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Abstrakt 

Práce se věnuje situaci homosexuálů ve vyšším věku, jejich vyhlídkám a plánům 

do budoucna. Homosexuální muži a ženy žijí jiným životním stylem než heterosexuálové 

a to se týká i jejich seniorského věku. Autorka se zaměřuje především na finanční 

zabezpečení a rodinnou situaci a obavy do budoucna.  

K účelům práce byl proveden kvalitativní výzkum mezi gayi v rozmezí 50 – 64 

let. Cílem analýzy bylo zjistit, jak se gayové v předdůchodovém věku připravují na svoje 

stáří a co očekávají. Práce vychází z rozdílů mezi heterosexuály a homosexuály 

především v rámci rodinného života a navazování vztahů. Autorka se zaměřuje na situaci 

v České republice s ohledem na dobu před a po Sametové revoluci. Převrat měl vliv právě 

i na přístup společnosti vůči homosexuálům. Práce vychází i z dalších příbuzných studií 

a výzkumů, které dosud vznikly na podobné téma.  

 

Klíčová slova 

Důchod, homosexuálita, gay, LGBT, rodina, senior, stáří 

  



Abstract 

Thesis deals with the situation of homosexuals in old age, their expectations and 

future plans. Homosexual men and women live a different lifestyle than heterosexuals, 

and this applies also to their old age. The author focuses on financial security and family 

situation and fears for the future. 

For the purpose of the work was carried out qualitative research among gay men 

between 50 – 64 years. The aim of the analysis was to determine how homosexuals are 

approaching retirement age, how they are preparing for their age and what they expect. 

The work is based on differences between heterosexuals and homosexuals, especially in 

the context of family life and relationships. The author focuses on the situation in the 

Czech Republic with regard to the time before and after the Velvet Revolution. The 

revolution had an impact on the attitude of society towards gays. The work is based on 

other related studies and researches that have already been established on a similar topic. 
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Úvod 
 

Ve své práci se věnuji homosexualitě ve vyšším věku. Konkrétně se pak zaměřuji 

na gaye v předdůchodovém věku a jejich vyhlídkám do budoucna. Předmětem mé práce 

je přiblížit jejich životní situaci, především rodinnou a finanční, v kontextu jejich 

blížícího se seniorského věku. Předpokladem je, že homosexuální životní zkušenost může 

vytvářet specifické podmínky pro různé části životního cyklu. Zatímco dospívání gayů 

spojené s coming outem1 či dospělost s rodičovstvím jsou dlouhodobě výzkumně 

pokrývány, období seniorského či předseniorského věku jen výjimečně. Zájem práce 

proto bude, jak aspekty jako rodinná a finanční situace a homosexuální zkušenost 

ovlivňují seniorský věk. Cílem práce je nalezení odpovědi na otázku: „Jak přemýšlejí 

gayové ve věku 50 - 64 let o seniorském věku?“ 

V první části se věnuju seniorům v České republice všeobecně. Nejdřív přibližuji 

jejich současnou situaci v závislosti na změnách ve společnosti a přibývajícímu počtu 

seniorů. Dále přecházím k vlastnímu vnímání stáří, jak sami senioři na sobě hodnotí 

proces stárnutí, a co je pro ně v tomto období nejdůležitější. Pro seniory je obecně typická 

horší životní úroveň, často žijí na hranici chudoby. Celkově je odchod do důchodu dost 

zlomový, drtivá většina z nich ale pracovat v důchodu vůbec nechce. Dále se zmiňuji o 

jejich rodinných vazbách. Většina lidí má klasickou rodinu a děti, které se o ně ve stáří 

můžou starat, nebo jim nějak pomáhat, když budou potřebovat. Jde o vzájemné směny 

mezi rodiči a dětmi. Typická je také větší orientace na své děti právě ve stáří a ztrácení 

vazeb se svými vrstevníky.  

Situaci seniorů v České republice se věnuji proto, abych pak na základě zjištění z 

analýzy vlastních rozhovorů mohla ukázat, jak se tyto aspekty života liší, či podobají u 

homosexuálních mužů. Obvykle nemají rodinu, děti, které by se o ně mohly starat a více 

u nich hrozí situace, kdy zůstanou sami a opuštění. To se odráží i v jejich tísnivé finanční 

situaci, kdy jsou na všechno sami.  

V rámci přiblížení života gayů nastiňuji hlavní formy jejich partnerského života, 

především jde o stejnopohlavní partnerství nebo manželství. Uzavírání manželství u 

heterosexuálů není nic neobvyklého, může je pohánět touha po dětech, nebo vyhovění 

                                                           
1 jedná se o uvědomění si vlastní menšinové sexuální orientace, které zpravidla vede k svěření této 

informace svému okolí 
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normám společnosti. U gayů to může být jiné, a tak se právě na partnerský život zaměřuji 

i ve svých rozhovorech, protože předurčuje situaci ve stáří.  

Jak bude dále v práci zmiňováno, česká společnost je specifická svou 

postsocialistickou zkušeností. Revoluce v roce 1989 měla vliv i na postoje společnosti 

k LGBT lidem2 a jeví se v tomto ohledu více liberální. Ve své praktické části se věnuji 

gayům, kteří vyrůstali za socialismu, a tak tato doba, i doba tranzice společnosti po roce 

1990 měla, jak potvrzují v rozhovorech sami informanti, vliv na jejich vztahy.  

Homosexuální senioři mají oproti heterosexuálním své vlastní specifické 

problémy. Řeší stejné věci jako ostatní senioři, ale zároveň se mohou dostávat do situací 

například v domovech pro seniory, kdy mohou mít problémy s přijetím ostatních, nebo 

přijetím sebe samotných mezi novými lidmi, od kterých se liší, protože sexualita se týká 

i starých lidí. Jedná se o situace, které většinu lidí ani nenapadnou, a často ani samotné 

zaměstnance a zřizovatele domů pro seniory. Přináší to tedy i výzvu do budoucna. 

Uvědomit si, že homosexuální senioři jsou mezi námi. 

Jak je patrné z předchozích odstavců, vedle teoretické části, má práce i praktickou 

– výzkumnou – část. Výzkum byl veden formou kvalitativních, hloubkových, na téma 

zaměřených rozhovorů. Ty byly provedeny se sedmi muži, kteří se identifikovali jako 

gayové či homosexuální, zároveň byli ve věku od 50 do 64 let.   

                                                           
2 LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgerder osoby. 
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1 Teoretická část 

1. 1 Situace seniorů v České republice 

1. 1. 1 Sociální evoluce stáří 

 

Populace v České republice, stejně jako v dalších průmyslově rozvinutých 

zemích, stárne. Mění se struktura společnosti, kdy přibývá starších lidí, což přináší nové 

fenomény. Nejedná se ale pouze o stárnutí populace, ale celkový posun, ekonomický 

pokrok, odklon od tradičních hodnot a hledání identity. Všechny změny ve společnosti 

ovlivňují starší lidi a zároveň společnost musí nahlížet na zvyšující se počet seniorů mezi 

námi. Mění se definice pojmu senior a to, jaké je jejich postavení ve společnosti a jejich 

potřeby. Stáří se z pohledu sociálna vymezuje větší závislostí na státu a jeho pomoci, 

ztrátě sociálních vazeb, vztahů, izolací od svého okolí. [Svobodová 2010: 186] 

V závislosti na měnící se společnosti, změnách v její struktuře, přibývají nové výzvy, 

týkající se zvyšujícího se počtu seniorů. Nejvíce znatelné jsou v souvislosti s důchody, 

kdy senioři často žijí na hranici chudoby, nebo na jejich zdravotním stavu a hledání 

způsobů, jak nejefektivněji poskytovat pečovatelské služby. 

 Sak a Kolesárová tvrdí, že situace současných seniorů je nejlepší, jaká kdy byla, 

a jaká se odhaduje do budoucna. Čím větší část života prožili před sametovou revolucí, 

tím lépe se z finančního hlediska mají. Jako zlomový se považuje rok 2008, od kterého 

se situace zhoršuje. Současní senioři jsou generací, která stojí na pomezí gramotné kultury 

a kyberkultury a osvojené mají obojí. Vzdělání nabyli pomocí knih, zároveň si ale 

osvojují moderní technologie, až 40% využívá počítače a internet. [Sak, Kolesárová 2010: 

164]  

 

1. 1. 2 Senioři a rodina 

 

 S přibývajícím věkem se stárnoucí lidé čím dál více orientují na vlastní rodinu a 

oslabují se jejich vztahy s vrstevníky, ztrácí svoje sociální sítě. Orientují se hlavně na své 

blízké, kteří jsou pro ně důležití, především tedy rodinu. Přináší to větší psychické i 

sociální uspokojení, než kontakt se svými vrstevníky, kteří řeší svoje problémy, nemoci. 

