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PŘÍLOHA A 

STRUKTURAVÝZKUMNÉHO ROZHOVORU 

  



 

1. Mohl/a bych Vás na úvod požádat o pár slov o tom, jak jste se dostal/a k učitelství?  

o Jak dlouho už učíte? 

o Jaké předměty vyučujete? 

o Jak byste stručně charakterizoval/a školu, na které nyní učíte? (velikost, 

žákovská populace, výchovní poradci) 

o Jak často jezdíte s dětmi mimo školu na různé kurzy, vícedenní výlety, zájezdy 

apod.? 

 

2. Máte během své výuky příležitost hovořit se žáky/žákyněmi o tématu sexuality?  

 ANO 

o V jakém předmětu? 

o O čem konkrétněji z této oblasti vykládáte? 

o Z čeho při výkladu vycházíte? Využíváte k tomu nějaké konkrétní příručky či 

materiály? Jaké? 

o Máte pro tento předmět aprobaci? 

o S jakou oblibou o sexualitě přednášíte? 

o V jakých jiných předmětech nebo při jakých příležitostech mohou vyučující 

toto téma s dětmi probírat? 

o Spolupracujete nějakým způsobem s kolegy/kolegyněmi (vyučujícími těchto 

předmětů) ohledně výkladu sexuality? 

o Myslíte si, že je důležité o tomto tématu se žáky/žákyněmi hovořit? 

o Od jakého věku Vám připadá vhodné toto téma s dětmi řešit? 

 NE 

o Jaké jsou důvody? 

o V jakých jiných předmětech nebo při jakých příležitostech mohou vyučující 

toto téma s dětmi probírat? 

o Myslíte si, že je důležité o tomto tématu se žáky/žákyněmi hovořit? 

o Od jakého věku Vám připadá vhodné toto téma s dětmi řešit? 

 

3. Hovoříte někdy se žáky/ žákyněmi o různých podobách sexuality, např. o 

homosexualitě a homosexuálních lidech? 



 

 

4. Setkal/a jste se někdy s pojmem homofobie? Co tento pojem podle Vás 

znamená/označuje? 

 Odpovídající/jakákoliv přibližná definice homofobie, byť redukovaná 

o Hovořit dále v kontextu této definice 

  Nesetkal/a se s pojmem / neví, co znamená 

o Ve zkratce sdělit – vysvětlit, co homofobie znamená 

 

5. Vyskytuje se něco podobného (v návaznosti na definici/pojetí, které uvede vyučující 

v předchozí otázce) mezi dětmi u vás ve třídě / ve škole? 

 ANO 

o Vzpomenete si na nějaké konkrétní situace, v nichž se homofobie mezi 

žáky/žákyněmi projevila? 

 V případě, že jmenuje konkrétní situaci 

o Jak tato situace probíhala? 

o Proč tato situace nastala? 

o Jak jste tuto situaci řešili? 

o Jaký to mělo vliv na atmosféru/vztahy ve třídě? 

o Když to zhodnotíte zpětně, zasáhli byste dříve/jiným způsobem? 

o Napadá Vás, jak šlo této situaci předejít? 

 NE 

o Jaký je důvod, že se nic podobného u vás ve třídě nevyskytuje? 

 V případě, že uvede jako důvod věk dětí 

o Od jakého věku by se podle Vás mohla homofobie nějakým způsobem týkat 

žáků/žákyň? 

 

6. Jak často se u žáků/žákyň setkáváte s homofobními nadávkami, vtipy, označeními?   

 Možné uvést příklady konkrétních homofobních nadávek, pokud si nebudou jisti, 

co je tím myšleno. (Např. když si děti nadávají do „teploušů“ a „leseb“ nebo jim 

něco připadá „teploušský“, „gayský“ apod.) 

o Kdo tyto označení používá? 



 

o V jakých situacích jsou tyto označení /nadávky užívány? 

o Jaký mají tyto nadávky/označení význam? 

o Reagujete na ně nějakým způsobem? Jakým? 

o Vnímáte je jako nebezpečné? 

 

7. Dovedete si představit, k čemu mohou podobné negativní postoje či předsudky 

žáků/žákyň vůči sexuálním menšinám vést? 

 

8. Jaké zdroje přispívají k formování postojů žáků/žákyň k homosexualitě a sexuálním 

menšinám obecně? 

 

9. Jak velký vliv podle Vašeho názoru může mít při formování postojů žáků/žákyň 

k homosexualitě a homosexuálním lidem škola? 

o Jak velký vliv při formování postojů žáků/žákyň k homosexualitě a 

homosexuálním lidem může mít konkrétní učitel/učitelka? 

o Myslíte si, že mohou učitelé/učitelky ovlivnit nebo změnit negativní postoje 

žáků/žákyň? Jakým způsobem?  

 

10. Myslíte si, že vyučující někdy mohou, třeba i nevědomě, přispět k tomu, že se mezi 

dětmi homofobní předsudky objeví nebo že se dále šíří a prohlubují?  

o Pokud ano, čím?  

o Znáte takové případy? 

 

11. Jak byste charakterizoval/a žáky/žákyně, kteří mohou být ohroženi homofobním 

obtěžováním či šikanou? 

o Jak tito žáci vypadají? 

o Jak se oblékají? 

o Jaké mají záliby? 

o Je jejich odlišnost jasná na první pohled nebo se objevuje až na základě 

určitých informací? 

o Jaké je postavení těchto žáků/žákyň v třídním kolektivu? 



 

o Co může být pro tyto žáky nebezpečné/rizikové? 

o Věnujete těmto žákům nějakou speciální pozornost? 

 

12. Podle výzkumů se homofobie mezi žáky/žákyněmi objevuje v různých situacích. 

Některé z těchto situací bych Vám nyní v krátkosti představila a zajímalo by mě, zda 

jste se s podobnými situacemi ve škole někdy setkal/a a případně jakým způsobem se 

řešily? Případně zda si tyto situace dovede představit, a jak byste na ně reagoval/a? 

I. Ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec/žákyně, která se 

neprojevuje jako typická dívka. 

II. Ve třídě je žák/žákyně, který/á má homosexuální rodiče/sourozence apod. 

III. Ve třídě se používají homofobní vtipy, narážky, označení. 

IV. Mezi žáky/žákyněmi se vyskytují pomluvy, že někdo ve třídě je homosexuální. 

V. Dochází k zesměšňování (domněle) homosexuálního žáka/žákyně. 

VI. (Domněle) homosexuální žák/žákyně je spolužáky/spolužačkami ve třídě 

ignorován/a a vyčleňován/a z třídního kolektivu. 

VII. Ostatní spolužáci/spolužačky nadávají a slovně útočí na (domněle) 

homosexuálního žáka/žákyni. 

VIII. (Domněle) homosexuální žák/žákyně je fyzicky napadán/a a ve třídě se vyskytují 

další projevy homofobní šikany. 

 

13. Myslíte si, že je důležité ve škole proti homofobii nějakým způsobem otevřeně 

vystupovat? 

 ANO 

o Napadají Vás nějaké metody, kterými by bylo možné homofobii předcházet? 

o Používáte některé z těchto metod vy sám/sama? 

 Pokud nebude učitel schopen vyjmenovat některé metody sám od sebe, jmenuji 

konkrétní metody a budu se ptát, jaký na ně má názor, zda je ve své třídě využívá. 

 Podle výzkumů existují určité metody, kterými lze homofobii ve škole 

předcházet. Některé z těchto metod bych Vám nyní konkrétně vyjmenovala a 

můžeme se zaměřit na to, zda Vám připadají užitečné, a zda tyto metody 

používáte, nebo si dovedete představit, že byste je používat začal/a. 



 

o Reagujete na homofobní narážky/označení, jež žáci/žákyně používají a 

vyjadřujete tím otevřeně svůj negativní postoj k homofobii? (může být 

zodpovězeno už v otázce č. 5) 

o Hovoříte se žáky/žákyněmi o různých podobách sexuality, např. o 

homosexualitě a homosexuálních lidech? (může být zodpovězeno už v otázce 

č. 3) 

o Máte ve třídě nebo ve škole obecně vytvořená konkrétní pravidla? Je součástí 

těchto pravidel odmítání homofobie? 

o Informujete žáky/žákyně o tom, jak mají postupovat, pokud se stanou svědky 

nebo obětí (homofobní) šikany? Vědí, na koho se mohou v takovém případě 

obrátit? 

o Máte na škole něco jako „schránku důvěry“, kde mohou žáci/žákyně 

anonymně pokládat své dotazy i třeba ohledně své sexuality? 

o Účastnil/a jste se nějakého speciálního školení na téma homofobie? Uvítal/a 

byste tuto možnost? 

 

14. Proběhl u vás na škole někdy primárně-preventivní program týkající se sexuality 

nebo přímo homosexuality a homofobie? 

 ANO 

o Na co byl program zaměřen? Co se žáci/žákyně dozvěděli? 

o Uvítal/a byste primárně preventivní program týkající se homofobie a 

homofobních předsudků u Vás na škole? 

o Jaký je obecně Váš názor na primárně preventivní programy?  

 NE 

o Uvítal/a byste primárně preventivní program týkající se homofobie a 

homofobních předsudků u Vás na škole? 

o Jaký je obecně Váš názor na primárně preventivní programy?  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA B 

PŘEPIS JEDNOTLIVÝCH ROZHOVORŮ 

 S VYUČUJÍCÍMI



Rozhovor č.1  Petra 

 

Rozhovor č. 1 
 

Mohla bych Vás na úvod požádat o pár slov o tom, jak jste se dostala k učitelství? 

Já jsem chtěla být učitelka vlastně už na gymplu… Těšila jsem se na to, že budu učit a chtěla jsem bejt s mladejma 

lidma…. To byl asi největší takovej popud k tomu. 

 

Jak dlouho už učíte? 

Já učím od roku 2002, to je kolik –  13 let, vlastně jsem šla hnedka po vejšce.  Já jsem se na to opravdu těšila, 

protože jsem vedla už předtím takovou skupinu mladejch lidí ke zpěvu a k takovýmu jako – to nebylo skautství – ale 

takový jako příroda, písničky a tak no. 

 

A jaké předměty vyučujete? 

Já jsem češtinářka hlavně, ale učím i latinu a byly léta, kdy jsem učila i angličtinu. 

 

Mohla bych Vás poprosit o stručnou charakteristiku školy, na které nyní učíte? 

Určitě. Takže, já učím na gymnáziu. Je to škola s asi 200 studenty. Je to osmileté gymnázium, kam vlastně stačí 

udělat IQ testy a potom psychologický pohovor, takže nemáme přijímačky. Je to škola pro mimořádně nadané 

studenty, ale nejsem si úplně jistá, tím, že by teda všichni byli mimořádně nadaní (smích). Je to teda soukromé 

gymnázium a sídlí tady na Praze 6. 

 

A máte ve škole i výchovnou poradkyni nebo poradce? 

Máme tam jak psycholožku, tak výchovnou poradkyni, se kterými sídlím v kabinetě, takže si dost povídáme. 

 

Jak často jezdíte s dětmi mimo školu na nějaké kurzy, vícedenní výlety, zájezdy a podobně? 

Jezdím na školy v přírodě a nějaké teambuildingy asi dvakrát do roka, takže docela často.  

 

Máte během své výuky nebo svých hodin příležitost hovořit s dětmi o tématu sexuality? 

Přímo o sexualitě jako ne. Ale co se týče vztahů a vztahů i mezi nimi to normálně řeším, protože jsem třídní a jsem 

češtinářka a přijde na to řeč. Ale co se sexuality týká, přímo toho tématu, tak to neotvíráme v hodinách, to ne….  Jo 

potom, na těch mimoškolních akcích, když je potřeba třeba individuálně něco s někým probrat, tak to jo, ale v rámci 

výuky ne. To k tomu nemám příležitost. 

 

A v jakých jiných předmětech, případně při jakých příležitostech mohou podle Vás vyučující téma sexuality 

s dětmi probírat? 

Určitě ZSV, nicméně, tam je taky otázka, kdo to ZSV učí - jestli je to žena nebo muž, v jakém věku, v jaké pozici a 

jestli jsou ty děti natolik…já nevím… otevřené? Nebo jestli jsou ochotné se tomu člověku svěřit nebo se zeptat, o to 

jde.  

 

A myslíte si, že se něco takového vyskytuje mezi dětmi u vás ve třídě? Případně ve škole? 

Ne, tady ten postoj opravdu ne… Protože ta škola je zaměřená na specifické děti, každý přijde s nějakým už svým 

zaměřením, problémkem a i protože je to gymnázium, tak si myslím, že ty děti jsou tak nějak otevřené vůči všemu… 

Jako homofobie jako taková, to ne. Jiný problémy – třeba rasismus nebo určitý projevy vůči… nevím, těžko říct, který 

skupiny jsou ohrožený nenávistí od mých studentů, to nedokážu říct, ale homofobie to určitě není. 

 

A čím si myslíte, že je to zapříčiněno? Že zrovna ta homofobie se u vás na škole nevyskytuje? Myslíte si, že to 

souvisí právě s tím, že máte homosexuální vyučující v učitelském sboru? 

Určitě taky to tím může být…. A taky, že oni (děti) vnímají od malička, že jsou jiní, že jo, tím pádem ta jinakost v nich 

prostě nepředstavuje nějakej problém. 

 

Tedy jste se nikdy nesetkala s nějakou konkrétní situací, ve které by se nějak projevily homofobní předsudky? 

To určitě ne, to si nevybavuju… Je pravda, že na tom gymnáziu, oni (děti) se tak hledaj různě, jsou kultivovaný… a je 

pravda, že jsou tolerantnější.... A je pravda, že na některých studentech, už ze způsobu oblékání, komunikace, pohybu 

je patrno, že homosexualita v nich dřímá a dřív nebo později se projeví… Ale nikdy jsem se nesetkala jako s nějakým 

nařčením někoho, i protože právě ti učitelé homosexuálové jsou lidi velmi vzdělaní ve svém oboru, a velmi 

respektovaní, takže tady je to pak jedno, jestli je homosexuál nebo ne.  



Rozhovor č.1  Petra 

 

 

Jak často se u dětí setkáváte s různými homofobními nadávkami, vtipy nebo označeními?… Tím mám na 

mysli, když si například děti nadávají do „teploušů“ nebo jim něco připadá „teploušský“, „gayský“ a 

podobně? 

To jo, tak to je hodně častý… To je fakt hodně častý… Ale není to míněný jako – jak to říct – jako v nějakým zlým 

slova smyslu, je to takový jako spíš škádlení.  

 

A v čem vám tedy tyhle nadávky připadají rozdílné oproti jiným nadávkám? 

No já jsem se nesetkala s tím, že by to říkali, jakože by to bylo vrchol toho, co si můžou říct, když se chtěj urazit, to 

ne. Určitě to není ta nejhorší věc… Oni to používají tak často, že to vlastně není ani nadávka. 

 

A kdo tyto nadávky nebo označení používá nejčastěji? 

No tak samozřejmě kluci… Jako je potřeba říct, že já mám ve třídě třeba 3 – 4 holky, tam ta společnost je převážně 

mužská. Z těch 200 studentů, jestli jsou v každý třídě 4 holky, někde je třeba jenom jedna… Takže drtivá většina kluků 

teda. 

 

A v jakých situacích se tyto označení či nadávky nejvíce používají? 

No jak říkám…, slova tady s tou tématikou, nebo nadávky tady s tou tématikou jsou hodně častý. Takže pro ně je to 

fakt jako sranda, že do sebe šijou, ale nemyslej to jako konflikt. 

 

A reagujete na tyto nadávky nějakým způsobem? 

Já si všímám tý energie, která z toho jde. V momentě, kdy je to srandovní, kdy je mu jedno, jaký slovo použije, tak to 

neřeším. V momentě, kdy je v tom agrese - ale to se neobjevují slova tady s tou tématikou, to jsou jiný… Takže spíš 

řeším konkrétní situaci, když vnímám napětí mezi těma lidma, a řeším konflikt, ne nadávku.  

 

A myslíte si, že v nějakém kontextu by tyto nadávky mohly být nějak nebezpečné? 

V mém prostředí ne, nemyslím si. 

 

Dovedete si představit, v případě že by se tedy u vás na škole objevily nějaké negativní postoje či předsudky 

žáků a žákyň vůči sexuálním menšinám, k čemu by to mohlo vést? 

Mohla by tam bejt šikana… Nicméně pro mě je fakt těžký si představit tu situaci právě s tou homosexualitou. Jak už 

jsem říkala, tak to naše prostředí je specifický, tam se odehrávají konflikty na jiných úrovních. Jiné formy šikany to 

samozřejmě… to se tam děje. Ale právě šikana tady tím směrem, toho si opravdu teda nejsem vědoma… a to na tý 

škole učím 8 let a s tímhle jsem se nesetkala.  

 

A jaké zdroje podle Vás přispívají k formování postojů žáků a žákyň k homosexualitě a obecně k sexuálním 

menšinám? 

Jako myslíte k homofobii nebo spíš k tomu pozitivními vnímání? 

 

Myslím tím jako celkově co přispívá k tomu, jaké si děti vytvářejí postoje k homosexualitě, ať už jsou 

pozitivní nebo negativní… 

Tak kamarádi určitě, internet určitě.... Rodina – to si myslím, že hraje asi největší roli z jakého prostředí, kdo 

pochází. A jestli tatínek nenávidí homosexuály, tak syn na tom asi myslím v určitém věku nebude o moc líp, protože 

tam hraje velkou roli přejímání těch vzorů… Anebo právě někdo, koho si vážej (děti), jako tím chci říct, že když jsou 

tam prostě teplí učitelé, o kterých se to ví a ty děti si jich vážej, protože poskytujou úplně jiný kvality, jsou vzdělaní, 

inteligentní…. Tak se ví, že má prostě přítele a neřešej to. 

 

Jak velký vliv podle Vašeho názoru může mít při formování těchto postojů škola? 

Myslím si, že ne tak silný, jako je vliv rodiny.  

 

A myslíte si, že může i konkrétní učitel či učitelka ovlivňovat, případně i změnit negativní postoje žáků? 

Určitě jo, ale nemyslím si, že do takové míry a do takové hloubky. Myslím si, že je tam jakýsi nastavení toho dítěte 

nebo studenta…. Je pravda, že jsem na 8letým gymplu, něco jinýho je to v 6. třídě, něco jinýho je maturant… Ten 

maturant, když už je starší, tak si nemyslím, že ten učitel má tak obrovskou sílu a moc. Něco jinýho je to u těch 

mladších dětí, tam by tu roli mohl mít, zvlášť kdyby ho děti adorovaly nebo zas naopak nenáviděly. Myslím si, že 

kdyby ten teplej pan učitel byl… jak to říct – neoblíbenej, hodně neoblíbenej, tak by možná, do určitý míry, se to 



Rozhovor č.1  Petra 

 

přeneslo i na vztahy dětí k homosexuálům, že jsou to třeba lidi, kteří si na něco hrajou nebo jsou hloupí, pokrytečtí 

nebo něco. Ale to tam není. 

 

 

A myslíte si, že vyučující obecně mohou ještě nějakými dalšími způsoby, třeba i nevědomě, přispět k tomu, že 

se mezi dětmi homofobní předsudky objeví nebo, že se dále šíří a prohlubují? 

Já si myslím, že ten učitel vnímá tu obrovskou moc, kterou nad těma dětma má, a právě proto… Myslím si, že ten 

učitel si tu roli uvědomuje, že by mohl. Kdyby chtěl, tak určitě může, ale myslím si, že se to neděje tak často, že by 

toho zneužíval nebo nebála bych se toho, že je to zneužíváno… Takže lidi, kteří u nás jsou, tak je znám a věřím jim… 

Ale samozřejmě to lze a možný to je. 

 

Jak byste charakterizovala žáky, kteří mohou být ohroženi homofobním obtěžováním či šikanou? Např. jak 

tito žáci nebo žákyně vypadají? Jak se oblékají? Jaké mají zájmy? 

Tak jde jako o to, jak je člověk vnímá… Ale myslím si, že je to o síle osobnosti jedince a není to o tom, jestli je 

homosexuál nebo že vypadá jak homosexuál, jestli je černoch, cikán, postiženej různě nebo má třeba nadváhu nebo 

má brýle. Myslím si, že je to jedno. V momentě, kdy ten člověk je v uvozovkách slabší kus, tak si na něm agresor 

najde jakoukoliv formu, pro kterou ho postihovat. Tím jsem chtěla říct, že když se někdo projevuje jako homosexuál a 

má silnou osobnost, tak si na něj nikdo netroufne. Pokud je někdo slaboučkej, tak si na něm najdou cokoliv, od brýlí, 

přes beďary, přes blbý hadry, přes špatnej mobil, přes jinej tón barvy pleti…. Teď jsem tam měla takovej případ, že 

se smáli klukovi, že je zrzek jo… Ale je to o tý síle toho danýho jedince, není to o konkrétním specifickým problému – 

to je až taková ta zástěrka. 

 

Aha, dobře… ale předtím jste uvedla, že u některých studentů je na základě určitých charakteristik patrné, že 

by mohli být homosexuální… Vnímáte tedy jejich odlišnost jako na první pohled zřejmou, nebo spíše tak, že 

se objevuje až na základě určitých informací?  

Myslím si, že až na základě informací. Na první pohled to v tom našem prostředí, tam kde se pohybuji, patrné není.  

 

Když budeme nyní hovořit o těchto žácích, kteří se nějak odlišně projevují, jak byste popsala jejich pozici 

nebo postavení v třídním kolektivu? 

No to opět záleží na tom, jak silný osobnosti jsou, ale myslím si, že u těch, u kterých to pozoruju, se to liší. Opravdu 

se to liší… Někdy je to slabší, někdy je to silnější… Nicméně, jak už jsem říkala, zrovna ta homosexualita je u nás na 

škole přijímaná, tolerovaná… Jsou horší problémy. 

 

Myslíte si tedy, že u vás na škole není potřebné těmto žákům nebo žákyním věnovat nějakou speciální 

pozornost? 

Ne, určitě ne. Je tam opravdu dost silné zastoupení těch psychologicky působících pracovníků, a když by se ten 

problém vyskytl, určitě by se na něj zaměřili. Ale já opravdu, za těch 8 let, co tam jsem, nepamatuju jediný případ, 

takto orientovaný. 

 

Vzhledem k tomu, že nemáte žádné konkrétní osobní zkušenosti s nějakou formou homofobie u vás na škole, 

bude následující otázka spíše teoretická… Tedy podle výzkumů se homofobie mezi žáky objevuje v různých 

situacích. Některé z těch situací bych Vám nyní v krátkosti zmínila a zajímalo by mě, zda jste se s těmito 

situacemi buď již setkala, nebo zda si tyto situace dovedete představit a případně, jak byste na ně reagovala. 

Dobře, určitě. 

 

Tak tedy 1. situace: Ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec nebo žákyně, která se 

neprojevuje jako typická dívka. Dovedete si tuto situaci představit? Bylo by podle Vás vhodné tuto situaci 

nějak řešit nebo tomu věnovat nějakou pozornost? 

Ne, určitě ne. Zasahuje se na konkrétní problém. Protože učitel nemá být ten, kdo na danou odlišnost upozorňuje, že 

jo. Takže určitě ne v momentě, kdy by nebylo potřeba zasáhnout, tak proč? Je to jeho osobnost, individualita a jestli 

chce chodit v růžovým tričku a v růžových džínách, ať chodí…  

 

2. situace: Ve třídě je žák či žákyně, který má homosexuální rodiče, sourozence a podobně a ví se to o něm. 

Myslíte si, že by to mohlo být nějak ohrožující? Že by bylo vhodné něco podniknout? 

Zase určitě ne, sám o sobě ten žák žádný zásah nepotřebuje a záleží na reakci toho okolí. Budu řešit problém a ne tu 

situaci. 
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Další situace je, pokud by se mezi žáky ve třídě vyskytly pomluvy, že někdo ve třídě je homosexuální.  

Tak tady už jo. Tady už bych to komentovala, ale s tím, že je to každého věc, takže ať se každej stará sám o sebe. Ale 

je pravda, že podobným způsobem člověk reaguje i na jiný druh problémů, když se o někom něco šíří, že jo. Takže 

když by zrovna tohle zaznělo…. Jako jiný věci zaznívaj, tohle zrovna ne… U těch starších, i když se třeba někdo už 

profiluje homosexuálně a je to třeba ze způsobu oblékání, gest nebo mluvy poznat, tak už to ostatní respektujou, 

právě protože už je to věk, kdy oni jsou starší. 

 

Další situace: Ve třídě by docházelo k zesměšňování buď žáka či žákyně, který/á je skutečně homosexuální 

nebo si to o něm či o ní ostatní myslí. Jak byste na to reagovala?  

Záleželo by na míře toho zesměšnění, jestli by to byla jenom nějaká narážka, a záleží na věku toho studenta… Něco 

jiného je to ve 13 a něco jiného v 18 – v 19. Ale samozřejmě promluvit s tím kolektivem… proč je to pro ně 

problematické… spíš řešit, co je za tím, že ten člověk se vůči tomu potřebuje vymezit. Jako spíš řešit příčinu vzniku 

tady toho homofobního postoje. 

 

Další situace: Homosexuální nebo domněle homosexuální žák či žákyně je spolužáky ve třídě ignorován a 

vytlačován z třídního kolektivu. Jaký by byl váš postoj k této situaci? 

Já si fakt nemyslím, že to je o tý homosexualitě, je to o osobnosti toho dítěte, případně o problémech, které má, které 

s tím nesouvisejí úplně. Že třeba, když se ten člověk hledá uvnitř sám sebe, může s tím mít problém, ale to nebude 

problém toho, že ho ti lidé vytlačujou… Protože silnou osobnost, i když je homosexuál, tak vytlačovat nebudou. 

V momentě, kdy já přijdu a řeknu „Děti on je teplej, ale musíte se s ním bavit“, tak to je pro ně sranda… to je 

úsměvný. Takže spíš řešit příčinu tý nenávisti, která tam vzniká v tom kolektivu vůči jednotlivci, protože nikdy to není 

tak černobílý, že by se jednalo jen o teda tu homosexualitu třeba. 

 

Dále, zda si dovedete představit situaci, že ostatní spolužáci nadávají a slovně útočí na domněle 

homosexuálního nebo homosexuálního žáka či žákyni? 

Když by útočily, tak agresory jednoznačně k rozhovoru osobnímu… Pak jsou samozřejmě nějaký trestací 

mechanismy, ale osobně s nima promluvit proč, vyřešit to. A potom možná promluvit se třídou jako celkem… asi by 

bylo lepší bez toho konkrétního člověka, kterýho se to dotklo… spíš jako řešit, proč se k němu tak chovaj.  

 

A dovedete si představit, že by to dospělo až k fyzickému napadení a k dalším projevům šikany těchto žáků či 

žákyň? 

Určitě jo, mohli by se do něho pustit i fyzicky, ale zase si myslím, že tohle už je ten poslední krok, kterýmu předchází 

právě ty slovní útoky a to zas by měl ten učitel, kterej tam je, vidět, vnímat, slyšet a s těma dětma bejt.  A předejít 

tomu třeba těmi rozhovory a vším ostatním. Myslím si, že pokud dojde k fyzickým útokům, protože je někdo 

homosexuál, že je to propojeno ještě s něčím… Že ten člověk je neskutečně vytáčí něčím úplně jiným a ta 

homosexualita je jenom zástěrka… že takhle je může vytáčet i kdokoliv jinej.  

 

Myslíte si, že je důležité proti homofobii ve škole nějakým způsobem otevřeně vystupovat? 

Určitě… mluvit, mluvit, mluvit. Ani ne tak proti homofobii, jako spíš vystupovat pozitivně, že je jedno, jakou kdo má 

barvu kůže, nebo ke kolika procentní menšině kdo patří. Že by tam měla být otevřenost a tolerance. Než proti 

něčemu, tak pro něco. Brát to pozitivně spíš. 

 

Napadají Vás ještě nějaké další metody, kterými by bylo možné homofobii předcházet? 

Tak kromě toho, co jsem teď říkala… tedy mluvit, ty rozhovory, ale osobně. Jako vždycky jít za ten problém. Nevnímat 

to jako jednostranný problém… Myslím si, dávat věcem pravá jména. Často se nejedná o ten problém homosexuality, 

ale o něco úplně jiného.  

 

Používáte tyto metody i Vy sama? Mluvíte s dětmi o těchto věcech? 

Určitě, určitě jo. Právě tady to, když existuje nějaká nenávist, u nás tam není vyloženě ta homofobie, ale jako když je 

někdo jinej, než ostatní, tak si z něj děti dělaj srandu, ale většinou je to stejně způsobený něčím jiným, ať u toho 

agresora nebo u tý oběti… Prostě vždycky přijdem na to, že jsou věci, který jsou za tím a tohle je jenom zástěrka. 

 

Dobře. Podle výzkumů existují určité metody, kterými lze homofobii ve škole předcházet. Kromě toho, co jste 

nyní sama zmínila, jsou tedy i další metody, které pomáhají posilovat to pozitivní klima. Možná ještě některé 

z nich používáte… Takže já bych nyní konkrétně vyjmenovala ty, ke kterým jsme se ještě nedostaly a můžeme 
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se zaměřit na to, zda je ve škole nebo ve své třídě používáte, případně jak vám připadají užitečné. 

Dobře. 

 

Máte ve třídě nebo ve škole obecně vytvořená nějaká konkrétní pravidla? 

Ano, máme. Ta pravidla si vlastně psali sami (děti), je to takovej školní nebo studentský manuál, který si tvořili před 

několika lety a vždycky v září se k tomu vracíme. 

 

Je součástí těchto pravidel i něco ve smyslu nepřípustnosti šikany nebo vylučování ostatních z kolektivu na 

základě nějaká odlišnosti? 

Ano určitě, přesně to tam je. 

 

Jsou žáci podle Vás dostatečně informování, jak mají postupovat, když se stanou svědky nebo obětí 

homofobní, ale i třeba jiné formy šikany? Vědí, na koho se mohou obrátit? 

Určitě jo. Je otázka, jestli jdou, jestli nemaj strach, ale v momentě kdy se ten problém vyskytne a nemaj strach přijít, 

tak vědí určitě kam… To, že tam máme výchovnou poradkyni i psycholožku předpokládá to, že děti chodí tady s těmi 

problémy a otázkami za nima. A opravdu chodí, musím říct, že jo. Ta instituce je tam výborně využívaná teda.  

 

Máte na škole něco jako schránku důvěry? Kde mohou žáci anonymně pokládat své dotazy i třeba ohledně 

sexuality? 

Máme, ano…. Ale je pravda, že tam se hážou spíš takový jako přání, co by mohlo být a že s těmi konkrétními věcmi 

chodí děti osobně. 

 

Účastnila jste se nějakého speciálního školení na téma homofobie ve škole? 

 Ne. 

 

A uvítala byste tuto možnost? 

Co se týká homofobie, tak já opravdu vnímám jako důležitější oblasti třeba tu šikanu, takže bych moc ráda prošla 

nějakým školením tady tímhle směrem.  

 

A pokud by to školení bylo zaměřené na rozpoznání homofobního obtěžování a homofobní šikany? 

No jelikož jsem se s tím ještě nesetkala, tak to nevnímám jako prioritu. Nicméně kdyby se něco takového nabízelo, tak 

proč ne, určitě ráda.  

 

A poslední otázka se týká primárně preventivních programů. Proběhl u Vás na škole někdy primárně 

preventivní program týkající se sexuality nebo i přímo homosexuality a homofobie? 

No na všechny možný témata jo, ale tu homosexualitu si nevybavuju, takže myslím, že ne. A co se týče té sexuality, tak 

to mají (žáci/žákyně) v rámci hodin buď biologie a i u těch mladších…. Na to mají přímo speciální předměty, kde o 

tom mluví.  

 

Uvítala byste, kdyby takový program týkající se homofobie a homofobních předsudků u Vás na škole 

proběhl? 

Tak mohl by být, protože zatím ještě nebyl, takže by mohl. 

 

 

A jaký je Vás názor na primárně preventivní programy obecně? 

No úplně upřímně… Myslím si, že když je člověk tolerantní, empatický, tak mu to toho moc nového nedá, ten kdo se 

chce poučit, tak se poučí. Kdo se nechce poučit, a pokud je to jenom zástěrka a tu agresi stejně uvnitř má, tak ten 

program nepomůže… To si myslím já…. Myslím si, že to může pomoct v tom jako něco se dozvědět nového, ale že by 

to změnilo někomu náhled… to asi úplně ne. 

 

Dobře. Tak tím jsme se dostali až na konec. Takže já mockrát děkuji za váš čas a ochotu.  
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Rozhovor č. 2 
 

Mohla bych Vás na úvod požádat o pár slov o tom, jak jste se dostala k učitelství nebo k tomu výchovnému 

poradenství? 

No k učitelství – moje maminka byla učitelka na vysoké škole, takže já jsem v tom učitelským prostředí vyrůstala, 

tudíž plynule jsem chtěla bejt učitelka, a to hlavně tělocviku jo. Takže jsem se stala učitelkou tělocviku, k tomu nějaká 

ta aprobace že jo, takže k tomu jsem měla ruštinu. Vystudovala jsem následně ještě výchovný poradenství… Pak jsem 

učila asi dvacet let nebo pětadvacet let na střední škole, a pak jsem přešla sem, na tuhle školu, kde jsem normálně 

učila, ale to už se neučila ruština, takže jsem začala učit biologii… A potom výchovná poradkyně, která tady 

pracovala, přešla na post zástupkyně ředitele a mě nabídli místo té poradkyně, takže jsem teda nastudovala si to 

poradenství, no a tím jsem teda výchovná poradkyně. 

 

Dobře, děkuji. A v současné době tedy vyučujete nějaké předměty? 

Ano. Teď mám ty přírodopisy, všechny. Takže učím přírodopis a mám ty profesně poradenský věci, čili volbu 

povolání, plus teda dělám výchovnou poradkyni, metodika prevence a vedoucího učitele 2. stupně… Jsem samá 

funkce. (smích) 

 

No to jo, to je obdivuhodné, že to všechno takhle zvládáte… 

Noo, nezvládám. (smích) 

 

A jak dlouho se už věnujete učení? 

No… teď to myslím bude takových 38 let… 

 

Jak byste stručně charakterizovala školu, na které nyní učíte? 

No tohleto je výběrová škola v oblasti výtvarný výchovy, to znamená, že sem dělaj děti přijímací zkoušky na tu 

výtvarku… No… chodí sem dohromady za oba stupně asi 400 dětí… Většinou je jeden ročník, jedna třída je výtvarná 

a paralelní je normální, běžná… No, ta škola je v krásný budově, bez výtahu (smích), je v centru Prahy, čili tady 

takovýto to nebezpečí…., ať už nějakejch těch drog nebo takovejch těch různejch typů lidí, tak je taková jako docela 

špatná, a protože jsme výběrovka, tak sem dojíždí lidi i z těch částí okrajovejch, Prahy, jo čili to dojíždění… No a 

jinak tady je dost cizinců, protože v Praze 1 bývaj většinou dost cizinci… Takže to je tak charakteristika tý školy…. 

Není to sídlištní škola jo, není to typ tý sídlištní školy. 

 

Takže připadá vám, že ta žákovská populace se u vás na škole hodně liší od jiných základních škol? 

