dagmar Zelenou 

Příloha č.5: Přepis rozhovoru s PhDr. Ludmilou Trapkovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1: Přepis rozhovoru s Prof. PhDr. Petrem Weissem, PhD. 

K. Š.: Do jaké míry se sexuologie zabývá fenoménem dětí vychovávaných v 

homoparentálních rodinách? 

 

P. W.: „V České republice se nezabývá, to se zabývají spíše sociologové, ale ve světě 

samozřejmě ty základní výzkumy provedly sexuologové, především Richard Green, který 

vedl longitudinální, tzn. dlouhodobé výzkumy uţ od 70.let.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe dokáţe dát homoparentální rodina dítěti to, co potřebuje? 

 

P. W.: „Z uvedených výzkumů plyne několik základních zjištění. Za prvé, děti, které jsou 

vychovávány jednopohlavním rodičovským párem, ale nemusí to být pouze páry gayů a leseb, 

ale i páry transsexuální, kde dojde v průběhu rodičovství k přeměně jednoho z rodičů, tak děti 

vychovávané v těchto rodinách se od ostatních dětí neliší nijak v sexuální orientaci. Za druhé 

neliší se v sexuální identitě. Za třetí neliší se v míře neuroticismu a za čtvrté, neliší se 

postavením v dětském kolektivu. To znamená, ţe všechny argumenty proti moţnosti výchovy 

jednopohlavním rodičovským párem jsou buď ideologické nebo emocionální. Nemají však 

základ ve vědeckých zjištění.“ 

 

K. Š.: Vidíte nějaké zásadní překáţky pro výchovu dítěte v homoparentální rodině? 

 

P. W.: „Z uvedených výzkumů plyne, ţe neexistují ţádné z psychologického a sexuologického 

hlediska odborné námitky proti moţnosti této výchovy. Ale samozřejmě je nutné počítat s 

nesouhlasem církví, konzervativních kruhů a podobně.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe edukace dětí z homoparentálních rodin vyţaduje nové kompetence 

učitelů? 

 

P. W.: „Pokud jsou v kolektivu děti z těchto rodin, to samozřejmě klade na učitele určité 

nároky. Klade to nároky jak na jeho osobní hodnotový systém, tak i samozřejmě do jisté míry 

i na jeho dovednosti například v tom, ţe musí být schopen vysvětlit, i na niţším stupni školy, 

dětem, ţe je to zkrátka normální, ţe někdo má maminku a tatínka, někdo má dvě maminky a 

někdo má dva tatínky. Ţe to není nic, co by určovalo hodnotu toho dítěte.“ 

 



Příloha č.2: Přepis rozhovoru s Prof. PhDr. Martinem Potůčkem, CSc. Msc.  

K. Š.: Do jaké míry se sociologie v České republice zabývá fenoménem dětí vyrůstajících v 

homoparentálních rodinách? 

 

M. P.: „Tak kupodivu zabývá a mohl bych to personifikovat, poněvadţ jeden z mých kolegů 

pan Sloboda ze sociologického ústavu je docela aktivní v té aktivitě Proud, která má 

samozřejmě širší záběr. Ale jako jedno z těch témat je právě toto.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe dokáţe dát homoparentální rodina dítěti to, co potřebuje? 

 

M. P.: „To je obecná otázka, na kterou, myslím si, neexistuje obecná odpověď. Prostě nelze 

odpovědět ano nebo ne. V zásadě jde o to, kdyţ to trošku rozvedu, kdyţ jsem přemýšlel o 

tomto tématu, tak mne napadlo, ţe bych mohl uvést, ţe určitě existují rodiny homosexuálních 

partnerů, které se o děti nebo dítě starají perfektně ve srovnání s rodinami heterosexuálních 

rodičů, které naopak ty děti vlastně na celý ţivot negativně poznamenají. Ale nemohu 

vyloučit, i kdyţ pro to nemám empirický důkaz, ţe něco takového nemůţe nastat i v těch 

homosexuálních partnerských vztazích s dětmi. Ţe existují výborné rodiny heterosexuální, 

starající se o děti o tom nepochybuji, i kdyţ otázkou je, kolik jich je v dnešní společnosti, kde 

se tak jako tak obecně vzato taková ta klasická rodina rozpadá.“ 

 

K. Š.: Vidíte nějaké zásadní překáţky pro výchovu dítěte v homoparentální rodině? 

 

M. P.: „Těch překáţek je jistě celá řada, to víme, to víte určitě lépe neţ já. Jedna otázka je ta 

otázka právní, kde vlastně zatím ten zákon v České republice neumoţňuje třebas to osvojení, 

tak jak se o něm na těch sociálních sítích diskutuje. Pak samozřejmě existují i překáţky v tom 

veřejném mínění, poněvadţ samozřejmě lidé ţijí ve společnosti a v okamţiku, kdy se ve 

společnosti jaksi vyskytne cosi, co v zásadě takovéto většinové mínění povaţuje za něco 

nesprávného, zvláštního, tak lidé nemají potom – ti lidé, kteří takto soudí nemají potom 

daleko k tomu odsuzování, které pak dávají i najevo. V sociologii, kdybychom začali tímto 

krásným oborem, se tomuto mechanismu říká sociální kontrola a to je samozřejmě jako další 

bariéra. To jsou asi tak ty dvě hlavní bariéry. Moţná bych ještě uvedl jednu, ale to je spíš 

hypotéza, to nevím, jestli to tak je nebo není, ale myslím, ţe jsem někde zahlédl, ţe ty 

homosexuální partnerské vztahy jsou křehčí neţ heterosexuální. A je-li tomu tak, pak 

samozřejmě dokud se ten svazek stará o dítě a pak se rozpadne, tak to má na to dítě stejně 



negativní dopad, nebo můţe mít, jako rozpad heterosexuálního vztahu.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe edukace dětí z homoparentálních rodin vyţaduje nové poţadavky na 

kompetence učitelů? 