Mají mezi sebou silné pouto a svazuje je „dlouhá historie vzájemných směn“. Vztah 
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rodičů a dětí není vyvážený, ale v průběhu života mezi nimi existuje trvalá vzájemná 

závislost, které se mění během životního cyklu. [Sýkorová 2007: 159 – 161]  

Dospělé děti pak splácejí svým rodičům jejich podporu, kterou poskytovali 

v dětství. Nebo si rodiče zajišťují svou budoucí péči ve stáří tím, že podporují a starají se 

o své děti. Jedná se o Antonucciho koncept support bank, který představuje vzájemné 

směny mezi rodiči a dětmi, kdy rodiče se nejdříve starají o své děti, a pak děti o své staré 

rodiče. Rodiče se selektivně zaměřují na děti, které mají větší naděje na ekonomické 

zajištění a na ty, se kterými mají silnější pouta a dobré vztahy. Na základě toho, co 

investují do potenciálu svých dětí, do jejich vzdělání, finanční podpory, jejich vychování, 

pak počítají se zpětnou reakcí a pomoci ve stáří. Studie Clare Wergera, která vychází 

z Antunucciho konceptu, dokazuje, že téměř ve všem případech děti skutečně vrací 

zpětně to, co do nich rodiče investovali. [Sýkorová 2007: 162] Tento koncept tedy přeje 

lidem, kteří mají děti. Předplácejí si takto budoucí péči ve stáří jako odměnu z jejich 

investice v minulosti.  

  V české společnosti je i přes individualizaci jedince stále kladen důraz na 

vzájemnou podporu a pomoc v rodině a přetrvává snaha bydlet v blízkosti své rodiny 

v dojezdu nejčastěji cca patnácti minut. Blízkost bydliště je vyhledávána především pro 

možnosti návštěv. Solidarita v rodině ale není jen ze strany dětí ke svým starším rodičům, 

ale i naopak jde i o pomoc s vnoučaty apod. Především jsou ale návštěvy hlavně o 

emocionální podpoře v těžkých situacích a o radách. Samozřejmě jde i o fyzicky náročné 

práce - ze strany dětí k rodičům jde především o pomoc s domácími pracemi a návštěvami 

u lékaře. Zásadní vliv na to má rostoucí věk seniorů - s přibývajícím věkem potřebují o 

to větší pomoc rodiny, ale a zároveň i oni zase pomáhají svým dětem například s hlídáním 

dětí. [Svobodová 2010: 187 – 190]   

 

1. 1. 3 Vnímání vlastního stárnutí 

 

Vnímání stáří je u každého dost individuální proces. Nejde tedy jen o věk a to, 

kdy jde člověk do důchodu a stává se penzistou, ale má na to vliv mnoho faktorů. Mezi 

hlavní indikátory patří především zdraví, které penzistům činí největší problémy a sami 

u svých vrstevníků očekávají identifikaci stáří právě na základě jejich zdravotních 

problémů. Střední generace je při posuzování penzistů ovlivněna hlavně tím, jestli je 
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osobně znají, nebo ne. Například ke svým rodičům přistupují jinak, protože je znají a jsou 

obeznámeni s jejich situací, nepřipadají jim vlastně tolik staří, jako kdyby to byli cizí lidé. 

Nevidí na nich tolik negativních atributů stáří. Celkově ale střední generace vnímá stáří 

negativněji, než samotní senioři. Mají představu starého člověka jako chudého. Hodnotí 

hodně jejich finanční situaci, kdy si nemůžou dovolit dovolenou, kulturní vyžití, nové 

oblečení. Další otázkou je zdravotní péče, kterou hodnotí jako problematickou, ale 

k ageismu vnímaví tolik nejsou, protože se jich situace zatím tolik netýká, oni staří nejsou. 

[Sýkorová 2007: 64 – 67] 

Pro seniora je v procesu stárnutí nejdůležitější zvládat ztráty stáří a mít je pod 

kontrolou. Hodnotí na sobě fyzické i psychické zdraví, finanční situaci, ale i vlastní 

aktivity, osobnost a roli v interakci s druhými. Jejich kontinuita self je ohrožena 

především tím, jak moc jsou vázáni na druhé, jak moc je narušena jejich soběstačnost. 

Mění své strategie zvládání své situace, například občasným přijetím pomoci od druhých. 

Zásadní je v tomto právě jejich zdravotní stav. Čím horší je jejich stav, tím více musí řešit 

svoji situaci a předávají kontrolu nad některými aspekty života druhým lidem. Cílem je 

ale udržet si autonomii. V horším stavu pak alespoň lidskou důstojnost a bezpečí. 

[Sýkorová 2010: 223 – 224] 

Podle studie Dany Sýkorové o autonomii seniorů [Sýkorová 2010: 224] je pro 

seniory v zásadě nejdůležitější vlastní fyzická a psychická soběstačnost a až poté řeší další 

problémy, jako například finance. Zdraví je přikládán hlavní význam v pojetí autonomie. 

Přes všechny nástrahy, se kterými se senioři potýkají, se především snaží o to neztratit 

svoji svobodu a být co nejvíce nezávislými na ostatních, moci se postarat sami o sebe. 

Autonomii chápou v rámci vztahů se svými blízkými, ve smyslu nezávislosti na jejich 

péči. 

 

1. 1. 4 Senioři a zaměstnání 

 

 U seniorů je zásadním životním zlomem přechod do důchodu. Může se odehrávat 

úplným koncem s prací ze dne na den, částečnou zaměstnaností, nebo variantou důchodu 

a občasných brigád. Přechod do důchodu nemá jen ekonomický rozměr, ale i sociální a 

dotýká se lidské psychiky. Chození do práce a vydělávání určuje status člověka ve 

společnosti a ztráta tohoto statusu může mít neblahý vliv na lidskou psychiku a fyzickou 
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stránku. „Podobně, jako se dítě připravuje na školu, mladý člověk na manželství, tak by 

se také měl dospělý člověk připravovat na stáří a život seniora.“  „Ve věku 61 let je 

zaměstnáno pouhých 13% respondentů. Senioři, kteří nejsou zaměstnáni, v drtivé většině 

o zaměstnání nemají zájem a z těch, kteří zájem mají, pouze 6% má zájem o práci na plný 

úvazek (výzkum 2010/2011). Ostatní by chtěli pracovat pouze na částečný úvazek anebo 

mají zájem o brigádu. [Sak, Kolesárová 2010: 131] 

 

1. 2 Homosexualita v seniorském věku 

1. 2. 1 Formy sociálního života homosexuálních mužů a žen 

 

Na úvod oblasti, kde se budu zabývat specifiky, které jsou navázány na 

homosexualitu, bych nejdříve představila několik základních forem vztahů homosexuálů. 

Jedním je zvolení celibátu. Týká se především těch, kteří se hlásí k nějakému náboženství, 

pro které je homosexuální soužití nepřijatelné. Pro některé je ale tato volba 

nerealizovatelná, nebo po čase život v celibátu ukončí, protože život bez intimního života 

může vést k psychickým problémům. Nejedná se totiž o úplně dobrovolný celibát, který 

by měl plně duchovní odůvodnění. Často se pak jedinec uchýlí ke vztahu, ať už 

homosexuálnímu, nebo heterosexuálnímu. Heterosexuálním vztahem se pak ale spíše 

snaží opět vyhovět normám, které jsou v souladu s jejich vírou. [Janošová 2000: 52 – 53] 

Další možností je pak klasické manželství, které ale taky není optimální volbou, 

protože nikdy nemůže vyhovět všem potřebám homosexuála. Není znám případ, kdyby 

taková heterosexuální adaptace byla úspěšná, nevede k šťastnému soužití a často vede 

k vedlejším homosexuálním vztahům. Takové vztahy také bývají mnohem nebezpečnější, 

co se přenosu pohlavních chorob týče. Zvlášť u mužů bylo zjištěno, že mnohem častěji 

neprovozují bezpečný sex. Zároveň je pro muže mnohem komplikovanější samotný sex, 

pro ženy je tato pozice přijatelnější. Častěji také vstupují do manželství, především kvůli 

touze po dětech. [Janošová 2000: 53 – 54] Na našem území bylo uzavírání manželství pro 

homosexuály před sametovou revolucí poměrně běžné. Do roku 1961 byla homosexualita 

trestná a ani potom se společnost nestavěla k homosexuálům příliš vřele a přistupovala 

k homosexualitě z medicínského hlediska.  