No chodí sem… je tady velký, větší počet cizinců, a já to nemám ve srovnání s těma sídlištníma školama, protože si 

myslím, že dneska ty sídliště maj taky vlnu lidí, který tam maj byty, a jsou to Ukrajinci a tak dál jo… Čili máme velkej 

počet cizinců, ale nemůžu to porovnat s ostatníma školama, protože to nevím… No a jinak jsou to děti, který si buď 

vybrali tu výtvarnou výchovu, čili jsou tady ze zájmu, anebo jsou to potom spádový děti… No běžná populace jako, 

běžný děti… 

 

Dobře… A jak často jezdíte s dětmi mimo školu na nějaké kurzy, vícedenní výlety, zájezdy a podobně? 

No jistě, v 6. ročníku máme adaptační kurz, ten je hned v tom září, potom každej rok, většina tříd jezdí na školu 

v přírodě mimo Prahu, to je 5-denní pondělí až pátek a potom jezdíme – 7. ročníky jezdí na hory, potom tady máme 

Klub dětí, který s nima jezdí kluci, který se o to starají, tak s nima jezdí do Rakouska lyžovat, ale jenom s lyžařema… 

Takže my je v sedmičce naučíme lyžovat nebo v nich vyvoláme chuť se učit lyžovat, oni potom lyžujou a v osmičce a 

v devítce už jezdí s tím klubem do Rakouska lyžovat… Pak výtvarka, čili oni děti jezdí na různý výtvarný akce, takže 

třeba malování v Provence nebo prostě takhle jezdí do Francie dost, malovat nebo taky do Španělska… takže to jsou 

ty výtvarný sekce. A pak máme jazykový a to jezdí do Anglie…docela hodně, jednou je to zaměřený na památky a 

jednou na výuku, takže jsou v rodinách a chodí tam jakoby týden do školy a zkoušej tu anglickou výchovu tam a jiná 

potom, to je zase do rodin, ale tam mají tu historii. No a potom jsou ty školy v přírodě, kdy třeba my jsme byli třeba 

s devítkou v Itálii u moře, jenom jako sportovně…. No takže to jsou naše výjezdy. 

 

Tak to máte opravdu pestré. 

No to jo. (smích) 

 

Tak dále bych se Vás zeptala, zda máte během své výuky příležitost hovořit s dětmi o tématu sexuality? 
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No protože učím přírodopis a v 8. ročníku je anatomie, tak samozřejmě se bavíme, tam je reprodukční soustava, takže 

to se nabízí…. A my užíváme i takový ty přednášky odborníků, to znamená, že třeba máme pro všechny osmičky teď 

v prosinci, sem přijede doktor Kolář z Ostravy a ten má přednášku naprosto úžasnou, jmenuje se to „Láska ano, děti 

ještě ne“, je to v podstatě o antikoncepci a bezpečném sexu, prostě tady ta oblast bezpečného sexu a antikoncepce… 

Pak máme paní doktorku, která sem chodí na přednášku, řekněme historie psychiatrie, ale hlavně deviace a co s tím 

teda, jak se vyhnout střetu s nějakými těmi deviacemi… No a…. To je asi vše, o té sexualitě. 

 

A když teda na svých hodinách přednášíte o té sexualitě, o čem konkrétně hovoříte? 

No tak v těch předmětech, kde je ta anatomie, tak tam je normálně anatomie, fyziologie reprodukční soustavy, tam je 

ten základ, že jo. Pak se tady učí Výchova ke zdraví, kde se učí ve vztahu k tomu samozřejmě nebezpečí nějakejch 

těch nakažlivých chorob, to znamená – hlavně se tam bavíme o těch bakteriálních, že jo, to je ta kapavka, syfilis, a 

tak dál a pak teda tam máme AIDS, což je taková hodně velká kapitola, kdy teda děti vidí dokument a i teda znají 

princip a následně teda máme ty přednášky od těch lékařů, který už navazujou na to v tý osmičce nebo to 

doplňujou… Ono to se sebou všechno souvisí jakoby jo… Ono se to naváže a prolne, takže ve finále by to děti měli 

mít ucelený od vyprávění nebo informace o tom, jak teda prožívat sex bezpečně a s láskou. 

 

A s jakou oblibou o té sexualitě přednášíte? 

Já jsem tělocvikář… Mě to… jako že bych si to užívala, ale bavím se o tom jako o čemkoliv jiným, ale mě to nedělá 

problém… Já už jsem teď ve věku kdy, ani nezčervenám teda. (smích) 

 

(smích) … A využíváte k tomu nějaké konkrétní příručky nebo učebnice? 

No, jako nic speciálního… jako že bych k tomu měla nějakej návod, to ne. 

 

A v jakých jiných předmětech, nebo i při jakých jiných příležitostech mohou učitelé to téma sexuality s dětmi 

řešit? 

No já nevím… Ono to může mít různý polohy ten sex, že jo… Můžu se bavit o sexu v literatuře, kdy prostě se tam 

s tím setkám, že jo, takže klidně v češtině, pokud se to váže k literatuře, o který je řeč… Můžu se o tom bavit v těch 

výchovách ke zdraví, protože tam je to o zdraví a o těle. Můžu se o tom bavit ve výtvarce, kdy dějiny umění – tam 

samozřejmě jsou ty obrazy, ty krásný nahý sochy a i obrazy, který se sexu týkaj, takže i tak se o tom můžou bavit. Při 

tělesný výchově – tam je práce s tělem že jo, takže tam se taky můžu bavit o sexu… No můžu se bavit o sexu 

v hudební výchově, kdy vlastně některý texty písniček jsou vlastně vesměs všechny o lásce, že jo… No, takže vlastně 

všude.  

 

A připadá vám, že u vás na škole tomu tak je? Že se ta sexualita řeší napříč různými předměty? 

Já si myslím, že jo, že to téma je tady poměrně často otvíraný. 

 

A když se tedy ta sexualita u vás na škole probírá ve více předmětech, spolupracujete nějakým způsobem se 

svými kolegy, tedy s vyučujícími těchto dalších předmětů, při tom výkladu té sexuality? 

No oni to mají tak postavený, že není třeba, oni jsou to jako dospělí vyučující, nemyslím si, že je třeba jim vysvětlovat 

vůbec nic, oni jsou to profíci a umí zařadit tuhle otázku do svého předmětu tak, aby to bylo ve vztahu k jejich 

předmětu, aby to bylo o sexu, aby to bylo na úrovni a aby to bylo přínosný. Čili nemusí tady bejt žádnej školitel, 

kterej by jim radil, jak si maj povídat o sexu… 

 

Ano, to určitě… Já jsem měla možná spíš na mysli, jestli to navzájem s těmi svými kolegy řešíte, jak tu 

sexualitu v jednotlivých předmětech propojovat, aby děti měly co nejvíc komplexní pohled? 

Jo. No já si myslím, že to takhle i funguje, aniž bysme to museli nějak přímo řešit. Oni děti vlastně dostanou základ 

anatomie a fyziologie v předmětu, pak jsou takový ty rozšiřující informace v rámci těch přednášek… a tohleto, to už 

jsou takový třešničky na dortu, jak sex v literatuře, jak sex ve výtvarce, jak sex… já nevím… támhle v tý tělesný 

výchově, ale tam to není o sexu, tam je to o kráse toho těla… Čili to jsou třešničky na dortu, který už jenom doplňují 

to základní učivo a je na každým, jak to do toho svýho předmětu zařadí… Myslím si, že i na 1. stupni se tohleto řeší, 

ale tam to učivo neznám, jakože bych věděla, že v týhle a tý třídě se baví o tom a tom… Ale když to tady dostanu do 

šestky, tak to začíná puberta, tak to je docela hezký jim to tam povídat – jako pohlavní a nepohlavní rozmnožování… 

To je pěkný no, to si ty děti užívaj teda. (smích)  

 

To si umím představit (smích) … Nicméně myslíte si, že je důležité s dětmi ve škole o sexualitě mluvit? 

Určitě, určitě… Protože takový to, taková ta neinformovanost pak vede k tomu, že pak je daleko víc průšvihů si 
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myslím potom, že jo, protože z neinformovanosti člověk dělá blbosti a ty blbosti můžou bejt až docela závažný, že 

jo… Jako třeba různý nemoci, nechtěný těhotenství a podobný…. Určitě informovat, ale musí se, si myslím zvolit 

taková cesta, která to dítě nevyšokuje…. Protože jsou rodiče, který jsou puritánský a nechtěj o tom mluvit vůbec. 

 

A jak se k takovému postoji rodičů proti té sexuální výchově stavíte? Je možné to nějak řešit? 

No oni nám to neřeknou, ty rodiče… To pak vidíte na dětech, že najednou jsou zaskočený trošinku, anebo zase 

naopak přehánějí to, co někde získali. Pak totiž oni jdou na ten internet a pak jdou na ty pornostránky, a pak jsou 

z toho celý vyjančený jo. A u dítěte, který má základní informace, postavený na základě nějakých jasných informací, 

který jsou ověřitelný a oni prostě to tak vidí, tak pak už to vstřebávaj jako informaci jako kteroukoli jinou jo, ale jako 

ty puritánský rodiče, to je průšvih, protože oni o tom nechtěj mluvit, nebaví se o tom, a ty děti pak ty informace shání 

jako od kamarádů, to je taky dobrý, a nebo z těch pornostránek, no a pak je těžko člověk ukočíruje, protože oni už 

mají nějakou svojí představu, takovou jako zažitou. 

 

A od jakého věku Vám připadá vhodné to téma sexuality s dětmi řešit? 

No víte co, já mám dceru, která má 3,5letý mimino… no a teď se jako bavíme o tom, že prostě na pískovišti, stejně 

stará holčička jako je moje vnouče užívá pojmy jako je penis a vagína, což mě u dítěte 3,5letýho, to mě teda docela 

posadilo, to my doma teda zas takhle jako ne… A dcera vlastně teď čeká další miminko, takže naše 3,5 letý vidí 

prostě maminku s bříškem, a že prostě tam teda je miminko, a že se maj rádi, to ano, ale takovej ten anatomickej a 

fyziologickej poznatek splynutí, to teda zatím úplně neprobírali… Spíš mě připadá, jakože teda v tomhletom věku… si 

myslím, že to ještě nevyplyne z toho hovoru, protože to dítě se zatím nezeptalo „A jak je to možný, že…?“, ale až se 

zeptá, tak pak to teda jako říct hezky, ale říct pravdu. A žádný motýlky, kytičky, protože oni v tom pak mají bordel 

teda.  

 

Hovoříte s dětmi někdy o různých podobách sexuality? Např. o homosexualitě a homosexuálních lidech? 

No, samozřejmě. Já se můžu bavit, když na to přijde řeč… v těch hodinách to je tak, že říkám tu základní látku, ale 

oni se dost ptají, ono je to zajímá… A když se zeptaj, tak jim to narovinu vysvětlím. Nebo je prostě ve třídě kluk, 

kterej je jasnej jo, to se pozná a ty děti to taky poznaj, a když se tam stane to, že se tam začnou šklebit nebo mít 

nějaký blbý kecy, tak je třeba to vysvětlit, a pak se to teda vysvětlí opravdu tak, jak to je… A pak tady na tyhlety 

homosexuality máme právě tu paní doktorku, která to krásně vysvětlí a vysvětlí tu normálnost tadyhle toho, protože 

oni když zjistí, že je to úplně normální, tak je to přestane bavit a zajímat jo, že zjistí, že to tak jako je… Ale tohle je 

otázka generace až těhle dětí, protože jako vím, že některý rodiče teď třeba těch 25letých, 30letých lidí, tak se špatně 

smiřovali s homosexualitou svýho syna a že to má od kamarádů a tak dál, a vůbec nepochopili to, že to je tak od 

malička daný vlastně, že s tím se nedá nic dělat… No takže když se děti zeptaj, tak jim o tom v pohodě řeknu, ale 

musí to přirozeně vyplynout z hovoru jako nezavádět, jako „Ták a dneska si povíme“, to ne… Přirozeně když to 

vyplyne a oni se dost ptaj a většinou to vyplyne.  

 

A na co se třeba ptají? Co je nejvíc zajímá ohledně tohohle tématu? 

No jako, jak to, že je někdo teplej. Jak to, proč je to… nebo se třeba hihňaj, jako „On je teplej“, tak tady je třeba 

vysvětlit, že není, proč se pošklebovat, že to tak prostě je. 

 

A jak jim to vysvětlujete? 

Já jim třeba v biologii vysvětluju homosexualitu, že je to běžný i u živočichů jo, že to není vůbec jenom u člověka, že 

to je i u živočichů, prostě, že to je přirozený nastavení tý sexuality a oni to jako to možný nastavení pak berou… 

 

Setkala jste se někdy s pojmem homofobie? 

No jistě, samozřejmě… a děti taky, protože jak máme prevenci, a tam samozřejmě oni se tadyhle s těma termínama 

setkávají a je jim to objasněný, aby věděli, o co jde. 

 

Co podle Vás tento pojem označuje? 

No homofobie, to je strach z něčeho, takže v podstatě je to strach z nějakých těhle jevů… kolem tý homosexuality… 

 

Ano a myslíte si, že se něco takového vyskytuje i mezi dětmi u vás ve škole? 

Ne ne ne, děti to nemaj jako strach, oni vemou tento jev, jakože je to zajímá, do tý doby, než jim to je jasný a pak… 

když to vezmou, jakože to je normální jo, tak už je to neirituje… Oni prostě to, tak jako vemou, některý samozřejmě 

se v tom začnou ještě víc šťourat a začnou bejt hnusný, ale pak ono je to přestane bavit, protože najednou to není 

atraktivní, protože je to logicky vysvětlitelný, oni to pochopili a nazdar, tečka.  
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Tedy s nějakými vyloženě negativními postoji nebo předsudky vůči homosexuálním lidem jste se u svých žáků 

nesetkala? 

No to úplně ne… Jako samozřejmě, jsou to puberťáci jo, jako samozřejmě vám projde pod rukama řada chlapečků, u 

kterých jasně vidíte… Holčičky, tam to není tak jasný… tam se třeba dovíte až post, že ona má přítelkyni, ale u těch 

chlapečků je to většinou dost vidět v tý osmičce. Ale nezaznamenala jsem, že by se jim nějak šklebili… Ono je jim to 

jasný, vysvětlí se princip, ale ne konkrétně na dítěti jako „Ten a ten je a ten to má“, ale obecně a oni už se tím potom 

nezabejvaj. Oni ho nechaj… a většinou ty homosexuálové jsou děsně přátelský lidi, že jo, takže ty kluci většinou se 

obklopujou holkama, oni se s nima baví o módě, oni znaj všechny módní značky… Třeba jsme tady měli kluka, on šel 

na módní návrhářství, ten byl tutovej a přitom znal všechny módní značky a on si s těma holkama kreslil ty kostýmy… 

a ty kluci ho tak brali… nehrál fotbal teda samozřejmě s nima, třeba. 

 

A nebyl těmi kluky teda z tohoto důvodu nějak vyčleňován z toho jejich kolektivu? 

Ne, ne. Dokonce, když šel na kurz, tak s ním klidně byli… nebyli tam žádný jako, že by mu ubližovali nebo se s ním 

nebavili… nebo tak. 

 

A co je podle vás důvodem, že se mezi žáky u vás na škole žádné projevy té homofobie nevyskytují? Myslíte si, 

že na jiných školách je to jinak? 

Já si myslím, že dneska už je doba, kdy se o tom mluví tak jako normálně, že oni už to berou, jako že už to tak je… A 

když neví proč, tak se to nějak doví… Nevím, neříkám, že my jsme tady takový, že všechno všem objasníme… to vůbec 

ne jo… Ale oni se to prostě doví a dneska už to nikdo neodsuzuje… Příroda to prostě takhle zařídila a tak to tak je. Je 

pravda, že můžou mít blbý kecy, jakože „Jé, ona je na holky“ a „Jé, on je na kluky“, ale to je tak asi všechno… že by 

nějak ubližovali, to ne… A není to o tom, že jsme jako jediná škola… to si myslím, že to je generačně už jako, že ty 

děti už to tak berou prostě, že to je jako běžný, že se nad tím nepohoršujou, jako generace předtím a předtím.  

 

A setkáváte se někdy u dětí s různými homofobními nadávkami, vtipy nebo označeními? Jako třeba když si 

děti nadávají do „teploušů“ nebo „leseb“, anebo jim něco připadá „teploušský“, „gayský“ a podobně?  

Víte co, oni si před učitelem děti moc nenadávaj, to jako já nemůžu říct… protože přede mnou, jako před učitelem, 

tak si děti jako zas tak nenadávaj, jakože… Jestli někde mezi sebou, tak to nemůžu říct… 

 

A třeba o přestávkách nebo třeba při té tělesné výchově během nějaké hry něco podobného nepoužívají? 

 No to jo… jak jsem učila ten tělocvik, tak tam někdy v tý hře, ale to není proto, že ten dotyčnej je nějak zaměřenej, 

ale ty kluci to prostě většinou… si nadávaj „Ty buzerante“ jakoby jako nadávku místo „Ty vole“ tak používají „Ty 

buzeramte“, a vůbec to nemusí bejt sexuálně zaměřený… To je jejich nadávka, nepoužitá v tom konkrétním slova 

smyslu, v tom pravým, ale v tom přeneseným… Takže jako, že by někdo byl homosexuál a oni mu nadávali „Ty 

buzerante“, tak to ne, oni si tak nadávají jakoby, jo.  

 

A jaký podle Vás mají tyto nadávky význam? Proč používají děti zrovna tahle slova? 

No to je ve stejný rovině jako „Ty vole, ty debile“, prostě někdo mu řekne „Ty debile“ a neočekává, že on opravdu je 

debilní, že jo, takže přesně v týhle rovině to je… To je řada nadávek, který se užívaj a vůbec nemaj ten pravej význam 

toho slova.  

  

A připadá Vám, že tyto nadávky používají někteří určití žáci nebo žákyně častěji nebo více? 

No, tak to když je takovej ten největší rozpuk puberty, takže taková ta osmička, že jo. A nebo potom možná… oni se ty 

děti potom rozčlení jakoby a takový ty inteligentní, co jdou potom na střední školy a najedou trošku na takovej ten 

noblesní projev, noblesnější projev… a potom jsou ty učební obory, kam jdou takový ty děti, řekněme, ne úplně 

nadaný studijně… Tak samozřejmě poznáte, kdo je učeň, a kdo je student gymplu jo, na tom projevu… Takže student 

gymplu to možná užívá taky, ale určitě ne tak otevřeně, tak jadrně a tak často, anebo to dělá skrytě… ale tyhlety na 

tom učňáku… Já jsem učila na učňáku mnoho let, abych věděla, jakej oni maj slovník, a jak se liší od těch 

středoškoláků jo… Takže tam se to může užívat velmi četně. 

 

A myslíte si, že na jiných základních školách se takto zaměřené nadávky používají častěji, než na té vaší? 

No to ne, já si myslím, že ten průřez je úplně stejný, ty děti jsou de facto stejný, jako ta kategorie těch dětí na 2. 

stupni… I když je pravda – do toho bych se možná neměla pouštět, ale taky to záleží na rodinách, ze kterých to dítě 

pochází, no… takže… Třeba pan Magnusek, když točí svoje filmy, tak tam samozřejmě „tahleta“ kategorie dětí, užívá 

tyhle slova daleko častějc, že jo. Ale nevím, protože já jsem v těhle třídách nikdy neučila a nevím to teda. 
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A reagujete na tyto nadávky nějakým způsobem? 

No když to mám ve třídě a když to někdo takhle blbě používá, tak ho nechám napsat referát o tom, co to řekl vlastně, 

že jo… Jo, čili ho nechám,“ jo jseš takhle sprostej nebo takhle hrubej, tak mi přineseš referát na téma Co to je 

buzerant, a najdi si to“…  

 

A jak se Vám tahle metoda osvědčila? Jak ty referáty vypadají? 

No tak on si to nahledá, zjistí, a přinese a pak to teda… Nemůžu říct, že okamžitě ho to ozdravilo, jo, nebo jako ho to 

vychovalo – vůbec ne, ale aspoň ať ví co… Ale je pravda, že když si řeknou „Ty debile“, tak já ho taky jako nechám 

hledat prostě, co to je debilita, a když mu řekne „kreténe“, tak taky ho nechám, ačkoliv ho seznamuju s kretenismem 

jako takovým v hypo štítný žlázy – tak to oni se doví v tý anatomii…. A jak člověk zjistí, že kretenismus je onemocnění 

a když použije „Ty kreténe“, tak si přece vůbec nemyslí, že ten člověk je nemocnej. Jo, čili můžu jim to vysvětlit… A 

když teda huláká na někoho „Ty buziku“, tak jsem ho to nechala teda taky napsat, ale to bylo všechno… Aby se 

dozvěděl, co to je, proč to je, že je to normální jo… a takhle. 

 

A připadají vám tyto nadávky jako nějakým způsobem nebezpečné nebo rizikové? 

Když je to v takovým tom klukovským, jakoby… Když to není zlý… Nadávka – to může bejt i slušný slovo, který ublíží, 

jo a takovýhle tohleto jakoby nemusí vůbec ublížit… Je otázka situace, ve který je to řečený a jak je to řečený… 

Jestliže při fotbale mě někdo nakopne pod koleno, tak mu řeknu „Co ty debile, co do mě strkáš“, ale vůbec si 

nemyslím, že ho tím chci nějak jako to… Ale když potom zcela záměrně mu chci ublížit, tak potom to má jinou váhu to 

slovo, čili to záleží na situaci, jak je to slovo řečený… Ale samozřejmě že může ublížit. 

 

Dovedete si představit, k čemu by mohly negativní postoje či předsudky žáků k homosexuálním lidem vést? 

No úplně jasně, že jo. Tak tady třeba ten případ, co byl před nedávnem tak medializovanej, paní Janečková by mohla 

vyprávět…. že ten chlapec vlastně díky tomu, že zjistil, že je homosexuál, tak spáchal sebevraždu, protože měl pocit, 

že ho to okolí nepřijalo… Takže může to samozřejmě vést až k tomu, že to dítě to neunese a něco si udělá, tam ty 

emoce a ty zkraty a to prožívání je jiný… Jako když v tý třídě bude homosexuální… jedinec, a narazí tam na člověka, 

kterej mu bude slovně ubližovat, tak ho to může dohnat, až k tomu, že spáchá až sebevraždu… To jako se může stát. 

 

A jaké konkrétní zdroje podle Vás přispívají k tomu formování postojů žáků a žákyň k těm sexuálním 

menšinám? 

No ono to je právě o tý rodině trošku, si myslím. Oni ty děti jsou formovaný hlavně tou rodinou, a až teprve v 6 letech 

oni jdou do tý školy a tak jak v tý rodině, podávaj dětem informace, ať už na jakýkoliv téma, jestli si s nima vůbec 

povídaj… Tak pokud jsou děti zvyklí získávat informace z rodiny, takový ty základní, pak dostanou i na tohleto téma 

nějakou informaci v rodině, která se může potom ve škole de facto nějak rozšířit, ale jestliže rodina, to bere tak, že to 

je něco strašnýho, o tom se nemluví, nesmí mluvit, tak pak si to zjistí někde jinde a pak už záleží na formě, jak tu 

informaci získaj a v jakým podání… A pak s tím pracujou nějak… A podle mě vždycky ty základní informace, a to 

nejenom o tomhle, ale obecně, jdou z rodiny, a ten postoj jde taky z rodiny… Protože, když přijde dítě za rodičem, a 

zeptá se ho, a ten ho úplně pošle někam, že nemá náladu mu něco vysvětlovat a nebo mu prostě řekne něco ošklivýho, 

přímočarýho, tak pak si ty informace to dítě získá jinde… Třeba právě od kamarádů a ty nemusí být vždycky na 

úrovni, že to vysvětlí rozumně, že ho můžou posunout někam do nějaký tý vulgarity a pak je otázka, jak to to dítě 

přijme.  

 

A jak velký vliv má podle Vás škola na to formování postojů u žáků k té homosexualitě? 

No škola by měla vychovávat a vzdělávat. Škola vychovává, dělá, co může teda a vzdělává v těch základních 

oblastech, který jsou, a pak v těch rozšiřujících, čili škola jako taková, se o tom může zmínit… Ale já neposunu 

vysvětlení rodiny, protože ta máma s tím tátou mají větší váhu, než nějaká blbá učitelka na základní škole jo… A 

pokud to dítě získává informace jenom ve škole, tak dobrá, ale v tom případě je zase otázkou osoba učitele… Já jsem 

měla kolegyni, která měla dva syny, a jeden z nich byl homosexuál. Učitelka - byla to nesmírně vzdělaná paní, 

vzdělanej manžel, prostě obrovsky intelektově výborná rodina, a když ten kluk pak přiznal doma, že je homosexuál, 

tak s ním deset let nemluvili. Jo, čili ho úplně odřízli a deset let s ním nebyli schopný komunikovat, a pak ho po deseti 

letech, pomaloučku přijímali k sobě. Jo, byl to obrovskej problém – takže to není o intelektu, to je prostě o tom 

názoru, kterej každej má.  

 

A jak velký vliv tedy podle Vás může mít na to formování těchto postojů konkrétní učitel nebo učitelka? 

Může, může…. Protože zřejmě tahleta kolegyně, už je v důchodu a už teď neučí a už prostě je to stará paní, ale 
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tahleta, by dětem určitě neříkala, že je to normální, jako že se to děje tak a tak po tý fyziologický a anatomický 

stránce a že to není důvod k tomu, aby někdo někoho odsuzoval, když ona sama odřízla svého syna, že jo. Ta by asi 

měla ten názor trošku jinej.  

 

Myslíte si tedy, že je možné, že by vyučující, byť i třeba nevědomě, mohl přispět k tomu, že by se u dětí 

objevily homofobní postoje nebo předsudky, případně aby se dále prohlubovaly a šířily? 

No já si myslím, že určitě. Jako když budu dítě nějakou svojí argumentací přesvědčovat o něčem… tak určitě… 

Protože ty učitelé, ať už chtějí nebo nechtějí, tak tu stopu v těch dětech zanechávaj, ať už kladnou nebo zápornou, 

čili, to co jim ten učitel bude říkat, tak ty děti se bráněj autoritě, ale furt to v nich takovou tu dráhu zanechává, takže 

když bude blábolit nějaký nesmysly na tohle téma, tak… Pořád je to informace od učitele, vždyť to říkala paní 

učitelka, že jo.  

 

A jakým konkrétním způsobem by k tomu mohlo dojít? Setkala jste se s nějakým takovým případem? 

Já v těch hodinách jako nejsem, já nevím, co tam kolegově, kolegyně říkají… Ale myslím si, že dotyčná, o které jsem 

mluvila, tak ta učila matematiku, tak tam ten člověk jako nemá tak široký pole působnosti…. vlastně prostoru o 

tomhle nějak mluvit, takže tam snad ne… A jinak nevím o žádným svým kolegovi, který by měl takovýhle postoj a 

nějak ty děti masíroval, to vůbec ne, ale může se to stát… A nevím třeba vůbec, jak… jak třeba věřící, jako takový, 

který maj to náboženství jako ortodoxní, jestli třeba oni by tohleto neodsuzovali a nehlásali to ve jménu toho svého 

náboženství, to fakt nevím…. Protože nevím, jak se chovaj učitelé, kteří jsou ortodoxně věřící v týhle oblasti… To fakt 

nevím, ale ty asi neučí tyhle anatomie a podobně. 

 

A naopak, myslíte si, že může konkrétní vyučující ty negativní postoje třeba změnit k lepšímu? 

No… jo, ale myslím si, že by se tomu muselo věnovat víc času. Jo, že když mi dítě přijde s nějakým názorem z rodiny, 

kterej je v něm zakořeněnej z rodiny… Tak vyvrátit ten názor, to je o čase, to je o přesvědčování, o čase a o 

argumentaci. A na běžný hodině se věnovat jenom tomuto tématu a argumentovat a vyvracet, na to zase až tolik času 

úplně není, jo, protože tý látky je hodně… Ale dá se to, ale musí se argumentovat, musí se přesvědčovat a musí na to 

bejt čas.  

 

A co třeba na těch různých kurzech, kam s dětmi vyjíždíte? Myslíte si, že tam by pro to mohl být prostor a 

čas?  
No ty kurzy… samozřejmě, když se k tomu dostaneme… Tam jsou potom samozřejmě večery, že jo, a tam se můžou 

pouštět filmy a může se o tom i povídat, jo… Třeba na těch školách v přírodě. My většinou máme ty školy v přírodě 

postavený tak, že máme firmu, která tam s nima dělá ty programy, a to jsou ty vystudovaný kluci nebo holky, co teda 

dělají ty mimoškolní aktivity, a ty jsou postavený tady na těch tématech.... Takže na těch kurzech by se určitě dalo 

taky o tom bavit, protože tam je jiná atmosféra než tady… A ještě, když vám to bude říkat frajer kluk – my tady máme 

v tom Klubu dva výborný chlapy, kluky…. teda pro mě jsou to kluci, ale jinak jsou to chlapy… A ty teda s těma dětma 

opravdu uměj… Děti je šíleně berou, mají je rádi, věří jim a oni jim tam vždycky dělají takovou odpolední náplň… A 

ty maj velký slovo, ty kluci. Tak zřejmě tyhle kluci, když by byl nějakej problém, tak zřejmě ty by měli tu sílu to dítě 

postavit do úplně jinýho obrazu…, protože oni je neznámkujou, oni je nehodnotí, oni jsou pro ně ty velký kamarádi – 

a fakt se klukům povedlo si ten přístup vybudovat, takže tudíž maj tu váhu, tu sílu teda… Takže ty by mohli, kdyby to 

bylo třeba.  

 

Jak byste charakterizovala děti, které by mohly na základě nějakých charakteristik, být ohroženi 

homofobním obtěžováním nebo šikanou? Např. jak tito žáci nebo žákyně vypadají? Jak se oblékají? Jaké 

mají zájmy? 

No holčičky většinou, maj projev jako kluci. A to jsou takový ty holčičky, který… No prošla mi rukama jedna 

holčička, která naprosto, naprosto úplně jasně… jako tohleto bylo ložený, bylo to jasný: hrála fotbal, měla takovou 

chůzi – prostě veškerej projev, kterej měla, byl klukovskej a je pravda, že, dneska je vdaná za přítelkyni, jo. Takže tam 

to bylo jasný… A to bylo na první pohled, ale všichni jí uznávali. Ona byla ve sportu, v takových těch klukovskejch 

disciplínách, byla dobrá a děti jí uznávali…. Ne že by měla nějakou svojí velkou kamarádku tady, to jsem si 

nevšimla, spíš se tak jako trochu stranila… Ale ona ta základní škola jako neutváří, nebo jsem se nesetkala s tím, že 

by se utvářely milenecký vztahy těch dvou holčiček nebo chlapečků, to vůbec ne… Oni se spíš snaží plavat v tom 

kolektivu, aby neměli nějaký problémy…. A tady tuhletu prostě brali, takže ona je taková jako od rány, taková ostrá, 

hraje fotbal, hraje hokej – teď ty štulpny jako a tak dále…. Holčičky se s ní bavily, ale že by to byla jejich nejlepší 

kamarádka, to taky nebyla… Nebavily se s ní o módě. Ona spíš s těma klukama tak jako, přes ten fotbal… Takže tam 

nebyly žádný ústrky, ona si obhájila svoje pole…  
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Takže nebylo potřeba ve třídě řešit nějaký problém vytlačování z kolektivu nebo nějaké nadávky, poznámky 

kvůli odlišnosti téhle holčičky?  

No nebyl důvod, to bylo tak přirozený, že tam nedocházelo ke střetu, k ničemu. Nebyl důvod to nějakým způsobem 

řešit, rozvádět nebo upozorňovat na to… To prostě tak bylo a nebyly z toho problémy žádný, nikde. Takže jako nebylo 

co řešit, vlastně. 

 

A myslíte si, že to, že ta holčička nebyla kolektivem vystrkovaná, souviselo třeba s tím, že byla dobrá v těch 

sportech?, že kdyby třeba nebyla dobrá ve fotbale a nemohla se tak zapojovat do těch klukovských aktivit, tak 

by tomu bylo jinak?   

No možný to je… Víte co, já si třeba myslím, že v tomhle tom případě… ta holka si obhájila svoje pole, a tudíž oni jí 

tak brali a nepřemýšleli nad tím, proč ona je…. Já myslím, že řadu to ani nenapadlo… Joo, jako ona vypadá jako 

kluk a ona je dobrá na ty sporty. Tečka a víc to nerozebírali vůbec…. Oni se tím nezabývali, nebo myslím si, že se tím 

nezabývali, takže to neřešili úplně jako.  

 

Dobře… A když bychom se vrátili ještě k těm žákům, kteří by mohli být ohroženi tou homofobií… Tak jak je 

to u těch kluků? Jak ti se projevují? 

Ty kluci, ty se obklopujou holkama, a ty jim neubližujou v tomhle tom, protože ty kluci jsou přínosný – protože třeba 

toho ví hodně o módě, řekněme… Jo, nebo jsou takový jako něžný, maj ten dívčí projev, ten měkkej… Nejsou to 

takový ty roztlemený chlapečkové, neplácaj holky po zadku a nemaj dvojsmyslný kecy jo, to tyhlety kluci nemaj. 

No takže v tom kolektivu pokud tam není něco, co je provokuje k takový tý šikaně, a to většinou není jenom tohleto, 

jo… Na to, aby to dítě bylo jako oběť, tak to nemusí bejt jen odlišení tadyhle toho, tam většinou je ještě něco jinýho, 

čím se odlišujou… 

 

A připadá vám, že ta odlišnost těchto žáků je tedy většinou jasná na první pohled nebo se projevuje až na 

základě určitých charakteristik? 

Noo, jak kdy… Jak jsem říkala, někdy je ta odlišnost jasná na první pohled…, ale spíš se projeví až později, až když 

to dítě poznáváte a až když je starší. Tady jsme to poznávali až jako ta osmička, devítka… Střední školy, tam už jo, 

tam už je to vyhraněný jo, ale na tý základní ze začátku se to vůbec neprojevuje… To už fakt musí bejt výrazný… 

Dokonce jsme se hodněkrát i zpětně dovídali, že kluk teď žije s přítelem, a tady by mě nenapadlo, že to je chlapeček, 

kterej teda má tohleto zaměření… 

 

Napadá Vás, co by mohlo být pro tyto žáky, kteří se takto odlišují, nebo projevují, ohrožující nebo rizikové? 

…. No, co by bylo rizikový, by bylo, kdyby se začali, řekněme jako třeba na nějakým kurzu v těch horách, nebo na tý 

škole v přírodě… kdyby začali se projevovat, jako vůči řekněme kamarádovi na tom pokoji, nějak sexuálně. Takový ty 

sexuální projevy, jo… Zatímco chlapečkové, který jsou na holčičky, tak na těch horách tam samozřejmě navazujou 

jako takový ty kontakty a dělaj tam ty milostný oči a tak dále… Bylo by nebezpečný, kdyby v tomhletom věku, to 

proběhlo i mezi klukama – jako kdyby kluk to zkusil na kluka, protože tam ten kluk by se potom začal šíleně bránit. 

Takže to by pro něj bylo nebezpečný – kdyby se projevil už takhle otevřeně – vyloženě fyzickým kontaktem. Takhle 

kdyby to zkusil, to si myslím, že by bylo špatně. 

 

Věnujete těmto žákům nějakou speciální pozornost? Monitorujete nějakým způsobem jejich situaci ve třídě? 

Ne, ne… Samozřejmě třídní si hlídá atmosféru třídy, že když tam najde takovejhle problém, a že to je problém 

najednou, že se něco vyvrbí, on by to měl poznat, ale abychom řekli: „Jé, ten bude…, a teď se mu budem věnovat“- 

to vůbec ne. 