 

M. P.: „To je zajímavá otázka. Učitelů ve školách? Tak z hlediska toho, jak dnes funguje ta 

společnost a jak jsou vnímána lidská práva, právo na soukromí, tak vlastně zatím, pokud vím, 

tak neexistuje ţádný formální prostředek, jehoţ by mohli učitelé uţít, aby se vůbec dozvěděli, 

ţe to dítě vyrůstá v takové rodině. Takţe to je jedna otázka, kterou bych tady poloţil a 

upřímně řečeno, mně nepřipadá, ţe by tam byly nějaké zvláštní nároky, které by vyţadovaly 

nějaké, třeba i speciální, instrukce pro ty učitele. Já bych řekl, ţe to je spíš obecnější problém, 

ţe učitelé často nemají dostatek času nebo kompetencí, aby se vůbec zabývali tím, jak ta 

rodina těch jejich ţáků vypadá. Jestli tam nejsou nějaké dysfunkce a tak dále.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3: Přepis rozhovoru s Doc. Mgr. Pavlínou Janošovou, Ph.D. 

K. Š.: Do jaké míry se psychologové zabývají fenoménem dětí vyrůstajících v 

homoparentálních rodinách? 

 

P. J.: „Já myslím, ţe začnu trochu šířeji, ve skutečnosti, Česká republika je maličká a skupina 

psychologů, byť je tedy čím dál větší, tak je stejně maličká a existuje strašně moc zásadních 

témat, který nikdo nedělá, protoţe ty lidi dělají vţdycky jenom jednu věc, někdy třeba dva 

týmy paralelně a samozřejmě existuje strašná spousta problémů, který prostě nikdo moc 

nezpracovává nebo se jimi nezabývá, nebo jenom třeba do nějaké míry. Takţe témata, který se 

týkají menšin, pokud ty menšiny zrovna tu společnost nebolí, takţe ty homoparentální rodiče, 

oni v podstatě společensky fungujou bezvadně a nedělají nikde ţádné problémy, takţe to je 

přesně ten případ kdy to vlastně není úplně zachyceno tak, jak by ta pozornost tomu věnována 

měla, mohla a určitě v těch větších státech, kde ta komunita psychologů je větší, tak bude 

určitě nějaká podkomunita, která to prostě opravdu zpracovává daleko systematičtěji neţ u 

nás a u nás ještě bych řekla ţe tím, ţe my jsme společnost daleko otevřenější z hlediska 

homosexuality a vůbec sexuálních menšin ve srovnání s Balkánem, ve srovnání s katolickými 

západními zeměmi, ve srovnání s východními zeměmi, kde prostě opravdu ta religiozita je 

větší, tak u nás zřejmě nepřímou úměrou je zase vyšší ta otevřenost k tomu, takţe ještě 

poměrně na tu bídu sem tam někdo prostě se tím zabývá, ale samozřejmě to téma si vyţaduje 

víc, ţejo. Různí lidi fejkují různý téma ze kterýho jde nejvíc, někdy v tom hraje roli i třeba 

byznys, ţe se na to daj dostat slušný prachy, bohuţel i tohle v tý vědě existuje. Ale třeba vím, 

vlastně první takovou publikaci, kterou jsem zachytila, byla Lesbické rodičovství od Jarmily 

Talandové. … Maličko jsem do toho zabrousila já, ale opravdu jenom teoreticky, nikdy jsem 

nedělala výzkum přímo zaměřený. … Je otázkou vlastně kolika procent, nebo vůbec kolika 

jedinců se to týká. 4% lidí v populaci v naší, ne všichni projdou úplně coming-outem, ţe 

prostě si to uvědoměj, ještě moţná pořád třeba na religiózní Moravě někde na vesnici to třeba 

úplně nedoběhne celý. Ne všichni homosexuální lidi najdou protějšek, se kterým jim je dobře 

aby zakotvili v partnerství a ne všichni dojdou k tomu, ţe do tohohle šli. Samozřejmě kdyby 

se tím někdo zabýval, trošku to posílil, podpořil tak těch skupin, těch dvojic bude víc a bude 

víc i těch klientů nebo ţadatelů o to téma. Protoţe se domnívám, ţe je to skupinečka relativně 

malá a myslím si, ţe potom musíme jít víc do té světové literatury.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe dokáţe dát homoparentální rodina dítěti to, co potřebuje? 