Poslední variantou, kterou představím, je homosexuální partnerství. Od 

heterosexuálního se odlišuje větším talkem ze strany své rodiny a okolí, se kterým mívají 
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homosexuálové často komplikovanější vztahy. O své orientaci mnohdy informují jen své 

nejbližší. Mohou být společensky izolováni a hrozí u nich i ponorková nemoc, protože 

jsou spolu těsněji semknuti. Po roce 1989, kdy se společnost více otevřela tématu 

homosexuality, začali homosexuálové více navštěvovat manželské poradny, kde mohou 

řešit svoje partnerské problémy. U gayů oproti lesbám více hrozí labilnější partnerství, 

lesbické páry bývají stabilnější. Ovlivňuje to i vřelejší přijetí společnosti. Zároveň mezi 

muži rychleji klesá fyzická přitažlivost, mají menší soudržnost vztahu a bývají více 

promiskuitní. Homosexuální vztahy bývají nestabilnější, protože neutvářejí klasickou 

rodinu s dětmi. [Janošová 2000: 55 – 57] Jsou tu ale ony rozdíly, kdy lesby mají častěji 

děti a celkově jiný životní styl, žijí více domáckým způsobem.  

 

1. 2. 2 Homosexuální senioři 

 

V této části práce bych ráda představila některé dosavadní výzkumy na podobné 

téma, které se věnují představám homosexuálních mužů a žen o jejich seniorském věku. 

Kromě jednoho výzkumu organizace PROUD o poskytování pečovatelských služeb 

LGBT seniorům zatím v České republice nevznikl žádný výzkum na toto téma, proto 

budu vycházet ze zahraničních studií a následně představím i zmiňovaný českým 

výzkum, který se věnuje konkrétně pečovatelským službám. Samozřejmě se musí při 

uvádění zahraničních zdrojů brát v úvahu, že v každé zemi je trochu odlišná situace, a to 

například v jiném pohledu společnosti na homosexuály. Zdroje, ze kterých čerpám, jsou 

z USA, Velké Británii a Austrálie, tedy zemí euroatlantické civilizace, proto mi i přes 

kulturní odlišnost přijdou jako vhodné pro určité srovnání. 

Jak už jsem zmínila na předchozích stránkách, homosexuální senioři mají svoje 

specifické problémy. Mezi hlavní obavy starších lidí patří hlavně psychické zdraví, ztráta 

vlastní soběstačnosti a život v domově s pečovatelskou službou. Podobné obavy se týkají 

i homosexuálních seniorů. Rozdíl je ale v tom, že jim jsou blízké ještě další problémy. 

Gayové se častěji bojí osamění ve starším věku a omezeného sociálního života. Lesbické 

ženy pak vyzdvihují strach ze své finanční situace a obavy o dobrou péči a bydlení. 

[Hudges 2009: 3]  

 Problém, kterému je věnována největší pozornost především v rámci sociální 

politiky, je pak poskytování péče ve zdravotnictví a v domech s pečovatelskou službou. 
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Homosexuálové mohou mít obavy z diskriminace ze stran personálu kvůli jejich orientaci 

a chybí jim speciální gay friendly služby. [Hudges 2009: 3]  

Podle australské studie, ze které vycházím, se téměř 40% respondentů 3 obává, že 

nebude součástí LGBT komunity, ztratí vazby a obávají se též nedostatku respektu od 

ostatních seniorů. Cca dvě třetiny respondentů mají strach, že budou sami, ztratí sociální 

sítě, svoje přátele. [Hudges 2009: 3] 

 Obavy LGBT seniorů se ale týkají – stejně jako u většinové populace – obecného 

poklesu zdraví, ztráty soběstačnosti, poklesu duševního zdraví nebo poklesu kognitivních 

schopností. V tomto ohledu se podle zjištění studií o širší populaci obavy homosexuálů 

nijak zvlášť neliší od obav heterosexuálů. V rámci tohoto výzkumy byl ale zaznamenán 

rozdíl mezi homosexuálními muži a ženami, kdy ženy se o své zdraví bojí více než muži. 

Zároveň mají také větší obavy z pečovatelských služeb a nedostatku speciálních LGBT 

ubytovacích zařízení. [Hudges 2009: 22 – 23] Zde je vidět rozdíl oproti České republice, 

kde taková zařízení nejsou, chybí speciální domy pro seniory, která se zaměřují pouze na 

homosexuály. 

 Gayové pak mají větší obavy z toho, že budou žít sami. Tím více tuto možnost 

dokládali mladší respondenti tohoto výzkumu. Je možné, že mladší jsou ovlivněni 

stereotypy, podle kterých je starý homosexuální muž ten osamělý a izolovaný, mohou se 

obávat, že to je jejich budoucnost. Na druhou stranu pak starší gayové, kteří už třeba žijí 

sami, sebe nehodnotí jako osamělé, protože kdo žije sám v domácnosti, nemusí být 

opuštěný. Více se také bojí svojí „body image“ a úpadek atraktivnosti. 

Podle zjištění studie Roberta Schopeho je za starého považován mezi ostatními 

gayi muž od věku 39 let. Zároveň se ale ukazuje, že i přes to, že ho takto ostatní vidí, 

nebrání se mladší gayové být s někým takovým ve vztahu. Toto zjištění se ale staví do 

opozice proti odmítavému postavení gay komunity proti starým gayům. V zásadě z toho 

vyplývá, že gay komunita není příliš otevřená starým mužům, jednotlivci sami za sebe 

nemají se staršími problém. Tento postoj gay mužů je zajímavý právě ve srovnání 

s lesbami. Ty samy sebe hodnotí jako staré ve věku 49 let, což je o deset let později než 

u mužů. Zároveň na tuto otázku mnoho žen odmítalo odpovědět, protože jim přišla 

politicky nekorektní. Stavěly se výrazně odmítavě především k tomu, že by měly nějakou 

                                                           
3 Podle studie od Queensland Association for Healthy Communities (QAHC), která probíhala od ledna 

2007 do ledna 2008. Zúčastnilo se 443 respondentů 
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lesbu vůbec odsuzovat na základě jejího věku. Starší lesbické ženy mají díky této 

přívětivosti svojí komunity mnohem větší šanci dostat se na společenské a politické 

události. [Schope 2005: 34 – 35]  

 Homosexuální muži a ženy se shodují v důrazu, který kladou na své přátele jako 

na „zvolenou rodinu“, jež pro ně zdrojem podpory a péče. 

Ohledně tématu stárnoucích homosexuálních mužů a žen je také zásadní brát 

v potaz, že k homosexuálům se dříve, a nejen u nás, společnost stavěla konzervativněji. 

Podle studie z Velké Británie britští homosexuálové v polovině 20. století čelili vězení za 

sexuální vztahy s jinými muži, když byli přistiženi na veřejném místě. Homosexuálové 

byli označováni jako duševně nemocní. Někteří v závislosti na tom ztratili svoje domovy, 

práci, rodinu, byli vydíráni a žili dvojí životy. [Knocker 2012: 5] To se samozřejmě 

netýká jen Velké Británie, v Československu byla homosexualita trestná do roku 1961 a 

ještě dlouho po tom byla považována za nemoc. [Seidl 2012: 306] 

Zásadní dopad na gay komunitu měla také HIV a AIDS epidemie včetně zažité 

stigmatizace kvůli neznalosti a strachu lidí z nemoci. V závislosti na této historii, a 

zažitých zkušenostech starších LGBT seniorů, není divu, že je pro ně bezpečnost a důvěra 

důležitá, protože mnoho seniorů může stále očekávat neznalost a diskriminaci i například 

od personálu v domech s pečovatelskou službou apod. [Knocker 2012: 5] 

 Pro homosexuály je častá absence klasické rodiny s dětmi, a proto i 

komplikovanější situace ve stáří při zajištění péče a podpory. Z toho může vycházet i větší 

pocit samoty a opuštění. To, že mají někteří homosexuálové děti, ale neindikuje rovnou 

ideální situaci. Některé děti se mohou těžko srovnávat s coming outem svých rodičů. 

Ideální vztahy ovšem samozřejmě nemusí být ani v klasické rodině. Pro takovéto 

rozvedené nebo ovdovělé seniory pak může nastat i komplikovanější situace, pokud 

nastoupí do domu s pečovatelskou službou, stávají se v rámci své orientace pro personál 

neviditelní, protože by nikoho nenapadlo, že nejsou heterosexuálové. [Knocker 2012: 7] 

Gayové a lesby uvádějí, že jsou pro ně důležité sítě přátel, které jim nahrazují klasickou 

rodinu. Vytvářejí si novou „rodinu“ přátel, někteří ale mohou mít problémy s vytvořením 

takovéto sítě přátel. Gayové i lesby se bojí stárnutí a pocitu opuštění a samoty. [Schope 

2005: 34] 
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1. 2. 3 Historický kontext – Homosexuální muži za socialismu 

 

V této části práce představuji život homosexuálních mužů za socialismu. 

Především proto, že moji respondenti dospívali před revolucí a za socialismu navazovali 

první vztahy. Vycházím z kapitoly Franze Schindlera knihy „Miluj tvory svého pohlaví“, 

kde se Schindler věnuje právě tomuto tématu. Z tohoto období nepocházejí téměř žádné 

prameny, které se homosexuálům věnují, proto Schindler čerpá z rozhovorů 

s respondenty. V dané době mezi nimi byla i přes omezenou svobodu, solidarita a pocit 

sounáležitosti ke skupině. 