 

Podle výzkumů se homofobie mezi žáky projevuje v různých situacích. Některé z těch situací bych Vám nyní 

v krátkosti zmínila a zajímalo by mě, zda jste se s těmito situacemi buď již setkala a jak se případně řešili, 

nebo zda si tyto situace dovedete představit a případně, jak byste na ně reagovala. 

 

Tak, setkala jste se někdy se situací, že ve třídě by byl žák či žákyně, který má homosexuální rodiče, 

sourozence a podobně a ví se to o něm? 

No ano, tak to jsme měli, homosexuálního tatínka, a protože to ještě ke všemu byl tatínek, kterej byl mediálně známej, 

a vědělo se to mediálně, že teda tatínek je takovej, tak samozřejmě, tam nějaký hlasy padly… Tak jsme teda hned ty, 

co měly nějaký blbý kecy, tak jsem je teda já osobně, nechala zpracovat ten referát na téma… A tím pak to ustalo. On 

ten kluk… On to byl silnej, zdatnej kluk, takže on sám si myslím, že tenhle problém neměl…Jeho tatínek žil takovej 
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nevázanej život a maminka někde byla mimo republiku, takže žil jenom s tím tatínkem… A tatínek měl přítele, takže 

on žil vlastně v takovýhle společnosti… Čili on se musel sám vyrovnávat se spoustou věcí… Jo, no ale pak to ustalo… 

Je pravda, že on pak odešel a zase se vrátil, ale že by to byl nějakej ústřední problém, to vůbec ne… A že by tam byly 

nějaký opakovaný narážky na toho tátu, tak to bych neřekla… No a pak tady máme holčičku, která má – takhle 

maminka žije v lesbickým vztahu s přítelkyní, holčička se velmi odlišuje od těch ostatních, chová se trochu jinak, ale 

jako, že by to třída řešila, to vůbec ne, to vůbec. 

 

Setkala jste se někdy se situací, že se mezi žáky ve třídě vyskytly pomluvy, že někdo ve třídě je homosexuální? 

Nesetkala, ale pomluva je vždycky nebezpečná, jo. To si člověk může vymyslet cokoliv a pomluva je nebezpečná a 

zlá… Tudíž spíš obecně bych já vedla ty děti – nepomlouvat, ale to se… Ty holky jsou samozřejmě ve věku, kdy jedna 

pomlouvá druhou, jo. 

 

A kdyby tato situace nastala, reagovala byste na ní? 

Určitě. Já pomluvy nesnáším jako takový, čili ubližování slovem, to je přesně to, co člověk může, tak to bych řešila, i 

kdyby to nebylo o tomhle, jo. Prostě pomluvy jako takový se řeší ve třídě. 

 

Dobře…. Dále, setkala jste se s tím, že by ve třídě docházelo k zesměšňování buď žáka či žákyně, který/á je 

buď homosexuální, nebo ho za homosexuálního ostatní považují? 

To jsem se nesetkala… A kdybych se s tím setkala, tak samozřejmě by se to řešit muselo. Zesměšňování, to jako 

ubližuje… A to bych opět vysvětlovala teda ten princip, zřejmě, ten princip, proč to tak je, že ten dotyčnej za to 

nemůže de facto, že to je daný přírodou a teda… Určitě zesměšňování bych řešila, teda, ale neřešila jsem to, protože 

jsem to nepostřehla nikdy. 

 

Setkala jste se někdy s tím, že by byl domněle homosexuální žák nebo žákyně spolužáky ve třídě ignorován 

nebo nějakým způsobem vytlačován z třídního kolektivu? 

Nevšimla jsem si. Tady to takhle neproběhlo, že by byl někdo úplně sám, to ne.  

 

A v případě že by k tomu došlo? 

No jasně, tak to je vždycky diagnostika třídy, že jo… To jsou ty sociometrie a takový ty věci. Když by třídní zjistil 

nebo kdokoliv zjistil, že to dítě je vyčleňovaný, a pak by zjistil, že to je z toho a z toho důvodu, pak zase opět to je o 

informacích. To je o informacích, čili by se to mělo zřejmě řešit informacema pro ty děti. Ale neřešila jsem to, a teď 

momentálně mě nenapadá, jak konkrétně bych postupovala bod po bodu, jo. To se musí promyslet, to je tak citlivý, 

že, na to se člověk musí připravit, ale určitě bych to řešila teda, ale musela bych se připravit teda, na to. 

 

Dobře. Další situace se už týká toho, že spolužáci nadávají a slovně útočí na domněle nebo skutečně 

homosexuálního žáka či žákyni… 

Hm, to je to samý, že jo…. To je to samý. Pokud by to bylo cíleně mířený na jeho homosexualitu, tak opět teda 

vysvětlovat. A zase se na to člověk musí připravit…. Neřešila jsem to teda zatím. Ale jak jsem řekla – jsou situace, 

kdy se chlapci mohou, i dívky mohou titulovat „ty debile, ty buzerante“ a vůbec to tak nemyslí. Ale to chce zjistit, 

postřehnout, v jaký situaci to bylo řečeno a jak, to bylo řečeno, jak to bylo myšleno… Jestli to bylo myšleno říct 

někomu „ty kreténe, ty buzerante, ty debile“, a je to na stejný úrovni, anebo s cílem: “Hele to je buzerant, a já mu to 

teď teda řeknu… “. Jo, tak to se právě musí odhadnout ta situace. Pokud by to bylo jako cílený a bylo by to zlý, a 

útok na tu homosexualitu, tak pak to chce vysvětlit, teda podle mě, aby věděli, co aspoň říkaj, teda. Aby to neužívali, 

když neví, o čem mluví.  

 

A nakonec, to už je tedy extrémní situace, že by to dospělo až k fyzickému napadání těchto žáků či žákyň… 

No tak s tím jsem se vůbec nesetkala a doufám, že nesetkám… Ale to se řeší přesně, stejně jako každá šikana… 

Prostě tam je systém řešení nějakýho toho ubližování. Šikana – to je velký slovo, ale u těch náznaků, to bych řešila 

úplně stejně. Prostě prošetřit, vyšetřit, trestat a tak. Ale to už jsou postupy na šikanu teda… 

 

Myslíte si, že je vlastně důležité proti homofobii ve škole nějakým způsobem otevřeně vystupovat? 

No já si myslím, že určitě, protože když někdo… Prostě, když je někdo informovanej, ví, o co jde, je na nějaký 

normální úrovni člověka, tak ta znalost přeci… Většinou člověk nejvíc ubližuje z blbosti, že jo. Tak ta znalost přeci 

nepodnítí to, někomu ubližovat… Prostě podle mě, největší prevence proti obtěžování vůči tadyhle těm lidem, je 

informovanost. Pokud jsou informovaný, pak nemůžou útočit. A pokud je někdo takovýho charakteru, tak by 

ubližoval, i kdyby já nevím co, a pak je to o charakteru člověka. A holt charakter člověka – to je výchova.  
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A napadají Vás ještě nějaké další možnosti prevence, nějaké konkrétní metody, kterými by bylo možné 

homofobii předcházet? 

Podle mě je prostě nejdůležitější informovanost a prostě taková ta osvěta, jakoby teda. 

 

A myslíte si, že žáci u vás na škole jsou dostatečně informováni o tom tématu homosexuality, ale i sexuality 

obecně? 

No já si myslím, že jo. Jak jsem říkala, mají spoustu těch přednášek na tyhle témata… I v tom přírodopise se o tom 

bavíme… Myslím si, že jo… 

 

Dobře. Podle výzkumů existují i některé další metody, kterými lze homofobii ve škole předcházet. O 

některých, které používáte, jsme se již bavili a já bych vám nyní konkrétně vyjmenovala ty, ke kterým jsme se 

ještě nedostaly a můžeme se zaměřit na to, zda je tady ve škole používáte, případně jak vám připadají 

užitečné.  

No, dobře. 

 

Máte třeba ve třídě nebo ve škole obecně vytvořená nějaká konkrétní pravidla, kde by byla přímo jmenovaná 

nepřípustnost nějaké diskriminace nebo vylučování ostatních z kolektivu na základě nějaké odlišnosti, která 

se týká jejich sexuální orientace, ale i třeba barvy pleti a podobně? 

Víte co, tohleto… Podle mýho názoru, když se tohleto bude vypichovat jako ústřední a hlavní téma, tak prostě to se 

vyloženě podnítí ten… ten špatnej zájem o tuhle tu otázku. Každá škola má pravidla, ty pravidla, to je prostě řád 

školy, podle těch pravidel si ta škole jede. A je úplně jedno, jestli je někdo homosexuálně zaměřenej, nebo není. 

Prostě základem lidskosti je slušnost, a ta je ve všech směrech, jo. Každá škola má svůj řád a podle toho prostě jede 

a jsou tam přestupky, který se trestaj, anebo se teda ohodnocujou, jo. Čili každá škola má nějakej svůj řád chování, 

kterej teda existuje,… Ale jestli vyloženě tam konkrétně jmenovat tohleto… to teda nevím, jestli by bylo dobrý. 

 

Jsou žáci podle Vás dostatečně informování, jak mají postupovat, když se stanou svědky nebo obětí 

homofobní, ale i třeba jiné formy šikany? Ví, na koho se mohou obrátit? 

Jo, jo. Tohle určitě, to se jim i často připomíná. 

 

Máte na škole něco jako schránku důvěry?  

Ano. 

 

A mohou, nebo dávají tam někdy žáci dotazy i třeba ohledně svojí sexuality nebo obecně o tomto tématu? 

To my máme parlament, a to právě vede - ten parlament vede jeden z těch kluků z toho Klubu, o kterým jsem mluvila, 

ke kterýmu oni maj velkou důvěru, takže on ty dotazy zpracovává a pokud by byl problém, tak by to okamžitě nějakým 

způsobem rozvinul. Pak pracujou třídní učitelé, pak se chodí za výchovným poradcem – když je ňákej problém, 

přijdou a rozvedem to a pak jsou v tom ty kroky… Oni ví, za kým můžou jít, kam maj jít a tak. Takže jsou informovaný 

teda. 

 

Účastnila jste se nějakého speciálního školení na téma homofobie ve škole? 

 Ne, ne. 

 

A uvítala byste tuto možnost? 

Víte co, já už těch školení mám plný zuby, protože já jsem školená ve všech směrech… Já jsem odborník… já už jsem 

snad odborník i přes chov koní, jo. (smích) Takže já už žádný jiný školení jako… Každej normální člověk s 38 lety 

praxe, tak prostě ví, tak nějak intuitivně, co by měl…. Ale neuvítala bych, protože, já už na žádný školení nejdu, 

nechci… Já už jsem tak školená, že fakt ne. (smích) 

 

A poslední otázka se týká primárně preventivních programů. Proběhl u Vás na škole někdy primárně 

preventivní program týkající se sexuality nebo i přímo homosexuality? 

No to je to, co jsem říkala, ty přednášky vlastně. Ty jsou v rámci primární prevence… Součástí tý primární prevence, 

jsou teda i přednášky jako ten „bezpečný sex“ a tak dále, to je v rámci prevence. 

 

A uvítala byste tady na škole, nějaký preventivní program nebo nějakou přednášku, která by se týkala přímo 

té homofobie a homofobních předsudků? 
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Ne. To je vyčlenění těch lidí, jo. Mít pro určitou skupinu, určitý speciální program, to je… Jako kdybyste viděla, jak 

se některý děti chovaj k dětem, který maj individuální vzdělávací plán, protože mají speciální poruchy učení, tak ty 

ostatní se taky koukaj jako: „Nojo, on je divnej, on je jinej“. Čili vypíchnout tadyhle ty, to mi nepřijde úplně moudrý 

jako… Proč? Vždyť oni jsou vlastně v pohodě, oni si žijou svůj život a proč na ně mít vlastní program? Jako to mi 

nepřipadá vůbec vhodný.  

 

Dobře… A poslední otázka - jaký je obecně váš názor na ty primárně preventivní programy? 

Víte co… když si dneska představíte chod rodiny, že rodiče oba jsou v práci od rána do odpoledne, pak přijdou 

utahaný domů, protože ta rychlost v tý práci se neustále stupňuje a mají toho plný zuby, než aby někde hodinu 

vysvětlovali dítěti něco někde… Tak prostě oni v těch primárních programech získávají odborný informace ze všech 

možnejch směrů teda, a tudíž se to doví v rámci tadyhle tý primární prevence, a tudíž mají nějakou normální 

informaci, která je na nějaký úrovni, je něčím podložená. A neshánějí si informace jinde, protože ta rodina to nemůže 

postihnout… všechny ty oblasti. Je tolik oblastí, ve kterých je třeba prevence a ty rodiče to nemůžou postihnout. Čili 

já si myslím, že primární programy jsou dobrý pro děti, ale zase je tím člověk nemůže naprosto ubít jako, aby na 

všechno byly primární programy… To prostě nejde. Prostě oni maj dostat základní informace, rozšířenější informace 

podle věkový kategorie a pak už s tou informací, co oni udělají… to už je na nich.  

 

Takže přínos té prevence hodnotíte spíše z hlediska té informovanosti? 

No já si myslím, že největší blbosti lidi dělaj z nevědomosti, takže, když ví, tak nemůžou dělat všemožný… blbiny 

tamhle… Pak je to teda i o charakteru, ale to je výchova, to my můžeme formovat, můžeme to hladit, ale ne když 

mám 30 dětí ve třídě a ne když jsem tam pětačtyřicet minut, jo.  

 

Dobře. Tak to je vše… Já Vám mockrát děkuji za váš čas.
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Rozhovor č. 3 
 
Tak jestli bych Vás mohla na úvod požádat o pár slov o tom, jak jste se dostala k učitelství a případně i k tomu 

výchovnému poradenství? 

Tak k učitelství – v podstatě to byl můj sen někde od 5. třídy základní školy. Pak jsem samozřejmě měla období, kdy 

jsem hledala jinou variantu, ještě i jiné alternativy, ale pak jsem se k tomu na gymnáziu vrátila. A od začátku bylo 

jasné, že chci učit český jazyk a pak jsem si k tomu přidávala společenské vědy a paradoxně se mi potom ten předmět 

- společenské vědy zalíbil víc. A dneska bych řekla, učím ráda i literaturu i společenské vědy, ale hodně mě baví 

společenské vědy, původně to bylo naprosto naopak. Původně jsem chtěla učit hlavně češtinu a společenské vědy bylo 

jako: „Musím mít ještě druhý předmět“ – tak jsem si je k tomu vybrala… U toho výchovného poradenství to bylo 

jinak, tam mě oslovil tehdejší pan ředitel, protože vlastně bývalá výchovná poradkyně už šla do důchodového věku, 

takže mě oslovil, jestli bych si nechtěla doplnit vzdělání a stát se výchovnou poradkyní. A tak jsem to promyslela, a 

stala jsme se výchovnou poradkyní, před těmi 15 lety. 

  

Dobře, děkuji. A jak dlouho se už věnujete učitelství? 
Emmm… 22 let, tak ňák… Od školního roku 93/94, protože první rok po vysoké škole jsem byla na základní škole. A 

od školního roku 94 dosud tady na gymnáziu. 

 

A co se týče těch předmětů, které vyučujete… Je to teda český jazyk a společenské vědy? 

Ano. Teď už vlastně několik roků, teď už asi 4 roky jen společenské vědy na celém tom vyšším gymnáziu a 

společenskovědní semináře ve 3. ročníku a ve 4. ročníku. Ještě učím samozřejmě občanskou výchovu na nižším 

gymnáziu a skutečně asi před těmi 4 roky naposledy český jazyk. A ještě jsem učila literární seminář – to už jsem 

právě neměla češtinu v normální třídě jako, že bych je vedla k maturitě, ale učila jsem jen literární seminář a bylo to 

hrozně fajn… Protože tam byly jenom namotivovaný studenti… 

 

Aha, no tak to věřím, že se vám s nima muselo hezky pracovat… A jak byste stručně charakterizovala tuhle 

školu, na které učíte? 

Hmm. Tak je to gymnázium. Je to gymnázium, jeho cílem je připravit studenty na vysokoškolské studium – oni s tím 

sem většina z nich už i jde. To znamená, že chodí z rodin, které jsou hodně namotivované i z hlediska dalšího 

vzdělávání. Máme tu výhodu, že máme většinou podnětné rodiče, takže nám většinou pomáhají s tou prací. Sami 

motivují svoje děti – naše studenty k tomu, aby se učili… Emm a je to cítit. Je to cítit, když potom třeba mluvím 

s kolegy z jiných typů škol, tak tam mají s tou motivací velký problém. My v tomhletom máme velkou výhodu, že 

jednak máme ambiciózní studenty, máme studenty, kteří jsou z hlediska předpokladů silně vzdělávatelní a to na 99%. 

Zatím pořád tím, že máme přijímací řízení, tak máme vybrané studenty. Nebereme prostě všechny, kdo se přihlásí a 

dobře se pracuje. Pořád je to tak, že to hlavní, co tady plníme je ta vzdělávací funkce, ta výchovná je podstatně nižší. 

Vím, že na základních školách a na jiných typech středních škol je tam větší práce té výchovné funkce ve srovnání 

s tou vzdělávací, ale u nás tomu tak není… Takže já to cítím, že v tomhletom se víceméně nic nemění. A když nám 

třeba přijdou hosti jako z terénu, na různé besedy, tak sami to popisují. Jo, že třeba teď přijde host z městské policie, 

udělat nám tady besedu a řekne: „Teď jsem přišel já nevím támhle z tý školy a tam pomalu jsem nemoh ani mluvit a 

musel jsem pomalu vyndávat zbraň, aby oni teda zmlkli a tak“ (smích), a teď tady byl překvapený, jak vlastně 

zasvěcené otázky dostává, jo, vyloženě k té práci… Že to prostě není tak, že on to tady nějak odprezentuje. A i když 

třeba máme projektové dny – ten zrovna probíhal minulý týden, tak opět ta odezvu těch hostů z nejrůznějších profesí 

je taková. Takže po téhleté stránce to gymnázium si pořád drží vysokou úroveň, vysoký standart mezi ostatními 

gymnázii… Jsme na to pyšní, já to říkám hodně pyšně, protože je to naše ambice udržet toto gymnázium na vysoké 

úrovni, aby nám šli naši absolventi na ty nejprestižnější vysoké školy a ne, aby šli kamkoliv… Takže to, že je prostě 

máme na medicíně, na ČVUT, že je máme na oborech jako je informatika, na MATFYZU nebo na mechatronice, že 

studují softwarové inženýrství, architekturu, že se nám úspěšně dostávají na práva… a tak dále. Tohleto je naše 

ambice a to se nám pořád daří, protože takhle zase, jak mám kolegyni z jiných gymnázií nebo kolegyně z jiných 

gymnázií, tak když se podíváte na tu skladbu, kam ty studenti jim jdou, tak to jsou vysoké školy, na které se v podstatě 

pouze přihlašují a není těžké tam i vydržet. U nás samozřejmě je snadné dostat se na techniky, a naši studenti na těch 

technikách i zůstávají, oni tam dostudují. Jo a to je podmíněné náročnou přípravou na té, na tom gymnáziu. Takže já 

když pak pracuju s těmi našimi žáky, jaké mají potíže eh, třeba se studiem…, tak spíše opravdu pracujeme na tom, 

jak se učit na střední škole, jo… Já nemusím tolik řešit ňáké, já nevím – sociálně-patologické jevy, jako třeba jiní 

kolegové – výchovní poradci, ale já spíš řeším, jak se má co nejrychleji, nejefektivněji toho co nejvíce naučit. Tak a 

to naznačuje, jaký typ školy jsme…, že gró je právě na tom, že oni často to cítí jako vlastní vnitřní motivaci, jak se 
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má…, abych měl ještě nějaké volnočasové aktivity, jak to mám udělat. A plus samozřejmě i velká část mojí práce 

souvisí i s volbou povolání, jak je nasměrovat, protože je to důležité. Oni jsou ve věku, kdy opravdu těch oborů… 

Takhle, jsou ve věku, kdy si musí vybrat a těch oborů je strašná spousta, čím dál tím více a oni se v tom musí nějak 

zorientovat. A čím více informací, tím více času to vyžaduje, aby se v tom sami nějak zorientovali, a já se je snažím 

navádět. A ono stejně ve finále vždycky doporučuju školu, která má co nejširší záběr… Ta první vysoká škola by měla 

mít co nejširší záběr v souvislosti s potenciálem toho studenta. Předpokládám, že řada z nich potom se bude učit dál, 

dál se budou vzdělávat a pravděpodobně to, co vystudujou jako první vysokou školu, nebudou třeba dělat, jo 

nemyslím si, že ta první škola po gymnáziu by měl být nějaký úzký záměr, protože to by je dost limitovalo na 

pracovním trhu… No a tak dále, to je na dlouho, že jo (smích). 

 

(smích) Nee v pořádku, je to moc zajímavý, co říkáte a zároveň obdivuhodné, jaký máte přehled, o svých 

studentech… No ještě než přejdeme víc k tématu, tak bych se chtěla zeptat, jak často jezdíte s dětmi mimo 

školu na různé kurzy, vícedenní výlety, zájezdy a podobně? 

No já konkrétně vždycky s prváky, protože pořádáme vstupní kurzy, takzvané adaptační kurzy, takže vždycky jezdí 1. 

ročník a prima, takže to je vždycky takhle najednou prima a 1. ročník. A teď vlastně se nám i velice osvědčilo, že 

s těmi prváky beru kvintu, protože pro ně je to taky takový mezistup na ten vyšší gymnázium, kde je potřeba si 

připomenout, jak se učit na střední škole, protože oni na tom nižším gymnáziu z hlediska studia, většinou neměli 

problémy. Ten přechod z té 5. třídy do primy nebyl problematický, takže to to nějak dávaly, ale už jsem cítila, že 

začíná jít problém, když se dostanou do kvinty, tak tam začali mít studijní problémy. No, a když takhle jezdí společně, 

tak to má ještě další výborný efekt, že se zároveň poznají. Takže ty děcka co přišly z té 9. třídy z těch základních škol, 

se tady okamžitě seznámili s vrstevníky, někteří se dokonce i třeba znali, protože spolu chodili do 5. třídy na základku 

a mohli tak znovu navázat kontakt a ty třídy, ty paralelky pak mnohem lépe spolupracují. Jo dříve jsme tady trochu 

cítila, že je tu klín mezi těmi víceletými a těmi čtyřletými a takhle tím, že se vlastně hned od začátku na takovém 

velice neformálním pobytu, třídenním, se mohli seznámit a zahrát si třeba i nějaké sportovní hry a tak dále, kde se 

jako nejvíce stmelí, že jo. Tak to bylo docela fajn, takže to jsme teďkon asi 4krát za sebou zopakovali… Takže to je 

jeden nás výjezd. A potom děláme pro 3. ročník a septimu kurz Komunikace a konflikt, takže tam se taky vyjíždí na 

takové ty 3 dny. Jinak potom samozřejmě, ale to asi není předmětem otázky, tak takové ty jednodenní třeba jako 

výlety nebo exkurze. 

 

Dobře, super, děkuju… Tak a teď už trochu k tématu, bych se Vás ráda zeptala, zda máte během své výuky 

příležitost hovořit s dětmi o tématu sexuality? 

No ne tak často. Když jsem učila občanskou výchovu na nižším gymnáziu, bylo to téma častější. Na tom vyšším 

gymnáziu to není tak časté, není to vyloženě jako téma, tak že bych já přišla s tím, že teď budeme hodinu věnovat 

tomuto tématu, na to už ti žáci jsou příliš staří, nebo tak, abych já je tam vzdělávala v otázce sexuální výchovy. My 

do určité míry, tady využíváme nabídky, vlastně dlouholeté spolupracovnice paní B., která tady vlastně dělá s žáky, 

s žákyněmi teda besedu. Dříve to byl projekt – byly to dva projekty „Čas proměn“ a „S tebou o tobě“ a jednalo se 

prostě o jakousi zdravotní výchovu a zároveň i sexuální. A v posledním roce už nabízí podobný projekt i pro chlapce. 

Já jsem to letos krásně využila na tom kurzu pro prváky a kvintány, a ona to udělala skutečně pro chlapce i dívky a 

tam ta sexuální výchova byla, takže přišlo mi to i docela fajn, že to je někdo, s kým oni se potom nebudou vídat, 

protože přece jenom jsem ve dvojí – ta moje role je dvojí, jo, že zároveň jsem výchovná poradkyně a zároveň i jejich 

učitelka a učím všechny teď na té škole, tím pádem oni by mohli mít i ostych, neříkám, že to až tak je, ale mohli by ho 

mít. A takhle to, že sem pozvu lektorku… teď ten projekt se jmenoval „Kluci z Marsu, holky z Venuše“- tak nějak, tak 

s nima o tom hovořila a vlastně dost otevřeně… 

 

A na co byl ten program konkrétněji zaměřený?  

Bylo to zaměřené spíš jako obecně… na roli chlapce a dívky, eh… jo, i z hlediska reprodukce, takže bylo to takové 

připomenutí těch základních témat, které určitě znají z toho nižšího gymplu nebo ze základní školy. A to že tam byly 

pohromadě, bylo docela fajn. Nejčastější otázky se týkaly třeba antikoncepce… U nás většinou ti žáci se neženou do 

toho, že by hned po maturitě rodili, takže hodně antikoncepce…, hodně třeba i choroby, přenosné pohlavní choroby, 

takže to bylo asi to hlavní téma. 

 

A s jakou oblibou o té sexualitě přednášíte? 

Ehmm, nemám s tím problém. Není to takový to jako: „Hurá, dneska si dáme tohle téma“, to ne, jo…, ale protože o 

tom přímo jako nepřednáším, když si to vezmu, tak to nemám tak jako: „Dneska bude tohle téma“, ale jako nemám 

pocit, že bych při tom rudla, nebo že bych měla pocit nějakých rozpaků, to určitě ne. Je to součást našeho života, 

takže… Ne že bych to jako vyhledávala a tlačila to do těch témat, kam to vyloženě nepatří, to v žádným případě. 
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A od jakého věku Vám připadá vhodné to téma sexuality s dětmi řešit? 

No určitě už klidně na tom nižším gymplu. Dokonce bych řekla, že tam je to potřeba řešit spíš, než potom s  těmi 

staršími…, protože ti už jsou v podstatě většinou o všem informovaní… 

 

Hovoříte s dětmi někdy o různých podobách sexuality? Např. o homosexualitě a homosexuálních lidech? 

No na to téma my se dostáváme spíše na seminářích, to se mi stává docela často, když třeba probíráme v rámci 

besedy třeba nějaké téma, s kterým oni sami přijdou. Takže zvlášť to mám teďkon hodně akční letošní seminář pro 3. 

ročníky a septimu, a tam to téma už bylo. Tam to téma už bylo…, a bylo docela zajímavé, jak se… Já jsem měla 

představu – a to je právě ono, že člověk má nějakou představu, že jsou ty děcka mnohem více poučené, jo, že mají 

informace, že vědí. A tady jsem cítila, že pořád tam mají nějakou představu, že se jedná o nemoc, že to je léčitelné, že 

je to mimo normu, to znamená tím pádem, že je to něco, co sedá zařadit třeba jako jakákoliv porucha nebo nějaká 

jiná nemoc, a že se to dá nějakým způsobem řešit, léčit. Tak to že se tam ten názor objevil, nebylo častý, jo, bylo to 

ojedinělý, ale byl tam, jo. Většinově to vnímali – měla jsem pocit, že k tomu zaujímají takový trochu lhostejný postoj, 

ve smyslu, ať to má kdo chce, jaké chce, vždyť je to jedno. Jo, že spíš je obtěžují některé projevy, jako některé ty 

průvody a podobně, jo, tak to jim připadá, že je to až takové, ať z toho tolik nedělaj. Jo… a že třeba mě to připadá 

jako: „A vždyť je to snad jedno, a proč bych to měl řešit?“… Takže ta celá debata se vlastně… ehmm… i byla 

ukončena tím způsobem: „Proč vůbec berete sem takovéhle téma?“… Jo to téma jsem nepřinesla já, to téma si 

přinesli sami, oni můžou na začátku semináře jakékoliv téma předložit, říct k tomu nějaké informace a potom vést 

debatu, a tím se vlastně i učí vést debatu. Jo takže já jsem tam cítila, že řada z nich jako: „Vždyť to snad je jasný, tak 

dobře, zopakujeme si, co je jasné“, ale zároveň jsem cítila, jak je dobře, že to tam vůbec zaznělo, protože opravdu se 

tam objevil názor, jak jsem už říkala, že je to nepřirozené, je to nemoc… Jednalo se o dva chlapce… Dva chlapce, co 

k tomu zaujímali takovýhle postoj a důkaz, jako důkaz pro ně, což jim pak bylo vyvráceno – že to není v živočišné 

říši, že se to neobjevuje, což jim teda ostatní vyvrátili, že se to objevuje. Takže to jim bylo vyvráceno. A to se mi líbí, 

že já nemusím zasahovat – oni si to většinou, oni se jakoby odpálkujou sami, jo, že když já se nadechnu, tak oni už 

sami přijdou s tim, že to je nesmysl… Ale jako… že to tam vůbec padlo… Já jsem cejtila, že to bude… Já jsem si 

myslela: „Nojo dobře, tak nějakým způsobem to téma jako nastolí a že to bude taková jako rychlovka“, ale kupodivu 

u toho zůstali docela dlouho. A pak tam na sebe jako i… trošku jako i opravdu jako útočili, že tam byli opravdu jako 

šípy, no… Pak jsem se s tím tématem letos zrovna setkala pak ještě jednou, to byl teda seminář ve 4. ročníku a tam 

jsme řešili Freuda – jeho vývojovku a vlastně otázku uspokojování libida… a to, otázka, že jo…, protože on vlastně 

hodně řeší ten problém těch žen – neurotiček frigidních a tak dále a v souvislosti s tím, se tam objevilo to téma taky. 

Jo to znamená, tam se to začalo řešit spíš otázkou: frigidita jako porucha anebo se jedná o asexualitu… Tam už to 

posouvali jinam, ne jako homosexualita – heterosexualita, tam jsem cítila: „Ano to tak prostě je, to nebudeme 

řešit“ a spíš tam padlo to téma, který je podle mě teďkon docela aktuální a to je, co to je asexulita a jestli existuje 

asexualita, anebo je to pouze porucha, která se dá právě třeba řešit nějakým odžitým traumatem, jak to říká Freud. 

Tak to tam padlo takhle, a v souvislosti s tím se samozřejmě otevřelo téma i bisexuality, a tam třeba bylo zajímavé - 

studenti sami jako uvažovali, jestli je pravda, co se teďkon objevuje v těch studiích, že de facto všichni lidé jsou 

bisexuální, se sklonem k té jedné nebo druhé rovině. Tak to byla taky docela zajímavá debata… Ale jinak na běžných 

hodinách, že bychom tohle vyloženě nějak řešili, mmm, ne, ne, nemůžu říct… Když to řeším, tak to řeším se 

studentem individuálně, protože on třeba přijde s nějakým problémem s tím spojeným, jo, tak pak to řešíme 

individuálně a obecně nemám problém, to s ním řešit – jo řešit, prostě si o tom povídat. My to neřešíme, že jo, my si o 

tom povídáme. Jo, protože i to se mi stane. A stalo…, že… vlastně, ty děcka se hledají… Teď najednou to dítě je 

zmatený a má pocit, že se s ním děje něco divného a že by to třeba nemuseli akceptovat jeho rodiče… Často teď tady 

cítím, že s tím má větší problém rodina, než vrstevníci… Já mám pocit, že pro to dítě není problém, že o tom už ví 

řada jeho spolužáků nebo vrstevníků, že to má jinak nebo že se cítí být jiný, protože oni to opravdu tak vnímají, jo, 

někteří, jak si hledají k tomu cestu, k té své sexualitě… Ale že se obávají, jak to bude akceptovat rodič. Jo takže to 

jako třeba s tím přijdou a tak si o tom povídáme. Ale jako že bych to téma řešila jako před celou třídou, to si nemůžu 

nějak vybavit.  

 

A třeba v té občanské výchově na tom nižším gymplu, tam se zaměřujete na co? 

Tam jo, tam jo. Tam bych řekla, že oni spíše nejsou informovaní, takže když vlastně tam se to téma v rámci ňáké té 

sexuální výchovy to téma jako vůbec otevírá, tak oni – jim chyběj prostě informace, takže tam v podstatě bylo 

potřeba jim ty informace sdělovat, jo jako… takže tak, takovouhle formou, formou v podstatě informování, že to 

existuje a tak dál… 

 

A využíváte k tomu nějaké konkrétní příručky nebo učebnice? 
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Já vycházím z těch studií, základních, tak asi to… Jako, že bych jako měla nějaký speciální příručky, to nemám, 

nemám. Vycházím v podstatě běžně z médií, ze studií… Člověk si přečte o tom leccos. Tam já bych řekla, že když to 

srovnám se sebou v době svých studií, jo tak před tím rokem 93, tak to téma nebylo jako… v podstatě se o něm 

nehovořilo, to nebylo otevřené téma. Takže tam bych toho asi moc neměla, že bych se s tím v době svých 

vysokoškolských studií nějak setkávala, ale tam potom třeba jsem chodila na přednášku o genderových stereotypech, 

tak tam logicky se to toho dotklo… a pak potom jak se všechno otevřelo, tak člověk byl jak houba, nasával spoustu 

informací. A hodně ráda třeba čtu i na internetu nejrůznější portály… Dotkli jsme se toho tématu hodně, když jsem 

studovala výchovné poradenství na Filozofické fakultě na UKáčku, tak tam samozřejmě to téma padlo, jakým 

způsobem přistupovat i při té naší práci toho výchovného poradce k žákům zaměřeným jinak a jakým způsobem 

právě to vnímání, že je to jiné, jak to odstranit…, že v podstatě to není jiné, že to je naprosto přirozené, jenom na to 

nejsme příliš zvyklí, jo, o tom otevřeně hovořit v naší společnosti… Protože je pravda, že vám vaší generaci už to 

musí připadat jako něco přirozeného, pro moji generaci ne, protože to bylo téma jakoby uzavřené, dost často 

tabuizované. A já vítám, já vítám to, že ta tabu, která tady v té společnosti třeba byla, se odstraňují postupně… Takže 

po téhleté stránce cítím jakoby posun… a je to i u těch žáků. Já si pamatuju, když jsem zkraje učila ještě i češtinu, tak 

student se mi v podstatě svěřil ve slohové práci se svojí sexuální orientací a zdůraznil mi tam, že by nechtěl, abych 

jeho práci četla před třídou, že to vlastně sděluje mně. Dneska si myslím, že by tu potřebu většina lidí neměla. Jo, 

takhle vyloženě měl ten student potřebu to takovýmhle způsobem ňák vymezit a teď, když se podívám kolem sebe…, 

tak řada těch studentů ehmm, pokud mají tuto orientaci, tak o tom normálně mluví nebo dokonce mám pocit, že 

ostatní spolužáci o tom vědí. Nechci ale říct, že by tady mezi studenty, nebyla homofobie, to v žádným případě. Ehmm 

loni na semináři, právě na jaře pro třetí ročník a septimu, jsem tam náznak homofobie i cítila. Při vlastně jedné 

aktivitě u jednoho chlapce… A no… mě to překvapilo. Mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že tím jak tady řada 

studentů o tom otevřeně hovoří, otevřeně tak vystupuje, ehh…, tak jsem měla pocit, že jsou ještě jako dál, jo – 

celkově všichni. Ale tady jsem měla pocit, že pro toho hocha je to problém akceptovat, že jeho spolužák, chlapec 

spolužák se hlásí k téhleté orientaci, že to jako otevřeně připouští. Takže… a cítila jsem, že to je problém toho žáka, 

že vlastně jako akceptovat to, že to je můj kamarád, můj spolužák a on si vybral – jo, to oni říkaj jako: „On si to 

vybral“, jo, což je komické už jako to, jak to zformuloval, že to vlastně naznačuje, že tomu nerozumí. To že on to 

vnímá jinak, že on je heterosexuální, tam nepřipouští tu možnost, že jeho kamarád může být homosexuální… Připadá 

mu to jiné a ne s přídechem „hezky jiné“, jo. Jinak bych řekla, že jsou dost neteční a je jim to dost jedno, jo jako 

většinou… 

 

Co podle Vás vlastně ten pojem homofobie, který jste už zmínila, znamená? 