 



P. J.: „To je také věc, kterou nelze zodpovědět ano nebo ne, protoţe si myslím, ţe hraje roli 

kontext, který vţdy hraje roli. Mohla bych poloţit otázku, jestli běţná rodina dokáţe dnes dát 

dítěti to, co potřebuje, který typ rodiny. V jakém kontextu ekonomickém, ale i morálním – to 

je téma, o kterém se uţ vůbec nemluví. Jestli zbohatlíci umí dát dítěti to samé. Já si pamatuju 

kdysi, ještě kdyţ vycházel časopis Promluv, coţ byl lesbický, tady byly rozhovory zaměřený 

sociologicko estetický bych řekla, protoţe tam byly básničky a různý povídky a takový 

pokusy literární tam vycházely hodně zaměřený na tuhle problematiku. Byl tam rozhovor s 

nějakým děťátkem, který mělo teda tatínka transsexuála, takţe to uţ byla vlastně teta nebo si 

říkají křestním jménem a potom ţe byly dvě mámy, de facto a jeho se ptali, toho třináctiletýho 

kluka, jestli si myslí, ţe takovýhle lidi jak jeho táta, jestli transsexuálové mohou mít děti a on 

na to krásně odpověděl: „Proč ne, politici taky můţou.“ Taky jim děti nikdo nesebere. To bylo 

uţ tehdy v devadesátých letech, dneska uţ by se moţná smáli všichni. Ale ţe prostě, myslím 

si, ţe opravdu mockrát jsme se o tom bavili, třeba ţe situace, dokáţu si představit ţe opravdu, 

úplně teoreticky, vţdycky je pro to dítě lepší, kdyţ těch vychovatelů je víc, kdyţ není jeden. 

Protoţe kdyţ je jedeno dítě a jeden rodič, tak máte jeden vztah. Ten vztah můţe být různě 

úţasnej, různě patologickej a to dítě to vlastně interiorizuje, vstřebá to celý tak jak to je a to je 

pro něj norma. A i kdyţ prostě ví, ţe to není v pořádku, tak prostě ve východu v dalších svých 

ţivotních budoucích situacích se dostane do nějakého presu, do nějakého stresu, který bude 

příliš silný, tak on prostě šáhne po tohle vzorci, protoţe ten má vtištěn, je to jeho introjekt. 

Kdyţ ty lidi jsou dva a jedno dítě, tak jsou to tři lidi a jsou to vlastně tři vzájemné vztahy. A 

pro to dítě je to uţ daleko větší socializační škola. Nejen ţe ho mají rádi, ale kdyţ je ten jeden 

přetíţenej, můţe být vykompenzovanej tím druhým, coţ v tý jednorodičovský rodině nejde, 

dost často tam není nikdo jiný takhle blízko. Je to samozřejmě samo o sobě komfort i 

ekonomický, ale je to opravdu i z toho hlediska té vývojové psychologie, tak tam hraje roli to, 

ţe prostě to dítě můţe korigovat, jsou tam dva blízký lidi, kaţdej má ten vztah jinej. Oni mezi 

sebou maj mezivztah, ještě navíc souměrnej, s tím dítětem je to asymetrický a to uţ je velká 

škola. Velký prostor pro to, aby to dítě se socializačně velmi dobře vyvíjelo. Samozřejmě 

hypoteticky, teoreticky je lepší kdyţ je to máma a táta, neţ dvě mámy nebo máma, teta nebo 

strejda, táta. Ale pouze hypoteticky. Je to spíš v našich hlavách neţ ve skutečnosti, 

kdybychom neměli to posuzování, jako kdybychom nebyli zaměřeni posuzujícím způsobem, 

tak je to celkem obecný, jde spíš o ty vzorce chování, o kvalitu partnerství mezi těmi dvěma 

lidmi. Samozřejmě to, co tam zhoršuje ty okolnosti a to opět myslím potencionálně, tak to je 

to okolí. Takţe, ta dvojice sama o sobě, kdyţ existuje homosexuální pár který ţije prostě 

někde, tak i ten pár má různý status. Je něco jiného, kdyţ vyrůstáte opravdu na katolickém 



venkově, třeba na jiţní Moravě, to si uţijete svoje. Kdyţ to bude zedník, který bude ţít, já 

nevím, s číšníkem, tak to moţná bude působit dojmem, prostě budou tam vytvářet nějaký 

mýty kolem toho prostě já nevím nějaký deviační a všechno moţný, jo budou „brejky“ jak 

říkají Angličani, podle mě moţná, pro tu svojí veřejnost. A úplně jiná situace je, kdyţ to bude 

třeba tady paní doktorka a bude ţít, já nevím, třeba s nějakou paní úřednicí v obecním městě, 

dokonce to můţe být i venkov, ţe to zvládají líp. Dokonce mám jednu známou, která dělá 

primářku v jedný psychiatrický léčebně a ţije s partnerkou, která je fyzioterapeutka, obě jsou 

vystudované lékařky a ony ţijou na venkově, postavily si domeček. Nemají teda děti. A kdyţ 

někam přijdou, do toho obchůdku, tak na ně koukají a říkají: „Jé, dobrý den paní doktorko, 

jak se máte? A jak se má ta vaše paní přítelkyně, kamarádka?“ a je to úplně jiný. Protoţe ony 

jsou výkvět na tý vsi a patří mezi nějakých prvních patnáct, deset percentil prostě nejvyššího 