Homosexuálové tvoří menšinu v heteronormativní společnosti. „Mezi členy 

menšiny by měl vládnout pocit solidarity, identity a sebepojímání jakožto menšiny.“  

[Schindler 2013: 274] Právě sebepojímání jakožto menšiny je příčinou toho, že je tato 

menšina ve společnosti oproti jiným, například náboženským, mladá. I přes trestnost 

homosexuality začaly vznikat v Evropě na přelomu 19. a 20. století speciální podniky pro 

homosexuály.   

Jako menšina jsou ale homosexuálové specifičtí svými vztahy s rodinou. 

Pocházejí z většinové společnosti, pokud mají děti, tak ty pak také spadají do většinové 

společnosti. Alespoň ve většině případů. Nedochází tedy k předávání z generace na 

generaci. Spíš naopak, první homosexuál v rodině často zůstává posledním. A obvyklé 

bývají i komplikované vztahy s rodinou, která na veřejnosti mlčí o homosexualitě daného 

člena rodiny. U homosexuálů je málo možností, jak předat informace o sobě, protože 

chybí následnost v rodině. 

K historické souvislosti je dobré uvést rok 1961, kdy byla zrušena trestnost 

homosexuality. I přes politické tání šedesátých se ale v Československu nerozvedly větší 

debaty o právech homosexuálů. Ke zlomu došlo až v polovině 80. let, kdy začala hrozit 

pandemie AIDS a ve společnosti přestávala být homosexualita takovým tabu. Po roce 

1985 pak začaly vznikat první kluby homosexuálů. [Schindler 2013: 280] 

 Respondenti z mého vzorku vyrůstali právě za socialismu, pro který byla typická 

tabuizace homosexuality. Pokud byla někde homosexualita zviditelňována, tak 

v negativním obraze. O to těžší je pro mladého homosexuála najít sám sebe a přijmout 

svou identitu. Pokud se v jeho okolí lidé staví záporně k homosexuálům, a pokud jsou to 

i členové jeho rodiny, je o to těžší se s tím srovnat a nají si cestu ke kultuře homosexuálů.  
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Problém toho, v jakém prostředí žijí, určuje i to, jak budou žít do budoucna. V zásadě 

se nabízejí dva hlavní směry, jak už jsem rozebírala v typech vztahů homosexuálů, 

Prvním je podlehnutí talku okolí a přijetí heterosexuálního partnerství a svatby. Okolí, 

vlastní rodina, a jeho nejbližší mají výrazný vliv na člověka. Homosexuálního člena 

rodiny ale často nepodporují v hledání partnera, nedávají vztahové rady, chybí v tomto 

ohledu klasická podpora rodičů dětem. Dalším modelem je pak vzepření se 

společenskému tlaku a navázání homosexuálního vztahu. [Schindler 2013: 300] 

 Je důležité zdůraznit i to, že skutečně průlomové změny v přístupu společnosti se 

objevily až po sametové revoluci. Ani odstranění trestnosti homosexuality v roce 1961, 

ani uvolnění režimu v 60. letech nepřineslo zlepšení životních podmínek homosexuálů a 

rozvoji jejich organizací. [Schindler 2013: 368] Mezi první organizované shromažďování 

můžeme považovat socioterapeutické skupiny, které vedli sexuologové a psychologové a 

které měly pomáhat s psychickými problémy, které „mohou vyplynout ze špatného 

vyrovnání s vlastní homosexuální orientací a z potíží se začleněním do společnosti.“ 

[Seidl 2012: 306]  

Jak budu ještě dále zmiňovat, česká společnost je dost specifická svým 

postsocialismem. Od revoluce uplynulo teprve 27 let, proto je o to komplikovanější zdejší 

situaci porovnávat se západními zeměmi.  

 

1. 2. 4 LGBT senioři v České republice dnes 

 

V rámci projektu „Neviditelná menšina“ organizace PROUD byl na přelomu roku 

2015 a 2016 realizován výzkum Naděždy Štěpánkové a Ivany Olecké „Situace LGBT 

osob v zařízeních poskytujících péči pro seniory“. Ten otevírá prostor pro diskuzi o 

LGBT seniorech v České republice, představuje životní vyhlídky LGBT seniorů a 

zároveň také zkoumá, jak jsou instituce připravené poskytovat LGBT friendly péči. Je to 

první výzkum, který na toto téma v České republice vznikl.  

Vzhledem k celkovému stárnutí populace vzrůstá i počet LGBT seniorů, které 

mají své vlastní specifické problémy oproti většinové společnosti. Důvod proč se vůbec 

zabývat péčí o LGBT seniory vychází hlavně z jejich odlišné rodinné situace, kterou jsem 

již popsala výše. 
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První etapa výzkumu se týkala manažerů zdravotnických a sociálních institucí, 

který poukazuje na postoj neřešení sexuality klientů a pacientů. Vnímají každého ve 

stejné rovině, kdy každý senior je něčím specifický a to že je některý z nich LGBT, 

nepřevládá nad jinými specifiky. Jiní zase uvedli, že LGBT orientace se starých podle 

nich ani netýká, neřeší sexualitu u starých lidí.  

Přímí poskytovatelé služeb uvádějí, že s LGBT seniory zkušenosti téměř nemají. 

Jde o to, že ani nevědí, že mezi sebou takové seniory mají. Nenapadne je ani o tom 

přemýšlet, že takoví mezi nimi jsou. Zároveň jsou ale otevření tomuto tématu a uvítali by 

školení na toto téma, protože to s nimi ani nikdo neřeší. 

Samotní senioři v residenčních zařízeních nechtějí odkrývat svou orientaci, 

skrývají ji a tvrdí, že je to jejich soukromá věc. Nemají ale s personálem špatné 

zkušenosti, nejsou nijak diskriminování, výjimku v tomto tvoří trans osoby. Za ideální 

stav považují zemřít doma a uvítali by LGBT friendly terénní služby a pečovatele, 

přičemž lesby upřednostňují péči žen, gayové péči mužů. V zařízeních, poskytujících péči 

pro seniory, si připadají vyčlenění mezi heterosexuálními seniory, stejně tak jako v jiných 

skupinách pro seniory. Rádi by si měli s kým povídat, ideálně s někým z LGBT 

komunity, kdo jim rozumí. 

  



14 
 

2 Metodologie 

2. 1 Cíle výzkumného šetření 
 

Výzkumným problém této práce je zjistit, jak si gayové v předdůchodovém věku 

představují vlastní stáří. Zvolila jsem si toto téma hlavě proto, že se mu v České republice 

zatím nikdo příliš nevěnuje. Pozornost je v souvislosti s homosexuálními lidmi věnována 

spíše situaci kolem rodičovství a adopcí. 

U homosexuálů mohou nastat situace úplného osamocení, například po smrti 

partnera, nebo problémy s variantou života v domově důchodců. Souvisí s ní možnost 

homofobie ze strany personálu i ostatních seniorů, případně i možné odmítnutí přijmout 

žadatele ze strany poskytovatelů rezidentní péče pro seniory. Úskalí se dá očekávat i pro 

samotného LGBT seniora, který se dostane do nové společnosti, a musí opětovně 

procházet coming outem mezi cizími lidmi, nebo se rozhodne neinformovat o své 

orientaci. Homosexuální senioři se mohou ve stáří potýkat s různými problémy, které se 

heterosexuálů nedotýkají. 

Výzkumnou otázkou práce je: 

° Jak přemýšlejí gayové ve věku 50 – 64 let o seniorském věku? 

Jednotlivé podotázky se týkají finančního zajištění, vnímání vlastní identity a 

vztahů s blízkými, a představy vlastního stáří. 

 

2. 2 Metoda výzkumu 
 

Jako metodu výzkumu jsem si zvolila kvalitativní výzkum, konkrétně formu 

polostrukturovaného  rozhovoru s respondenty. Kvalitativní výzkum je specifický tím, že 

se jeho výsledky nedají plně kvantifikovat, nepoužívá se statistických metod pro dosažení 

výsledků. Tento typ výzkumu se může týkat "života lidí, příběhů, chování, ale také chodu 

organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů." Kvalitativní výzkum je také 

vhodný pro získávání detailních informací, které kvantitativní výzkum těžko podchytí. 