Je to v podstatě negativní vztah k té homosexualitě, řekla bych k homosexualitě, ne úplně k homosexuálům… Často… 

když vyjdu třeba z těch studií… ehm, kdo otevřeně projevuje tu homofobii… Já nemám za sebou žádnou statistiku, 

vycházím jenom ze své praxe a narazila jsem na tu otevřenou homofobii u studentů, chlapců, kteří bojovali 

s homosexualitou. Tam jsem cítila, že… prostě měli pocit, že s nima není úplně něco v pořádku a projevovali se 

homofobně… Já nechci z toho vyvozovat nějaký obecný závěr, že každý u koho se to projevuje, že zároveň v podstatě 

v jádru je, ale tady jsme to zažila… Tady jsem to zažila a… dvakrát. Jo…, že vlastně takový ten otevřený odpor a pak 

jsem… cítila z toho studenta samotného, i právě podle jeho určitých reakcí, že nějakým způsobem se neidentifikuje… 

Nebo takhle – obává se pravděpodobně, co udělá společnost s tím, že on dá najevo, že on je tím homosexuálem. 

Takže tam šlo o nějaké vnitřní bloky připustit to, že on je tím jiným způsobem orientovaný sám.  

 

A jak jste to řešila s těmi chlapci? 

Já jsem řešila to otevřený nepřátelství, to jsem řešila. Ale tohleto přímo jako to… to nemůžu ani jako… zasahovat do 

jeho života. Ale v podstatě jsme museli vymezit, že se prostě takhle chovat nebude. Takže to bylo to řešení – ať 

neútočí. A to bylo účinné… U nás to jde docela rychle… Právě jak jsem říkala, máme žáky z toho podnětného 

prostředí, takže oni většinou si dají hodně rychle říct, když takhle se něco děje… Jo tam prostě jen bylo potřeba dát 

najevo, že se nám nelíbí, když prostě se bude tímto způsobem projevovat… Jenom tam… Tím, že nebudu říkat jména, 

tak si to můžu dovolit. Jednalo se v podstatě o situaci, kdy chlapec homosexuál, z té samé třídy v podstatě se 

zamiloval do jiného chlapce z té třídy, který potom až jako v podstatě nepřátelsky dával najevo, že on sám 

homosexuál není a že je vlastně obětí toho zájmu toho spolužáka… A tam jako už to potom bylo hodně takové… 

jako… jako hodně nepříjemné, protože až jako tak otevřeně v podstatě dával najevo to nepřátelství vůči tomu 

hochovi, který do něj byl zamilovaný… Jo a on nevím, do jaké míry si uvědomoval, že vlastně tomu chlapci ublíží 

nebo ubližuje těmihle těmi negativními projevy… Ale tam jsem z něho v podstatě cítila obrovský strach, jakože když 

si ho vybral jako objekt svého zájmu homosexuál, že si ostatní budou myslet, že je taky… A ten způsob, jak na to 

reagoval, byl příliš jako… Jak to mám nazvat…, až příliš jako agresivní. Protože mám tak nějak pocit, že pokud by 

byl skutečně heterosexuální a byl obětí nějakého takového zájmu, tak přece a priori nemusí být nepřátelský, jo… Tak 
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v podstatě dá najevo: „Hele já to mám jinak, já mám rád holky“, ale nebude ho to tak popuzovat… A on byl opravdu 

rozhořčen, on byl popuzován a přitom ten chlapec, co do něho byl zamilovaný, neudělal nic jiného, než že mu napsal 

milostný dopis. Jo… jako nějak ho neobtěžoval fyzicky jako ňákým takovým způsobem a v podstatě mu napsal 

zamilovaný dopis… A on na to reagoval velice agresivně a před tou skupinou celou a tak dále a měl potřebu to nějak 

takhle ventilovat. Takže my jsme se to spíš dozvěděli z toho, jak trpěl ten chlapec, co byl zamilovaný… najednou 

tímhletím agresivním projevem… Takže tam pak i podle toho jsem cítila, že ten chlapec jako s žádnými děvčaty 

nechodil, jo, přestože to byl atraktivní kluk a tak dál… Jestli mi rozumíte… tak si právě říkám, kdoví jak sám to 

vnímal, proč se takhle agresivně projevoval… Takže… Teď už jako já ho mám mimo dosah, takže bůhví, jak žije teď. 

Kdo ví, jestli třeba nemá partnera. 

 

Hmm, tak to musela být těžká situace, pro oba ty chlapce… 

No jo, to bylo… Já jsem tady třeba měla taky na besedě, teď už je to soudce – taky náš absolvent, který se k tomu 

naprosto oficiálně přihlásil. Loni se vlastně i nechal registrovat… jako je v registrovaném partnerství. A myslím si, že 

když on prostě přijde sem na besedu se studenty a beseduje samozřejmě o své profesi jako soudce a jen tak mezi řečí, 

jak se představujete v podstatě: „Já jsem… a mám vystudovaný tohle… Jsem ženatý / jsem vdaná… Mám tolik 

dětí“ a on to zmíní a není to nějak… není to téma, on to prostě jen má v tom výčtu, to mi připadá prostě 

nejfunkčnější, když to takhle řeknu, jo. 

 

Hmm, dobře, mockrát děkuju… Co se týče té homofobie, napadají Vás ještě nějaké další situace, kdy jste 

s tím tady ve škole setkala? 

No jak jsem říkala… tahleta situace… to bylo… to bylo nepříjemné, protože skutečně tam byla potřeba chránit toho 

hocha, zamilovaného. Jinak jako… já nevím, jak to mám říct… Někteří žáci se k tomu hlásí, to znamená v podstatě, 

to si pamatuju… že jsme rozebírali… Co to bylo za téma? To není asi podstatné. Bylo to na literárním semináři u 

nějakého rozboru knížky… A tam prostě jeden chlapec… Já jsem to nevěděla, jo, že ten chlapec je homosexuál, ale 

tam v podstatě během toho rozboru řekl větu – na děvčata: „No holky, vy budete muset mít ty děti za mě, protože já 

nikdy děti mít nebudu.“… A tak ten zbytek tý skupiny, protože ten seminář literární byl namíchaný z těch dvou tříd… 

a v té jeho třídě, z níž byl, to věděli, a v té druhé bylo vidět, že jsou překvapení a proto se ho zeptali, jo, asi normálně 

by se ho tak blbě neptali… A pak říkali: „Proč bys jako nemohl mít děti? Ty máš jako nějakej problém?“ a tak dál… 

Protože oni jsou takový jako otevřený, ty děcka… A on povídá: „Jako vy to nevíte, no tak jako… jako homosexuál asi 

těžko, že jo, budu jako… budu mít děti“ … Takže tam jsem viděla, že byli spíš jakoby… jako „Hhhhm?“ – zaražený 

jakoby, jo. Že by to byla homofobie, to nemůžu říct, jo. To jakoby spíš byli překvapený, asi takhle… Já mám jako spíš 

pocit, že někdy je to větší problém pro ty rodiny… My jsme tady měli taky případ (smích), a to je milý! … Prostě 

stejný ročník, ale děvče v oktávě, chlapec ve čtvrťáku, oba homosexuálové, jo protože ona měla i lesbickou 

partnerku, on v tu chvíli teda nikoho… A teď byl maturitní ples a to děvče potřebovalo… potřebovalo babičce 

představit svého hocha, jo, protože celá rodina nevěděla, že ona vlastně je takhle orientovaná, takže jí ten kamarád – 

homosexuál, pomohl, protože v tu chvíli neměl žádného partnera, takže ona ho tam mohla představit jako svého 

partnera. Takže to mi připadalo…, protože oni se tomu… To bylo taky na nějakým semináři, to zmínili: „Ještě, že já 

tě mám! Ty mi vždycky uděláš ten cirkus pro tu rodinu.“… Jo a to zase bylo před tou skupinou celou, která je zase 

většinové heterosexuální, jo. No a prostě neměli s tím problém ani jeden z nich to připustit, nebo nějakým takovýmhle 

způsobem se k tomu stavět. Takže tam jsem jako neměla pocit, že by byli homofobní ti spolužáci… jako… neříkám, že 

by byli, ale spíš jako je pravděpodobné, že byli ti rodinný příslušníci… Někdy já mám pocit, že ta obava těch dětí je 

větší, než by třeba byla ta realita, jo… Já nevím, já to nedokážu posoudit, protože s tím nemám žádnou zkušenost, ani 

jako vlastní, ani přenesenou, že by mi s tím děcka jako přiběhli, že doma kolem toho byl nějakej humbuk… I když… 

vlastně jo… Teďka když si vzpomenu, ten chlapec, tenkrát když to doma řekl, tak maminka to přijala úplně v pohodě 

a tatínek… vlastně až do registrovaného partnerství ne, že s tím vnitřně bojoval víc. Hmm, takže ano, vlastně mám… 

Člověk vlastně spíš zapomene, že ten chlapec byl, byl vlastně rád, že to doma řekl, byl vlastně velmi potěšený tou 

reakcí maminky, protože… Tam šlo o to, že on už musel, oni už se chystali sestěhovat… Jo takže do okamžiku, kdy je 

to kámoš, se kterým se někde vídám, ale když potom se chceme sestěhovat… a ještě ke všemu po vejšce, protože na 

koleji se to ještě nějak ztratí… Takže on už potom musel, a tak právě jako říkal, že maminka úplně úžasně… a tatínek 

dlouho, dlouho ne a že to jako vůbec neakceptoval. Furt jako věřil tomu, že to je prostě ňáká móda, a že on z toho tak 

jako vyroste… a až bude chtít mít děti, tak si nějakou partnerku najde, no… 

 

Hmm, dobře, děkuju… Dál bych se ráda zeptala, jestli, případně jak často se u dětí setkáváte s různými 

homofobními nadávkami nebo označeními? Jako třeba když si děti nadávají do „teploušů“, anebo jim něco 

připadá „teploušský“, „gayský“ a podobně? 

My máme v tomhletom nevýhodu, že já je během té přestávky tolik nevidím… Nepochybuju o tom, že o přestávce 
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něco probíhá, na hodinách vůbec, to nic. My máme ty studenty opravdu v jiné rovině, že na chodbách to člověk běžně 

neslyší… Tak já… já vůbec, teď když si to vezmu, tak bych těžko jako uváděla, kdy jsem něco takového zaslechla jako 

nadávku v tomhletom směru… Přemejšlím, za tu celou éru, kdy to ňák tak jako padlo… Jo počkat! Někdy… ne jako 

nadávka, že nadával spolužák spolužákovi, ale jako že třeba se o homosexuálech vyjádří, jakože použije tuto 

nadávku, jakože použije titul jako „buzerant“ nebo něco podobnýho… No, tak tohle jo. Tohle občas jo… Jako ve 

smyslu: „No byl tam někdo takovej“ a tak dál a použije tu nadávku, to jo. Tu a tam se s tím setkáme. Ale že bych jako 

zaregistrovala, že by vysloveně na sebe jako pokřikovali a říkali si takhle, ňák si nemůžu vůbec vybavit. 

 

Takže si myslíte, že se tady ty nadávky spíš nevyskytují? 

To si vůbec netroufám říct, vůbec netroufám říct. O tom vůbec nepochybuju, že ano… To jako vůbec nechci, abychom 

tu vytvářeli představu, že naši žáci takoví nejsou, ne ne ne. Já spíš tím chci říct, že pravděpodobně… My máme dozor 

na chodbě. Řekla bych, že je to spíš jinak, že si to nedovedou před učitelem, to je ono. Abych to správně formulovala, 

oni si to asi nedovolej použít tu nadávku před učitelem, to by jim připadalo asi trapné, jo, tam mám ten pocit. Anebo 

to je výjimečné, možná kdybyste se zeptala kolegů tělocvikářů, tam jsou ti studenti mnohem uvolněnější a ti kluci to 

používaj, to je pravda. Kluci to používaj, no… Ale oni jako i děvčata používaj těžký kalibry, nemyslím teda 

v souvislosti s tímhlectím tématem, ale já nevím… To já jsem zaslechla i naše studenty se zdravit: „Čau krávo!“… 

No, nebo… nebo: „Tak co, ty debile?“, že prostě to používají, ale oni tomu nedávají ten sémantický význam. Tam je 

to… Já někdy si říkám: „Ví vůbec, co to slovo znamená?“, protože… někdy jsou překvapení, že reaguje, ten učitel. Já 

tam někdy cítím takové to: „Co jako?“…, že oni to maj někdy posunuté… Jo, že my… my tam vnímáme pejorativní 

význam toho slova mnohem výrazněji, než ho vnímají v tu chvíli oni. Takže oni klidně mohou použít ňáká takováhle 

slova, ale vůbec tam nemají tu hloubku toho významu toho slova… Jo, ale jak říkám, tady by asi bylo fakt lepší 

mluvit s učitelem tělocvikářem, protože přede mnou si to asi jako netroufnou…, nebo mám ten pocit, že to není tak 

časté, jo, že bych to nějak takhle registrovala. A když tam zazní… i třeba jako tohleto, tak už se tvářej jako i omluvně, 

že to vypustili z pusy, že na sebe nějakým takhle nějakým způsobem jako pokřikujou. 

 

A když byste se s tou homofobní nadávkou teda přímo setkala u těch žáků, reagovala byste na to nějak? 

No jako na každou nadávku, jako na každou. Ne víc než na jinou. Jo, teď když jsem viděla, jak se zdravěj spolužačky 

„Čau krávo“, tak jsem taky reagovala… No jako já většinou reaguju jako: „Noo, promluvila dáma!“ … Jo jako, víc 

ani nemusím, jo protože oni fakt někdy ten slovník…, i když to jsou naši studenti, tak to člověk žasne… Ale já si spíš 

nemůžu vybavit nic s tou… s tou homosexualitou, jo… Jakože by tady to slovo „buzerant“ nebo „teplouš“ zaznívalo 

nějak jako častějš, to si vůbec nějak nemůžu vybavit… Jo, oni používaj jako jiná slova…, ale je fakt, že občas jim to 

tam ujede… A je to… Já si myslím, že je to teď jako opravdu v kurzu. Je to v tom kurzu, i třeba teď při těch 

sportovních aktivitách… Jo! To mě třeba zarazilo. Kluk tam volal na kluka: „Kam to hážeš, ty píčo!“(smích)… Jo? 

Jako tam bylo vidět, že prostě použil nějakou nadávku, očividně, aniž by mu jako docházelo, co to slovo znamená… I 

jako kluk nadává klukovi: „Ty krávo“, ani ne „Ty vole“ … Takže já z nich jako vůbec nechci dělat svatoušky, to jako 

v žádným případě. Spíš já přemýšlím sama… No že by byla nějaká vyšší frekvence nadávek v souvislosti 

s homosexualitou, to ne, to nemůžu říct… Oni prostě tu a tam si jako nadávaj a asi použijí i tahle slova, no… Ale asi 

by to chtělo toho tělocvikáře, tam jsou ty děcka takový uvolněnější. 

 

A připadají vám tyto nadávky jako nějakým způsobem nebezpečné nebo rizikové? 

No tam záleží na té situaci. Jestliže se takhle mezi sebou titulují hoši támhle při hře, tak bych v tom žádné nebezpečí 

nehledala, protože právě jak jsem říkala, oni tomu nepřikládají ten sémantický význam, jo… Jestliže by to bylo 

použito jako útok na konkrétního studenta, který je homosexuálně orientovaný, tak potom samozřejmě ano… Ale to 

se asi nedá úplně zobecnit. 

 

Hmm, dobře… Dovedla byste si představit, k čemu by mohly negativní postoje žáků k homosexuálním lidem 

vést? V čem spočívají rizika? 

Určitě, určitě ano. Ty následky mohou být obrovské. Tam mohou být silná traumata. Silná traumata. Jakékoliv 

nepřijetí skupinou, na které tomu člověkovi záleží a ti náctiletí jsou neskutečně křehcí… To je… To je, oni prostě 

vystupují často, vypadá to, že maj ježiny a člověk má pocit, jak jsou sebevědomí a jak jsou arogantní a podobně… A 

to všechno je vlastně jenom maska té strašné vnitřní nejistoty. Takže já bych řekla, že dospělý člověk, když už je 

potom nějak srovnaný, to asi ustojí spíš než tihleti náctiletí… Takže to je… Oni maj takový křehký dušičky a 

v okamžiku, kdy jim okolí dává najevo nepřijetí a jim na tom hodně záleží, ještě před tím, jak ještě nemaj upevněné 

osobnosti, tak často na tom staví sebeobraz, na tom přijetí nebo nepřijetí tou společností. A když je přijímá, tak ten 

obraz roste, když je nepřijímá, tak samozřejmě ten obraz klesá… V okamžiku, kdy by cítily, že ta společnost je 

neakceptuje, tak se vnitřně hroutí. A to potom jsou následky obrovské… A to jsem tady viděla. Já jsem viděla prostě 
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rozklepaný dítě, úplně úzkostné z toho, jak to bude nebo nebude akceptovat rodina. Takže je to, je to velkým 

problém… V žadným případě to nesnižuju. Ale to se týká úplně čehokoliv, čehokoliv. Právě toho přijetí – nepřijetí v té 

skupině, to nemusí být jenom otázka homosexuality, to je otázka jenom: „Neumím to a ostatní třeba mi to dávaj 

sežrat“… prostě: „Jsem brambora v tělocviku.“ nebo já nevím… „Jsem totálně neschopný na hodině výtvarky nebo 

hudebky.“ nebo prostě: „Všichni už to v tý hodině matiky chápou a já ještě ne.“… A tak dál. To dost často taky 

slýchám, jakým způsobem se s tím srovnat. A ehm… natož tohle… natož tohle. A dokonce… poslední vlastně 

zkušenost: Studentka, lesbička, v podstatě má velký problém… Není to otevřený, neudělala ještě comingout, teda 

částečně to udělala před některými spolužáky, a bohužel chlapci – říkám bohužel, protože ona si zrovna vybrala ty, 

kteří to neakceptují… a vlastně trošku i dávají najevo, že… Já, já je dobře asi i můžu chápat, protože je to dívka, 

která předtím měla několik partnerů – chlapců. Tak teďkon oni jsou takový zmatený. Oni jsou zmatený z toho, že ona 

teď teda vlastně říká, že je to jinak. A teď vlastně její největší problém, jaký řeší, je, že časem si prostě rodina všimne, 

že nebude plnit ty „fajfky“. A oni to někdy tak mají, jo: „Tak dobře, uspěju na gymnáziu, vystuduju vysokou školu a 

založím rodinu.“ … ale ona teďkon, sice je ještě na gymnáziu, ale už řeší tu otázku, pak vystuduje vysokou školu, ale 

pak další fajfka nebude… Že teda co potom… Co potom nastane, jo. Takže tam vlastně na tom vidím, že… A ono jí to 

trápí, to je vidět, že prostě jinak by o tom nemluvila. A potřebuje to probrat… A v tomhletom se asi víc hodim, než 

rodič, který to neakceptuje anebo vrstevníci, u kterých si myslela, že to akceptovat budou. Jo. Jinak si myslím, že si 

většinou vystačí, jo protože… myslím si, že ten problém, a to jak to řeší, má hodně našich studentů, ale nemusí přijít 

za mnou. Nemusí přijít za mnou. Mají třeba ve svém životě ještě někoho, kdo vůči tomu je tolerantní a mají za kým 

jít. Tady třeba u té dívky asi nikdo není, proto vybírá mě, že vlastně jsem cizí a že v podstatě… vůči tomu naprosto 

otevřená, jo jako, že chápu ty její pocity, a že to časem bude muset ta rodina nějakým způsobem akceptovat a 

zkousnout. Jo… Oni často… Je to zvláštní, ale často ty děti mají z těch rodičů větší obavu, než je potom ta reakce. To 

bylo třeba u toho chlapce, že byl vlastně mile překvapený reakcí té maminky, protože čekal, že ten odpor bude z obou 

rodičů, že, že to prostě nebude dobrý. A tam byl překvapený… Jednak ta maminka to věděla, že jo. Co si budem 

namlouvat – rodiče často… často to vědí nebo to tuší, takže ona už to věděla, než ještě to řekl… Takže byla ráda, že 

už konečně se jí svěřil… No tak často to bývá tak, nebo mám takovou zkušenost, že ta rodina to bude akceptovat líp, 

než oni si myslí… Takže ano, když se vrátím zpátky k té otázce…, vždycky někam odběhnu (smích). Tak ano, je to 

velký problém… jako to, jak to ta společnost vnímá, a jestli jsou v té společnosti, která to akceptuje anebo to 

neakceptuje… Dneska maj obrovskou výhodu ty děcka, a v tomhletom vidím výhodu těch sociálních sítí, že oni 

najdou spřízněné duše…, a tam oni se mohou o sebe opřít navzájem. Oni díky tomu můžou navázat i vztahy, můžou 

v podstatě si díky tomu i vyměnit zkušenosti a to je výhoda… To je výhoda, že nejsou tak jako uzavření někde, v tom 

svém problému. Jo, a že i kdyby to jen pasivně ňák sledovali, tak můžou vlastně odpozorovat ty modely chování u lidí, 

které třeba fyzicky neznají, ale s kterými se právě seznámili skrz ty sítě… Jo a myslím si, že hodně tady pomáhají i 

osobnosti, které vlastně tvoří, takovou tu elitu národa, ať už to rádi slyšíme nebo neslyšíme, řada z nich se hlásí k té 

homosexualitě, to znamená – vlastně tomu nastavují takový ten obraz toho normálního, jo.  A to taky je velký kus. 

Protože přirozeně vždycky žijeme v našem mikrosvětě a pokud ten mikrosvět neakceptuje – a to nemusí být jenom 

tohle, to může být v jakémkoliv směru, to nemusí být jen otázka té sexuální roviny, jestli to akceptuje nebo 

neakceptuje. Tak když to neakceptuje, tak to je velké zranění, ale musí to nějak vybojovat, musí se to pak nějak 

zahojit. Jo takže, je to velký problém, určitě. 

 

Hmhmm. Dobře… A jaké zdroje vlastně podle Vás přispívají k tomu formování postojů dětí k těm 

homosexuálním jedincům nebo zkrátka celkově k těm sexuálním menšinám? 

Rodina. Hlavním zdrojem je rodina, ať už užší nebo širší, protože oni vlastně napodobují ten model. Do značné míry 

to, jak to vnímá ta rodina – jestli je tolerantnější nebo méně tolerantní. Pak samozřejmě hrají roli vzory mezi 

kamarády, protože to je pro ně další taková autorita, takže vrstevnická skupina… Děcka jsou samozřejmě hodně 

ovlivňována médii, tak to bych dala fakt ale na nějaké to 3. místo, protože většinou ta rodina je klíčová, vrstevníci, do 

určité míry i ta škola, ale nenamlouvám si, že až tak ti učitelé, jako spíš ti vrstevníci, kteří spíš tam v té škole jsou 

taky a ruku v ruce s tím jde i ten mediální obraz, takže i hodně média. Tak tam bych asi viděla hlavní zdroje o všem 

s tím spojeným. A do těch médií samozřejmě počítám i sociální sítě, protože je to taky nějaká vlastně jako masová 

informovanost. Takže ten facebook jako dneska bych řekla, že hraje velkou roli a obecně prostě veškerá média, jak to 

k nim nateče, jako jsou publikace, ale to oni většinou čtou na internetu… A bohužel někdy právě přejímají hotové 

názory těch vrstevníků a tam jako hodně přebírají ucelené názory jako hotové. Pokud je to vrstevník, který má u něj 

autoritu, tak zpravidla přebírá celý ten hodnotový rámec. 

 

A jak velký vliv má podle Vás teda konkrétně škola na to formování postojů dětí k téhle oblasti? 

Moc velký ne. Moc velký ne. Ta škola může do určité míry, tím jak to má nastavené ty normy, tak může… to podnítit, 

to znamená tu homofobii podnítit, protože někteří učitelé jsou homofobní taky, takže to můžou jakoby přičechrat… 
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Anebo naopak tím postojem jakoby neutrálním to může tlumit, jo že v podstatě toho s tím jakoby tak nenadělá… 

Takže to ano, ale že by to bylo to klíčové, to si nemyslím. Myslím si, že i kdyby ta škola vytvářela takový ten obraz 

toho naprostého přijetí a je to v pořádku a tak dál a tak dál, ale rodina, zejména ta nejbližší rodina, ta důležitá pro to 

dítě, že jo, máma, táta nebo i ty další osoby hodně těsné – babičky, dědečkové, ale i sestřenice, bratranci maj strašně 

silný vliv, takže kdyby tam to nebylo akceptované, tak i kdyby to v té škole bylo vytvářené, jakože je to v pořádku, tak 

to nestačí, to nestačí. Ta rodina je klíčová… A pak jak říkám, hrajou roli i ty vrstevníci. Ale tam bych řekla, že ty jako 

hodně pomáhaj, že ty jako pomáhaj těm dětem, co jsou vlastně jako homosexuálně orientovaní, protože ti to častěji 

akceptují, než generace starší, takže tam bych řekla spíš tady v tom směru… Škola to může spíš jako podpořit, nebo 

to může přitížit… Radikálně něco změnit to rozhodně nemůže vůbec nic, to je zkreslená představa.  

 

A jak byste zhodnotila vliv konkrétních vyučujících na tyto postoje žáků a žákyň? 

Může mít, pokud je silnou autoritou pro ty žáky, tam je ten předpoklad. Protože učitel, který tu autoritu nemá, tak je 

to celkem jedno, co tam říká. Jo a stejně ještě významnou roli než ten učitel, může sehrát třeba trenér, protože pro ty 

náctileté… když bych to teda jako měla seřadit, tak je to: rodina, že jo, ta kmenová, vrstevníci a někdy bych řekla, že 

je ještě před tou školou, před těmi učiteli ten trenér, i před těmi učiteli, kteří mají tu autoritu. Tam vždycky jde o to, 

jestli ten učitel nebo ten trenér je pro to dítě autoritou, to znamená, jestli akceptují jeho názory a nějakým způsobem 

ho respektují, tak pak ano, pak ten člověk svými postoji to může usměrnit. Tady někdy i vznikají střety, že když se 

někdy v tom názoru neshodne rodič s trenérem, tak to může pomoct… nebo s učitelem, tak to může pomoct, pokud 

skutečně je pro to dítě tak silnou autoritou. Tak to pak může tam hrát nějakou roli… Ale obecně škola, jako ve smyslu 

– nějaké metodické pokyny nebo příručky, takhle obecně se to říct nedá, je to hodně závislé na osobnosti konkrétního 

učitele, který může, může, ale musí být už dopředu u těch dětí autoritou. Takže tak… 

 

A naopak myslíte si, že by mohli vyučující, byť i třeba nevědomě, přispět k tomu, že by se u dětí ty homofobní 

postoje objevily, případně aby se dál prohlubovaly a šířily? Vy už jste trochu naznačila odpověď před chvílí, 

ale… 

Můžou, ze stejných důvodů, jako jsem říkala, protože pokud ten učitel je autorita pro to dítě a je zároveň sám 

homofobní, tak bude samozřejmě tomu dítěti tuhletu hodnotu předávat. Takže stejným způsobem, ale ne v tom 

pozitivním, ale v tom negativním smyslu. A i on je nějak vychován, i jeho někdo formoval. Jo prostě, kvalitní 

pedagog, ten se nenarodí. Jo ano, předpoklady předávat… ehm vzdělávání jako předávat informace, to do určité 

míry máme shůry dáno, ale ty hodnoty, postoje ty souvisí s výchovou a s našimi vzory, které jsme my měli a které my 

nějakým způsobem akceptujeme, neakceptujeme, nebo zčásti a ňák potom to dál posouváme. Ale vůbec si 

nenamlouvejme, že mezi všemi pedagogy máte příkladné učitele a tak dále… Ono bych to ani nedokázala definovat, 

co to znamená „příklady učitel“. 

 

A znáte třeba nějaké takovéhle případy, kdy vyučující přispěl k tomu zhoršení postoje nebo podněcoval u dětí 

předsudky? 

Hmmm, to ne, to ne. Tady na naší škole bych neřekla. Nevím o tom. Takhle to řeknu: nevím o tom.  

 

Dobře… Hmm dál bych se ráda zeptala na to, jak byste podle svých zkušeností charakterizovala děti, které by 

mohly být na základě nějakých charakteristik, ohroženi homofobním obtěžováním nebo šikanou?  

Tak já jsem o tom trošku mluvila, o té exhibici nebo neexhibici, protože mám kolem sebe spoustu studentů, do kterých 

bych to vůbec neřekla, protože v podstatě navenek to nepoznáte, vůbec tam nemají žádný projev, protože jsou třeba 

introvertní, nemaj potřebu se nějakým takovýmhle způsobem prezentovat. Ale vedle toho jsou i studenti, kteří se 

nějakým takovýmhle způsobem projevují. Tam je to strašně ošidné, já na tohleto jsem vždycky trochu opatrná, 

protože… Když bych se já sama měla zamyslet nad tím celým problémem, tak opravdu souhlasím s řadou těch 

psychologů, kteří vlastně tvrdí, že v každém tom člověku je určitá míra toho ženského a určitá míra toho mužského 

principu. A je pravda, že i u chlapce, který je silně heterosexuální, se může ten ženský princip projevovat – může být 

silně emotivní ten chlapec nebo něco podobného. A to fakt už narážím na gender stereotypy, kdy fakt máme pocit, že 

pokud ten kluk není ňákej jako drsňák a tak dál, tak je to vlastně tak trošku skrytá holka. Tak po téhleté stránce tady 

člověk třeba vidí takové ty něžné, křehké hochy… Prostě i se třeba nějak oblékají… Tak jako jako… jako hodně dbaj 

na to oblečení a podobně, ale teď bych řekla, že řada z nich je opravdu… Takhle, i v souvislosti se současnou módou, 

která umožňuje chlapcům, aby o sebe více dbali, a nebudou kvůli tomu vystaveni nějakému osočování a podobně…, 

je to hodně takové zkreslení, protože já když si vezmu sebe, když jsme byli na gymnáziu, tak byli prostě dva takový 

typy lidí, těch kluků, jo… A těm se říkalo vždycky „vexlák“ a „somrák“, a byly to jasný genderový stereotypy, takže 

takový ty zženštělí to byli ty vexláci a potom takový ty praví kluci, to byli jako ty somráci. Ale já nevím, jestli to je 

pravda, jo… To by asi stálo za nějakou sociologickou studii. Nicméně myslím, že to tak nějak je i u těch našich 
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studentů, že to tak nějak mají postavené mezi sebou, prostě kdo, jak se obléká, a jestli to nějak odpovídá v nějakém 

tom žebříčku módy nebo moc ne… Je pravda, že někteří hoši hodně dbaj o svůj vzhled a já si vůbec nemyslím, že to 

nějak až tak souvisí s jejich sexualitou, možná spíš s narcismem? Jo, že to vlastně, jak se říká,… není homosexuál, 

ale metrosexuál… Ale vůbec bych si netroufla říct, jestli to děvče má inklinaci k homosexualitě, nebo ten chlapec… 

Nedokážu takhle říct. Já bych se vůbec netroufla tvářit, jakože podle vzhledu poznám u člověka, jak je orientovaný… 

Možná to je i tím, že studenti, kteří tu inklinaci mají, málokdy exhibují, neříkám, že vůbec, ale málokdy exhibují. 

Takže že by to člověk nějak poznal podle nějakého nápadného chování…, nemohla bych říct. 

 

Hmmhmm, určitě. Děkuju. A jak byste podle svých zkušeností popsala postavení těch genderově 

nestereotypních jedinců, kteří teda buď byli homosexuální, nebo ani nemuseli být? 
Hrozně záleží na té jejich výchozí pozici v té třídě, bez ohledu na to, jakou mají sexuální orientaci. U nás se dost 

hraje na to, jak ten člověk ovládá sociální dovednosti. Takže pokud to je, byť homosexuál, se silnými sociálními 

dovednostmi, tak tu pozici vůbec nemusí mít horší. Ale nebudu si vůbec namlouvat, že mnohem netolerantnější jsou 

kluci vůči náznakům homosexuality, než dívky… Že myslím si, že kdybych to takhle měla oddělit, že děvčata spíš 

akceptují, že jejich kamarádka je lesbička, než kluci, že jejich kamarád je homosexuál. Aspoň tuhle zkušenost já 

mám, zase nevycházím z žádných statistik, že bych si troufla to tvrdit, ale vycházím ze svých zkušeností. Že když 

potom třeba pracuju, nebo si povídám s tím studentem, tak většinou s tím maj problém kluci, ale ne protože by jim to 

dávali sežrat holky, ale protože jim to dávaj sežrat spolužáci kluci. Jo prostě, pro ně je to jako větší problém pro ty 

kluky. Ono to může obecně souviset s tím, že děvčata jsou obecně empatičtější – tím teda nechci říkat, že nejsou 

pěkný dračice, oni si taky uměj navzájem pěkně ubližovat, ale řekla bych, že jinak… Možná, že ta holka to vnímá tak, 

že: „Fajn, o jednu méně v konkurenci.“… Jo, že oni jsou takový jako bojovný v tom boji o ty hochy, tak najednou 

v podstatě si řeknou: „Tak tu holku mám v podstatě ráda, protože mě neohrožuje v tom boji o toho kluka“, jo. 

Protože to si opravdu nepamatuju, že by sem přišla nějaká dívka, že má problém s tím, že to neakceptují spolužačky, 

ale i přišla dívka, že má problém, že to neakceptují spolužáci kluci… Takže tohleto bych řekla, že to mám 

vypozorované. 

 

A když za Váma ta dívka přišla s tím, že to teda ty spolužáci neakceptují, tak jak jste to spolu řešili? 