VIP vsi a to uţ jako je něco jinýho. Tam si dokáţu představit, ţe si poříděj děťátko, adoptovat 

prostě děti a nebude s tím mít problém ani to dítě. Na té základce, i ta paní doktorka prostě 

moţná přijde do první třídy kde se nejdřív domluví s paní učitelkou a řekne: „Hele, my ţijeme 

takhle, zvládnete to vy a nějaké případné homofobie zvládnete s těma dětma?“ Kdyţ ta 

učitelka řekne: „Jo, do toho já jdu“ tak můţe maminka, zaţila jsem i takovouhle maminku, 

která potom, byl to teda případ jinej, nebyla to homofobní rodina, ale to děťátko, který prostě 

uţ asi od dětství vědělo, ţe je transsexuální. Takţe to věděla i ta maminka, která potom přišla 

na rodičák v první třídě a mluvila s rodiči, řekla jim, ţe situace je takováhle a ţe je potřeba to 

dítě, jako aby se mu nikdo nesmál, aby mu mohli pomoct. Tak se domluvili ţe jo. Svým 

způsobem, hypoteticky, kdyby se objevil nějaký problém, tak takováhle maminka můţe přijít 

na rodičák a to dítě ochránit. Ve skutečnosti to, co hrozí tomu dítěti nejvíc, tak je vlastně to, 

co vychází z toho veřejného mínění a z případnejch naráţek. Takţe těch rodin se týkají jakoby 

ty samý rizikový faktory, jako běţný rodiny, plus ještě teda otázka toho veřejného mínění, 

které je velmi variabilní ve vztahu k těm specifickejm, třeba socioekonomickejm faktorům.“ 

 

K. Š.: Jsou nějaké zásadní překáţky pro výchovu dítěte v homoparentální rodině? 

  

P. J.: „Teoreticky? Já myslím, ţe teď jsem o tom mluvila, ţe to je ta homofobie. Takţe ty děti 

můţou, samozřejmě je taky otázka jestli to unesou a většinou mají ty geny po těch rodičích, 

takţe se dá odhadnout, jestli to nebude nějaký třeba extrémně citlivý dítě.  Jak vţdycky říkal 

profesor Matějček: „Příliš citlivá nervová soustava“. Tak to hůř ponese a to děťátko, který je 

trošičku pevnější, tak prostě ty věci zvládne a ne vţdy k tomu dochází. Ty děti prostě mají 

samy o sobě tak vysoký sociální status, jde o to, jak oni uspějou v tom kolektivu, bez ohledu 



na rodiče. A potom samozřejmě hraje další roli to, ţe kdyţ to dítě by zůstalo někde na tom 

niţším ţebříčku v tý třídě, tak to, ţe vlastně pochází z týhle rodině můţe být hodně extrémně 

přitěţující okolnost. Ony šikanují děti, ne někoho z nějakýho důvodu, oni mají pocit, ţe to je 

ten důvod. Ale většinou je to spíš taková záminka. „Zrovna ty ţiješ s těma dvěma buznama.“ 

Nebo já nevím, co si můţou myslet, jakou dostanou přezdívku. Ale to se samozřejmě týká 

dětí, které mají i jiné problémy, můţe to být prostě postiţený brácha, nebo tatínek, který je ve 

výkonu trestu, nebo já nevím, nějaký různý sociálně problematický věci, který se můţou 

projevit – přílišná obezita a podobně. Samozřejmě potom uţ i ta věc, to sexuálně nebo 

genderově netypický chování taky většinou bývá, takţe bych se bála asi na začátku základky, 

aby to ta paní učitelka přijala a potom bych si to trošičku hlídala na začátku druhého stupně, 

protoţe tam je obrovský tlak na tu konformitu mezi těma dětma. To si myslím, ţe jsou takové 

dva body. To dítě samotný  fakt záleţí prostě na kvalitě toho vztahu a to, jak to ta rodina ustojí 

v tý skupině. Samozřejmě zase kdyţ ta dvojice ţije někde a je příjemně přijímaná, tak asi si 

můţe dovolit spíš přemýšlet nad tím, ţe třeba si to děťátko pořídí, neţ kdyţ sami tomu čelej, 

tak do toho přivést dítě a neřešit to nějak, tak to je, bych řekla o hubu, no.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe edukace dětí z homoparentálních rodin vyţaduje nové kompetence 

učitelů? 

  

P. J.: „No já myslím, ţe znalosti. Ţe kdyţ ti budoucí učitelé procházejí tou přípravou na svojí 

budoucí profesi, tak někde v nějaký sociální psychologii, buď by tam mohl být přímo kurz 

genderovej, coţ je ale zase téma, který je teď relativně na ústupu. Jednu dobu se s tím roztrhl 

pytel a teď uţ vlastně celkem je to zase takový, jakoţe to najednou není tak extrémně 

podstatný a trošku to jako by splasklo, ale určitě by měli mít základní informace a asi by měli 

být relativně otevření, prostě, neměli by být příliš komformní a konvenční – a to neplatí 

jenom ve vztahu k homosexualitě, to platí i ve vztahu k různým menšinám, i k odlišnostem 

těch dětí, jo, k různým jinakostem, protoţe většinou ti učitelé buď jsou upnutí a pak prostě jim 

vadí cokoliv a prostě jsou problémem pro většinu dětí velmi často anebo prostě ti, co jsou 

relativně otevření a snesou netypický děti různýho typu, netypický rodiče dětí různého typu, 

tak jim bude stačit jen informace ţe tohle existuje a ţe ty děti prostě mají nějaká specifika a ţe 

je musí trošku chránit, no. To je celý. S tou třídou asi by bylo hodně fajn a to je ještě jedna 

věc, to zase souvisí, to je nespecifická prevence, jo, v rámci s tou třídou jako celkem na té 

toleranci všeho druhu. Nemusí to být vůbec homosexuální téma jako takový, třeba kdyţ se 

zapojí do nějakýho festivalu Jeden svět a pracují tímhletím způsobem, do toho spadají ty 



různý průřezový programy, který se na těch školách se implementují s různým větším či 

menším úspěchem, někdy jenom formálně, někde se to ještě zhorší různě, ale některý to umějí 