Lépe pomáhá s pochopením kontextu. Je také vhodný pro prozkoumávání nového, o čem 

se toho zatím tolik neví. [Strauss, Corbin 1999: 10 – 11] 
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V případě polostrukturovaného rozhovoru se vytváří okruh otázek, na které se pak 

výzkumník respondenta ptá. Nemá ale pevnou strukturu a samotný průběh je přizpůsoben 

danému rozhovoru. Může se změnit pořadí otázek, pokládat další doplňkové otázky, 

případně i otázky mimo téma, pokud výzkumník usoudí, že se mohou informace hodit k 

tématu. Záleží na okolnostech rozhovoru – každý je svým způsobem jedinečný. Z toho 

vyplývají i možné komplikace například s analýzou dat nebo s odchýlením se od původní 

struktury rozhovoru. [Miovský 2006: 159 – 161] 

Při realizaci rozhovorů jsem se setkala s různými přístupy respondentů jak 

k samotnému rozhovoru, tak k životu. Jeden respondent byl dost specifický svým 

volnomyšlenkářským stylem života. Nehledí příliš do budoucna, proto pro mě bylo dost 

obtížné z něho získat informace. U dalšího respondenta jsem se dostala do situace, kdy 

rozhovor trval téměř hodinu a půl, protože u každé otázky odbíhal od tématu a přistupoval 

k otázce moc zeširoka. Jinak rozhovory trvaly průměrně cca 45 minut. S nějakými 

zásadními problémy, kdy bych některý z rozhovorů nezařadila do analýzy, jsem se 

nesetkala.  

 

2. 3 Charakteristika výzkumného souboru 
 

Za cílovou skupinu byli zvoleni gayové ve věku 50 – 64 let, protože v tomto věku 

se jim blíží odchod do důchodu. Proto je pro ně řešení situace seniorství aktuální. Záměrně 

jsem se zaměřila jen na homosexuální muže, aby byla skupina homogenní – ženy mohou 

žít odlišným způsobem.  

Zdrojem dat jsou rozhovory se sedmi gayi v určeném věkovém rozmezí. 

Respondenty jsem získala metodou sněhové koule, především proto, že se mezi 

komunitou gayů běžně nepohybuji, a byla to nejschůdnější metoda získání kontaktů na 

respondenty. Kontaktování respondentů nebylo nakonec tak složité, jak jsem se obávala. 

S částí mi pomohl vedoucí práce, zbytek mi doporučil jeden z mých respondentů. Všichni 

byli ochotní se zúčastnit a nikdo mi nakonec rozhovor neodřekl ani nepřerušil v průběhu, 

i když jsem sama počítala s těmito možnostmi, vzhledem k tématu práce, ve kterém jsem 

se ptala na dost intimní otázky o jejich životě. 

Pro můj výzkum je dost podstatné, jakým stylem života konkrétní respondent žije. 

Představila bych tedy stručnou biografii každého z nich. Pro zjednodušení orientace 
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v textu a zachování anonymity respondentů jsem jim přiřadila fiktivní jména, se kterými 

budu pracovat i dále u analýzy rozhovorů.   

Participant 1 – Albert 

59 let, bezdětný, žije sám. Před revolucí byl ženatý, po půl roce se s manželkou 

rozvedli. Pracuje v amatérském divadle a píše webové stránky. Hledá si další zaměstnání 

kvůli nízkým příjmům. Po padesátce má ale problémy najít si práci, navíc v jeho oboru 

požadují angličtinu, kterou neovládá.  

Participant 2 – Bedřich 

58 let, bezdětný, žije sám. Dělá dělnické práce, problémem jsou nižší příjmy. Byl 

ženatý. Manželka tušila, že je gay, přesto „přistoupila na tu hru“, jak sám respondent 

uvádí. Po třech měsících se ale rozvedli, protože vztah nefungoval.  

Participant 3 – Cyril 

57 let, bezdětný. Aktuálně pracuje ve zdravotní pojišťovně, dříve dlouho 

v armádě. Po vysoké škole se oženil, manželka po pěti letech zemřela. Teď 

žije dlouhodobě s partnerem, jsou v registrovaném partnerství. 

Participant 4 – David 

50 let, bezdětný, žije v partnerství necelé dva roky. Aktuálně nepracuje, obvykle 

nárazově. Je herec, pracoval pro divadla i ve filmech. Má příjmy ze spoluvlastnictví 

činžovního domu.  

Participant 5 – Erik 

53 let, žije sám, dlouho žil v partnerství. Partner se odstěhoval mimo Českou 

republiku, ale stále se navštěvují, nejedná se ovšem o typický vztah. Pracuje pro 

telefonního operátora, vlastní více nemovitostí. 

Participant 6 – Filip 

52 let, bezdětný, od roku 1990 žil v partnerství, v roce 2014 ale partner zemřel. 

Poté byl dvakrát hospitalizovaný v lékařském zařízení s depresemi. Je v částečném 

invalidním důchodu a pracuje na částečný úvazek v malé firmě. Osm let je HIV pozitivní. 

S partnerem nebyli v registrovaném partnerství, proto jeho majetek získala rodina. Filip 

se od té doby potýká nejen s depresemi, ale i s finančními problémy.  
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Participant 7 – Gustav 

61 let, je 36 let ženatý, má dvě děti. Manželka a děti podle něho vědí, že je gay, 

nikdy o tom ale nepadlo slovo, manželka prý „dělá mrtvého brouka“. Širší rodina, včetně 

jeho rodičů o tom ale nikdy nevěděla. V práci to neutajuje, je podle něho lepší, když to 

v kolektivu ostatní ví. Téměř 40 let pracuje pro jednu televizi, pohybuje se tedy 

v uměleckém světě.  

 

2. 4 Metoda zpracování dat 
 

Jako metodu techniku zpracování dat jsem zvolila kódování. Prvním krokem byl 

přepis mých rozhovorů, které byly původně nahrány na diktafon. Vynechala jsem části, 

které nebyly relevantní pro analýzu, jako komunikace s číšníkem v kavárně, nebo části 

výpovědí respondentů, které nesouvisely s mým tématem. Po pročtení přepisu rozhovorů 

jsem hledala souvislosti a vytvářela základní kódy (např. rodina, partnerský život, 

finanční situace). Zaměřila jsem se na pasáže s informacemi, se kterými jsem dále chtěla 

pracovat.  

V dalším kroku analýzy jsem v rámci hledání odpovědi na výzkumnou otázku 

kódovala výpovědi respondentů na několik tematických okruhů.  

V první části zpracování dat jsem tedy provedla otevřené kódování a poté jsem 

precizovala kódy podle relevance k výzkumné otázce, přičemž jsem kódy odlišila podle 

tematického zájmu. 
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3 Analýza rozhovorů 
 

V této kapitole budu popisovat zjištění, která jsem učinila na základě svých 

rozhovorů s respondenty, abych získala odpověď na svou výzkumnou otázku. Svá zjištění 

jsem rozdělila do několika podkapitol podle tematických okruhů. Jedná se o vnímání 

vlastní identity a vztahy s blízkými, finanční zajištění v kontextu důchodového věku a 

představa vlastního stáří. Rozhodla jsem se pro tyto kategorie na základě zmiňovaných 

teoretických východisek, která přibližují specifika v těchto aspektech života gayů.  

 

3. 1 Vnímání vlastní identity a vztahy s blízkými 
 

Jak už jsem zmiňovala, za socialismu byl pohled na homosexuální muže odlišný 

od nynějška, k homosexualitě se dlouho přihlíželo jako k nemoci a společnost byla 

konzervativnější. Moji respondenti za socialismu dospívali a tlak společnosti měl vliv i 

na jejich navazování vztahů. 

Albert, Bedřich a Cyril byli před revolucí ženatí. U Alberta a Bedřicha manželství 

ztroskotalo po pár měsících, Cyril byl ženatý pět let, než jeho manželka zemřela. Děti ale 

neměl žádný z nich. Všichni uvádějí, že manželství mělo nějakou záminku. Za socialismu 

byl svobodný mladý muž podezřelý. 

„Já byl ženatý, v té době bylo lepší mít v občance rozvedený než svobodný, 

protože to bylo hrozně podezřelé. Já už věděl, že jsem gay, ona taky.“ (Albert) 

„Já byl ženatej, když mi bylo 30, za socialismu. A člověk, když je sám, tak to 

nějak řeší a hledá nějakou holku, která má podobný zájmy, ale zjistil jsem, že to 

absolutně nefunguje. Ona to tušila, neměl jsem odvahu jí to říct, ona přistoupila na 

takovou hru. Žili jsme spolu 3 měsíce, byli jsme spolu i na stejném pracovišti, a 

doma, došlo ke kolizi. Tak jsme se rozvedli.“ (Bedřich) 

Ojedinělý případ v mém vzorku je Gustav. Před revolucí se oženil, stejně jako 

Albert, Bedřich a Cyril, ale s manželkou zůstal. Přitom jeho motiv byl stejný, jako jejich, 

prostě se od něho očekávalo, že se ožení, tak na to přistoupil. Nikomu v rodině nikdy 

neřekl, že by byl gay. Jediní, kdo to podle něho vědí, jsou manželka a děti. Předpokládá, 

že to poznali. Nikdy se ale nechtěl rozvést, protože mezi sebou nemají žádné zásadní 
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překážky. Gustav o tom v rodině nikdy nepromluvil, je ale zastánce toho, že v kolektivu 

by to měli ostatní vědět. Zároveň si myslí, že 85% gayů stále žije v manželství.  