Neřešili, neřešili, protože tam nešlo o to, že by jí přímo ubližovali, tam šlo o to, že ona špatně odhadla ty kluky. Ona 

si myslela, protože oni byli kamarádi, oni byli fakt kamarádi a ona je špatně odhadla, ona si myslela, že když se jim 

svěří, že to budou akceptovat a spíš jí zaskočilo, že ne. Ale oni jí neubližovali, to nešlo o to, že by jí ubližovali, tam 

v podstatě ji mrzelo a potřebovala nějakým způsobem si vnitřně zpracovat, že očekávala jinou reakci. Tak ona to 

nepotřebovala… ona to potřebovala jen vyventilovat ten svůj pocit, to rozčarování z toho, že to nedopadlo, jak si 

představovala a stáhnout se. To bylo jediné, na čem jsme se jako dohodli. Víceméně s tím přišla sama. Jo, že někdy 

ten člověk není připravený akceptovat nějaké věci, tak je potřeba mu to nevnucovat. To ještě neznamená, že s ním 

nemůžu probírat jiný věci, jo, ale očividně tohleto bude pro něj problém, který nebude schopný přijmout. A oni jí 

neudělali to, jakože by se od ní úplně jako odstřihli, že by jako jí separovali nebo něco takového, ale cítila, že jí 

vadilo, že v podstatě s ní nesouhlasí. Jo? Tak bych to asi řekla, ale nebyl tam problém k řešení, v žádným případě. A 

myslím si, že… čím dýl učím a dělám výchovnou poradkyni, tím víc si stojím za tím, že pokud si to dovede sociálními 

dovednostmi vyřešit, ten žák sám, tím lépe. V okamžiku, kdy se do toho vstoupí zvnějšku, do toho třídního kolektivu 

nebo do ňákých vztahů mezi dětmi, ale i mezi třídami, tak je to potom vždycky průšvih. Ale dokud to jde, abyste jako 

posílily sociální dovednosti těch jednotlivých komunikujících, tak ať si to vykomunikují sami. Takže spíše šlo o to, aby 

jako ona pochopila…, aby se nezlobila. Právě to jsem tam cítila, že ona se potřebuje sama vnitřně srovnat, že není 

důvod se na ně zlobit, nebo se snažit je změnit, protože ona může změnit svoje chování, nemůže změnit chování jejich, 

oni to mají takhle nastavené, a ona to musí akceptovat. A jestli chce s nimi nějak dál komunikovat, tak očividně tady 

to bude jako problém, na kterém se neshodnou, ale kdy ona si přece nemůže osobovat právo, že ona je ta jediná 

spravedlivá a správná, která má právo jim říkat, co oni si maj myslet. Jo, a jestli dál je chce mít ve svém životě těsně, 

tak se jim ona bude muset přizpůsobit, oni se jí nepřizpůsobí. A tohleto je třeba pochopit, že někdy jako nemá cenu 

tlačit na pilu a jako být někde s praporem, protože to se nadělá víc škody, než užitku. A oni časem zjistí, že je hrozně 

fajn furt a že to s tím vůbec nesouvisí. A navíc, jestli ona svým životem jim bude dokazovat: „Takhle to prostě mám a 

je to normální“, tak oni to třeba časem i pochopěj. Jo, ale když tam někdo nastoupí a teď jim to začne jako 

vysvětlovat, tak přece to je zákonité – řekněte dětem: „Neolizujte zábradlí!“ a už je tam máte nalepený. Jo tohleto je 

naprosto nefunkční, to všichni víme, že jo. Jo… takže neřešila, neřešila jsem to, jen jsem s ní potřebovala probrat, 

aby ona si k tomu vytvořila nějaký vlastní postoj… Takže když se vrátím zpátky k tomu projevu, k tomu vnějšímu 

projevu – ano, můžeme si třeba říct, že ten způsob, jak se ten člověk obléká, jestli nosí více šperků, méně šperků a tak 

dále jako může být jako určitým signálem, ale taky být vůbec nemusí. 

 



Rozhovor č.3  Alena 

 

Dobře, děkuju… A obecně věnujete těmto žákům a žákyním nějakou speciální pozornost? Ve smyslu, že třeba 

monitorujete nějakým způsobem jejich situaci ve třídě? 

Jako všech. My si děláme průběžně autoevaluaci, to znamená - dáváme vlastně dotazník a tam sledujeme obecně, 

jestli někdo se necítí být v tom třídním kolektivu nějakým způsobem omezován. Takže ne-… neakcentuju tuhletu část, 

že bych to nějak jako… nějak vystavovala… na povrch, to určitě ne., ale obecně… Tam potom ty důvody, a pak 

samozřejmě pracujeme s těmi žáky. Tohleto je hodně důležitá práce, jo. Protože taky mám zkušenost, že si třeba 

všimnete na těch různých akcích, a my tady jsme takové malé prostředí, těch učitelů, že jo, takže si všechno jako 

sdělujeme, že třeba s ňákým s žáků si třeba nikdo nesedá, nepovídá a tak dál, že spíš třeba inklinuje k nějakému 

jinému ročníku a podobně. A tam už bystříme, že by tam mohl být nějaký problém, jestli tomu dítěti není ubližováno, 

pořád to sledujeme. Je to teda spíš na tom nižším gymplu, ale i na tom vyšším. A v takovém případě pak dám jenom 

běžný autoevaluační test, takový dotazník a na spoustu otázek se ptám… „Jak se jim tady daří? Jak se dobře učí?“ a 

tak dál a tak dál… a co preferují a podobně. A mimo jiné tam mají: „Jak se cítí ve třídním kolektivu?“ a obráceně 

tam kladu otázku, jestli si myslí, že je ve třídním kolektivu někdo, komu je ubližováno a tak dál… A je to anonym jo, 

takže můžou psát i konkrétně ty osoby. Ty děcka jsou docela otevřené, většinou napíšou konkrétně, o koho jde, že tam 

cítí, že třeba: „Mařence se ubližuje, dělá jí to tahle, tahle, tahle“, jo. To tam klidně napíšou. Ale pak je potřeba s tím 

pracovat velice citlivě a ne okamžitě jako naběhnout na třídu a: „Vy nebudete ubližovat Mařence!“, protože už se mi 

stalo, že Mařenka je v pohodě… Že třída má pocit, že nikdo se moc s Mařenkou nebaví, vy si potom popovídáte 

s Mařenkou a Mařenka vám řekne: „Já se s nima moc bavit nechci. Mně to vyhovuje.“ Jo v podstatě a ona vysílá 

pak všechny ty signály tomu třídnímu kolektivu jako: „Dejte mi všichni pokoj, já si tady chci v klidu číst.“ Jo…, takže 

opatrně zjistit, jestli to je pravda, tak to sledujeme s rodiči. Většinou se spojíme s rodiči, jestli to tak jako je, jestli to 

dítě jen nevytváří takový obraz ňákou masku takovou… takže to jako začnu sledovat. A my jsme si všimli, že Mařenka 

se víceméně hlásí ke stolu starších žáků, že se kamarádí s kamarády své o tři roky starší sestry, že s nima dokáže mít 

dobrý sociální vztahy, ale v třídním kolektivu – úplně plonk. Takže víceméně nabídnu, nabídnu Mařence, jestli s tím 

nepotřebuje nějak pomoct, jo, jestli prostě se tam cítí dobře a jestli by nechtěla nějakou změnu. Jo a už se mi stalo, že 

na mě kouká překvapeně, úplně jako: „Co jako?“… Ale v okamžiku, kdy by Mařenka řekla: „Jo, já vůbec nevím, co 

mám dělat, oni mě jako vylučujou v té společnosti, pak to řešit. Pak to řešit. A je jedno, proč jí vylučujou, jestli to je, 

protože je až moc chytrá nebo moc hloupá, nebo málo sportovně založená, anebo že je lesbička. To je jedno. Tam 

prostě já to neseparuju, z jakého důvodu, ale v podstatný je signál, že to dítě nějakým způsobem není přijímáno tím 

třídním kolektivem… Takže rozhodně bych to…, nepoužila bych jiné metody v případě té homofobie a té 

homosexuality než ohledně ostatního nějakého separování nějakého žáka… 

 

Dobře, moc děkuju… Ehmm, vlastně ta homofobie mezi žáky se podle výzkumů projevuje v různých 

situacích. O některých… no možná bych řekla, že dokonce už o většině jsme už alespoň trochu mluvili. Takže 

já bych teď v krátkosti ještě zmínila ty situace, ke kterým jsme se buď nedostali, nebo jsme je už nějak 

okrajově zmínili a zajímalo by mě, zda jste se s těmito situacemi buď už setkala, a jak se případně řešili, nebo 

jestli si tyto situace dovedete představit, a případně, jak byste na ně reagovala. 

Hmmhmm. 

 

Tak… Setkala jste se někdy se situací, že ve třídě by byl žák nebo žákyně, který má homosexuální rodiče, 

sourozence a podobně a ostatní o tom vědí? 

Ehm nesetkala, tady na naší škole ne. Setkala jsem se vlastně s tím, když mi to vyprávěla kolegyně ze základní školy, 

že vlastně jednala takhle s maminkou jednou s jednou, podruhé s druhou, ale nevím, jestli tam byl nějaký problém… 

Ale přímo tady na škole jsem se s tím jako nesetkala, že bych jako… Nebo o tom nevím, že bych jednala právě jako 

s jedním z partnerů z registrovaného partnerství… Takže nevím, nevím. 

  

A když byste se s takovou situací setkala? Že by se to třeba i v té třídě nějak řešilo, mluvilo se o tom, dovedete 

si představit, jak byste to řešila? 

Já myslím, že by jim to bylo jedno… Víte, to je takový trošku stigmatizování. Víte, oni jsou naprosto tolerantní vůči 

tomu, že… třeba… Když já jsem vyrůstala, bylo dost neobvyklé, že dítě je z rozvedené rodiny, dneska mám pocit, že je 

neobvyklé, když je z úplné. Takže v podstatě oni akceptují to, že jsou u mámy, u táty, od třeťáku už i často doma 

s partnerem. Jo…, já vůbec nemám pocit, že by to byl problém. Takhle – kdyby to nastalo, tak já si nedovedu 

představit, že by to ty děcka vnímaly jako problém. Nevím,… takovou situaci já si nedovedu představit… jakože by to 

i ty děti vnímaly… jakože je to problém, že v tý rodině jsou dvě maminky nebo dva tatínkové… Já nevím… Přiznám 

se, že nemám o tom informaci, ale nepopírám, že by něco takového nemohlo nastat… Jo, ale já nemyslím, že by 

tohleto měl být problém, nevidím žádný potenciál problému.  
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Dobře děkuju. Pak další situace, že ve třídě by se objevily pomluvy o tom, že někdo v té třídě je 

homosexuální… 

Hmm, to se stalo. To se stalo, ty pomluvy. A jako s jakoukoliv jinou pomluvou je potřeba s tím naložit. To bylo vlastně 

na tom kurzu… V podstatě při tom jednom cvičení, kdy oni měli napsat na papír nějaká svoje tajemství, a jeden 

chlapec napsal, že si myslí, že jiný chlapec z té třídy, jeho spolužák je homosexuál. Takže tam se vlastně jednalo o 

pomluvu, on to ani neměl ověřené a hlavně ani vlastně nesplnil ten úkol, který byl zadán, že má napsat nějaké svoje 

tajemství. Předem byli upozorňovaní na to, že to můžou, nemusí dělat tu aktivitu… a že to tajemství pak řeknou, že to 

má být prostě něco, co není vlastně tajemstvím a vlastně se tím učili, že někdy když chci navázat s někým kontakt, 

musím být otevřený. Jo… takže měli vybrat nějakou spíš jako hloupost, já nevím, jakože někdo má rád lízátka… No a 

on to nějak nepochopil a bohužel to teda kolegyně i přečetla, ten lísteček… Přiznám se, že já bych ho nepřečetla, 

prostě bych ho nepřečetla. Řekla bych: „Tady někdo nesplnil úkol“ a šla bych dál na další lístečky, protože nebudu 

číst pomluvu… No vytvořilo to takovou zajímavou atmosféru, protože ten chlapec tam nebyl v té skupině… Kdyby 

tam byl, tak by měl hned nějak možnost se k tomu vyjádřit, ale každopádně by mu to bylo určitě nepříjemné, pokud 

nebyl připravený na to, se k tomu vůbec vyjadřovat. Jo, bylo to prostě ňáká pomluva…, takže rozhodně to nebyla 

jako příjemná situace tahleta… A samozřejmě, oni si všechno sdělujou, takže jsme čekali, jaká bude reakce ten další 

den. Ale ten kluk, kterého se to týkalo, byl úplně v pohodě, jo vůbec na to nějakým způsobem nereagoval, ani 

pozitivně, ani negativně. I jsme se domluvili, že dáme najevo, že to byla v podstatě blbost toho hocha, který ten 

lísteček napsal, že nesplnil úkol. Ale kdyby měla ta skupina potřebu se k tomu nějak dál vyjadřovat, tak samozřejmě 

mohla, ale neměla. Jo takže, asi takhle to řešit… Já mám ten pocit – nenadělat z toho něco víc, než je… Netlačit 

nikoho k nějakému vyjádření: „jsem nebo nejsem“, to by bylo úplně absurdní. Ale v podstatě pojmenovat, co se 

vlastně stalo: „Stalo se to, že ten hoch nesplnil úkol a navíc ještě se dopouští pomluvy.“… Jo, a on se pak omlouval, 

on měl vlastně blbý pocit právě z tohohle, že to zvoral, že to udělal blbě a že to neměl nikam psát… On mi pak 

prozradil, že s tím má problém, že na druhou stranu, že jo, vlastně očividně to pro něj je nějakým způsobem problém, 

protože by jinak neměl potřebu to do toho lístečku napsat, což je pro nás důkazem toho, že se to nějakým způsobem 

řeší. A zase je to chlapec, přestože se jedná o třídu, kde vlastně jsou…, kde dvě dívky se oficiálně hlásí k tomu, že 

jsou lesbičky, takže tím pádem to tam je a je to otevřené, tak ale pro něho, jako pro chlapce, je to problém, ostatní já 

nemám pocit, že by to vůbec řešili. A to jsou oblíbený holky, takže ty jako myslím, že jsou akceptované, protože oni 

jsou takové jako hodně společenské. A tady já si ani nejsem jistá, že ten chlapec, o kterém psal, že je homosexuální, 

že je, nejsem si jistá, že opravdu je. On ani být nemusí, že jo, ale každopádně prostě mu tak přijde, no. 

 

Hmhm, děkuju… Tak další situace: Setkala jste se s tím, že by ve třídě docházelo k zesměšňování žáka nebo 

žákyně, který je buď homosexuální, nebo ho za homosexuálního ostatní považují? 

Ne, to přede mnou jakože by to udělali, to ne. Já neříkám, že to třeba neudělají mimo… My vidíme fakt špičku 

ledovce, na těch hodinách nebo na těch kurzech a podobně, ale že by jako přímo přede mnou nějakého homosexuála 

ztrapňovali, s tím jsem se nesetkala… Kdybych se s tím setkala, okamžitě bych dala najevo despekt, jo v podstatě 

vůči tomu člověku, který nějaké takové signály vysílá. Úplně stejně, jako s čímkoliv jiným. Já jsem hrozně háklivá na 

jakékoliv projevy. A to u nás se spíše častěji stává, že žák, který je vyvolán, to neumí a část třídy se mu začne smát… 

A v tu chvíli na to reaguju, že ne každý z nich je tak dobrý, aby si mohl dovolit se smát. A jsem na to hrozně háklivá. 

A vím, že tohleto… tohleto může u učitele velmi snadnou sklouznout u učitele k tomu, že to přiživí, že v podstatě on 

sám třeba ztrapňuje, přidá se ta třída a v podstatě se na tom spolupodílí, že tomu dítěti je ubližováno. A tohleto je 

něco, na co já jsem dost háklivá, když to třeba zaslechnu od žáků, že to třeba dělají někteří kolegové. Jo, tak se to 

stane, že když to tomu kolegovi třeba ujede a opravdu to tímhletím může přiživit. A chápu, že snazší to je třeba na 

těch hodinách tělocviku… Neříkám, že se to děje u tělocvikáře našeho, jo… Ale i v podstatě já jsem to zažila, takový 

to jako ztrapňování, jo, kdy učitelka tělocviku ztrapňuje někoho, kdo není moc nadaný a tím vlastně přiživuje u těch 

žáků to, aby se mu začali vysmívat… To se občas stane, to se občas stane… A nelíbí se mi to, protože tam potom se 

vytváří živná půda toho, že někdy je povolené tomu spolužákovi ubližovat, protože učitel to vlastně taky dělá. A my se 

učíme nápodobou, takže když on to dělá, tak já začnu taky…  

 

A jak byste na takovou situaci případně reagovala…, když by teda docházelo k tomu zesměšňování někoho 

z důvodu jeho, ať už teda skutečné nebo jen domnělé homosexuální orientace…? 

No tady pak ňáké jako výchovné domlouvání je naprosto neúčinné, Mám osvědčené, že trest musí bolet, podle toho, 

jak jsou děti namotivované. Naše děti jsou namotivované na výkon – jestliže, jim dáte najevo, že za tohleto chování, ti 

poklesne výkon, protože ti to dám sežrat ňákou písemkou, přezkoušením nebo něčím podobným, tak si daj majzla. Já 

vím, že to zní hrozně tvrdě a krutě, ale já vím, že na agresi agresora se nemůže jít po dobrým a to, že si s někým 

popovídám… Toho musíte smíst. A my máme výhodu, že v podstatě na naše děti ještě pořád funguje něco 

nenásilného, jo, že nemusím použít nic tak razantního, tak silného, že v podstatě jen dám najevo, že… Někdy úplně 
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jako stačí jim dát najevo despekt… V podstatě jako: „To jsem teda myslela, že už jseš někde vejš… Se chováš jako 

primitiv, to si nech prosímtě do nějakýho… nějakýho jinýho společenství.“… To někdy fakt stačí, ale někdy ne… A 

pak je potřeba dát najevo: „Aha, tak jo, takže příští hodinu písemka!“ a tak dále, jo… A oni přijdou jako a: „Co 

jsem udělal jako?“… „Proč jako? To tě nemůžu vyzkoušet jen tak?“… Jo jako… A jsem v tu chvíli v podstatě jako 

velmi protivná, jo. Já odpustím to, že se nenaučí látku, to se může stát, neodpustím, když se k sobě hnusně chovaj… 

Takže na sebe začnou bejt hnusný…, když by se ještě začli osočovat v rámci své orientace, kdyby náhodou, tak v tu 

chvíli to prostě musej pocítit., že to takhle nepůjde… A něco jako: „Zavolám si rodiče!“, tak to je směšný, jo… 

napsat mu poznámku – to je vůbec sranda… Potrestat ho kázeňsky, výchovným opatřením, jo, to je k ničemu. U nás 

prostě musíte použít tu motivace, kterou oni mají. Oni jsou motivovaný na výkon – „Tak fajn, nebude jednička!“ … 

Jo? Dám jim to sežrat. 

 

Hmmhmm, dobře, děkuju. Tak další situace se týká vyčleňování nějakého dítěte z kolektivu, o tom už jsme 

mluvili… Ale setkala jste se vyloženě se situací, že by byl z toho kolektivu vyčleněn nebo nějak ignorován 

ostatními spolužáky ten homosexuální nebo domněle homosexuální jedinec? 

Ne, nesetkala, ale už jsem o tom vlastně mluvila, to znamená úplně jako jakýkoliv žák, který je vytlačován, musíme 

zjistit, jestli to tak opravdu je, jak on to sám vnímá, do jaké míry jemu to vadí. To je důležité. Vždycky začínám 

tímhle, jestli si to dělá sám, že je separován z tý třídy, že chce být nebo, že je z té třídy vyčleňován a proč… Proto 

vždycky kladu důraz na to, abychom ten signál měli co nejdřív, když je to opravdu v tom prvním stupni, tak se snažit 

posílit jeho sociální dovednosti. To znamená – ať si o to neříká, ať si neříká o tu separaci, protože… Jak říkám, my 

tady máme homosexuální děvčata a ty jsou dokonce jako… kolem nich se ta třída točí, jo oni jsou skutečně středem a 

hlásí se k tomu oficiálně, takže protože to právě souvisí s tím, že jsou silně sociálně dovedné. Takže spíš bych řekla, 

že když by tohleto nastalo, tak je potřeba pracovat s tímhletím studentem, na tom, co on by si přál a co je pro to 

ochoten udělat… Protože on by si přál, aby se to změnilo… „A co jseš pro to ochotnej udělat?“, „Vůbec nic“. Tak se 

nic nestane, to nejde. Já nemám kouzelnou hůlku. Ty děcka reagují na nějaké projevy chování a je potřeba se do 

určité míry přizpůsobit. A…, teď já neříkám, že si za to oběť může sama, to ne, ne. Tam spíš jde o to, že někdy si ten 

člověk sám vytváří jako takovou tu pozici, že vysílá signály nepřátelství vůči tomu kolektivu, takže de facto ani ti… ty 

empatický holky a kluci, co normálně by ho ochránili proti tomu agresorovi, vlastně nechtěj, protože on jim vysílá 

signály. „Dejte mi všichni pokoj, ale mějte mě rádi.“ No a tam je největší problém… To je opravdu to nejtěžší, kdy to 

dítě nemá sociální dovednosti a dělá jednu chybu za druhou. A to bych teda…, o to bych hrozně moc stála, 

v podstatě, aby existovaly skupiny, třeba při okrese, při těch poradnách a tak dále, právě pro ty žáky, kteří potřebují 

pomoct se svými sociálními dovednostmi. Protože ono je to v podstatě… Oni se to učí jen tou nápodobou. A pokud 

jsou v rodině hodně izolované, to znamená, že jsou málo v kontaktu s vrstevníky a s jinými lidmi, a jsou takové 

rodiny, tak oni vlastně nemají, kde se ty sociální dovednosti učit. A to je všechno otázka učení, to není: narodím se, a 

ty dovednosti mám… Ano mám předpoklady, pro to, abych se rozvíjel rychleji anebo se rozvíjel pomaleji, ale stejně je 

to i otázka toho učení, že jo. A tady bych velice vítala a bohužel na to nejsou prostě finanční prostředky a neexistuje 

to, skupiny pro tyhlety děti… Bylo to. Bylo to. Při poradně existoval takový klub, říkali tomu D-klub, a tam v podstatě 

školený lektor pracoval s těmi žáky, kteří mají nějaké problémy z hlediska té sociální komunikace a ty dovednosti se 

tam učili, a tím, že to byli děcka z různých typů škol, ale společné měli to, že někde maj nějakej problém, tak jednak 

je to trošku tmelilo, že vlastně oni mají někde jinde nějakou skupinu, v níž se cítí dobře a bezpečně a zároveň tam 

měli…, i si mohli tvořit modelové situace, takže si sehráli i takovou tu psychohrátku a najednou se viděli, protože 

někdo zahrál je, jak ho vidí ti spolužáci… Takže to by bylo hrozně prospěšný, pro všechno… I třeba právě pro 

odstraňování té homofobie… Pro všechny tyhlety sociálně-patologické jevy by bylo fajn, kdyby ti žáci s těmi 

sníženými sociálními dovednostmi, měli možnost si je někde natrénovat… Protože my to tady trošku suplujeme těmi 

sociálními kurzy, ale to jsou 3 dny. Co to je? A ještě jsou v prostředí těch spolužáků, to znamená, že oni s sebou 

nesou ty role, a i když je mícháme z těch různých tříd, stejně tam si to nesou… Takže ideálně by to bylo zase něco 

takového, ať už by to bylo na úrovni kraje nebo okresu – při těch poradnách, že jo… Tak to by bylo fajn… Takže 

pokud já bych měla říct, jestli je nějaká cesta k nějaké nápravě nebo k něčemu podobnému… Tak potom pro ty děcka, 

co jsou takové trošku těžkopádné v těch mezilidských vztazích a mohly by být z jakéhokoliv důvodu vyčlenění z té 

společnosti, tak ňáká takováhle… ňáké takovéhle aktivity. To by bylo moc fajn no… Ale na to ten stát bohužel nedává 

peníze. Ale to by byla v podstatě prevence… Prevence, no. 

 

Hmhmm, to zní dobře, je moc zajímavý nápad, děkuju… Já vlastně… K té prevence se ještě dostaneme za 

chviličku. Teď jestli bychom se ještě mohli vrátit k těm situacím… Už vlastně jen takový ten poslední 

stupínek, že by to dospělo až k nějakým slovním nebo i fyzickým útokům na toho homosexuálního spolužáka 

nebo spolužačku? Setkala jste se s takovými případy? 

Hmm, ne. Takhle… setkala, jak jsem říkala o tom chlapci, co vlastně dostal ten milostný dopis, takže tam ano. Tam se 
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to muselo řešit, jako mu dát najevo, že toto nemůže, to ano… Protože tam byla otevřená averze, jo. 

 

A jakým způsobem to vlastně ovlivnilo atmosféru v tom kolektivu, v té třídě? 

Ovlivnilo, ovlivnilo… Protože samozřejmě všechny tydlety věci nějakým způsobem nutí zbytek toho… Dynamika 

skupiny se vždycky v tu chvíli změní. A donutilo to tu skupinu se vlastně jako zařadit. Bylo pár neutrálů, ale řada 

z nich měla potřebu se buď vymezit ve smyslu jako: „chudák ten, co dostal ten dopis“ a „chudák ten, co ho 

napsal“… Takže určitě to na určitou dobu změnilo dynamiku tý třídy. 

 

A jak jste to řešila s těmi chlapci? 

No tam šlo o to, že on ho špatně odhadl, on ho špatně otipoval… To je stejný, jako jsem vyprávěla o té studentce, co 

si špatně otipovala ty svoje kamarády… Jo a tím si vůbec nemůžete být jistí, že ten člověk bude takhle reagovat, a 

pak cítíte, že třeba jedná šovinisticky, když byste to do něj nikdy neřekli, z jiných projevů, jo… Tady v podstatě šlo o 

to… Měl strach, že když bude dělat, že se nic neděje, že si všichni budou myslet, že je homosexuál. Tady bylo vlastně 

potřeba, do určité míry, toho, kdo se choval vlastně agresivně, uklidnit… Řeknu to narovinu, protože v tuhletu chvíli 

rozlišit, kdo je agresor a kdo je oběť, to je opravdu dost složité, protože on se cítil být obětí, protože na něj bylo 

ukázáno jako na někoho, kdo by mohl být milován homosexuálem. A o v tu chvíli měl pocit ohrožení…, a jednal 

agresivně v tom ohrožení. On by v životě proti tomu klukovi nešel jen tak, on vlastně reagoval na základě určitého 

podnětu, který jeho ohrožoval… A je potřeba s ním takhle pracovat. Jo, ale zároveň bylo samozřejmě potřeba ho 

stáhnout, jo, jako dát mu najevo, že takhle ne. Jo ale jasně, že to s tou třídou zamávalo, jo… To tak někdy je. Proto je 

ta práce učitele tak hezká a pestrá, protože nikdy nevíte, kdo ten třídní kolektiv vám bude tvořit… A když tam prostě 

jsou komplikované osobnosti, tak tam budou i komplikované vztahy… A jsem vždycky ráda, když si to uměj vyřešit 

sami a když ten člověk může být jen ten, kdo tomu, kdo to ňák nezvládá v té třídě sám řešit, nějak pomůže… A 

vždycky to beru tak, že když se musí naběhnout do třídy, je to v podstatě už výběr, ne z dobré a špatné situace, ale 

špatná situace a ještě horší… Tam prostě, když už vlítnu do třídy, kdy to já začnu ze svý pozice řešit, tak až 

v okamžiku, kdy vím, že už horší to bejt ani nemůže. Tak to doufám, že někdy nenastane… Klepu. Klepu (zaklepe na 

stůl). 

 

Myslíte si, že je vlastně důležité proti homofobii ve škole nějakým způsobem otevřeně vystupovat? 

Já si myslím, že ne. Já dokonce… Já mám prostě pocit, že vždycky když se z něčeho udělá problém, tak to opravdu 

naroste jako problém. Já mám pocit, že jestliže je něco přirozené a přirozené to je, to přece všichni víme, tak se k 

tomu máme chovat přirozeně a my přece taky neakcentujeme jiné věci. Jo, takže já… já ehm osobně zastávám názor 

a… ehmm… docela v tomhletom ho nechci ani moc měnit, ale prostě to cítím tak, že prostě když jsou věci, které jsou 

přirozené, tak není potřeba z nich dělat najednou humbuk, prostě je zveličovat a tak dále… Protože tam potom se 

může udělat… ehmm ten opačný efekt. Takže jednak, vy ukážete prstem na něco, ostatní si toho začnou všímat a 

pokud ten člověk to nemá ještě úplně srovnané, jestli jo nebo ne, tak má pocit jako: „Budu divnej, budu jinej“, 

protože se o tom ve škole hovořilo jako o tom, že to je něco jiného, co ale musíme akceptovat. A víte jak to je s těmi 

dětmi, když se jim řekne: „To musíš akceptovat, to musíš brát“ a tak dál… Tak když se něco přikazuje, tak se dělá 

pravý opak. Minimálně se prostě upozorní na něco… prostě já jsem zvyklá nedělat problémy, tam kde není nutné je 

řešit. Když prostě problém nastane, to znamená: někdo by se choval ošklivě k někomu takovému a tak dále a tak dále, 

tak je to jakákoliv jiná forma ubližování druhé osobě a okamžitě zasáhnu… Ale v okamžiku, kdy tady necítím žádný 

problém, tak ho přece nebudu vytvářet, tím, že začnu ukazovat: „Někdo se chová k těmto lidem ošklivě a je to 

ošklivé“ nebo něco takového… Prostě dělat jako výchovné hodiny tohoto typu, to mi připadá, že to je naprosto 

kontraproduktivní. Mnohem účinnější je, tvářit se překvapeně, že to vůbec někoho zvedá ze židle. To ale funguje na 

všechno. V podstatě jako: „Ale co vlastně jako řešíš?“… Jo, jako: „Připadá ti divný, že ten je menší, ten je větší, 

támhleten má větší nos, ten má modrý oči, ten má zelený. Proč já mám vůbec obhajovat to, že mám zelený oči ve 

srovnání k těm, co mají modré? Já za to nemůžu, že mám zelený oči, ty nemůžeš za to, že máš modrý.“… Jo? Takže… 

ale nestojíme a neříkáme si: „Někteří mají zelený, někteří modrý, a buďte hodný na ty zelenooký!“… Jo? Jestli mi 

rozumíte… Prostě já ňák mám pocit, že bych z toho nedělala žádnej problém, že bych to vnímala právě jako něco 

naprosto přirozeného… Ale potom se mi nelíbí ani ten opak zase…, protože někdy se z toho může stát až jako móda, 

protože děcka náctiletá… prostě v tomhletom náctiletém věku se rádi vymykají, chtějí být osobití, nějak jiní a když už 

třeba v něčem jiném extra nevynikají – „Fajn, můžeme aspoň v tomhle“. A může být vlastně opačný efekt, kdy 

najednou na sebe začnou strhávat pozornost právě tímto způsobem, jo. Proto třeba já i souhlasím, když některým těm 

žákům připadají i divné ty jejich průvody, kdy oni chodí tak jako poodhalení a tak dále. Jo… přece každý homosexuál 

není člověk, který rád exhibuje… a některý tyhle projevy jsou prostě projevy exhibicionismu. A exhibicionista může 

být heterosexuální, homosexuální, bisexuální, asexuální, prostě to je jedno… Ale když tomu dáte nálepku, že exhibice 

a homosexualita je jedno a totéž, tak to je v podstatě degradace ostatních homosexuálů, o kterých v podstatě ani 
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nevíte, že jsou třeba homosexuální. Prostě to nepotřebují nějakým takovýmhle způsobem ventilovat… Jo já mám na 

tohleto morální hranici, že mně se nelíbí, ani když chodí polonahý heterosexuál, mě to prostě připadá, že člověk by se 

mohl oblíknout, jo. Jo a tím pádem tadytyhle zveličování tý homosexuální sexuality mně připadá, že je naprosto 

nechutný, takže přiznám se, že to se mi nelíbí… Ale ono by to k tomuhle tomu mohlo tíhnout. Že vlastně, uděláte 

z toho problém, že vlastně: „Ano, konečně můžu já být v centru pozornosti“, protože právě třeba ten dotyčný v ničem 

jiným nevyniká, tak na sebe začne strhávat pozornost právě nějakou takovouhle exhibicí. To už mi potom připadá, že 

jsme někde úplně jinde. Takže když se vrátím zpět k té otázce, tak nemám pocit, že by to mělo být nějaké téma školní 

hodiny, že by se jako mělo přijít do třídy a „Pojďme si o tom dneska povídat“. Pokud nepřijdou děti sami s tím, že 

ten problém mají, že to chtějí nějakým způsobem probrat, že si chtějí zformulovat názory na toto téma… Nebo že na 

to narazíte v literatuře, když čtete nějaké autory a je tam to téma a vy vlastně v důsledku toho, jak rozebíráte to dílo, 

se toho tématu dotknete, tak tam je to přirozené… Prostě přirozeně. Tak jak rozebíráte heterosexuální pár, tak 

rozebíráte homosexuální… Když čtete Rimbauda, Verlainea… Tak tam mi to připadá naprosto přirozené, ale udělat 

si jako hodinku, že o tom teďkon budeme hovořit, to mi připadá hrozně nepřirozené a násilné. Jo nemyslím si, že je to 

nezbytně nutné… Dneska na děti působí spousta dalších zdrojů informací, škola není ten hlavní. Jo a dokonce bych 

řekla, že oni si rádi některé ty věci vyhledávají sami, když je to opravdu zajímá, jo, maj tam tu svojí jinou motivaci. 

 

A napadají Vás ještě nějaké další možnosti prevence, nějaké konkrétní metody, kterými by bylo možné 

homofobii předcházet? 

Mě by přišlo, že pokud bychom chtěli nějakým způsobem usměrnit pohled na tento problém ve společnosti, tak 

naprosto přirozenou cestou… To znamená v normálních… já nevím, třeba knížkách, filmech, televizních inscenacích, 

když bude prostě vystupovat homosexuální pár, který vychovává rodinu a řeší tam úplně jiné problémy – třeba 

problémy toho, jak oblíknout to dítě, jak ho stravovat, jo já nevím, třeba lékařské prostředí, takže řešíme spíš 

problémy toho lékařství, a tak dále… Ale vedle toho, prostě přijde domů a tam má ta žena partnerku nebo ten muž 

partnera a všichni normálně řeší, to že tam jsou a společně večeří a tak dál. To mi připadá, že tenhleten jakoby vzor, 

je mnohem účinnější, pro to, aby ta společnost zaujala minimálně neutrální postoj, nemusí to být zrovna pozitivní, ale 

neutrální postoj k homosexualitě, tak je to mnohem účinnější než cokoliv jiného, nějaké hodiny výuky. Jo a tady 

k tomu mohou v podstatě tlačit jak ty média veřejnoprávní, tak ty média soukromá, protože dneska opravdu… když se 

podívám na naše studenty – řada lidí se k té homosexualitě otevřeně hlásí, takže by i uvítali, když by ve filmu, nebo 

právě třeba v seriálu viděli vlastně vzor svého života… Protože oni je i tak vnímaj, oni je i tak vnímaj tyhlety…, to, 

čím nás krmí všechny ty média. V okamžiku, kdy vlastně máte – že jo, dneska už běžně – nějakého herce, zpěváka, 

který se k tomu otevřeně hlásí a není to…, neexhibuje. Prostě o tom jenom otevřeně hovoří… že jo, zpěvák, který žije 

v delším vztahu s tím homosexuálním partnerem než řada heterosexuálů a je vidět, že to naprosto funguje… A není 

to, že to hlavní téma o tom zpěvákovi je tohle, ne, hlavní téma je jeho zpěv a jeho umění…, a tohleto je vlastně 

součást jeho života, tak také zmíníme ano, tak prostě žije s partnerem. Takže to mi připadá mnohem účinnější, než 

zařadit to jako povinnou… část školní výuky. 

 

A používáte vy sama nějaké konkrétní metody, kterými si myslíte, že je možné té homofobii, ale teda 

samozřejmě i obecně negativnímu chování a vnímání nějak předejít nebo zkrátka přispět k tomu pozitivnímu 

postoji? 