a zvládají to pěkně a ta tolerance se relativně přirozeně otevírá i samozřejmě pro sexuální 

menšiny. Navíc si myslím, ţe ty děti na druhém stupni jakoby si uţ taky řeší svoje vlastní 

sexuální orientace a kdyţ si představíme 4% v populaci, kdybychom jsme to rozpočítali 

hodně drsně, tak to vyjde skoro na jedno dítě ve třídě homosexuální. Tak oni moţná 

procházejí coming-outem a tohle třeba si myslím, ţe si ti učitelé ne vţdy uvědomují, ţe 

nějaký naráţky, srandičky, vtípky moţná, nebo s nějakou statistickou pravděpodobností, uráţí 

nejmíň jedno dítě ve třídě a moţná nějaký další to řeší, jak vlastně na tom jsou, jo, prostě se ta 

sexualita vyvíjí a můţou si být nejistí. Já si vzpomínám, jak na základce, tak na průmyslovce 

jsem měla spoluţáky, který prostě tohle řešili. Ukázalo se, ten jeden teda jo, ty ostatní celkem 

nebyly heterosexuální, ale rozhodně to pak ubliţuje všem a to tu homofobii posiluje, takţe 

celková otevřenost učitele, to si myslím, ţe jo. Práce s tou komunitou třídy, kdy vlastně ten 

tlak na tu konformitu těch dětí, aby všichni byly stejní, krásní, úspěšní a úţasní, činí ostatní ať 

skočí přes palubu, to na tom začátku druhého stupně strašně moc je, protoţe ta sexualita, to 

dospívání je strašně vyděsí. Oni se tváří, ţe to jsou suveréni, ale oni jsou strašně v háji, ţejo. 

Hrozná sranda na chodbě, ţejo a pak přijdou domů, kouknou se do zrcadla a pláčou, protoţe 

jsou tak hrozně oškliví a nemoţný, ţe takhle prostě nemůţou ţít, ţejo. Takţe to proţívají 

všichni a tu svojí tenzi a nejistotu mají tu tendenci samozřejmě si vymlátit na někom, myslím 

psychicky, komu se říká mysfit, to není my a dochází tam k různým stupňům dehumanizace a 

odmítání, aţ se z něj stane ten, kterej tam nemá ţádný práva. Tak samozřejmě tohle se můţe 

stát jakýmukoliv dítěti, který se jakýmkoliv zdánlivým způsobem vymyká. A nebo to taky 

můţe být tak, ţe on sám můţe mít trošku nějaký pocit nejistoty za svoji rodinu a můţe to být 

ten, který nejdřív vystřelí. Zaţili jsme děti, který šikanovaly a povídali jsme si s nimi, ony 

byly nejmenší ze třídy, chlapečci malinký, který prostě tam měli na drátkách celou třídu a 

všechno si to krásně ovládali, měli to v reţii, protoţe prostě oni by byli první na ráně, kdyby 

nezačali. Takţe to taky hypoteticky se můţe stát, ţe to můţe být takto překompenzovaný, 

takţe ten učitel musí pracovat opravdu široce na té toleranci a fakt vymýšlet věci a myslím si, 

ţe patří do kaţdý třídy, jestli tam bude takovéhle dítě, neví prostě z jakých menšin ty děti 

jsou. Dneska učitel neví o dětech nic, ani z hlediska zdraví, ten rodič to nemusí sdělit. Taky 

můţe celej ţivot na rodičák chodit jenom ta maminka a paní učitelka nemusí vůbec vědět, s 

kým ona ţije třeba.“ 

  

 



Příloha č.4: Přepis rozhovoru s Mgr. Dagmar Zelenou 

K. Š.: Do jaké míry se ředitelé základních škol zabývají fenoménem dětí vyrůstajících v 

homoparentálních rodinách? 

 

D. Z.: „Já si myslím, ţe ředitelé škol se tímto aţ tak moc nezabývají. Je to poměrně nová 

záleţitost, nicméně samozřejmě je to věc, která je otázkou asi i určitých předsudků a je to 

záleţitost, která je skutečně aţ tedy fenoménem troufám si říct aţ 21. století nebo přelomu 20. 

a 21. století. Myslím si, ţe ani ve školách se příliš tento typ rodin neobjevuje, nebo alespoň já 

co vím třeba zde na Praze 1, na naší škole tedy nikdo, na naší škole ţádný takovýto typ rodiny 

není a nevím ani od kolegů ředitelů tady z Prahy 1 ţe by byl a pokud ano, tak to ale zase na 

druhé straně asi zase není ţádný velký problém. Rozhodně to není něco, o čem by se muselo 

diskutovat a mluvit a řekla bych ţe i podle toho co mám informace, třeba si čtu různé věci 

týkající se například šikany atd... tak jsem se nesetkala s tím, ţe by jako hlavním důvodem by 

byl právě původ homoparentální rodiny.“  

 

K. Š.: Domníváte se, ţe dokáţe dát homoparentální rodina dítěti to, co potřebuje? 

 

D. Z.: „ No, základní potřebné, to znamená třeba funkci rodiny materiální, funkci citovou, to 

bych řekla ţe ano. Na druhou stranu pořád jako takovým základním modelem společnosti a 

rodiny je muţ a ţena. A u těchto rodin se můţe stát, ţe se jeden z těch modelů schází. Ale 

kdyţ si vezmete rodiny, kde je muţ ţena tak stejně v současné době, nevím kolik procent 

rodin je rozvedených, takţe v mnoha případech to dítě vyrůstá vlastně mezi samými ţenami, 

kdyţ k tomu ještě připočteme školství, kde je také převáţné procento ţen, tak si myslím zase 