Všichni také uvádějí, že se situace v době po revoluci výrazně zlepšila, přístup 

společnosti je podstatně lepší. Jde především o větší otevřenost médií, větší přístupnost 

společnosti. Erik pracoval u aerolinek a často potkával lidi, kteří byli nějakou dobu 

v zahraničí, a právě tam viděl zásadní rozdíl. Otevřené hranice jako indikátor 

liberálnějšího přístupu lidí:  

„Já tenkrát nabíral letušky pro společnost a viděl jsem, jak tam chodí lidi, 

co byli dva roky ve Španělsku jako au-pair, přišli a uměli nejen jazyk, ale přinesli 

si tu kulturu. A najednou jsem cítil větší svobodu a cítil se bezpečněji.. Kultura, 

která dovolí menšinám lepší integraci.“ (Erik) 

Dost se ale liší výpovědi respondentů o tom, kdo v jejich okolí ví o jejich orientaci. 

Za socialismu byli všichni obezřetnější a tolik to o sobě nerozhlašovali.  

„Když mně bylo 17, tak bylo nemyslitelný, že bych prošel coming outem, tak 

i když to lidi o mně věděli, tak jsem to hrál na heterosexualitu. Nebo i u lékaře, není 

tak dávno, kdy homosexualita byla nemoc, a experimentovalo se s léčbami.“ (Erik) 

Dnes je na to v tomto ohledu každý jinak, podle jejich výpovědí přikládám 

největší význam hlavně jejich povaze. Někdo jednoduše nemá potřebu to sdílet s někým, 

kdo mu není blízký. Někteří předpokládají, že to jejích okolí ví, ale nikdy to sami neřekli. 

Jiní se tím vůbec netají a naopak si stojí za tím, že v kolektivu je dobré, když to ostatní 

vědí. Každý se k tomu staví jinak, žádnou souvislost s jejich životy jsem nenalezla. 

 

3. 2 Kontext přemýšlení o důchodovém věku – finanční zajištění 
 

Tato kategorie byla složitá  na analýzu, jelikož každý respondent je aktuálně v jiné 

finanční situaci, má jinak výnosnou práci. To vychází jako základní ukazatel toho, jestli 

chtějí i v důchodu pracovat. Všichni respondenti, kteří žijí v samostatné domácnosti bez 

partnera, chtějí pracovat i v budoucnu – alespoň na částečný úvazek nebo brigádně.  

Podle rozhovorů vychází, že kdo žije v partnerství, má menší obavy z finanční 

nouze. Výjimku tedy tvoří jen Erik, který žije sám, ale je dostatečně zajištěn. Jak dokládá 

Cyril:  
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„Plán je jasnej, ale furt se může něco stát, někdo může onemocnět, takže 

pořád vycházím z toho, že ve dvou se to líp táhne, ekonomicky se dá líp našetřit spíš 

v těch dvou, protože ten zájem je společnej, bydlení je společný, účet je společnej, 

spousta věcí se dá zefektivnit a zjednodušit, nepotřebujete dvě auta, dva byty. Dá se 

něco málo naspořit. To je ta ekonomika, když jsou dva. Problém je třeba u většího 

věkovýho rozdílu, ale zas je tam větší pravděpodobnost, že mladší toho staršího 

nenechá dožít někdo v hospicu“ (Cyril) 

Tato kategorie je problematická nejen tím, že každý má jinou práci, jiný majetek, 

spoření, ale záleží dost na jednotlivci samotném bez ohledu na to, jestli je homosexuální, 

nebo heterosexuální. Jak říká Cyril, v partnerství je život ekonomicky výhodnější, což 

samozřejmě neplatí jen pro gaye. Homosexuální muži ale mnohem častěji žijí sami, proto 

pro ně zmiňovaná ekonomická výhoda partnerství není tak typická jako pro manžele.  

Jak jsem zmiňovala v první kapitole o seniorství v České republice, většina 

seniorů zaměstnaných není a ani nechce být. Moji participanti ale až na Cyrila pracovat 

nadále chtějí, mají motivaci jak ve finanční zabezpečenosti, tak i v udržení se v kolektivu 

mezi lidmi. Nechtějí jen tak sedět doma. Což se týká i Gustava, který nechce být jen doma 

s manželkou. Toto odkazuje k dalšímu aspektu, který je u stáří vnímaný jako 

problematický, a to je samota. 

 

3. 3 Představa vlastního stáří  

3. 3. 1 Přemýšlení o seniorském věku 

 

Co se týče vizí do budoucna, jen Erik a Cyril měli určitou představu a bylo vidět, 

že už svůj důchodový věk skutečně řešili. Ostatní respondenti spíš vymýšleli na místě a 

jejich odpovědi byly neurčité. Zde budu především vycházet ze tří modelů života, které 

se pro ně nabízejí: buď žijí sami v domácnosti, v partnerství s mužem, nebo v manželství. 

1. Jediný Gustav je ženatý. Nejvíce se tedy přibližuje seniorovi většinové společnosti. 

Svůj důchod si představuje tak, že dožije doma a pokud bude potřebovat s něčím pomoct, 

počítá s pomocí dětí. Jeho předpoklad vychází ze vzájemné směny rodičů a dětí, kdy on 

děti vždycky podporoval a pomáhal jim, proto očekává, že se o něho postarají, když bude 

potřebovat. Sám uvádí, že teď své dceři pomáhá a vozí její děti, kam je potřeba, proto 

doufám, že ona ho odveze k doktorovi, když bude potřebovat pomoct. 
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2. Další variantou je soužití v partnerství. David sdílí domácnost se svým partnerem, 

Cyril také a navíc je s partnerem v registrovaném partnerství. 

 David ale s partnerem žije necelé dva roky a počítá s variantami, že spolu budou 

i nebudou. Celkově je dost volnomyšlenkářský a svoji budoucnost neřeší. Předpokládá 

ale, že kdyby bylo někdy potřeba, našli by se kamarádi, kteří by mu pohodli. Počítá s tím, 

že když do nich celý život investoval, v nouzi ho nenechají.  

Cyril oproti Davidovi má jasnou vizi a předkládá dva možné modely dožití: 

„Já to pro sebe vymyšlený mám. Mně z toho života gaye vycházejí dva 

modely, které mohou vzniknout. Starší a mladíš, očekává se, že se ten mladší 

postará o staršího. Nebo druhá varianta, kdy máte sobě rovného partnera, a pak je 

otázka, kterej dřív umře, tak ten, který zůstane, to má bohužel těžší. Kterej bude 

vylosovanej, nevíme, ale snažím se to ve spolupráci s tím partnerem vytvořit tak, 

aby ten, co zůstane, si nějaké zabezpečení mohl dovolit, něco našetřit i pro toho 

druhýho.“  

Zde ale Cyril nedomýšlí, že může nastat situace, kdy oba partneři budou naživu, ale 

oba budou potřebovat pomoct a nebudou se moci vzájemně podporovat. Nicméně v jeho 

předchozí myšlence o „úspoře“ v životě ve dvou by asi tkvěla i jeho odpověď, kdy byl na 

takovou situaci dotázán. 

Taky se ale Cyril nebrání dožití v domově pro seniory: „Jo, je to možnost, 

určitě. Zase mám kamaráda, kterej tam je, našel si včas docela hezkej, za rozumný 

peníze, bydlí tam v garsonce sám.“ (Cyril) 

3. Ostatní muži z mého výzkumu žijí sami v domácnosti. Kromě Erika, který je finančně 

zajištěn, všichni ve zvýšené míře řeší peníze a finance pro ně představují problém.  

Albert vůbec neočekává, že by mohl mít v budoucnu zdravotní problémy, 

nepřipouští si to. Je více v kontaktu s mladšími ročníky, které podle něho mají finanční 

potřebu, kterou on nemůže poskytnout, proto předpokládá, že dožije sám. Doufá, že 

kdyby bylo nejhůře, pomohl by mu někdo z kamarádů, případně i rodina, která ale žije na 

Moravě.  

Bedřich by chtěl dožít doma, případně i v nějakém domě pro seniory, jde ale o 

otázku peněz, kdy neví, jak na tom bude. Zvažuje možnost odstěhování se z Českých 

Budějovic na menší město, kde má trvalou adresu, protože v Českých Budějovicích jsou 
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pečovatelské domy dražší. Na druhou stranu na menším městě by hůř sehnal práci. Zatím 

nemá jasný plán, protože jak sám tvrdí, všechno se může kdykoliv změnit. 

Filip je specifický svými depresemi a HIV pozitivitou. Největší problém do 

budoucna vidí ve svém psychickém stavu a hranici chudoby. Věří v „boží ekonomii“ – 

protože se dlouhodobě staral o svého partnera, než zemřel, očekává, že i v jeho případě 

se někdo najde, kdo by se o něho v případě nouze postaral. Ani domov pro seniory 

nevylučuje. 