No celkově… já si myslím, že to děláme, nebo snažíme se to dělat úplně všichni… V podstatě dávat těm dětem 

prostor, aby se zdravě vyvíjeli. Já nemůžu jít proti názoru společnosti, protože my jsme součástí tý společnosti, my 

nejsme žádnej ostrůvek… I když máme tady nastavené nějaké normy slušného chování a řekla bych, že všichni se 

snažíme, aby ty děcka to slušné chování dodržovali. Dost nám pomáhá, jako z jakého rodinného prostředí jsou… Ale 

jako že by konkrétně nějaká opatření… preventivní, díky kterým by k tomu nedocházelo… Celkově je prostě víst ke 

slušnosti, jako k akceptování toho, že nejsme všichni stejní… Tamhle když se posmívají navzájem nebo něco 

podobného… Tak tam hlavně jako první, co člověk musí dát okamžitě najevo jako, jak je to naprosto nenormální, jak 

oni se chovají… A když se zacílíte na ty, kteří se nejvíce strefují, a dáte jim najevo: „Ale vždyť ty taky neumíš 

všechno“. Tohle strašně pomáhá. V podstatě jako zastrašit toho agresora…, a on úplně se zděsil, že jako začnu 

jmenovat. Tam jsem viděla jako úplně jako panika, úplně se orosil a jako: „Mám teď začít?“… Takže prevence 

jako… dát prostě najevo, že je trapné, když to někdo dělá. Protože… ne, že za to budou potrestaný, že dostanou 

poznámku a že zavolám rodiče. Na někoho to trochu působí, ale není to moc účinné. Ale hodně na ty náctileté 

funguje, že… že je jako ztrapníte, že jim dáváte najevo: „Ale to se jako přece nenosí. To není vůbec módní, cool 

tohleto dělat… Jseš úplně out, protože normální a slušné je, chovat se takhle.“… Jo ale ono to na ně funguje… Oni 

nechtěj být vnímaní jako ti, kdo jsou nevychovaní a neslušní a tak dál a nelíbí se jim to, když jim to dáte najevo. 

Takže tohleto dost funguje. Dokud maj ještě nějakou motivaci. Já neříkám, že to je tak snadné všude, jo, na všech 

typech škol. Tam potom ta motivace je někde jinde, jo. Ale u našich žáků jako snížit se na nějakou úroveň támhle 
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pokladače kanálů nebo něco takovýho, jo…  

  

Jasně, moc děkuju, to jsou opravdu zajímavé poznatky a zkušenosti… No podle výzkumů existují i některé 

další metody, kterými lze homofobii ve škole předcházet. O některých, které používáte, jsme se už bavili a ty 

ostatní bych Vám teď zase jen v krátkosti představila a zajímalo by mě, jestli je tady ve škole buď používáte, 

případně, jak vám připadají užitečné.  

Hmmhmm. 

 

Máte třeba ve třídě nebo ve škole obecně stanovená nějaká konkrétní pravidla, kde by byla přímo jmenovaná 

nepřípustnost nějakého špatného chování vůči nějaké odlišnosti, která se týká právě třeba sexuální orientace a 

podobně? 

Eh. Já bych to dala obecněji, určitě bych to nevymezovala, protože pak byste museli mít sloupec těch pravidel 

opravdu jako kilometr dlouhý. Jako dělají se pravidla ve třídách, ale to na nižším gymplu. A já bych to dala obecně 

jako: „Nebudu druhým ubližovat“, jo. To stačí. A vůbec bych nevymezovala, neupozorňovala bych na to, znovu se 

k tomu vracím, jo. Neupozorňovat na to, to tam mám jako napsat i leváky? Že nebudu hnusná na leváky, jo? Nebo na 

ty, co jsou moc vysoký, protože třeba já, když jsem chodila do školy, tak jsem byla taková jako vyšší, na svojí 

generaci jsem taková jako víc narostlá… A musela jsem to nějakým způsobem zkousnout. A… a vůbec by se mi 

nelíbilo, kdyby někdo někam napsal, že něco v tom smyslu: „A nebudem oškliví, protože je vysoká… nebo na vysoký 

lidi“… Vadilo by mi to. Mě by dokonce jako přímo vadilo, že tam je napsaný, že… Jestli mi rozumíte. Já mám pocit, 

že kdyby se to tam jako vymínilo, jo, tak je to podnítí… Nebo minimálně ti, co jsou homosexuálové, tak vlastně budou 

mít pocit, že vlastně musí být chráněni. Jakmile se na tohleto poukazuje, tak to je jako že ty děti už nejsou vlastní 

normální. Dala bych tam obecnou jednu větu: „Nebudeme vůbec nikomu ubližovat.“… Jo, takže rozhodně bych 

tohleto nevymezovala. 

 

Dobře… A máte tady na škole schránku důvěry nebo něco podobného?  

Ano, ano. 

 

A můžou, nebo případně dávají tam někdy děti dotazy i třeba ohledně svojí sexuality nebo obecně o tomto 

tématu? 

Můžou cokoliv, nedělaj to, ale můžou cokoliv. A funguje, skutečně pracuje se s ní… Když potom, já nevím, měly holky 

pocit, že nemaj zrcadlo na záchodě, tak ho pak dostaly a podobně. Takže ano, můžou se vyjadřovat, ale tohle téma 

tam nebývá… Já to konzultuju s panem ředitelem a nepamatuju si, že by tam někdy něco takového bylo v tomhletom 

směru. A ty případy, o kterých vím, tak to je spíš otázka osobního kontaktu, než přes tu schránku. 

 

A myslíte si, že jsou žáci dostatečně informování, jak mají postupovat, když se stanou svědky nebo obětí 

homofobní, ale i třeba jiné formy šikany?  

No jakékoliv šikany, ano. Oni dostávají tu informaci vlastně hned na tom adaptačním kurzu, že vlastně prvním 

nárazníkem je třídní učitel, a když by nemohli nebo nechtěli nebo něco podobného, tak maj okamžitě přijít za mnou… 

Proto taky na ty kurzy jezdíme s nima všichni, abychom se tam jako představili… A myslím si, že ta otevřenost tady 

je, jo… Protože si pamatuju, že i holka z prváku s tím hned jako přišla, že s tím měla problémy na základní škole, 

kvůli vlastně své homosexuální orientaci… A řešila úplně něco jiného, ale během toho rozhovoru měla potřebu mi to 

sdělit, ona vlastně přišla s jiným problémem, o kterém teď nechci hovořit… Ale v podstatě hned právě v tom prváku 

už měla tu důvěru nebo tu potřebu mi to nějakým způsobem sdělit, jo, takže… Myslím, že to funguje, že vědí, na koho 

se mají obrátit, kdyby měli pocit, že je jim ubližováno. Myslím, že ano… Dokonce někdy to funguje i tak, že přijdou 

spíše informovat, že mají pocit, že je někomu ubližováno, spolužáci… Jo, že třeba nepřijde, ten koho se to týká… A 

tam pak jsou ty kuriozity (smích), že spolužáci přijdou, že mají pocit, že třída mu ubližuje, a když pak s ním mluvíte, 

tak on řekne jako „Co??“ a je v šoku… Že tam jsou takový jako empatický holky a maj pocit, že: „on jako všude 

s náma není, tak ty kluci mu asi něco dělaj“… Jo tak to mi vždycky okamžitě zbystříme s třídní učitelkou a začneme 

to jako řešit a zjistíme, že vlastně není co, že není problém. 

 

Dobře… A účastnila jste se nějakého školení na téma homofobie ve škole nebo něco podobného? 
No přímo takhle jako… No, bylo to součástí studia, kdy jsem studovala výchovné poradenství, tak jako součástí jsme 

samozřejmě i toho měli, řešili jsme v podstatě všechny sociálně-patologické jevy a jakým způsobem k nim 

přistupovat. A samozřejmě i ten způsob, jak vůbec sexuální výchovu vyučovat, nebo jakým způsobem jí začleňovat do 

výuky a jak moc mít u toho souhlas těch rodičů a tak dále, protože to je taky jeden velký problém, tak samozřejmě 

ano, to tam padlo… Tak během toho ano. Jinak jako speciálně… měla jsem samozřejmě, byla jsem ještě na nějakým 
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semináři tady, co organizoval Liberecký kraj na téma sexuální výchova. Ale to bylo taky spíš na téma, jak to 

zařazovat do běžné výuky, jako tu sexuální výchovu. Ale jako že by to šlo jako seminář týkající se té homofobie, to ne, 

takhle samostatný ne. Jo, třeba teď, zrovna letos velký seminář, dvoudenní na téma šikana, na jaře, na téma 

Agresivita žáků, a vždycky tam to téma padne. Taky to je v podstatě jeden z problémů, ale ne větší než já nevím třeba 

gamblerství nebo otázka alkoholu u dětí, to je teď velký problém. 

 

A uvítala byste možnost nějakého školení nebo semináře vyloženě na tohle téma? 

A tak jako, nevadilo by mi to… Já prostě, jakékoliv další postřehy, zvláště pokud tam jsou praktici… Jo to úplně 

cítím, to poznáte, když jedete na seminář a vede to praktik, nebo je to lektor, který je zavřený už léta někde v nějaké 

instituci, co nevytáhnou paty. Tak jakmile tam máte praktika, tak vám řekne, jak co řešil. Jo, to je úžasné. Když vám 

třeba řekne, že měl ňákej takovejhle problém v té třídě a jak to udělal, jestli to udělal dobře, špatně, jo často ty 

reflexe jsou jako sebekritické, že takhle už nikdy víc. A to je strašně cenné. Jo, takže pokud by tam byli praktici nebo 

by tam byli sezvaní právě třeba výchovní poradci, kteří mají právě ve své praxi ňáký takovýhle problém, a jak to 

řešili…. To vítám vždycky, takže určitě ano. Ano, ale říkám podmínkou je, že nepřijde někdo a řekne mi, že existuje… 

No tak, to vím. Jo, ale když to bude někdo, kdo řekne: „No tak jsem řešil tohle, tohle, tohle a tohle bylo nejúspěšnější 

a tohle vůbec. Tohle nedělejte hlavně, bacha.“, jo…  

 

Jasně, děkuju… No a poslední otázka se týká primárně preventivních programů. O tom už jsme taky trochu 

mluvili na začátku… Mě by zajímalo, jestli u Vás na škole proběhl primárně preventivní program týkající 

přímo homosexuality nebo homofobie? Vy jste předtím mluvila o těch programech zaměřených přímo na 

sexualitu… 

Ano, ano, to je spíš na to téma „Zdravý sex“ a podobně… Ale samozřejmě, oni to téma můžou nadhodit, tam prostě 

vždycky je ten prostor. A když mají tu potřebu, tak oni to udělají. Takže oni tam mají ten prostor… Jakože by tam měli 

nějakou přednášku vyloženě na tohle téma, to ne, je to prostě obecně o sexualitě a o všech jejích podobách, jo… 

Takže pokud to tam chtějí jako téma přinést, tak samozřejmě můžou, jo, ale jinak je to tak jako obecně a je tam velký 

prostor k diskuzi. A jsou hodně otevřené ty děcka právě, protože je dobré, že už je pak ta lektorka nebude učit, takže 

je vždycky dobré, když to čas od času dělá lektor zvnějšku, zvláště pokud se týkaj nějakého takového tématu. 

 

A když by byla možnost primárně preventivního programu přímo na téma homofobie homofobní předsudky a 

podobně, uvítala byste ho tady na škole? 

Hmm, ne. Já prostě nevím… To je to, jak jsem říkala. Jakože bych přišla a řekla. „Tak milé děti, a teď budete mít 

hodinu o tom, jak nebýt homofobní.“? Jak bych to uvedla? Jako to je… to je tak neproduktivní… Kdyby to bylo 

„Nebuďte na sebe oškliví, buďte tolerantní vůči ostatním.“ – kdyby to bylo téma tolerance a součástí toho bylo právě 

mimo jiné i v téhleté oblasti. Ale i tak… tyhlety výukové programy, kde děti vlastně vychovávám během jedné 

přednášky, já mám k tomu velice… Tak jsem vůči tomu opatrná. Jo, prostě… to jsou takový ty hurá akce, jo. Jako je 

dneska ekologická výchova na školách, bože! Prostě, když doma máma nebude dodržovat základní pravidla soužití 

ve společnosti, tak tam může bejt učitelka Jana Amosa Komenská a bude to úplně o ničem a může mít hodiny 

ekologické výchovy, já nevím, třeba každý týden jednu a bude to o ničem. Prostě my se učíme napodobováním 

vzorů…. Takže, jako že bych tu uvítala, určitě ne. Já nemám ten pocit. Myslím si, že máme tady biologii, kde se naučí 

právě to, že v podstatě…, jak vnímat v podstatě tu homosexualitu. Mají spoustu dalších zdrojů, takže když se jich to 

týká… Věřte mi, že když se to toho člověka týká, tak si to nastuduje. Nepotřebují kvůli tomu mít speciální školení. 

 

A myslíte, že to není potřeba jako tady u vás na škole? Že třeba na jiných typech škol nebo třeba na 

základních školách by to mohlo být užitečné? 

Ne, ne… nemám ten pocit. Jak říkám, děti musí být vychovávány vzory, vy musíte…, jestli chcete to upravit, tak 

musíte změnit ty vzory. A ty změníte médii. Ale když táta bude mít furt pocit: „To jsou ty buzny“, tak synek může projít 

x školeními a každý týden mít ekologickou výchovu, ze které může mít jedničku, může mít nejlepší projekty, ale stejně 

si bude myslet, že to jsou buzny. A já prostě nevěřím, nevěřím těmhle umělejm představám o tom, jak změním svět. Vy 

můžete usměrnit to chování, ale musíme k tomu používat správnou motivaci. Co to změní, to chování toho táty, aby 

takhle nemluvil? Já bych si tu otázku položila a pak přemýšlela o tom, jaké vyvinout programy, aby to nedělal. Takže 

jestli chceme nějaké změny ve společnosti, tak touhletou cestou, to je můj pocit. Jo, a pak musí mít pocit, že jsou 

normální, že oni jsou trapný, když si myslí, že není. Prostě tyhlety negativní jevy, pokud teda v tý společnosti jsou, tak 

se nedaj odstraňovat jednostranejma přednáškama. Jako když ten chlap nechce akceptovat, že homosexualita je 

normální, že to je něco přirozeného, a že to není něco, co si ten člověk vybírá, že už neví co roupama a podobně… 

Tak když to nechce akceptovat, tak ho k tomu nedonutíte. A on takhle bude vychovávat i svoje děti. Ale ty vrstevníci, i 

třeba z jiných typů škol, z jiných typů rodin a tak dále, tak ty to můžou vnímat, že těm už by to divný nepřipadalo… A 
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proč to takhle má ten obraz? Protože to vidí u těch vrstevníků, to je otázka médií a podobně. Ale já si nemyslím, že 

pokud to tam řekne paní učitelka, zvláště pokud ta paní učitelka nemá ani autoritu, no tak to bude úplně směšná. 

Takže já v tomhletom jsem skeptická. 

 

Dobře, takže vlastně obecně ty primárně preventivní programy Vám nepřipadají příliš užitečné? 

Celkové… Určitě ty primárně preventivní programy jsou výborné, když vysíláte těm dětem signál a učíte je sociální 

dovednosti, jak být vůči sobě tolerantní, ve všem tolerantní. A to můžete mít náboženství, to můžete mít právě otázku, 

sexuální orientace a podobně… Ale vůbec bych tam nevymezovala nějaké tyhlety kategorie: „A dneska to bude o 

tomhle, a dneska o tomhle“, ale obecně prostě tolerance… Kdo mi neubližuje, kdo mi nic nedělá, ať si dělá, co chce, 

a tohleto by ty děti měly cítit. A že to je vlastně normální. Jo, a že je vlastně trapný, když to nedělaj. 

 

Dobře, děkuju… No a to je v podstatě všechno. Já vám opravdu moc děkuju za všechny informace, odpovědi a 

hlavně za ochotu a Váš čas, děkuju. 

No není zač 
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Tak mohla bych Vás na úvod poprosit pár slov o tom, jak jste se dostala k učitelství? 

Určitě… No já jsem asi vždycky chtěla učit… Už od nějaký 5. – 6. třídy… Možná – já jsem měla úžasnou češtinářku 

na základce, takovou tu, co milovala děti se vším všudy – možná i ona byla trošku původcem, a je fakt, že jsem, jak 

v rámci lyžování, tak i v rámci gymnastiky tak jako pomáhala s malejma dětma… Teta byla ředitelkou školky, takže 

možná i ňáky vzory v rodině byly… A na gymplu jsem asi vůbec už o ničem jiným neuvažovala, i když mamka je jako 

právník a několikrát mě k tomu lámala… Ale já jsem prohlásila, že mě přijde právo jako hrozná nuda (smích), že to 

dělat nechci…. A pak už jsem jako s dětma dělala víc, v různejch kroužcích, a pak už to vyplynulo automaticky, 

jezdila jsem na tábory s dětma…. Věděla jsem, že chci dělat matiku, že chci učit matiku… a ta informatika – tu jsem 

začala studovat až na gymplu v rámci programování a i jsme jí měli jako odbornej blok, takže ta se pak automaticky 

nabízela a bavila mě…. No takže já jsem nějak neuvažovala nad něčím jiným prostě, já v tý době jsem prostě byla 

rozhodnutá, že chci učit.  

 

Dobře, děkuju… A jak dlouho už učíte? 

Jednadvacátým rokem no…. To už je až moc… Utíká to no. (smích) 

 

(smích) No, rozumím… A vyučujete tedy matematiku a informatiku? Nebo ještě něco dalšího? 

Nene, učím jen tu matematiku a informatiku. 

 

A jak byste stručně charakterizovala školu, na které nyní učíte? 

No učím na gymnáziu, kde máme vybraný, nadprůměrný studenty, určitě… Jsme malá škola, takže jsou tady rodinný 

vztahy. Nechováme se k dětem anonymně a myslím si, že i mezi sebou maj lepší vztahy, tím, že mají možnost se při 

školních aktivitách různě poznat… Určitě tam ten lidskej faktor hraje velkou roli, to že nejsou anonymní a to, že se tu 

cejtěj jako doma. 

 

To je hezké… a možná i trochu neobvyklé… Myslíte si, že je tím vaše škola oproti jiným výjimečná,… že se 

tím rodinným přístupem liší od ostatních škol? 

Určitě, určitě ano… Ono je to daný hodně tím, že jsme malá škola na docela malým městě… i když sem dojížděj i 

z větších měst děti… Že vlastně to nám k tomu pomáhá. Tady prostě ani nejde bejt nějak anonymní… 

 

A máte tady na škole i výchovnou poradkyni nebo poradce? 

Ano, ano. Máme tady výchovnou poradkyni. 

 

Jak často jezdíte s dětmi na různé mimoškolní kurzy, vícedenní výlety, zájezdy a podobně? 

To je různý… Když jsem třídní, tak se účastním těch třídních aktivit a to je potom víckrát ročně… Když nejsem třídní, 

tak pokud potřebuje někdo z kolegů, tak je to nahodilý… Tím že neučím základy společenských věd, kde se to asi 

automaticky nabízí nebo třeba zeměpis, kde těch exkurzí je víc, nebo jazyky, tak tam je to nahodilý… Ale jako vždycky 

se stává, že aspoň ňáká aktivita vícedenní za rok je, no.  

 

Dobře, děkuju… A teď už trošku k tomu tématu… Chtěla bych se zeptat, zda máte během svých hodin 

příležitost mluvit s dětmi o tématu sexuality? 

Asi cíleně ne… cíleně ne, ale určitě třeba na seznamovacím kurzu, tam se k tomu dostáváme, jak k tomu samotnýmu 

tématu, tak vlastně i v těch okrajových oblastech… Nebo v kurzu Komunikace, konflikt – tam také na to narazí, ale 

jako že bychom měli to téma vyloženě směřováno, to …  V rámci matematiky asi ne, v rámci informatiky spíš 

kriminalita s tím spojená a problematika bezpečnosti internetu, tam na to narážím, určitě… 

 

A o čem konkrétně v té informatice hovoříte? 

No já jim pouštím spoustu takových materiálů, které s tím souvisí – hlavně o tom, jak pracovat bezpečně s daty, to 

tam je…. A ty soukromý data právě často hodně souvisí s tou sexualitou… V těch dokumentech je to bych řekla, dost 

tak jako natvrdo všechno ukázaný, ale to si myslím, že právě je nejvíc efektivní, pro ty děti… když to právě vidí takhle 

natvrdo. 

 

To jo, o tom je určitě důležité ty děti informovat… A v jakých jiných předmětech, případně při jakých 

příležitostech mohou vyučující podle Vás to téma sexuality s dětmi řešit? 



Rozhovor č.4  Marie 

 

Určitě nenásilně, určitě nenásilně… A asi záleží i na věku… Základy společenských věd, tam by to určitě mělo být 

zmíněno, biologie určitě… Narazí ale podle mě i v tělesné výchově na některé ty oblasti, které s tím souvisí… a ta 

informatika – bezpečnost práce s internetem, tam se to taky hodně nabízí, a úskalí vlastně dnešní doby a ta technika, 

která je s tím spojená a internet a multimédia a všechno, co s tím souvisí no. 

 

Myslíte si, že je důležité s dětmi ve škole o sexualitě hovořit? 

Určitě ano…. Já si myslím, že ta sexualita je běžnou součástí života, a… a že by se s tím děti měly seznamovat už od 

dětskýho věku… samozřejmě nějak přiměřeně jejich věku a zralosti…. A celkově… celkově je pro ty děti dobré, když 

získají znalosti v různých oblastech, aby si pak mohly vytvořit svůj názor…. A vlastně tím i získaj možnost, aby se 

naučily tolerovat i jiný názory nebo přístupy… Nebo třeba aby dokázaly líp obhájit ten svůj názor na tu danou 

oblast. 

 

Co si myslíte o rodičovských iniciativách, které se sexuální výchovou nesouhlasí? 
No, to je určitě dost složitý… Ty… ty rodiče by měli mít určitě právo alespoň částečně o tomhle, o míře toho 

vzdělávání… v týhle oblasti, alespoň částečně rozhodovat. No… já třeba nepovažuju za příliš šťastné, když děvčata 

sedmých, osmých tříd chodí hromadně na návštěvy ke gynekologovi, což teda se dřív hodně praktikovalo…. Ale jako 

určitě nechci hájit ty názory, který jdou do extrémů, u těch rodičů, protože to může bejt taky způsobený nějakým 

jejich negativním postojem… k daný oblasti, no…. Já si myslím, že ta sexuální výchova by měla probíhat jak doma, 

tak i ve škole a… pokud možno, v nějaký vzájemný shodě…. Že by se jako měly doplňovat vzájemně, no…. Takže by 

zas rodičům neměla být upíraná možnost se k tomuhle vyjádřit…, a třeba i nesouhlasně, aby to pak bylo možný nějak 

oboustranně řešit. 

 

A od jakého věku Vám připadá vhodné toto téma s dětmi řešit? 

Už od malýho, od mateřský školky, ale zas aby to bylo pro ně srozumitelný, ale určitě… Tak setkaj se s tím na ulici, 

jakýkoliv projevy…. tak aby se hloupě neptali. 

 

A ve škole v rámci v těch různých předmětů? 

No určitě už třeba klidně od tý … 6. třídy, ale nějak postupně, srozumitelně no.  

 

A měla jste někdy příležitost hovořit s dětmi o jiných podobách té sexuality? Jako třeba o homosexualitě, 

homosexuálních lidech a podobně? 

No, ale moc ne veřejně… Spíš jako, že někdo z nich, kdo měl tu potřebu, za mnou chodil, to asi jo, ale že bysme to… 

Ono někdo je extrovert, někdo je introvert, to záleží na situaci… 

 

Takže se Vám stávalo, že za Vámi chodili konkrétní žáci s tím, že jsou jinak orientovaní? 

Hm, určitě, určitě jo. A máme tu děti, který jsou jinak orientovaný…. Někdo se k tomu… Někdo se s tím smíří dřív a 

přizná se k tomu a je to pro něj snazší, někdo to nechce řešit před kolektivem, no…. To je strašně individuální… A 

pak právě některý tyhle děti chodily i za mnou, jako za svojí třídní a třeba se svěřily… že to takhle mají a že třeba 

nevěděj, jestli to říct ve třídě… nebo i doma… no…. Bylo to na nižším gymnáziu a bylo to vyloženě jako nástup 

puberty, kdy se to dítě hledalo no, a nevědělo, jak by na to třeba reagovali rodiče a tak, na tu jeho případnou jinou 

orientaci… 

 

A jak jste to s nima řešila? 

No v podstatě jsme si o tom tak jako promluvili, třeba z čeho má strach, v čem by třeba zas pro něj bylo dobrý, kdyby 

to řekl ostatním…. No případně, pokud to bylo potřeba, tak jsme šli za paní výchovnou poradkyní ata to pak třeba 

řešila dál, no. 

 

Děkuju…. A setkala jste se někdy s pojmem homofobie? 

Asi ano. 

 

Co podle Vás tento pojem znamená? 

No přesnou…. přesnou definici nevím jestli bych zvládla.  

 

To vůbec nemusí být přesná definice… Spíš tak jako co vy si pod tímto pojmem představíte? 

(Dlouho ticho)…. No já nevím, jak to specifikovat… 
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…To vůbec nevadí… Vlastně ten pojem homofobie se v literatuře nejvíce používá pro označení jakéhosi 

strachu z homosexuálních lidí a i z homosexuality jako takové, a to pak může vést k nějakým negativním 

postojům a někdy i ubližujícímu chování vůči takto orientovaným lidem… 

Mhmmm, no, no (přikyvuje). 

 

Myslíte si, že se něco takového někdy vyskytlo i mezi dětmi u vás ve třídě nebo celkově ve škole? 

No já jsem to moc nepostřehla… Jako že by vyčlenili nějakýho jedince z tohohle důvodu, nebo se ho báli… Já bych 

řekla, že dnešní mladí lidi…. Jednak my tady máme inteligentní studenty a jsou dost tolerantní, už žijou v jiný 

společnosti… Možná třeba když jsem kdysi začínala učit na tý základce, že tam ještě něco takovýho bylo, ale že bych 

se s tím setkala tady…. Tady bych řekla, že spíš ty jedinci byli docela tolerovaný a i jako bez problémů byli přijímaný 

do kolektivu… Nebyli braný jako odlišný, prostě…. Nezažila jsem to, fakt jsem to nezažila, že by bylo to dítě 

vyčleněný kvůli tomuhle. 

 

Takže s touhle oblastí máte spíš pozitivní zkušenosti, že homosexuální žáci nebo žákyně jsou v kolektivu dobře 

přijímáni? 

Dá se říct, že ano, většinou jako jsou ty studenti velmi tolerantní… Jako vždycky v nějakým ročníku se někdo takový 

najde…. a vždycky ho přijímaj úžasně… Jako já nemůžu říct, ať je to kluk nebo holka, vždycky se to tam objevuje… 

Je vždycky třeba problém, než to vykrystalizuje. Když to dítě je na víceletým gymplu, tak než si to uvědomí, chvilku 

bojuje samo se sebou, než jako zvítězí vlastně a uvědomí si, k čemu tíhne, netíhne a než se s tím srovná… Ale pak 

pokud už je – já nevím – v septimě, v oktávě, ve třeťáku, ve čtvrťáku, tak to už ty děti jsou docela srovnaný a i v tom 

kolektivu jsou přijímaný bez větších problémů…. Jako nezažila jsem, že by bylo to dítě vyčleněný… I třeba spolužáci 

si uvědomují, že ten student je trošku jiný než oni, ale tolerují ho jako takového, pokud on se k tomu nepřizná nebo se 

nevyhraní, tak se nestává, že by ho nějak vyčlenili…. A vlastně ani potom ne…. No jako nemám s tím žádné negativní 

zkušenosti… 

 

A proč si myslíte, že u vás na škole se nic podobného jako homofobie nevyskytuje? Myslíte si třeba, že na 

jiných školách by to mohlo být jinak? 

Já si myslím, že je to daný inteligencí těch dětí, jo. A tím jak je nastaveno tady to sociální cítění a ta komunikace 

s těmi dětmi i z hlediska jako vztahů k vyučujícím… A že pokud třeba dojde i k nějakým sociálně diskriminačním 

situacím, tak je to poměrně rychle potlačeno a uvedeno jako na správnou míru… Takže možná je to tím…. Nebo 

k tomu možná dochází a já jsem to nepostřehla… 

 

A setkala jste se někdy u dětí u vás na škole s nějakými homofobními nadávkami, vtipy označeními? Jako 

například jestli si děti někdy nadávají do „teploušů“, „buzerantů“ a podobně… nebo něco označují jako 

„teploušský“ a tak? 

To bylo spíš na nižším gymplu… jako na vyšším už to moc nebejvalo…. Jako prima asi ne, já bych řekla taková ta 

sekunda, tercie. Kvarta už byla překonaná asi… No, jako tam to občas bývalo, že si jako ubližovali, ale možná jenom 

protože to souvisí s nástupem puberty a vytyčují si takovej ten svůj prostor… Možná ani tomu nepřikládají ten 

správný význam, jenom mají potřebu se prostě nějak projevit, ukázat, že jsou nejsilnější v tom kolektivu… 

 

Hmm… A všimla jste si třeba nějakých konkrétních typů dětí, které by tyhle nadávky používali častěji? 

No občas jsem se setkávala s dětmi, které byly vedeny k agresivnímu chování ze sportu – hokejisti, fotbalisti… Tam se 

s tím setkávám… Nebo – já to řeknu teď trochu ošklivě – holky alá dračice…. Ty mají potřebu se jako projevit… 

Nebo ono to může být způsobeno čímkoliv, ale u těch holek to nebylo až tak moc. Ale vyloženě jako z těhlenctěch 

kolektivních dravých sportů se u kluků v tomhletom věku se to objevovalo… Nevím, jestli je to jako z prostředí toho 

sportu, že s tím se tam setkávají, a že je to takové rvavé, nevím… Ale na vyšším gymplu jsem se s tím nesetkala… 

Možná to je, když jsou v šatně, nebo když tam zrovna nikdo z vyučujících není, že to nepostřehne… Může se něco 

takovýho objevit, no.  

 

A když jste takovéhle nadávky nebo označení postřehla, reagovala jste na ně nějakým způsobem? 

No – utnu to. Utnu to, že ne, že jsme na škole a že takhle se nejedná a tohle se nepoužívá…. To jako vždycky utneme, 

ať si nadávají jakkoliv… Někdy stačí jenom zlý pohled a je dost, no. (smích) 

 

Dobře (smích)… A jaký mají podle Vás takto zaměřené nadávky nebo označení význam pro ty děti? 

Já si nemyslím, že by to jako bylo… že by toho spolužáka chtěli vyloženě hanit. Nemyslím si, že to je vždycky takhle 

jako míněný – že by ho chtěli označit jako člena nějaké skupiny hanlivě… Spíš si myslím… že se chtějí v tu chvíli 
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projevit, ukázat svojí sílu, svojí nadřazenost… Možná někdy v tu chvíli i rychle ublížit. 

 

A připadají Vám tyto nadávky nějakým způsobem nebezpečné? 

Určitě, určitě. 

 

A v jakém smyslu je vnímáte jako nebezpečné? 

… Slabší jedinec na to může špatně reagovat, pokud se to opakuje často, může to vést i k šikaně a k dalšímu 

podobnému chování, určitě. Ten jedinec se může uzavřít, mít psychický následky. 

 

Dovedla byste si představit, v případě že by se tady u vás na škole objevily nějaké negativní postoje či 

předsudky dětí vůči sexuálním menšinám, k čemu by to mohlo vést? 

K vyčleňování z kolektivu, určitě… Pak samozřejmě s tím souvisí i ten jedinec, kterej by byl takto postiženej, a někdo 

by se k němu choval takhle, tak se samozřejmě víc uzavře a může mít i psychický problémy, nemusí se mu dařit ve 

škole a pak se to kupí a jedno souvisí s druhým no….  

 

A jaké zdroje podle Vás přispívají k formování postojů žáků a žákyň k homosexualitě a k sexuálním 

menšinám obecně? 

Média, společnost, rodina… I to, v jakém se pohybují kolektivu… Pokud se s někým takhle orientovaným už setkají a 

mají s tím nějakou pozitivní zkušenost, pak samozřejmě ten člověk je daleko tolerantnější v jakýmkoliv dalším životě, 

no. 

 

9. 

A myslíte si, že i škola může mít při formování těchto postojů nějaký vliv? 

Taky, taky. Setkají se s tím v literatuře, v základech společenských věd, na všech těch kurzech jako, ale ono i okrajově 

v umění, že jo…. Takže naráží se na to všude možně… Spousta vědců měla nějaký takovýhle problém…., takže oni se 

s tím setkávají dost často v té škole, v tom učivu… A myslím si, že to je samozřejmě taky formuje, to je jedno 

s druhým no…. Mluví se o tom, mluví se o tom člověku jako o osobnosti, ne o tom, čím se odlišuje, nebo že by zrovna 

tohle byl nějaký handicap, to určitě ne…. Takže tyhle informace k tomu formování taky můžou přispívat, no. 

 

A jaký vliv by podle Vás na ty postoje žáků k homosexuálním jedincům mohl mít konkrétní vyučující? 

No pokud by vyučující nezaujal takovej ten tolerantní přístup, tak to může ty studenty ovlivnit hodně…. Případně 

pokud by začal – což se bojím, to snad ne – k tomu snad nedochází, že by se někomu začal jako… na něho zaměřovat 

v tý třídě, nějak na něho poukazovat…. Tak to by byl hroznej malér… Ale to doufám, že snad ne, že k tomu snad na 

našich školách nedochází….  

 

A myslíte, že by k něčemu takovému mohlo dojít, že by tedy vyučující, byť nevědomě, mohl přispět k tomu, že 

by se u dětí nějaké homofobní postoje objevií nebo se prohlubovaly? 

Tady u nás asi ne…. Ale určitě. Kdyby takhle na někoho poukazoval, to pak se samozřejmě ty děti přikloněj jako, a 

ten učitel je silná osobnost a dokáže… vůbec v … nevhodným věku, s těma dětma manipulovat, pokud to nastaví…. 

Ale pokud to nastaví dobře, tak naopak ta třída – se tam naopak může nějaká ta averze zlomit no. 

 

Tedy myslíte si, že konkrétní vyučující mohou ty postoje u těch dětí i změnit nebo ovlivnit k lepšímu? 

Určitě, určitě…. No nebo naopak nechtíc zhoršit, že jo…. Jako určitě. No tam záleží, jestli se třeba k němu dostanou 

správný informace ve správnej čas. Pokud třeba tu třídu má jednu, dvě hodiny týdně, tak ty děti nemusí znát a 

nechtíc může i zareagovat na věci, který ve výsledku působěj nevhodně no. 

 

Dobře… Dále bych se chtěla zeptat, jak byste podle vlastních zkušeností charakterizovala žáky, kteří by mohli 

být ohroženi homofobním obtěžováním či šikanou? Např. jak tito žáci nebo žákyně vypadají? Jak se oblékají? 

Čím se odlišují? 

Já myslím, že to spolužáci poznají až po čase, a ne všichni… To není hned na první pohled jasný…. Že to chce takový 

jako trošku… takovou sociální inteligenci a trošku jako ten cit. 

 

A vy tyto žáky nebo žákyně rozpoznáváte v kolektivu podle jakých charakteristik? 