ţe takový rozdíl není. Já si umím představit ţe třeba bude ţít dítě, vychováváno dvěma 

ţenami a pokud ve svém okolí bude mít nějaký muţský vzor a ideál tak jako si myslím, ţe to 

není nic, co by ho nějakým způsobem mohlo poškodit. Fakt je, ţe pořád ještě asi pro většinu 

lidí je to určitá nějaká nepřirozená situace nebo nepřirozený model rodiny, ale jako já si vůbec 

myslím, ţe v současné době se model rodiny proměňuje, takţe asi si budeme muset k tomu 

teprve hledat cestu, jako jakým způsobem na to nahlíţet.“ 

 

K. Š.: Jsou nějaké zásadní překáţky pro výchovu dítěte v homoparentální rodině? 

 

D. Z.: „Tak zatím bych asi řekla legislativní, protoţe zatím u nás není teda připuštěna moţnost 

adopce, osvojení dítěte homosexuálními páry, takţe to bude asi první věc a myslím si ţe to je i 



taková zásadní věc, protoţe to asi bude trvat ještě nějakou dobu neţ třeba k tomuto po té 

legislativní stránce dojde. To je jedna věc. Druhá věc si myslím ţe moţná víc neţ samotný 

problém v té homoparentální rodině ţe spíš to přijetí okolí. A zase asi bude rozdíl mezi 

velkoměstem a mezi malým městem, myslím si ţe třeba na některých skutečně malých 

městech případně vesnicích ţe ještě asi na hodně dlouhou dobu bude teda tahleta moţnost 

prostě nebude moţná. Potom samozřejmě tady třeba hraje roli i víra, protoţe třeba katolíci 

určitě to nepřijmou. Takţe to si myslím ţe jsou takové jako ještě problémy nebo překáţky 

takové ty objektivní a potom samozřejmě je to i v osobnostních vlastnostech těch dětí, takţe 

tak jako heterosexuální rodina prostě funguje nebo nefunguje, stejně tak ta homoparentální 

můţe nebo nemůţe fungovat, takţe si myslím ţe to je v lidech, ale myslím si, ţe je to opravdu 

běh na dlouhou trať a ţe to ještě bude trvat několik desetiletí neţ se to nějak prostě vyrovná. A 

já osobně třeba, já samozřejmě jako respektuju právo kaţdého na všechno, ale taky mi to 

přijde ještě mimo normu, taky nemám ještě v sobě jasno, i kdyţ nemám nic proti samotné 

třeba výchově dětí nějakým tím homosexuálním párem, proti tomu vůbec nic nemám, ale 

ještě mám problém třeba v tom, aby to bylo bráno třeba za nějakou normu nebo nějakou 

běţnou normu, to si ještě myslím ţe by to tak ani být nemělo, ţe by ta společnost ani k tomu 

neměla směřovat, ale pokud uţ někdo tohleto zvolí, pokud někdo prostě na tohleto nastoupí 

tak by teda měl být tím okolím tolerován a měl by být přijímán vlastně stejně jako jakákoliv 

jiná rodina.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe edukace dětí z homoparentálních rodin vyţaduje nové kompetence 

učitelů? 

 

D. Z.: „Já bych řekla ţe kompetence nové ani ne spíš právě to co jsem říkala jako překlenout 

se přes ty předsudky. A protoţe pedagogové jsou lidé jako všichni ostatní, tak i u nich 

přetrvávají ty předsudky, co si budeme povídat. Ono to nemusí být jenom vůči dětem z 

homoparentálních rodin, ono to můţe být i vůči dětem z nějakých kulturních menšin a k 

dětem nějakým způsobem handicapovaným a přesto si myslím ţe existuje i mezi pedagogy 

celá řada lidí, kteří ještě k nim ještě apriori přistupují s nějakým předsudkem, takţe to si 

myslím, ţe je ten hlavní problém.“ 

 

 

 

 



Příloha č.5: Přepis rozhovoru s PhDr. Ludmilou Trapkovou 

K. Š.: Do jaké míry se rodinní terapeuti zabývají fenoménem dětí vyrůstajících v 

homoparentálních rodinách? 

 

L. T.: „My se těmi rodinami musíme zabývat, protoţe k nám přicházejí a čím dál častěji. Jsou 

v rodinách dvojí, trojí děti a taky dvojí, trojí rodiče. To, ţe jsou oba homoparentální, to 

neznamená, ţe jsou jednopohlavní, obvykle je tam další přítel matky nebo partner matky, 

nebo partnerka otce atd... Čili ty podoby těch rodin jsou hodně rozmanitý, ale já se nemůţu 

přidat k hlasům, ţe je jedno, jestli je ta rodina takzvaně homoparentální nebo ne. Taky by se 

muselo definovat, co tím myslíte, protoţe rozhodně nemůţeme podepsat to, jestli dítě je 

vychováváno jenom matkou nebo jenom otcem. To neznamená, ţe takový dítě nemůţe vyrůst, 

ale nemůţe vyrůst docela slušně, ale to je potřeba hodnotit nebo dívat se na to jednotlivě v 

konkrétních případech. Ale jinak jsme přesvědčeni, ţe kaţdé dítě má v hlavě nebo v mysli 

vrozeně instinktivně má dvě místa. Jedno je to mateřský, který chrání a jedno je to otcovský, 

který víc vyţaduje a víc trénuje. A to neznamená, ţe ta místa musí být obsazena jen vlastními 

rodiči, tam v tom místě mateřským můţe být částečně i otec nebo učitelka nebo nějaká teta, 

nebo kdyţ jsou děti v dětských domovech, tak tam je taky to místo obsaţený. To dítě, který je 

stenický tak si z toho okolí vytáhne ty postavy, který potřebuje, ale taky není pravda, ţe by to 

bylo úplně jedno, kým to místo je zaplněný.“ 

 -přerušení rozhovoru/telefonát- 

K. Š.: Moţná jen upřesním, ţe pod homoparentalní rodiny řadím gay, lesbické, případně 

transsexuální páry. 