Posledním je Erik, který je na tom finančně nejlépe, proto jeho scénář tkví 

v zajištění soukromé pečovatelské služby. Má dostatek financí na to, aby si mohl takovou 

péči dovolit a ani nechce, aby takovou práci zaujímal někdo z rodiny, i když s nimi má 

dobré vztahy a někdo by mu pomohl. 

V souvislosti s přemýšlení o seniorském věku také došlo na téma homosexuálních 

mužů v uměleckém světě. Konkrétně to byl Gustav, který pracuje pro televizi, a herci 

David a Antonín. David popisuje divadelní svět, jako propojené místo, kde se dozvědí 

všichni všechno, takže i o jeho orientaci se přes tuto síť všichni dozvěděli ještě za 

socialismu, kdy to o sobě příliš nešířil. Podobně je na tom Antonín, který říká, že v divadle 

je jich takových hodně. Gustav pak má zkušenost s televizí, sám tedy nehraje, ale má 

názor jako pozorovatel. Říká, že doteď to o sobě mladí muži tají, protože se to s nimi nese 

pro budoucí role. Když budou všichni vědět, že je gay, nedostane roli prince. Vidí to pak 

i u starších herců, kteří taky dřív hráli prince a v pozdějším věku prošli veřejným coming 

outem.  

3. 3. 2 Možnost dožití v domově důchodců 

 

Častým způsobem řešení situace, kdy se lidé v seniorském věku nedokáží o sebe 

postarat, je odchod do domova důchodců. Jak jsem ale předesílala, neheterosexuální 

zkušenost LGBT lidí a opětovný „problém“ coming outu je může demotivovat před 

takovou životní volbou. 

Možnosti života v domově pro seniory se nikdo kromě Davida nestaví nijak 

odmítavě. 

„No kdybych se už o sebe vůbec nedokázal postarat, tak určitě, ale to už by 

se zas musel postarat někdo jiný.“ (Albert) 



23 
 

„Jo, je to možnost, určitě. Zase mám kamaráda, kterej tam je, našel si včas 

docela hezkej, za rozumný peníze, bydlí tam jak v garsonce sám.“ (Cyril) 

 Pro Erika je ale dost zbytečná, protože má dostatek finančních prostředků na to, 

aby mohl žít v klidu doma a zajistit si vlastní pečovatelku v případě potřeby. Gustav pak 

taky nepočítá s touto možností. S možností života v domě pro seniory souvisí v případě 

gayů i problém toho, že musí v novém prostředí mezi cizími lidmi buď znovu projít 

coming outem, nebo svoji orientaci tajit. Můžou se tak dostat do nepříjemných situací, 

kdy se jich ostatní ptají na vnoučata, nebo o ně ženy projevují zájem. K tomuto tématu se 

ale vyjádřili pouze Bedřich a Filip. Otázka financí je v této souvislosti pro ně i pro ostatní 

přednější. 

„Problém je, když se člověk dostane do toho prostředí domova důchodců. 

Tam je člověk uzavřenej, musí říct babičkám, aby na něj zbytečně neútočili“ 

(Bedřich) 

„Bojím se toho přetlaku, myslím, že je to poměr 1:4. Pokud má situaci budu 

stabilní po psychické stránce, tak jo, není to problém. Ta volba není toho, že bych 

se ženských bál. Může nést komplikace, když po mně nějaká babička vyjede.“ (Filip) 

Z mých rozhovorů dále došlo na téma pohlavních nemocí, konkrétně pak HIV pozitivity. 

Erik a Cyril to považují za problém právě i u seniorů, pokud se ucházejí o místo v domově 

důchodců. Může je to stavět do komplikovanější situace, kdy mají větší problém sehnat 

nějaké místo. 

"Podle mě je důležitý faktor i jestli je člověk HIV pozitivní, nebo ne. Kdybych byl, 

bál bych se mnohem víc, jak se mnou budou třeba v hospicu zacházet. Často to lidi 

ani nepřiznají." (Erik) 

Jediný HIV pozitivní je Filip, proto jsou pro něho tyto problémy blízké. Sám pomáhal v 

denním stacionáři, byl dobrovolníkem pro pomoc HIV pozitivním. Uvádí, že je tato 

nemoc problémem třeba při hledání partnerů i doktorů. 

„Gayové, kteří jsou pozitivní, prožívají dva coming outy: jeden ohledně orientace 

a druhý přijetí ohledně nemoci. Je to problém i ohledně hledání partnerů, nebo 

třeba i zubaře. Ze zákona se to musí oznamovat lékaři, morální povinnost hlášení 

partnerům... neděje se. " (Filip) 
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3. 3. 2. 1 Domovy důchodců pro gaye a lesby 

 

V průběhu rozhovorů s Erikem, Bedřichem a Cyrilem došlo i na téma speciálních 

domů pro seniory, které by byly určeny konkrétně LGBT lidem. Erik dříve zvažoval, že 

by takový domov pro seniory založil. Nakonec od toho úplně ustoupil, protože pokud by 

to zařízení bylo jen pro konkrétní menšinu, jednalo by se o diskriminaci vůči většině, kdy 

by se třeba dostali do situace, ve které by museli někoho odmítnout, protože není 

homosexuál. Bedřich a Cyril jsou taky proti: 

„Řešila se tu otázka speciálních gay a lesbických institucí, ale pokud je 

člověk rozumný, tak to odmítne. Když má člověk peníze, tak si může dovolit říct, já 

nechci, aby se o mě starala sestra, ale chci, aby to byl muž z tohohle a tohohle 

důvodu. Většina lidí se k tomu nepřizná, a když už, tak je to druh nadstandardu, 

musí si to zaplatit. Tak když na to má, tak už si to může zařídit doma do soukromí. 

To by musel bejt nějakej malej uzavřenej objekt, kterej by byl finančně nákladnej, 

že by si ho těžko mohl někdo dovolit.„ (Bedřich) 

V zásadě z toho vyplývá, že speciální domy pro seniory určené pouze pro gaye a 

lesby jsou z pohledu mých informantů zbytečné. Cyril pak ještě dodává, že není idylické, 

aby mezi sebou byli gayové a lesby, protože spolu příliš nevycházejí. Respondenti se 

zmiňovali konkrétně o domovech pro gaye a lesby, netýká se to tedy všech LGBT osob.  

4 Interpretace 
 

V této kapitole bych ráda interpretovala poznatky z analýzy rozhovorů. Zaměřila 

jsem se na několik okruhů, kterými bylo finanční zajištění, vnímání vlastní identity a 

vztahy s blízkými a představa vlastního stáří. 

Co se týče finančního zajištění, podle rozhovorů dost záleží na tom, jestli jedinec 

žije sám nebo v partnerství. Partnerství, ať už manželství, nebo homosexuální vztah 

představuje větší jistotu do budoucna – společné bydlení, dva příjmy apod. U financí ale 

dost záleží na dosavadním stylu života. Gayové mnohem častěji než heterosexuálové žijí 

sami, proto je pro ně situace problémů s finančním zajištěním do důchodu častější.  
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Dalším okruhem bylo vnímání vlastní identity a vztahy s blízkými. Častým se 

ukázalo být manželství uzavřené ještě v jejich mládí, které ale nemělo dlouhé trvání. 

Dříve bylo pro homosexuály uzavírání manželství obvyklejší, protože ti, kteří ho nikdy 

neuzavřeli, byli ve společnosti podezřelí. Není to ovšem pravidlem – jiní vždycky 

uzavírali jen homosexuální partnerství. Další možnost je pak dvojí život – manželství plus 

vztahy s muži. Otevřenost ohledně vlastní orientace je pak u každého jiná. V čem se ale 

respondenti shodují, je, že za socialismu byli obezřetnější a v tomto ohledu uzavřenější. 

Vztahy se svou primární rodinou se neukázaly být zásadně ovlivněny homosexualitou 

respondentů. 

Poslední částí, které jsem se věnovala, byly vyhlídky a plány na seniorský věk. 

Většina respondentů plánuje i do budoucna stále pracovat, ať už z finančních důvodů, 

nebo ze zájmu být stále mezi lidmi. Pouze jeden můj respondent se těší na klasický 

důchod doma a na odpočinek. Plánování vlastního seniorského věku je opět ovlivněno 

tím, jak respondenti aktuálně žijí – jestli s někým, nebo sami. Také finance mají zásadní 

vliv na toto plánování. Z toho se odvíjejí obavy především v otázce bydlení. Možnost 

dožití v domově důchodců je taky pro většinu možnost, které se nijak zvlášť nebrání, ale 

ani ji zatím moc neřeší. 