No mají trochu jiné postoje – jinak se chovají kluci, jinak se chovají holky, ale ono to je strašně individuální jo. 

Někteří ty kluci… jsou takový jako precizní, občas se to projevuje tím… Dbají o sebe, zajímají se o módu, ale je to 

strašně individuální, jo. A u těch holek se mi spíš stávalo, že jsou dynamický, hodně sebevědomý, samostatný…. Ale 
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jako to se nedá určit jako nějakej speciální znak jako….  Ale jako stává se mi třeba, že mám ten pocit, a ten se mi pak 

třeba potvrdí. Ale není to pro mě žádnej ukazatel jo…. spíš ho vnímám, toho studenta nějak, beru ho takovej, jakej je, 

a pak až zpětně, když se třeba tu informaci dozvím, tak si řeknu: „Nojo vlastně“. Ale nepřikládám to… Já si ho 

nevymezuju nijak, jako do žádný škatulky nebo… Prostě ho beru takovej, jakej je. No tak je takovej, no. Má tyhle 

vlastnosti, má tyhle vlastnosti, prostě ho beru… Každej jsme ňákej jo…. Ale jako ty co jsme tu měli, tak se takhle 

projevovali, ale zas to nemusí bejt jako jasný měřítko…. Znám i lidi, kteří jsou homosexuálně zaměřený a projevujou 

se jinak, no. 

 

A jaká byla z vašich zkušeností pozice těchto jedinců, kteří se projevovali tímto způsobem odlišně – jaká byla 

jejich pozice v třídním kolektivu? 

Já si myslím, že možná v době, kdy oni sami bojovali se sebou, než si tu rozdílnost uvědomili, tak… tak možná tam 

nějaký problém byl. Pak už… pak už ne. 

 

Takže si to ujasnili a přiznali to ostatním, tak se tím ta situace spíše zlepšila? 

Ano…. Jako když to třeba přiznali, nebo když si to sami vyřešili v sobě a změnili trošku ty svý postoje, tak pak 

už…Pak si nemyslím, že už byly problémy…. A u některých možná ani předtím žádný problém nebyl. Tam záleželo 

jako… z jaký skupiny si začali vybírat partnera, jo. Pokud u někoho začínali v tom věku, kdy si ti mladí lidé začínají 

vybírat partnera, vybírat partnera… jestli se třeba orientovali na někoho staršího, nebo na stejnou věkovou 

skupinu…. Vím, že tam byl jednou problém, že se snad chlapec takto orientovaný zakoukal do svého spolužáka, kterej 

to ale takhle neměl…, no. Takže to pak může být problém…. A i vlastně, kdo byl v tý třídě… Třeba teď když je 

problémová ta septima, tam si moc nedokážu představit, že tam by někoho takovýho úplně přijali, nebo že by to 

někdo před nima přiznal… To záleží, jak je nastavený to klima tý třídy a i když jako bude vyučující sebelepší, tak když 

se sejdou hodně problémových děti, který se nechtěj přizpůsobit, tak s tím moc nezmůže….  

 

A co si myslíte, že by pro tyto žáky nebo žákyně mohlo být rizikové nebo nebezpečné? 

No… Tam to jako závisí se spoustou věcí…. Protože i třeba tím, že začnou hledat partnera mezi svými vrstevníky a 

někoho se nechtíc dotknou, tak můžou způsobit konflikt, že jo…. A když ten druhej oslovenej, to bude dál prezentovat 

a nevhodně prezentovat…. Tak se to vrátí k tomu původnímu dost nevhodným způsobem. To si myslím, že je ale všude 

v životě…. To i heterosexuál, když hledá partnera, tak k tomu může docházet, no. Ale tady je to takový, na tenkým 

ledě trošku. 

 

To určitě může být problém… A napadají Vás ještě nějaká další rizika? 

Případně… Případně pokud se dostanou do skupiny lidí, kde to není tak tolerantní. Já nevím – jako žijou, na vesnici 

třeba, kde je málo lidí jo, což anonymita města je lepší… Město je v tomhletom směru víc tolerantní a větší města 

vůbec. Na tý vesnici přece jen některý ty názory zůstávaj občas zkostnatělý dlouho a můžou se na něj dívat jako 

nevhodně…. Taky rodina. Jako pokud tam jsou nějaký zažitý a silný třeba křesťanský vazby, tak…. Jako s vírou to 

taky souvisí hodně přímo, i když jako u nás ta společnost není tak jako věřící v takový míře, což je zas možná dobře 

no… I třeba nějaký ty sportovní kluby, jo…. Takový ty sportovní kluby, který jsou zaměřený vyloženě jenom jako 

mužská skupina, jenom ženská skupina, tak taky nemusí na to reagovat dobře no…. Nevím no.  

 

A pokud si těchto žáků nebo žákyň ve třídě všimnete, věnujete jim nějakou speciální pozornost? 

Nenene, chovám se k nim úplně stejně. Možná třeba v podvědomí to zaregistruju, ale navenek se k nim chovám úplně 

stejně… Vůbec to nerozlišuju, no. 

 

Dobře, děkuju…  Ta homofobie, o které tady vlastně celou dobu mluvíme, tak podle výzkumů se mezi žáky 

projevuje v různých situacích. Tak já bych Vám nyní některé z těchto situací v krátkosti v krátkosti 

představila a zajímalo by mě, zda jste se s těmito situacemi buď již setkala a jak se případně řešili, nebo jestli 

si tyto situace dovedete představit a případně, jak byste na ně reagovala. 

Hmhmm. (přikývne) 

 

Tak 1. situace se týká toho, že ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec nebo žákyně, která se 

neprojevuje jako typická dívka… O tom už jsme trochu mluvili, že vlastně s těmito typy žáků a žákyň tedy 

mátě určité zkušenosti. 

Ano, to se stává. To se stává, ale tak pokud nedojde k žádnýmu konfliktu ve třídě, tak to asi neřeším…Tak to asi 

neřeším, no. Pokud dochází k nějakýmu, že se někde posmívaj nebo tak něco, tak jim vysvětlím, že každej člověk je 

individualita, je jedinečnej, každej má svý chyby i já je mám. A tak se berme takový, jaký jsme a tolerujme svý chyby, 
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no…. Jako reaguju na to a dokážu bejt jako docela fúrie, když tam k něčemu dojde, ale jinak, pokud se nic neděje, 

tak… protože je zbytečný na to jako strhávat pozornost nebo na to zavádět řeč. Chytrý děti by si toho mohli zbytečně 

brzo všímat. No, a pokud se k tomu nechce přiznat ten student nebo to dítě, tak bych na to neupozorňovala. 

 

Dobře, děkuju… Další situace je o tom, že ve třídě je žák či žákyně, který má homosexuální rodiče, sourozence 

a podobně a ví se to o něm. Setkala jste se s podobnou situací? 

Ne, ne nesetkala. Nesetkala. Dovedu si to teda představit, ale myslím si, že by se to vědělo asi na malým městě, 

možná by 2. stupeň základky na malým městě k tomuhle předurčoval – že to někdo do třídy přinese a bude o tom 

mluvit, ale tady si myslím, že by to nikdo ze studentů asi… nebo možná se mýlím jo, ale asi by to neřešili. 

 

A když by podobná situace nastala, myslíte si, že by mohla být nějak nebezpečná? Reagovala byste na ní 

nějak? 

No zareagovala bych na to, vysvětlila bych to. Vysvětlila bych, že každý jsme nějaký a…. ten rodič především 

vychovává, je láskyplnej, milující, a že spousta rodičů, kteří je homosexuálně orientovaných je daleko lepší rodič, než 

kde který heterosexuál, no…. Prostě bych to uvedla na správnou míru, že ty hodnoty jsou někde jinde, ne v sexuální 

orientaci. 

 

Další situace – o tom už jsme tedy taky trochu mluvily, že se ve třídě vyskytují homofobní nadávky, vtipy a 

podobně… Jak to tedy probíhá, pokud se něco takového tady na škole vyskytne? 

To se stává občas no, spíš na tom nižším gymplu a to…. To setřu, velice rychle… Jako takhle se nemluví ve škole, je 

to nevhodný termín, nepřísluší nám nikoho takhle označovat a do školy to nepatří. 

 

Dobře. Další situace je, že se mezi žáky vyskytují pomluvy, že někdo ve třídě nebo ve škole je homosexuální. 

Setkala jste se s takovouto situací?  

Když mě přijde… že si toho ty dospělí občas všimnou dřív, než ty děti…. Nebo možná si toho ty děti všimnou, ale 

neuměj to ještě v tom věku správně pojmenovat, jenom cejtěj, že tam je něco jinak. A nikdy jsme neměli ten signál 

jako první od těch dětí, že by si toho jako nikdo z vyučujících nevšiml…. Možná to je specifikům tý malý školy. A tím, 

že máme ten seznamovací kurz, a že už spoustu těch dětí jako máme začleněných v ňákejch těch sociálních situacích 

jako nejen z tý třídy, stejně tak i oni se poznaj i mimo tu třídu…. Jako může k tomu asi dojít… Ale já bych to asi 

řešila tak, že i kdyby to byla pravda, tak nám po tom nic není a každý máme právo na svůj život, své hodnoty, na svojí 

odlišnost, a tím se nějaká hodnota člověka přeci nesnižuje.  

 

Určitě. A setkala jste se někdy se situací, že by byl ten buď skutečně nebo i třeba jen domněle homosexuální 

žák či žákyně ostatními ve třídě nějak zesměšňován? 

Nesetkala, ale to bych řešila asi podobně…. Podobně – prostě uvíst na pravou míru všechny ty hodnoty, že prostě on 

si to nevybral, on za to nenese žádnou zodpovědnost, on má ten úděl těžší, tak my ho berme takového, jaký je. Važme 

si jeho hodnot a má právo na lásku i v jiný podobě, než je heterosexuální, no.  

 

Dobře. A s tím, že by byl ten homosexuální nebo domněle homosexuální žák či žákyně spolužáky ve třídě 

nějak ignorován a vyčleňován z třídního kolektivu – s tím jste se někdy setkala? 

Možná protože právě jako máme ty děti takový jako sociálně zralí a inteligentní, tak jsem to nikdy nezažila, že by byl 

jako vyčleněn…. Může to bejt třeba silnej introvert, ale nikdo to není jako, že by byl úplně sám, vždycky má aspoň 

ňáký kamarády v tom kolektivu, a jemu třeba ten stav vyhovuje, on se třeba nechce projevovat, nechce být středem 

pozornosti kolektivu a je rád, že má kolem sebe – já nevím: 4 – 5 kamarádů, se kterými se baví a nemá potřebu se 

bavit se všemi ostatními, no.  

 

A pokud by tato situace nastala, že by ten jeden žák na základě svojí skutečné nebo domnělé homosexuality 

vyčleňován z kolektivu, jak by to podle Vás bylo vhodné řešit? 

No tam by to chtělo asi už ňákou…. Tam to jako…. To nebude souviset jen s tou sexuální orientaci, ale tam bude 

problém i vůbec hodnoty v tom kolektivu, a tam se pak musí pracovat s tím kolektivem jako v širším měřítku… To 

nebude daný jen tím, že by byl vyčleněnej tou svojí sexuální orientací, tam bude nezdravá sociální situace v tom 

kolektivu a bude se to muset řešit buď to s pedagogickou psychologickou poradnou, nebo pak třeba i s dalšími 

institucemi. Ale to nebude souviset jen s tím jedním problémem, to bude spojeno s dalšími. Protože zdravý kolektiv 

tohlecto neudělá, no. To je vázáno vždycky ještě s něčím dalším. 

 

Dobře…. Jako další situaci bychom si už pak mohli i představit nějaké slovní útoky a nadávky na toho buď 



Rozhovor č.4  Marie 

 

homosexuální nebo domněle homosexuálního žáka či žákyni. S tím jste se tedy také nesetkala? 

S tím jsem se nesetkala no… Ale to už vyloženě, to je chování šikany… Jednak by měli být exemplárně potrestáni, aby 

si to uvědomil kolektiv, a pak bude taky následně potřeba pracovat s tím kolektivem, ale zas tak, abychom tomu 

jedinci neublížili… To zas bude souviset od tý situace a tak… Případně třeba najít spojence v tom kolektivu, aby on 

nebyl sám, prostě bude těžká spolupráce s tím kolektivem, no.  

 

To určitě ano…. A dovedete si představit, že by to dospělo třeba až k fyzickému napadání a dalším 

závažnějším projevům šikany těchto žáků či žákyň? 

No tam už prostě musí zasáhnout i odborníci a řešit problém v kolektivu. Tam pak jednak kázeňské projednání, tam 

se sahá k dvojkám, trojkám z chování při těhlectěch situacích, zvou se rodiče a řeší se to třeba i s úřadem jako na 

ochranu dítěte…. Tam už se pak musí zasáhnout i do dalších věcí, to se nemůže přejít prostě, no. Pokud je tam 

vyloženě takovejhle problém, tak se zve etoped, kterej pracuje s tím kolektivem a tam už musí zasáhnout odborník…. 

Tam už jako asi vyučující sám nezvládne. Protože právě tam záleží, jestli je tam jen jeden iniciátor, ke kterému se 

další připojí, jo, nebo jich je víc a nezávisle na sobě takhle ubližují… I důvod, proč vlastně se takhle chovají…. Oni 

mohou být třeba z rodiny, kde to dítě je týráno a takhle si ventiluje nějaký svůj handicap na nejslabším článku v tom 

kolektivu, a to už je strašně složitý, no.  

 

Určitě, děkuju…. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je vlastně důležité a vhodné proti té homofobii ve škole 

nějakým způsobem otevřeně vystupovat? 

Já si nemyslím, že to jako… zaměřit jenom jako proti homofobii, spíš při těch situacích, které jsou krajní udat jasně 

směr, udat jasně směr…. Anebo pokud vidím, že se někdo chová nevhodně a byl by tam náznak nějaké diskriminace 

osob jinak zaměřených, tak okamžitě zasáhnout a uvést všechno v pravou míru, hlavně před těmi dětmi, jo… Hned 

zasáhnout, nenechat nic rozeběhnout…. i třeba při sportu, i když jsou zabraní do hry a je to neúmyslné, tak na to 

reagovat a nenechat to rozběhnout. 

 

To je určitě dobrá metoda. A napadly by Vás ještě nějaké preventivní metody, kterými by bylo možné té 

homofobii u žáků předcházet? 

… No vracet se i třeba k historii… Já třeba hovořím i o známých vědcích, o známých umělcích v souvislosti s tím, 

kteří třeba ten svůj úděl měli strašně složitý, právě proto, že byli homosexuální a v době, kdy žili, to byl pomalu 

trestný čin… Takže i na tohle upozorňuju… Takže si myslím, že se s tím setkají, jo. I třeba v oblasti informatiky, v 

oblasti umění, v literatuře, kde takových lidí je spousta…. Někteří se k tomu přiznali, někteří nepřiznali a ví se to o 

nich vlastně až zpovzdálí… Takže si myslím, že je důležitý brát ty známé osobnosti, které se nebojí se k tomu přiznat a 

dávat jako… příklad, že dokázali spousty a měli jiné hodnoty, no a co.  

 

Tak to je skvělé, to je moc hezká metoda… 

Jo a zabírá to, si myslím… že zabírá.  

 

To věřím, to určitě…. Ono z výzkumů vyplynuly ještě některé další možné metody prevence, tedy kromě těch, 

o kterých jste už mluvila, tak bych teď ještě ve zkratce některé z těch metod zmínila a můžeme se zaměřit na 

to, zda je tady ve škole používáte, nebo celkově, jak vám připadají užitečné. 

Dobře, no. 

 

Tak máte třeba tady ve škole nebo přímo ve třídě vytvořená nějaká pravidla, která by obsahovala konkrétně 

nějaké pravidlo, o tom, že nikdo nebude například vyčleňován nebo ostatními celkově… posuzován na 

základě odlišné sexuální orientace? 

Já myslím, že to není jakoby pravidlo, který by bylo napsaný, ale při všech těch chováních, se s tím pracuje… že je 

jakoby v jejích podvědomí, že fungujou jako kolektiv a že všichni z tý třídy do toho kolektivu patří - nikdo víc, nikdo 

míň, ale že ho nikde nemáme napsaný, ani ve školním řádu ani v ničem takovým, to nemáme… .Ani si nemyslím, že je 

potřeba to vyloženě někam psát. Ale určitě ho maj v podvědomí a myslím si, že ho přijímaj jako vlastní, no… 

 

Myslíte si, že jsou žáci tady na škole dostatečně informování o tom, jak mají postupovat, pokud se stanou 

svědky nebo obětí homofobní, ale i třeba jiné formy šikany? Vědí, na koho se mohou obrátit? 

Já myslím, že vědí, že určitě mají informace od paní profesorky B., z jejích hodin… Pokud jsou třeba útokem… i 

třeba sexuálního násilí i třeba prostřednictvím internetu, tak mají ode mě ty informace, aby nebyli vydírání, jak mají 

postupovat, na koho se mají obrátit, všechny ty informace mají ode mě z hodin…. Na nižším gymplu se to probírá i 

v rámci hodin občanské výchovy, takže taky vědí… A teď jsme dokonce i měli pro prváky a kvintu v červnu úžasnej 
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program, věnovanej právě předcházení šikany ve třídě a do toho se úžasně zapojovali a bylo vidět, že mají… takové 

to zdravé cítění a i tu situaci rozebírali, jak měl ten spolužák vlastně postupovat, co neměl dělat, jak zabránit té 

šikaně obecně vůbec a vyčlenění někoho z kolektivu, pokud se odlišuje čímkoliv. Takže si myslím, že mají… a že i 

v rámci třeba těhlectěch projektů a přednášek jsou zas zváni odborníci z jiných oblastí, takže mají určitě hodně 

informací. A to, co jsme měli v tom červnu, to bylo úžasný, to bylo přes kancelář ombudsmana v Brně, a vyloženě 

zahráli scénku, kde vyčlenili jednu studentku, a oni na to úžasně reagovali. 

 

To zní moc zajímavě… A máte tady na škole třeba něco jako schránku důvěry? 

Je tam, je tam schránka důvěry, ale já myslím, že se nebojí chodit za paní profesorkou B., že má důvěru… A spousta 

dětí chodí i za třídními učiteli pokud mají důvěru, nebo se obrátí na vyučujícího, se kterým třeba… si rozumí, nebo 

toho, komu se chtějí svěřit. 

 

To chápu… A měla jste někdy možnost účastnit se nějakého školení na téma homofobie ve škole? 

 Ne, ne, ne. 

 

A uvítala byste takovou možnost? 

Jo, jo určitě. Jakákoliv nová informace je moc fajn, no a vůbec pohled odborníka, že jo… 

 

A poslední otázka se týká primárně preventivních programů. Chtěla bych se zeptat, jestli proběhl u Vás na 

škole někdy primárně preventivní program týkající se buď obecně sexuality případně přímo homosexuality a 

problematiky homofobie? 

Že by to absolvovali všichni studenti – tak takový program nemáme, jakože by byl mimo výuku…. Část toho je 

začleněna určitě do výuky těch předmětů, které s tím souvisí, ale že bychom v poslední době, nebo kdy měli 

přednášku vyloženě zaměřenou na homosexualitu, to ne. Ale je to třeba součást, narazí se na to jako okrajové téma 

v ňáké jiné souvislosti. Teď i v rámci projektového dne vlastně, tam byli odborníci… protože jsme měli pozvaného 

porodníka a gynekologa, takže tam na některé věci narazili, no. Takže to je vždycky, jakože to s něčím souvisí, no. A 

tam myslím, že narazili i na transsexualitu a tyhle oblasti, takže tam myslím, takže tam jo, ale vyloženě program jako 

takový na tohle nemáme. 

 

A uvítala byste přímo takto zaměřený program týkající se homofobie a homofobních předsudků u vás na 

škole? 

Já myslím, že by to taky nebylo od věci, že by to nebylo od věci… No… 

 

Dobře, a obecně jaký je Váš názor na primárně preventivní programy? 

Jsou důležitý, jako vždycky jsou důležitý… Protože ty vztahy v tom kolektivu se vyjasní, ten kolektiv začne líp 

pracovat, ty děti si vždycky nesou něco z té rodiny, může to být různě zkresleno, z podvědomí nějakých dalších skupin, 

kde fungují v kroužcích, tak vždycky je lepší jako ujasnit ta pravidla, jako jak to má fungovat, aby se k sobě chovali 

podle běžných pravidel, no aby si neubližovali. 

 

Takže Vám připadají přínosné především ty programy, které jsou zaměřené na práci s kolektivem a vzájemné 

vztahy ve třídě? 

No přesně tak. 

 

A myslíte si, že mohou tyto programy vést i třeba ke změně postoje u dětí? 

U některých jo, někdo to má vyjasněné… ale u některých by se mohli – ne třeba diametrálně, ale mohl by být 

tolerantnější… Ono moc nezměním to, když v rodině to je nastaveno, že jo…. V rodině to je nějak nastaveno, to dítě 

v tom vyrůstá, tak ono ve škole nebude reagovat o 180 stupňů jinak, ale ono třeba aspoň trochu změní ten svůj 

postoj… Třeba si aspoň uvědomí: „Jo nelíbí se mi to, ale on s tím nemůže nic dělat, tak se s ním holt nebudu 

kamarádit, ale nebudu se k němu ošklivě chovat“… No může to… ale pokud v tý rodině je to takhle striktně 

nastavený, tak to škola nezmění… Pokud to dítě pak dospěje, studuje na vysoký škole, odstřihne se aspoň na chvíli od 

té své rodiny, může ten svůj postoj potom změnit…. Může získat třeba kamaráda, kterej bude homosexuálně 

orientovanej a tím se to v něm zlomí, úplně o 180 stupňů…. Ale to je všechno vlivem situace…. Ale pokud ta rodina 

bude mít silnej vliv, tak to stejně se nezmění, úplně. 

 

Dobře, tak to bude všechno. Já Vám mockrát děkuju. 

Já taky děkuju.
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Rozhovor č. 5 
 
Já bych se Vás na úvod ráda zeptala, jak jste se vlastně dostal k učitelství? 

Já jsem na začátku, jsem začal sportovat… Takže přes sport v podstatě… Já ani nevím, to už je tak dávno, že… Já 

jsem dělal techniku, ale ta mě neoslovila, takže jsem chtěl k lidem, no…, protože představa kanceláře mě děsí. 

(smích) 

 

(smích) Rozumím…A jaké předměty vyučujete?  
Matiku, fyziku a bejvávalo i tělák.  

 

A jak dlouho už učíte? 

Ježišmarja… asi 24 let nebo 25. 

 

A jak byste stručně charakterizoval školu, na které nyní učíte? Jaká žákovská populace tu školu navštěvuje? 

Chodí tam tak 600 dětí a jsou to děti s poruchama učení, ale napůl, Áčka, Béčka jsou v uvozovkách studijní, a Céčka, 

Déčka jsou dysky – dysgrafie, dyskalkulie… Těch dyskalkuliků moc není… A jinak klasika, no…. Není to úplně 

spádová škola, to určitě ne. My jsme tak jako odříznutý docela…. Máme tam i docela dost jako dětí cizinců, jo…. No 

a ta škola mi připadá hodně taková uvolněná, není tam žádnej velkej press na ty děti….  

 

A jak máte na škole řešený systém poradenské péče? 

No je tam výchovnej poradce pro první stupeň a i pro druhej, ono tam toho je hodně, že jo… Ono je to vlastně ten 

druhej stupeň je menší, že spoustu dětí vlastně seberou gymply, že jo… Ale jsou tam dva ty výchovný poradci, no.  

 

Jak často jezdíte s dětmi na různé mimoškolní kurzy, výlety, zájezdy a podobně? 

No teď už tolik ne, protože mám 5letýho syna, ale jako jezdil jsem… tak jednou za dva měsíce na víkendy… No ale 

oni už nemaj zájem, že jo.  

 

Děti? Jak to, že nemají zájem? 

No to nevím… Nemaj zájem. Válej se doma u počítačů, že jo. Já jsem třeba měl sponzory na to, že se jim platilo 

úplně všechno kromě stravy a přesto jsem třikrát ty peníze vracel, že jsem prostě měl určitej limit, kterej musím 

naplnit a v případě že jsem to nenaplnil, tak jsem to musel vrátit a to byly cyklovejlety na Mácháč… a vracel jsem 

to…. No a pak už jsem měl já syna, a řekl jsem „Tak to na vás kašlu, přátelé, já přece nebudu nikoho nutit“… No a 

pak jsme jezdili taky na lyže, asi třikrát jsem byl s dětma v Itálii… ale to všechno padlo v momentě, kdy mám rodinu, 

že jo…. I když teď asi pojedem no…. A ono jako taky celkem výjimečně se najdou děti, se kterejma by chtěl člověk 

trávit víkend, nebo takhle – výjimečně ne, ale ono zas jsou tak strašně vytížený tyhle děti, že se pak těžko hledaj 

termíny. A je jich rozhodně míň. Není to tak, jak to bejvalo, že jsem řek „Jedem!“ a jela celá třída… Já jsem vždycky 

třídní, kromě asi dvou let z těch 24 a už to tak zdaleka není. Je to věc finanční a je to věc počítačů a vůbec to změní 

situaci, když řeknu, že tam není signál…. Tak to z toho co jede – jede půlka, no třetina… 

A na nějaké jiné typy výjezdů, kromě těch sportovních s dětmi nejezdíte? 

No pak ještě jednou za čas nějakej ten seznamovák a tyhle věci, ale jinak moc ne…. 

 

Dobře, děkuju… No teď už trošku blíže k tématu… Máte během svých hodin příležitost mluvit s dětmi o 

sexualitě? 

No moc ne… jako na tý fyzice tohle nevymyslím, při matice taky ne. 

 

A třeba při té tělesné výchově, když jste jí učil? 

No ale to už je sto let…. A vono hlavně, já když jsem to učil, tak to jsem vlastně začínal a to to bylo tabu a teď já 

v podstatě to nemám potřebu nějak řešit, protože na to jsou předměty, který to řešej. 

 

A jaký konkrétní předměty tohle řeší? Nebo v jakých případně či při jakých příležitostech mohou vyučující 

podle Vás toto téma s dětmi řešit? 

No taková ta klasika, jako rodinný výchovy, že jo. Já nevím, jak se to jmenuje, jestli občanská nauka, nebo výchova… 

Výchova k občanství se to jmenuje. Tak tam jako se to všechno řeší ze všech různejch úhlů, ale já tohleto teda ve 

fyzice nemám potřebu řešit. Nebo možná venku, tam možná jo…. 
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Myslíte na těch mimoškolních výletech či kurzech? 

No, ale minimálně. Oni jako jsou jinde ty děti, že jo. Oni jako dneska nemaj už potřebu se o tom bavit, protože oni si 

už všechno dávno přečetli nebo našli na webu. 

 

A připadá Vám důležité se o tom tématu s dětmi bavit ve škole? 

No tím si nejsem tak úplně jistej…. Možná v těch předmětech, který od toho jsou, tak tam asi jo…. Ale obecně platí 

takovej trend, že škola nahrazuje rodinu, že jo. Jako nemělo by to zastupovat tu rodinu. Ono to momentálně vypadá 

tak, že všichni mávli rukou a řekli „škola jim to dá, škola je to naučí, škola je prostě vybaví do života“, že jo. Takhle 

to bohužel nefunguje a on na to bohužel zatím málokdo přišel. Protože škola to neudělá jako…. Protože já to můžu 

odbouchnout před 40 – 30 dětma, já s tím nemám žádnej problém, ale ten intimní vztah jako v tom dobrým slova 

smyslu s tím člověkem, aby se svěřil, aby hledal nějaký otázky, aby nad tím přemejšlel… V podstatě jako nevím, jestli 

se tam toho docílí, jo. Ta rodina prostě je v tomhle nezastupitelná. Oni choděj k nám ty různý…, protože my máme na 

škole ještě protidrogovýho koordinátora, takže to je jedna přednáška za druhou, jeden policajt za druhým…. Ale 

prostě to je všechno v kroužku, v rámci psychoterapie…. Ty děti se samozřejmě… buď se spíš neotevřou, a když se 

otevřou, tak jenom proto, aby vyvolaly nějakou senzaci, že jo. Už je to jiný…. Jako teď jedu v neděli na lyžák a tam 

už je to zas něco jinýho, jo. Tam si s nima sednu na pokoj a můžem si pokecat… Ale já už tohle neřeším. Já na to za 

prvé nemám chuť, a za druhý ono by se to v současný době mohlo vysvětlovat různě, jo. Proč ten padesátiletej učitel 

si s těma holčičkama o tomhle baví, jo. To je jako strašně dvojsečná zbraň, kdežto když oni to maj támhle v osnovách, 

no tak to musej učit…. No čili, já si myslím, že je dobrý se o tom bavit, ale neměl by na to bejt kladenej důraz, takhle 

velkej, to je věc rodiny.  

 

A od jakého věku Vám připadá vhodné tu sexualitu s dětmi řešit? 

Ježišmarjá já nevím… to já vůbec nevím… To já nemám představu…. Jako určitě už děti v pětce už věděj, kolik bije, 

že jo, takže jim něco namlouvat o čápech, tak…. Já nevím, jako záleží na to jako, jak to dávkovat, že jo. Jako podle 

mě v sedmičce už je pozdě, že jo. Ale i takový jsou, který ještě v sedmičce nevěděj, o co jde, že rodiče o tom s nima 

nemluvěj…. A tady je problém, že tyhlety děti obecně potom pochytávaj od kamarádů, kde co, že jo, takže ta 

informace je těžce zkreslená… Tak pak by měla nastoupit ta škola, aby to trošku srovnala, pokud to neudělá rodina. 

 

A jak třeba vnímáte iniciativy rodičů, kteří se staví proti tomu, aby se ve škole s dětmi o sexualitě mluvilo? 

Tak to voni bojujou s větrným mlýnem. To je jako kdybych já začal bojovat s facebookem, že jo. To je nesmysl, jako se 

o tom zas vůbec nebavit, vždyť ty děti to viděj na každým kroku… 

 

A měl jste někdy příležitost hovořit s dětmi o jiných podobách té sexuality? Jako třeba o homosexualitě? 

No já jako mě teď nenapadá nic konkrétního, jako že bych věděl, že tamhle před tejdnem jsme to řešili, to ne, jo. Ale 

já si myslím, že už je to podstatně benevolentnější, než to bylo. Jako mám z toho takovejhle dojem. Já jsem měl pár 

kluků ve třídě, který… na kterých to bylo vyloženě vidět…. Na někom to nepoznáte, někdo je prostě zženštělej jakože 

od přírody, že jo. A ty děti ty výjimečnosti docela berou…. Zase záleží na tom, jestli s nima vyrůstaj nebo ne. Je to 

přesně o tom, jestli jsou o tom informovaný nebo ne a maj prostě nějaký vědomosti o tomhle anebo prostě najednou 

z ničeho nic se jim tam objeví někdo, kdo je úplně jinej, tak to je pro ně pecka a je to průser, že jo…. Já co si 

pamatuju, tak s tímhle nebyl nikdy problém, já už učím na třetí škole a … Já si teda moc těch lidí nevybavuju, který 

by vybočovali, jo. Ale já mám pocit, že ty děti to už ňák tak jako berou…. Jako nesmí se stát, že kluk přijde ze školy 

domů a najde maminku s přítelkyní v obýváku, jo. To si nevymejšlím, to se stalo klukovi u mě ve třídě…, takže tam je 

to pak pecka, že jo, ale to už je zas trochu jiný téma, že jo. 

  

A myslíte si, že je důležité s dětmi o té homosexualitě mluvit? 

No asi jo. Já teda nevím, ale já si myslím, že ty biologové jim to jako sdělej, o co tam jde z tohohle titulu. A já si 

osobně myslím, že prostě i v tý rodinný výchově oni to postavěj tak, jak to v tom reálu je, že to prostě není výmysl 

někoho, jo. Ale asi zase záleží na tom, kdo to učí, asi jinak to bude učit mladej člověk, jinak to bude učit člověk před 

důchodem, ale nejsem si vůbec jistej, že to platí tohleto…. Třeba u nás to učí ženská před důchodem nebo snad už 

v důchodu a vím, že to učí velmi otevřeně jako moderně, jo. Ale nejsem si vůbec jistej, jestli na to něco ty kantoři 

vůbec maj, jako nějaký příručky, jestli na to vůbec něco je… Já vím, že spousta věcí, který se hodily do škol, tak my 

na to pak vymejšlíme osnovy, vymejšlíme témata, vymejšlíme pracovní listy, jo…. 

 

Hmm, to pak musí být náročné… A setkal jste se někdy s pojmem homofobie? Co podle Vás tento pojem 

znamená? 

No to je děs… Děs z lidí, ne? 
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No a z jakých lidí konkrétně myslíte? 

No z divnejch… z ňákýho odlišnýho něčeho. Já nevím, teď mě jako nenapadá… jako prostě k tomu, co vyčnívá z řady, 

si myslím… Já nevím. 

 

Ano, ano… Vlastně ten pojem homofobie se nejvíce používá právě v souvislosti se strachem z těch 

homosexuálních lidí i z homosexuality jako takové… A tenhle strach pak může vést k nějakým negativním 

postojům a někdy i negativnímu chování vůči takto orientovaným lidem… 

No, no.  

 

Myslíte si, že se něco takového někdy vyskytlo i mezi dětmi u vás ve třídě nebo celkově ve škole? 

No já jsem se s tím ale jako fyzicky nikdy nesetkal jako, že by prostě někdo na někoho vystartoval kvůli tomuhle…. Já 

jsem se vlastně ani nesetkal s nějakou záští – že jo, oblíbené téma Romů – tak k nim jako, taky jsem se s tím prostě 

nesetkal ve škole. A že jich tam máme…, no máme jich 6 vlastně z těch 600, ale prostě máme tam i Vietnamce, máme 

tam Číňany, ale prostě já jsem se s tím nesetkal. Já jsem se s tím prostě nesetkal, že by ty děti jako po někom 

startovaly, jako možná když pak jdou za školu, jo, to já nevím…. Ale u nás je ta škola taková otevřená, taková o 

pohodě celá…. Já jsem to nepotkal, no. Já když slyším v televizi, jak všichni odpíraj Romům vzdělání, tak skáču metr 

vysoko, protože za prvý, oni ho nechtěj a za druhý jim ho nikdo neodpírá…. No takže já tohleto neznám. 

 

A proč si myslíte, že zrovna u vás na škole se podobné věci nedějí? Myslíte si, že na jiných školách by to mohlo 

být jinak? 

No určitě. To je všechno o zkušenosti, že jo… My prostě nejsme až tak spádový, my jsme takový zašitý jako, že vlastně 

k nám jezděj autobusy, k metru to máme dál, jo, tramvají to máme dál, vlastně i k tomu autobusu to máme dál. Je to 

tím, že možná tam asi máme lidi, kterým prostě ty lidi nevaděj…, který věděj, že podstatně větší blázen může bejt 

Čech než prostě tady někdo, kdo na první pohled vyčnívá…. To spíš jako teďko vadí, spíš než tadyhlety typy jako 

konkrétně, víc někdo, kdo je ctižádostivej…, tak ten to má možná horší než tadyhlety lidi. Protože teď je jako strašně 

populární bejt flákáč, vším tak proplout… 

 

Aha… A čím si teda myslíte, že by to mohlo být způsobený? Že se u vás na škole žádné takovéhle negativní 

postoje nevyskytujou? 