 

L. T.: „Pro mě to není zvláštní oblast. Gay nebo lesbická, prostě to, co je slyšet ve sdělovacích 

prostředcích, tak v naprostý většině sleduje zájem těch dospělých. A já jako rodinná 

terapeutka se nemůţu postavit na místo jenom jedněch, ale v rodinný terapii platí takový 

pravidlo stranění všem, nebo neutralita, já mám radši ten termín stranění všem a v rodině je 

dítě to nejslabší, takţe já potřebuju se postavit na místo toho dítěte a tak jak jsem říkala, to 

dítě potřebuje obě ty figury, jak tu mateřskou tak tu otcovskou. A tak co jsem říkala tak v těch 

místech je opravdu ideální, kdyţ je ten vlastní biologický fungující rodič, to je to, co je 

ideální. Samozřejmě co nás nezabije to nás posílí, takţe vrozeně stenický děti jako jsou dobře, 

ale mají ten vývoj mnohem komplikovanější, sloţitější. Nemyslím si ani, ţe by bylo úplně 

stejný, ţe by bylo ekvivalentní, kdyţ v tom mateřským místě je muţ nebo ţena. Kdyţ v tom 

otcovským místě je muţ nebo ţena. Samozřejmě kdyţ pár dobře funguje, tak jsou 



zastupitelní, ale situačně, ne dlouhodobě, napořád. Takţe mně je trochu jedno, jestli je to 

homosexuální nebo heterosexuální pár. Z hlediska dítěte není jedno, jestli jsou tam dvě 

maminky nebo dva tatínkové, ať uţ je to homo nebo hetero rodič. I u těch heterosexuálních 

párů přicházejí s dětma s bolestma bříška, s bolestma hlavičky, kde s čím a někdy to tak můţu 

vidět, ţe tam není tatínek vedle maminky a chybí tam někdo, kdo by taky něco vyţadoval a 

měl ten originál muţskej jazyk v tom nejširším slova smyslu. To znamená, ţe i ukotvenej, 

dokonce aţ v instinktech, protoţe malé dítě nebo čím je dítě menší, tak vţdycky je pro něj 

maminka přijatelnější a lehčí neţ tatínek. A to, ţe tatínek je těţší, tak je hrozně důleţitý pro 

jeho vývoj, protoţe ten tatínek ho utuţuje, usměrňuje, vyţaduje něco – mluvím o tatínkovi ne 

o konkrétním tatínkovi, ale o té kůře otcovské a to ţenská prostě ty instinkty nemůţe mít, 

můţe matka vyrobit nějakého svého anima. Kdyţ teď s Vámi mluvím, tak mluvím poměrně 

rázně, takţe i teď s Vámi mluvím trochu muţsky. Kdybych se s Vámi bavila ţensky, tak bych 

jinak švitořila, ale vy pospícháte, já pospíchám, jsme vystavěni času chronos, coţ je navýsost 

kvalita muţská. Takţe dítě potřebuje obě tyto kvality a kdyţ byste jednu škrtla, tak je to asi 

tak, jako kdyţ byste škrtla jeden z pólů. Kdyţ vyškrtnete buď plus nebo mínus kód, tak Vám 

nepoteče ţádná elektřina. Ta ţivotní síla je k růstu toho dítěte, proudu ţivotní síly potřeba 

obou těchto dvou a napětí mezi nimi. Samozřejmě ţe homosexuální pár – tam to dítě si to 

samo nějak vypolarizuje. Já jsem byla kdysi ve výcviku, tam byli dva muţi a ta skupina si 

nepochybně ten pár vypolarizovala, kdo je tam spíš ten mateřskej a kdo spíš ten otcovskej v tý 

skupině. Ale není to totéţ, má to dítě ztíţený. Takţe takový ty řeči, ţe je lepší vychovávat dítě 

homosexuálním párem neţ aby bylo v dětském domově, no tak to asi je pravda. Ale není to 

lepší neţ aby bylo vychovávané heterosexuálním párem. Takţe pokud nebude dostatek 

volnejch dětí, o které se můţe starat heterosexuální pár, tak bych tomu homosexuálnímu páru 

přednost nedávala, prostě z hlediska toho dítěte, i kdyţ těm lidem bych to přála. Taky mám 

tady v péči čas od času se stane, ţe přijdou s dítětem, kdy jeden z rodičů je homosexuální. 

Prostě se to tak stalo, teď myslím na jednoho, kde se normálně oţenil, porodili dítě a zhruba 

ve dvou letech toho dítěte ten muţ přišel na to – spíš si začal uvědomovat, ţe je 

homosexuální. Byl depresivní, málem ho to stálo ţivot, jelikoţ uvaţoval o sebevraţdě. 