V rámci rozhovorů došlo též na téma pohlavních nemocí a uměleckého světa, na 

což jsem se podle své struktury rozhovorů původně vůbec nezaměřovala. Konkrétně pak 

HIV pozitivita se ukázala být relevantní pro můj výzkum. Nemoc ovlivňuje celý život, 

konkrétně ve stáří může působit obavy z diskriminace například v domovech důchodců – 

problém s tím získat vůbec nějaké místo, a pak také ze zacházení ze stran personálu.   
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5 Shrnutí a diskuze 
 

V této kapitole bych ráda srovnala svoje teoretická východiska se svým vlastním 

výzkumem. V první kapitole jsem se věnovala situaci seniorů v České republice z 

obecného hlediska. Především jsem se zaměřila na jejich ekonomickou a rodinnou situaci. 

Moji respondenti chtějí všichni až na jednoho v důchodu pracovat, což v porovnání s 

nezájmem seniorů obecně poukazuje na rozdíly mezi heterosexuály a homosexuály. Moji 

respondenti v tomto ohledu potvrdili, že se prací snaží udržet mezi lidmi, a že pro některé 

je to důležité i z finančního hlediska. To poukazuje na jejich odlišnost v pohledu na 

zaměstnání. Z mých respondentů se jen jeden (v registrovaném partnerství) těší na 

poklidný důchod doma. Ostatní uvádějí zaměstnání jako místo, které je udrží mezi lidmi, 

což je pro ně důležité. Nemají děti, kteří by jim zajišťovaly „zábavu“ vnoučaty a dalšími 

starostmi, proto počítají, že budou docházet mezi lidi. 

V otázce rodinné situace jsem se v teoretické části zaměřila na koncept vzájemné 

směny mezi rodiči a dětmi. Vycházím tedy z předpokladu, kdy rodiče se o své děti starají 

v jejich dětství a děti se starají o své rodiče v jejich stáří. Tato směna ovšem není tolik 

častá právě pro homosexuály, protože většinou děti vůbec nemají. Nemají se na koho ve 

stáří spolehnout. V mém vzorku respondentů pouze jeden děti měl a potvrdil svou víru v 

jejich pomoc v budoucnu. Připouštím ale, že ani každý heterosexuál se nechce nebo 

nemůže ve stáří spoléhat na svoje děti. Jsou i případy, kdy se naopak děti snaží svoje 

rodiče co nejsnadněji odklidit, nebo se o ně prostě nechtějí starat. Vztahy v rodinách 

mohou nastat různé. Ostatní věří v pomoc především ze strany přátel – že se najde někdo, 

kdo jim v případě nouze pomůže. Když se vrátím zpět k první kapitole o seniorství 

v České republice, uvedla jsem, že senioři se obracejí ve stáří především na své děti a 

naopak ztrácejí kontakt s vrstevníky. Zde je opět patrná rozdílnost.  

Pokud se zaměřím už na samotné homosexuální seniory a studie, ze kterých jsem 

vycházela, a se kterými jsem se během práce seznámila, většina se zabývá především 

poskytování pečovatelských služeb. Vychází právě z odlišného stylu života LGBT lidí, 

přístupu společnosti k nim jak dnes, tak i v minulosti. Konkrétně pak na stáří hlavně 

v domovech pro seniory. Moji participanti se v zásadě dožití v těchto zařízeních nebrání, 

nemají z něho ani nijak zvlášť velké obavy. Spíš jde o finanční hledisko, jestli by na to 

měli dost peněz. Větší obavy z toho, jak by k nim personál a ostatní ubytovaní 

přistupovali, nemají. Přesto připouští možnou nepříjemnost situace, kdy se ostatní budou 
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vyptávat na dosavadní život a děti, případně o ně někdo projeví zájem a budou muset 

odmítnout.  K tématu života v domově pro seniory se ale sami od sebe nevyjadřovali, až 

po doptání. Při položení otázky bylo poznat, že o tuto možnost zatím tolik neřeší, 

pravděpodobně proto, že je pro ně tato situace ještě daleko, proto ani moc nepřemýšlejí 

nad úskalími, která by tam mohli mít. Většinou o svém důchodovém věku příliš 

nepřemýšlí, a když se někdo obává, tak spíš nedostatku peněz. Nemají příliš strach ze 

samoty, jak předkládají zmiňované zdroje, ze kterých jsem čerpala. Nebo se mi s tímto 

alespoň nesvěřili.  

Při svých rozhovorech jsem se nevěnovala otázkám na gay komunitu jako síť 

přátel, což jsem až posléze zhodnotila jako vhodné k danému tématu. Ptala jsem se pouze 

na sítě přátel, ne konkrétně na gay komunitu. Proto se příliš nemohu vyjádřit k tématu 

obav participantů výzkumu ze ztráty přístupu k této komunitě. Žádný z nich se k tomu 

sám od sebe nevyjádřil, mluvili jednoduše o svých přátelích.  

Ráda bych srovnala názory svých informantů na domy s pečovatelskou službou 

s názory lidí, kteří v těchto zařízeních žijí. Tím se vracím k výzkumu „Situace LGBT 

osob v zařízeních poskytujících péči pro seniory“. Moji respondenti ještě nejsou 

v seniorském věku, proto nemají osobní zkušenost, život v takovém zařízení je ale pro 

většinu schůdnou variantou dožití. Ve svých názorech na tato zařízení nikdo nemá obavy 

z toho, že by s nimi bylo ze strany personálu špatně zacházeno a ani daná studie 

nepotvrdila, že by zaměstnanci těchto zařízení jakkoli omezovali neheterosexuální 

příjemce služeb. Problém spíš tkví v tom, že o jejich orientaci neví.   

 Zajímavá je pak také situace speciálních domovů pro homosexuální seniory, které 

v zahraničí už existují, v České republice ale ne. Zároveň o ně ale podle výpovědi mých 

respondentů zájem z jejich strany není. Naopak to nepovažují za dobrý nápad, jde opět o 

určitý druh diskriminace proti většinové společnosti, kdy by takový domov musel třeba 

někoho odmítnout právě z důvodu, že není homosexuální. Navíc respondenti uvádí, že by 

stejně nemohl v reálu fungovat a že je zbytečný.  
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Závěr 
 

Cílem mojí práce bylo zjistit, jak se homosexuální muži v předdůchodovém věku 

připravují na svoje stáří a co v budoucnu očekávají. Zaměřila jsem se konkrétně na gaye, 

aby byl můj vzorek co nejvíce homogenní a proto lépe interpretovatelný. Jak píšu ve 

svých teoretických východiscích, lesby mají jiný styl života, a to i ve stáří.  

Svůj výzkum jsem provedla na základě analýzy rozhovorů se sedmi respondenty. 

Respondenti spolupracovali a dodali mi patřičné informace. Sami se někteří dostali 

k tématům, na která jsem se sama původně nezaměřovala. Především se jednalo o HIV 

pozitivitu a její dopady na život. V souvislosti se seniorským věkem se tato problematika 

odráží například v komplikovanější situaci najít si místo v domově pro seniory a obavy o 

to, jak by tam s nimi personál zacházel.  

Ve svých teoretických východiscích i v rozhovorech jsem se zaměřovala na 

změnu přechodu od socialismu k demokracii. Revoluce měla vliv i na postoj společnosti 

vůči homosexuálním mužům a ženám, a otevřela se novým otázkám – například ohledně 

registrovaného partnerství, nebo adopce dětí homosexuály. Starším homosexuálům ale 

stále není věnováno mnoho pozornosti. Podle výpovědí respondentů ale vychází, že si 

žádnou speciální péči ani nepřejí. V souvislosti s možností života v domově pro seniory 

uvádí, že může nastat nepříjemná situace dotazů na dosavadní život – děti a manželku, 

ale nijak víc se tím nezaobírají.  

Pokud se opět vrátím ke své výzkumné otázce: „Jak gayové ve věku 50 – 64 let 

přemýšlejí o seniorském věku?“ ukazuje se, že významný vliv na vyhlídky do budoucna 

má jejich aktuální stav – partnerský a finanční. Partnerský vztah je zároveň propojen 

s ekonomickou situací, tedy kdo žije v dlouhodobém partnerství, cítí se být jistější i po 

finanční stránce. Což si troufám tvrdit, že se neliší od heterosexuálů. U homosexuálů je 

ale častější single život, proto i větší nestabilita v tomto ohledu.  Podle mých teoretických 

východisek se homosexuální senioři obávají nejvíce osamocení. Moji respondenti, kteří 

tedy v důchodu ještě nejsou, vyzdvihovali ale spíš finanční zabezpečení, nebo žádné 

obavy momentálně nemají. Naopak se ve stáří spoléhají na pomoc a podporu svých 

blízkých, pokud bude potřeba. Síť přátel je pro ně důležitá a nemají strach, že o ni 

najednou ve stáří přijdou. Může to souviset i se zájmem zůstat v zaměstnání mezi lidmi i 

po překročení hranice důchodového věku. 
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Pro budoucí práce na podobné téma by bylo zajímavé srovnat názory gayů 

s lesbami. Případně se zaměřit i na další sexuální menšiny – bisexuály a transgender 

osoby, se které jsem v práci téměř nezmiňovala, pouze v kontextu LGBT komunity.  
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