Nakonec to dobře dopadlo, ti dva se prostě rozvedli velmi slušně a dneska ţije ten muţ s 

nějakým partnerem a ta matka se znovu vdala. No ale přišli a tomu dítěti je asi čtrnáct let a má 

těţkou psychickou poruchu. A nepochybně tenhle fakt tam hraje velkou roli, přitom ti dospělí 

jsou všichni úţasní, oni jsou schopní sem všichni přijít a domlouvat se kolem té dcery. Ten 

muţ byl, myslím, šťastný, ţe má dítě, protoţe kdyby od začátku se vnímal jako homosexuální 

člověk, tak by pravděpodobně neměl dítě. Takţe těm dospělým bych to přála, ale já si myslím, 



ţe není pravda, ţe by dospělej člověk měl právo na dítě. To není pravda. Ale je pravda, ţe 

kaţdé dítě má právo na oba rodiče. Takţe nejsem moc vstřícná tomu, aby například bylo 

uzákoněno, ţe homosexuální pár má právo na dítě, to si myslím, ţe nemá. Samozřejmě, byla 

jsem na semináři, kde se probíral zákon o registrovaném partnerství, neţ byl ustanoven a tam 

ţádný problém nevidím. Ale něco jiného je partnerství a něco jiného je manţelství.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe dokáţe dát homoparentální rodina dítěti to, co potřebuje? 

 

L. T.: „Tak to uţ jsem tady vlastně říkala, záleţí taky ještě – to dítě má své vrozené instinkty 

jak v hlavě, má to prostě ztíţený. Nemyslím si, ţe je to stejný. Kdyţ uţ jenom to dělá špatně, 

ţe tam vţdycky jeden z těch rodičů není biologický, i to se podceňuje. Děti dobře cítí a taky 

to nějak obvykle během dospívání se tam řeší tato otázka – odkud pocházím, kde mám 

kořeny. A nejen ţe z hlediska dítěte to dělá špatně, ale mezi těmi dospělými to také není 

stejné. Zaţili jsme páry, kde po nějakými různými boji mezi těma matkama, která je ta pravá 

matka a kdyţ to tam systémově to dítě vytváří, kdy jedna z nich se stává tou mateřskou a 

jedna otcovskou, tak ještě záleţí, jestli to těm dvěma vyhovuje. Takţe ty konflikty mohou 

pocházet právě i z toho, ţe jeden z nich je nevlastní a druhej vlastní.“ 

 

K. Š.: Jsou nějaké zásadní překáţky pro výchovu dítěte v homoparentální rodině? 

 

L. T.: „No, to je to co říkám. Tak jako v medicíně se podcení psychosociální okolnosti stonání, 

tak zase v těch odbornostech, třeba v pomáhajících profesích či v pedagogice – u učitelů, se 

moţná podceňuje, ţe taky některé věci jsou vrozené a ţe taky instinkty platí a ty se nedají 

předjednat nebo nějak proměnit tím, ţe se budeme nějak jinak chovat, ţe s nimi budeme jinak 

zacházet.“ 

 

K. Š.: Domníváte se, ţe edukace dětí z homoparentálních rodin vyţaduje nové kompetence 

učitelů? 

 

L. T.: „To se zase netýká jenom homoparentálních rodin, já myslím, ţe je to jen zvláštní 

případ něčeho širšího. Dnes je spousta rodin rozvedených, takţe děti jsou vychovávané 

jedním z rodičů a druhej je tam spíš na návštěvě nebo to dítě je u něj na návštěvě. I tam, kde 

je střídavá výchova, tak málokdy to dítě má rovnocenně dva domovy. Kdyţ se s ním 

pokoušíte jít do větší hloubky, například v té terapii a ne jen při nějakém běţném rozhovoru, 



tak stejně zjistíte, ţe to dítě je někde víc doma a někde víc na návštěvě. Takţe se to týká i 

těchto dětí, kterým ten druhý pól nějak chybí. V těch homosexuálních rodinách si myslím, ţe 

vţdycky ten druhý pól není vţdycky obsazenej kvalitně, stejně kvalitně jako kdyby tam byl 

vlastní rodič. Ale fungující rodič, samozřejmě, protoţe i u toho vlastního rodičovství nemusí 

být naplněný. No a pokud jde o učitele, tak ti se mají především věnovat výchově ve škole, to 

znamená v tom mimorodinném prostředí a pokud moţno by ten stát – a učitelé jsou zástupci 

státu, tak by neměli do rodiny intervenovat, tady bych byla opatrná v tom nějak organizovat 

rodiče, to vůbec ne. A na druhé straně, přece jenom kdyţ dítěti jeden z těch pólů nějak chybí, 

tak moţná by docela bylo dobrý, kdyby v učitelském sboru o tom věděli a moţná není úplně 

jedno, kdo je tím hlavním pečovatelem jako je třídní učitel nebo to můţe být výchovný 

poradce nebo kdo se ujímá konfliktů, pokud nastanou. Tak tam, kde chybí ten promateřskej, 

tak bych spíš hledala v tom učitelském sboru nějakou mateřskou postavu. Tak pokud to dítě jí 

mohlo akceptovat a nebo bych ho dala spíš jako otcovskou postavu, coţ by bylo docela 

častější, ţe spíš ten otcovskej chybí. Zase záleţí na věku dítěte, samozřejmě, na tom prvním 

stupni je to trochu jiný neţ na druhým stupni.“  

 

 