No já si myslím, že je to těma zkušenostma…. Jako když jsou ty děcka zvyklí na… v podstatě jako nějaký odlišnosti 

mezi sebou, tak už to pak neřešej. 

 

A myslíte si, že třeba na jiných školách by se homofobní postoje mohly objevit… mezi dětmi? 

Já nevím no. Asi jo. Asi to možný určitě je. Já nevím, jak to pak je… Třeba ty kluci, jak jsem měl ve třídě, na kterých 

to teda bylo jasný, jo, tak já nevím, co se s nima pak bylo dál…. Asi to je i tou atmosférou v tý škole. My tam jako 

nemáme žádný pressy, tak je to takový jako o pohodě všechno, tím nechci říct, že je to díky nám, ale tak nějak i to 

prostředí za to asi může…. Já nevím, no.    

 

Dobře. A setkáváte se někdy u dětí s tím, že používaj homofobní nadávky? Třeba jestli si mezi sebou nadávají 

do „teploušů“ a podobně… nebo jim něco připadá „teploušský“, „gayský“ a podobně? 

No na tom druhým stupni už to moc nefrčí. 

 

A na tom prvním stupni? 

To nevím. Tam já neučím. Jako ne, že bych se s tím vůbec nesetkal, ale že by to byl jako nějakej běžnej jev, kterej mě 

obklopuje, to ne…. Ale to je asi zas daný těma předmětama, který učím, jako ta matika, fyzika… tam je ten režim 

trochu jinej než třeba při těláku, jo. Protože já mám ve třídě pořádek, mám tam klid, když se dělaj pokusy, tak je tam 

kravál, jo, oni halekaj.  Když učím, tak je tam nějakej relativní klid, skáčou mi do toho – to oni můžou, ale určitě si 

nenadávaj mezi sebou, jo…. No takže já nevím, já s tímhle teda zkušenost nemám. 

 

Dobře. A myslíte si, že je to tím, že děti ty nadávky u vás na škole nepoužívaj nebo že jste jen neměl příležitost 

to slyšet? 

No já neříkám, že to nepoužívaj, já jenom říkám, že to neznám, já. Jako možná tělocvikáři, nebo ženský v družině by 

vám řekli něco jinýho, když tam maj ty děcka úplně spontánně…. Jako určitě i naše děti to používaj, asi jako všude…. 

Ono je to všechno věcí toho… toho zázemí zase asi. Jsou děti, který spoustu věcí zkousnou a jsou děti, který vytočí 

každá kravina a není to temperamentem. Je to tím, že někdo prostě není doma tlumenej, vůbec. Je borec, kterej se 
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vrátil z ústavu s poruchama chování, že ho tam nezvládaj a máme ho tam zpátky, jo. Tak asi od něj nemůžeme čekat, 

že se bude chovat hezky ke komukoliv.  

 

Mmm, to jo. Takže když podle vás děti tyhle nadávky používaj, přestože s tím teda nemáte nějakou 

bezprostřední zkušenost, jaký si myslíte, že pro ně mají tyhle nadávky význam? 

No vulgaritu. Vulgaritu. Jako je to nadávka jako každá jiná…, podle mě v tom není žádnej podtext toho, že někdo to 

cítí jinak.  

 

Myslíte si, že by takhle zaměřené nadávky mohly být nějak specificky nebezpečné? 

No asi jako kterákoliv jiná nadávka, jo. Já si nemyslím, že by v tom byl nějakej rozdíl, jo. 

 

Dobře… Dál bych se chtěla zeptat, v případě že by se u dětí u vás na škole objevily nějaké negativní postoje 

vůči homosexualitě a homosexuálním jedincům, k čemu by to mohlo vést? 

No tak asi by se pak ty homosexuálové ve škole necítili moc dobře. Bezesporu, no. Já nevím…, jako byl by z toho 

jeden velkej masakr ve finále. Záleželo by asi, kolik těch děcek by to bylo, jestli by jich byla většina, tak…, protože 

když se vám ta třída sekne, tak s tím nic neuděláte….  

 

A dovedete si představit, jaké konkrétní problémy by teda případně mohly nastat? 

Jako asi by mohlo dojít i k nějaký šikaně…, ale k tomu maj sklon spíš ty menší děcka, ty větší už si najdou něco 

jinýho. Ne že by byli hodný, to vůbec ne, to jsou taky pěkný zmetci a uměj taky pěkně osolit, jo…, ale asi ne kvůli 

tomu, že by někdo fyzicky vypadal nebo působil jinak. Ty větší už to střílej podle toho, jak se kdo chová…. Jako když 

se někdo chová divně, tak ať se nediví, že se k němu budou chovat divně, jo. Ale podle mě ty prckové jsou na tohleto 

citlivější,  

 

Dobře… A jaké zdroje podle Vás vedou k formování postojů dětí k homosexualitě a k sexuálním menšinám 

obecně? 

No všechno kolem, že jo…. Hlavně ta rodina…, co slyšej doma, ale jako i všude kolem. Jestliže prostě oni…, 

homosexuálové jako tady udělaj průvod, tady po pražským centru a v novinách to pak někdo osolí, tak oni to 

samozřejmě přijmou, ten názor. Za to, když to někdo nechá bejt, tak to vemou jako fakt, že tak prostě se prošli, no…. 

Já to sice taky moc nechápu, proč se procházej, ale prostě tak nějak mi to nevadí…. Ale oni maj ty svoje idoly, a jestli 

ten jejich idol řekne, že to je špatný, že co se tam ukazujou, tak ty děti to samozřejmě okamžitě přijmou, že jo…, když 

to ta rodina nějak neformuje, ale to je otázka, co ta rodina zmůže ve finále, u toho puberťáka, jo. Oni maj ty modly 

jinde, že jo. A když ta rodina selže, když je to dítě menší, tak pak je to všechno marný.   

 

A myslíte si, že i škola může mít při formování těhle postojů nějaký vliv? 

No určitě je tam velká úloha toho učitele. Jako ani tak ne škola jako instituce, ale spíš kdo před těma dětma stojí, že 

jo. Když je tam prostě učitel a ty děti ho nějakým způsobem uznávaj a ty jeho názory jsou schopný – neříkám se 

s nima ztotožnit – to je silný slovo, ale prostě nějak jim prostě říct, co je pravda, tak budiž, ale jenom z pozice toho, 

že je to škola, tak to na ně nemá vliv žádnej.  Oni jsou na autority víceméně zvyklí, nebo oni jsou víceméně zvyklí 

autority nebrat…. Takže jako když tam ta osobnost toho kantora je, a oni ho nějakým způsobem v něčem respektujou, 

tak jsou schopný přemejšlet – neříkám si to vzít – ale přemejšlet, o tom, co říká. A když ne, tak pak je to pasé… A 

když tam není ani ta rodina, tak pak nastupuje partička, že jo.    

 

A myslíte si, že by konkrétní učitel nebo učitelka mohl nějakým způsobem zlepšovat postoje dětí k lepšímu? 

No tak záleží, jestli na to má nebo nemá, ten kantor. A jestli to od něj ty děti vemou. Jako jsme… jsme asi schopný 

nějak těm dětem vysvětlit, že je asi nějak nutný reagovat v daný situaci. Jako třeba přišel do třídy ke mně Japonec, 

kterej neuměl vůbec nic, tak jsem schopnej ty děti vmanévrovat tak, aby na něj mluvili, aby na něj mluvili pomalu, 

aby se mu nesmáli, aby ho povzbuzovali. A mám chytrou třídu, je jich, nevím, cca 30, ale prostě jsem schopnej s nima 

trošku manévrovat a jsou chytrý, že jo. Tam je to postavený na tom, že já mám před sebou materiál, se kterým můžu 

pracovat, jo. Když přijdu někam, kde jsou rozlítaný šílenci, který doma mydlej počítače, tak s nima nehnete, že jo. 

Aspoň ne s tím, co maj z tý rodiny, že jo. Takže prostě tak to je, jo. Když prostě někdo… Ono si stačí pustit ráno 

pohádky, že jo, v neděli… Tak se podívejte, že prostě už jenom tím grafickým projevem, to je zlý, ty pohádky, to jsou 

samí příšery, samí roboti…, tak ty děti na to čuměj a pak přijde do školy někdo jinej, tak by ho hned zastřelily, jo. A 

je to logický, oni se v tom pohybujou, že jo… Ale já jako si myslím, že ten kantor má možnost s tím manévrovat, 

v případě že ty děti mu daj možnost k tomu a v případě, že on s nima naváže nějakej kontakt, že jo. Jinak v tomhletom 

škola jako instituce neudělá nic, že jo. 
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A myslíte, že by naopak mohlo dojít k tomu, že by vyučující, byť nevědomě, mohl nějak přispívat k tomu, že 

by se u dětí ty homofobní postoje objevily nebo se třeba dál prohlubovaly? 

No to je jasný. A to jde snadno, že jo.   

 

A napadá Vás nějaký konkrétní způsob, jak by k tomu mohlo dojít? 

Napadá. Když začnu teďkoň tady před třídou mektat něco o tom, jak se bojím tý… tý migrační krize, Syřani a todle… 

Tak ne úplně, ale některý děti určitě zmanipuluju, že jo. 

 

A znáte nějaký takovýhle případ? 

Znám. Já jsem takhle zmanipuloval děti proti komunistům a mě málem vyhodili ze školy… Mě málem vylili, že jo. 

Jako všichni to o mně věděli a málem jsem vylít, že jo. Ty děti… ale tak to bylo tehdy jiný. Jako určitě to jde… Nevím. 

Ale určitě ty děti k tomu horšímu se nechaj samozřejmě dobře zmanipulovat. Teď je otázka, co si kdo představuje pod 

pojmem horší, že jo… Kde je nějaká hranice, co je horší… Jako určitě. Určitě ten vliv toho kantora tam je obrovskej, 

zejména když ty děti, zejména na prvním stupni a ještě vlastně v tý 6. 7. třídě na tom druhým u nás, že jo. Když ta 

rodina není, tak pak tam ten kantor ještě něco urve, pak nastoupí ta parta, že jo… Už jsem tisíckrát slyšel od rodičů 

„Řekněte mu to, vám to udělá, já s ním doma nehnu“, to jsem slyšel mockrát, jo… 

 

A u těch starších dětí je ten vliv učitele jiný? 

No jako není takovej velkej, no. Kdežto prostě na tý národce… V 1. třídě to jsou asi mimina, ale 4. – 5. třída, tam asi 

si to zmanévrujete, jak budete chtít. Pokavaď to dítě přijde domů z družiny a ta rodina tam nějak funguje, tak ještě 

něco pochytí doma. Ale pokavaď to tak není, což u spousty rodičů není, tak on je 6 hodin s učitelkou a domů se jde 

akorát tak vyspat. Jo takže to pak je jasný, že ten kantor má obrovskou moc. 

 

Dobře, děkuju… Teď bych se chtěla zeptat, jak byste podle vlastních zkušeností charakterizoval žáky nebo 

žákyně, kteří by mohli být ohroženi homofobním obtěžováním či šikanou?… Např. jak tito žáci nebo žákyně 

vypadají? Čím se odlišují? 

Ježišmarja. No jako myslíte třeba ty kluky, jak jsem o nich mluvil, jo? No oblíkali se úplně normálně, byli prostě jako 

oni, ostatní… Ale měli prostě takový jako pohyby, takový divný… Oni jsou takový rozevlátý, no… Nevím. To jako já 

vám nejsem teď schopnej říct. Ten nejmladší vlastně, ten už je 4 roky ze školy, to já si to už moc nevybavuju. Ale vím, 

že to, že mě to vyděsilo…, když jsem ho viděl poprvé. Že vlastně přestoupil z 5. třídy k nám na druhej stupeň… Mě ty 

jeho reakce jako novýho učitele, když tam v září nastoupil, jako leckdy až pobavily, ale ta třída na to vůbec 

nereagovala, protože byla zvyklá, že jo. Tak já jsem to v sobě samozřejmě zabořil, že jo. To je jasný, že jsem se mu 

tam netlemil, ale samozřejmě – je to přesně o tom zvyku, jestli člověk ty lidi potkává, je schopnej s nima fungovat, jo. 

Jestliže ne, tak prostě není no. 

 

A co myslíte tím, že na to ta třída nereagovala…? Jako ve smyslu, že toho odlišnýho spolužáka vnímali 

normálně, nebo že ho nějak ignorovali…? 

No to ne, oni byli takoví jako docela kamarádský, oni byli takoví svoji, takže ho jako normálně brali… Asi. Nevím, 

no. Nevím.  

 

A myslíte si, že jsou tihle žáci nebo žákyně odlišní na první pohled, nebo až na základě nějakých určitých 

informací?. 

No jak u koho, že jo. Jako nevím… Asi se to projeví až v tý pubertě… Teda u toho jednoho (chlapce), tam už to bylo 

vidět asi dřív, ale já nevím, asi až v tý pubertě, kdy prostě ty hormony začnou šílet a pak se to někam vrtne, že jo… A 

ono taky záleží, jak je kdo vnímavej, že jo. Ty děti jsou na tohle zase docela vnímávý, že jo. A když jsem to poznal i já, 

tak už jako oni určitě taky.  

 

A co si myslíte, že by mohlo být pro tyhle děti nějak nebezpečné? 

To mínění veřejný, že jo… Když ňákej jejich idol, ať je to, kdo to je, nebo nějaký noviny, který oni čtou, tak prostě to 

tam vosolí… To je obrovská moc těch médií. Tak ty děti to formuje, jo. Ty rodiny, jak jsme se o tom bavili, je formujou 

relativně málo, škola na to nemá prostor a ten jejich svět jsou prostě média…  

 

A v té třídě třeba něco konkrétně? 

No obrovsky může ublížit jeden silnej jedinec, kterej prostě třeba na tom facebooku je schopnej ty lidi votočit, že jo. 

Ta kyberšikana funguje – i u nás, že jo. Takže tam je to… Tam to prostě je o zlomyslnosti někoho, a to je jednotlivec, 
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to není společnost. 

 

A když teda se ve třídě setkáte s takovými typy žáků nebo žákyň, věnujete jim nějakou zvláštní pozornost 

nebo je vnímáte jinak? 

Ne…, protože není důvod, že jo. Jsou normální. To, že jejich projevy jsou divný… Asi na něco nereaguju…, co by asi 

vzbuzovalo u nestrannýho pozorovatele úsměv, ale člověk je na to taky zvyklej, že jo. Neříkám ten první den, když 

jsem tam přišel do třídy (viz situace s genderově netypickým chlapcem), tak jsem koukal jako blázen. 

 

Myslíte do třídy, kde byl ten kluk, jak jste o něm před chvílí mluvil? 

No. 

 

A co přesně Vám na něm přišlo tak neobvyklý? 

No takhle – on byl prostě loženej úplně. Takovej roztomilej chlapeček to byl, napůl Vietnamec.  

 

A jakou měl v té třídě pozici? 

No on si víc rozuměl s holkama, že jo. Ale oni ho brali i ty kluci. Tak oni v něm neviděli konkurenta, že jo, 

samozřejmě, což jako tam potom… v těch 14ti letech, tam potom je to na to kordy, že jo… No… ale všichni ho měli 

rádi, já potom taky, jo. Jen jsem to nikdy nezažil… Ale jinak jako… Určitě se k němu chovám normálně, nebo jako ta 

výjimka je normální, že jo. Asi ne, když tam budu mít dítě, který je slepý, špatně slyší… to je úplně jinej kalibr, že jo. 

 

Dobře, děkuju…  Ta homofobie se vlastně podle výzkumů - se mezi žáky projevuje v různých typech situací. 

Tak já bych Vám teď některý z těch situací v krátkosti představila a zajímalo by mě, jestli jste se s něčím 

podobným buď už setkal, a jak se případně řešilo, nebo jestli si ty situace dokážete představit a případně, jak 

byste na ně reagoval. 

Jasně, jasně. 

 

Tak 1. situace je o tom, že ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec nebo žákyně, která se 

neprojevuje jako typická dívka… Tak Vy jste se už vlastně zmiňoval o tom konkrétním chlapci… A třeba s 

nějakou dívkou, která se teda nechovala úplně typicky jako většina holek, jste se někdy setkal? 

(chvíle ticha)… Jo, znám! To jsem měl… Teď jste mi to úplně…, teď mi to naskočilo, no. A to je horší než ty kluci… 

No ta byla – ale nevím do jaký míry to bylo jako demonstrativní a do jaký míry taková fakt byla, ale jako ta zas jela 

extrém: „všichni, ať to vědí“, a to ty děti taky nemaj moc rádi, tam pak docházelo k takovejm presům. To je pravda. 

 

A co přesně měli všichni vědět? Co jim dávala najevo? 

No ona se zamilovala do jedný učitelky, jo. A všude vykřikovala, jak jí strašně miluje… A shodou okolností, to je 

teďko naše říďa. No to bylo prostě… jako… takový fakt jako… Ale hlavně to jako všude rozkecávala, jo, mezi těma 

spolužákama… Ale tý holce je teďko 20, jo, takže já nevím… Takže samozřejmě to je potom blbý, že jo. Ať se chovaj 

normálně, ale ať to prostě nedávaj všem najevo „Já jsem prostě…“…  

 

A vy jste o tom tenkrát, když to probíhalo, věděl? 

No jasně. Já byl její třídní, tradičně, takže já jsem to věděl, ona se tím jako nijak netajila, že jo.  

 

A jak se to řešilo?  

No řešil jsem to s rodičema, že jo. Tam je to přesně o tom, že když se vám to dítě šprajcne, no tak s tím nic 

nenaděláte… Takže my jsme tam byly takový jako… Děti maj na mě prostě mobila, takže neměl jsem s tím nikdy 

problém, a teď teda tohle… To bylo protivný, no. Ale to potom není divu, že to ty děti vytáčí, že jo. Ale to není věc 

toho, že je někdo sexuálně orientovanej jinak… Kdyby někdo měl rád mašinky a cpal každýmu pod nos mašinky, tak 

ho taky ty děti sundaj, že jo. To je úplně jedno, že jo. 

 

A můžu se zeptat, jak to dopadlo?  

No ono pak se to nějak vysvětlilo, teda my jsme jí nechali bejt, ona se nějak uklidnila,… že na ní furt nereagujem, tak 

pak mlátila hlavou o zeď a já jsem tam na ní občas přiběh… A pak šla na chemickou průmyslovku, což není úplně 

nejjednodušší škola, že jo, udělala jí, co já vím…, no. 

 

A proč si myslíte, že to tolik dávala najevo – tu svoji zamilovanost? 

No tam šlo asi o nějakej takovej šprajc… Ale to ty děti, ty teda na to byly jak… jak vosy na med, jo. Protože ona 
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dávala najevo asi tu výjimečnost… Nebo asi chtěla na sebe upozornit, jo. Ale zase říkám – to může bejt jakkoliv. To 

nemusí bejt vůbec podle orientací, jo. A to je prostě špatný no, když je takhle blbě aktivní. 

 

A ona teda byla i nějak odlišná třeba právě tím vzhledem nebo projevem od těch ostatních holek? Nebo se 

Vám vybavila jen kvůli týhle záležitosti? 

Nenene, na ní to nebylo ňák vidět. Já jsem tomu popravdě řečeno ani moc nevěřil. Já osobně si myslím, že si to 

vymyslela…, aby byla nějak zajímavá. Ale nevím, jo, jak to s ní pokračovalo dál, jo… Já zase vím o některejch 

chlapcích, který objektivně jsou homosexuální, ale já jsem to vůbec nepoznal, ale vím, že žijou prostě jako v párech. 

Takže to nemusí bejt… Ale víte, co… Teda… Jediný na co jsem si teda nezvyk dodnes, za 26 let – to, jak se holky 

voděj za ruce v tý 9. třídě, což asi máte za sebou taky, tuhle aféru. 

 

(smích) No to si teď přesně nevybavuju, ale vím, o čem mluvíte… Proč si myslíte, že to ty holky dělaj? 

No protože to dělaj všechny, to je jasný… O tom jsem se třeba bavil s našema holkama. Já si totiž myslím, že ta 

hranice tam je jinde u těch holek… To si neumím představit kluky, že by se chytli za ruku a šli…, to si neumím 

představit. Ty holky naprosto běžně, že jo, přijdou ráno do školy a objímaj se, jakoby se tejden neviděly, jo… Oni by 

rádi prostě se asi někoho dotkly, a nemaj koho, tak prostě asi ta kamarádka to taky takhle vidí… No to jsem si dodnes 

nezvyk. Já jsem to těm deváťačkám zrovna včera, včera – v pátek, že to teda… že jsme se ňák bavili, nevím proč, asi 

při suplu jsme na to nějak… A to jsem říkal: „Dámy, to prostě jsem dodnes ještě nezkous“… A to, že už jsem měl dost 

možností si na to zvyknout, ale… To je furt. Tam je prostě ta hranice nějak posunutá… 

 

A co Vám na to teda řekly, když jste se jich ptal? 

No nic, oni se culej, že jo. Takže jsem se nic nedozvěděl, ale oni to prostě takhle maj, no. U kluků jsem to v životě 

neviděl a u holek vždycky. Tam je to prostě ta hranice asi trošku někde jinde…. Ale tam je to jako pořád. Ale ono je to 

pak jako přejde, většinou. 

 

A všiml jste si třeba, jak na to reagují kluci ve třídě? Když se holky takhle voděj za ruce? 

No tak sem tam jsou slyšet nějaký úšklebky, jakože jsou lesby, jo. Ale to jen tak občas, a to je takový, že stejně všichni 

vědí, že nejsou.  

 

Aha, dobře. Děkuju, to je zajímavý… Tak jestli můžeme přejít k další situaci…? Další situace je o tom, že ve 

třídě je žák nebo žákyně, který má homosexuální rodiče, sourozence a podobně a ví se to o něm. Setkal jste se 

s podobnou situací? 

No já nevím, jestli to ty děti věděly, třeba u těhletěch. Já jsem ty děti zažil tři a nevím, jestli to věděly nebo ne, a když 

jo, tak se to nijak neprojevilo… Jo jako jak jsem říkal, že kluk přišel domů z družiny a našel mámu s přítelkyní,… Pak 

se tatínek odstěhoval ke kamarádovi, když kluk byl v 6. třídě… Ty děti v tý pubertě to velmi těžce nesou. Velmi těžce. 

Ale ta třída, já nevím, jestli to věděli vůbec. My jim to samozřejmě neříkáme a to dítě se tím asi moc nechlubí.   

 

A vy jste o té situaci ve škole věděli? Řešili jste to s tím chlapcem nějak? 

Já jsem se k tomu, když to bylo aktuální, nikdy nedostal. Jo to byl třeba kluk, kterej na to přišel třeba ve 4. třídě a já 

ho dostal v sedmičce a to už pak jako nemá cenu to řešit, že jo. Nevím, no. 

 

No jistě. A dovedete si představit, když by se třeba o týhle situaci tenkrát dozvěděly ostatní děti? Co by se 

dělo? 

No určitě se jim to člověk musí snažit nějakým způsobem objasnit, jako protože pro ně je to teda extrém. Dospělej 

člověk kouká jak vyvalenej. Takže nějak to okecat, aby to nechali bejt, aby do toho nešťourali… To je jediná varianta, 

že jo. Oni si ve finále stejně budou myslet svoje, ale tak prostě nějak to ovlivnit tak, že holt tak to je a tak to je. 

 

Dobře… Další situace se týká toho, o čem jsme už trochu mluvily, že se ve třídě používají homofobní nadávky, 

vtipy a podobně… Tak pokud byste se s tím setkal, řešil byste to nějak? 

Asi ne. Já bych jim řek, ať držej klapačku, stejně jako kdyby si nadávali do debilů. To nemá cenu na to reagovat. Oni 

to tak nemyslej, že jo. Oni nehledaj ten podtext, oni to viděj jako vulgaritu.  

 

Dobře. Další situace je, že se mezi dětmi vyskytují pomluvy, že někdo ve třídě nebo ve škole je homosexuální. 

Setkal jste se s něčím takovým?  

No to občas padne na ty holčičky, ale… Ale jako já nevím, jestli to ty děti řešej vůbec. Oni to říkaj spíš tak ze 

srandy… U tý… tý mý Kateřiny, nebo jak se jmenovala, Katka, no. Tak ona byla ráda, že jo (viz výše zmiňovaný 
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příběh), takže tý už to pak pro změnu neříkal nikdo. Naschvál… No, tak tam pak do toho člověk musí říznout tak jako 

obecně, tam je to jedno, jestli se pomlouvá, že je někdo homosexuál nebo že je zloděj nebo já nevím kdo. Tak se to 

musí utnout a vysvětlit těm dětem, jak je to strašně škodlivý a že se to může otočit vlastně proti komukoliv z nás, že jo. 

To je tak jediný, co člověk může dělat, že jo. 

 

Hmm, dobře, díky. A setkal jste se někdy s tím, že by byl ten buď skutečně nebo i třeba jen domněle 

homosexuální žák či žákyně ostatními ve třídě nějak zesměšňován? 

Nene, to jsem nezažil. 

 

A dovedete si představit, pokud by taková situace nastala, jak byste na to reagoval? 

No tak je to stejný, prostě. Tak jim člověk musí vysvětlit, že to tak je, no. Oni to nezměněj, a já osobně, když bych to 

vysvětloval, tak bych to hnal přes tu biologickou rovinu… Ale jako těžko jim to zakážu, že jo. Takže prostě vtlouct do 

hlavy tu biologickou rovinu no, jako těžko jim tam budu malovat chromozomy, ale prostě i tak to lze, jo. Že prostě tak 

to je, že holt někdo je takovej, no. Voni zase pojem čtyřprocentní menšina dobře znaj, jo, takže prostě oni věděj. 

 

Dobře. Další situace se týká toho, že by byl ten homosexuální nebo domněle homosexuální žák či žákyně 

spolužáky ve třídě nějak ignorován nebo prostě vyčleňován z toho kolektivu – s tím jste se někdy setkala? 

To jsem nezažil. 

 

A kdyby se něco takovýho stalo u vás ve třídě? 

No tak furt dokola, že jo, furt je to vo tom samým, jo. Jako já jim můžu říct cokoliv, otázka je, jestli voni to vemou… 

Ale určitě bych se snažil jim nějakým způsobem vysvětlit, že prostě… todle zrovna není důvod, proč by měli někoho 

separovat, jo. Jako když někdo se chová jako debil, tak prostě jo, tak za to si může sám, ale todle  je prostě věc, 

kterou ty děti neovlivní, je to tak, a ty děti by na to měly mít jako… víceméně jako brát zřetel. Jestli jim to člověk 

vecpe do hlavy, to je jiná věc, no… Ale ono to obvykle zabírá, protože já vím, že občas někdo zkouší, ňáky prostě buď 

nádherný princezny nebo prostě ňáky nabouchaný chlapci, i když tam už to je o něčem jiným, ale když jim člověk 

řekne: „Za to jak vypadáš, poděkuj rodičům, za to jak se chováš, za to můžeš ty“ … Tak obvykle na tohleto sepnou, ty 

chytrý… Blbci nemá cenu říkat nic, že jo. Ale na tohle obvykle ty chytrý děti slyšej, protože ono jim to dojde, že jo. To 

znamená jedině tudy, jinudy cesta nevede, že jo. Vysvětlit, že když se smějou spolužákovi zrovna v tomhle smyslu, 

nemá moc smysl.   

 

Dobře…. Tak předposlední situace se týká slovních útoků a nadávek na toho buď homosexuální nebo domněle 

homosexuálního žáka či žákyni. S tím jste se někdy setkal? 

No nevím no… Ale to je jako… obecný zlobení nebo obecná šikana v podstatě, to je úplně jedno, jestli se mu smějou 

nebo nadávaj kvůli tomuhle nebo něčemu jinýmu… Jako já mám pocit, že ňáký tyhle akce u nás byly, ale to je zase na 

dlouhý povídání a hlavně ono se to strašně špatně poznává, jako no. To znamená… já jsem se třeba včera zrovna 

dozvěděl, že jedna slečna z devítky je jako velmi šikanovaná někým… Přitom je to holka silná, která prostě by půlku 

třídy strčila do kapsy a vona se doma hroutí, že jo, a my jsme to nikdo nevěděl… To nepoznáte prostě – premiantka, 

samý jedničky, hraje tenis, nádherná, prostě krásná holka a najednou prostě přišli rodiče, že ona se doma hroutí a 

netuší, co se děje. Takže tam jako to je závist prostě, zlomyslnost, no ale to už jsou obecný vlastnosti, že jo. Jde o to to 

vědět, že jo… Rodiče nám zakázali jakkoliv reagovat, tak potom těžko můžete něco dělat. A tam potom bych jim to 

osolil, že jo, protože v tý devítce už moc dobře věděj, kolik bije. Tam už jako ňáký velký působení tam prostě už… Tam 

bych je prostě opravdu osolil. Otázka je, co se tím získá, že jo. 

 

Hmmm, to jo. A dovedete si představit, že by to dospělo až třeba k fyzickému napadení těch homosexuálních 

nebo domněle homosexuálních žáků nebo žákyň? 

Já jsem se s tím nikdy nesetkal. Nevím. Tak to už je prostě průser, že jo. To se naštěstí u nás moc neperou… A jako 

neumím si představit, jak by se tohle už muselo řešit, no… To jako… nevím. Nevím, no.  

. 

Dobře, děkuju. A myslíte si, že je vlastně důležité ve škole proti tý homofobii nějakým způsobem otevřeně 

vystupovat?  
Já myslím, že by to mělo přirozeně prostě jít těma předmětama, který tak nějak formujou jejich vztahy mezi sebou, že 

jo. Jako asi cíleně, každý druhý úterý v měsíci to řešit ňák, to je prostě blbost, že jo. Ale to jsme u rodiny, že jo. Tam 

jde prostě o to… jestliže ta rodina to nějakým způsobem nastaví – rozumně v nějakým vztahu, který má to dítě vztah 

k rodičům a obráceně… Nějak se to nastaví tohleto – tenhle pohled na věc, tak to dítě ho úplně neotočí, že jo. Může 

se to poupravit, ale úplně se to neotočí vzhůru nohama, že jo. A líp to nastavěj ty rodiče, než já od katedry… To je 



Rozhovor č.5  Vašek 

 

tam kde jsme byli, že jo… Takže pro mě, by to měla v každým případě řešit jenom rodina, tam je to intimní prostředí 

pro to dítě… A ona to nedělá, že jo… ta spousta rodičů, spousta rodin… Takže ono to na tu školu stejně spadne, že jo, 

ale nemělo by… Tohle je intimní věc prostě, která by měla patřit k tomu rodinnýmu krbu, řečeno nadneseně. Ale 

nedopadne to tak, že jo. Ale jak říkám, tím jsme začínali, trend je obrácenej teďkon, že jo – všechno udělá škola a 

rodina prostě je od toho trošku vedle, že jo. 

 

Hmhmm. A jak si myslíte, že by ta škola mohla preventivně působit v tomhle směru?.... Napadají vás třeba 

nějaké preventivní metody? 

Ne. Tohle bych určitě neškatulkoval. To je prostě vnucování nějakýho jako názoru na svět… A jako asi… asi ani si 

nemyslím, že tadyhle v tom by tomu šlo nějak předejít… Nebo neumím… neumím si představit jak… Žádný 

společenský hry asi jako nezaberou moc, takže jako… nevím. 

 

Hmm. No ono z výzkumů vyplynuly určité metody, kterými je třeba i možné v té škole homofobii 

předcházet… Tak když jste říkal, že si třeba neumíte žádné představit, tak bych Vám teď ve zkratce mohla 

některé z těhle metod jmenovat a zajímalo by mě, jak Vám připadají užitečné a jestli je právě používáte na 

vaší škole. 

To já věřim, to oni psychologové to viděj hrozně zkresleně, že jo. To ono to… Tak to v praxi nefunguje, když máte 

před sebou 30 dětí, že jo, eventuálně ty děti pak jsou samy. Tak potom ty poučky začínaj fungovat trošku jinak… Ale 

povídejte no. 

 

Hmmm, tak první metoda se týká reakce na různé ty homofobní nadávky, označení a podobně. Připadá Vám 

vhodný, aby na to vyučující nějak reagoval? 

To je individuální. že jo. Některá třída se v tom může začít rejpat a otočit to ještě proti němu, jo… Jako asi bych to 

odstřelil, ale víc bych se v tom nehrabal. 

 

Další prevence je vlastně celkově o tom tématu sexuality s dětmi mluvit…  
No tak s tím souhlasim, to jako… Ta škola by to měla dělat, tam, kam to patří, po tý rodině… Souhlasim.  

 

Dobře, díky. Dál bych se chtěla zeptat, jestli máte ve škole nebo třeba i přímo ve třídě vytvořená nějaká 

pravidla, která by obsahovala konkrétně něco o odmítání homofobie? 

No to nemáme nikde… To jako nevím, jak by to fungovalo… Kdo by to kontroloval? To jako můžu udělat ve 2. třídě a 

dávat jim za to korálky, ale když já to našvihnu do devítky tohle, tak by se mi vysmály ty děti… Možná tak na tom 2. 

stupni v tý 6. třídě, tam jsou ještě takový mimina, ale dál už prostě… ty děti se tomu vysmějou, že jo… Jako buď to 

maj v sobě – tak je to ani nenapadne řešit, anebo jestli to s nima budu hrát, jestli si dám něco do pravidel, který 

nemůžu kontrolovat, tak to je úplně jedno.  

 

Dobře… Myslíte si, že jsou žáci u Vás na škole dostatečně informování o tom, jak mají postupovat, když se 

stanou svědky nebo obětí homofobní, ale i třeba jiné šikany?  

To jo, to oni věděj… Věděj, že se můžou obrátit na kohokoliv. Věděj, že do ředitelny může kdokoliv kdykoliv, jak z nás, 

tak z dětí, tam není problém. Vědí, že každej kantor na tohle je jak čert – na šikanu a na násilí, to jako neprojde… 

teda pokud se to zjistí. Ale voni se bojej, oni se bojej, že jo… Protože teď obecně, že jo, podívejte se kolem sebe – ten, 

kdo má vostrý ramena… To znamená, že voni se bojej jít proti tomu, že je někdo silnej a prostě je to takový, aby to 

ještě potom – a to jsou přesně ty rodiče od tý holky, jak jsem říkal – aby to se ještě neotočila proti ní. „Ona už to ňák 

do června vydrží“ – on je sice prosinec… Ale prostě, aby se to neotočilo, protože prostě… Takže když oni půjdou říct, 

že jakoby si stěžovat, tak jsme jim vysvětlili, že když – já jim to říkám sám – že když prostě mi někdo půjde říct, že 

někdo píše domácí úkol o přestávce, tak ho vyhodím. Když mi přijdou říct, že mi píchli kolo od auta hřebíkama, tak 

mu poděkuju… A to už je sviňárna, jo. To znamená, že to je ten rozdíl mezi žalováním a jakoby tou pravdou, kterou 

ten člověk by měl nějakým způsobem bránit, jo. Takže to oni vědí. Ale otázka je, jestli to ty děti udělaj nebo ne… 

Protože říkám – kdo nemá ty ramena, tak to je tak a oni to viděj, kam se podívaj, že jo. Taky slušný rodiče nám 

vynadat nepřijdou, že jo. Nám přijdou vynadat ty hulváti, který maj ty zmetky a u nás je odkládaj, že jo, na 8 hodin 

denně. Ty slušný přijdou, zeptaj se, že jo - jedničkáři, dvojkaři. Čtyřkař vám přijde vynadat 4krát do půl roku. 

 

Hmhm, děkuju… A máte na škole něco jako schránku důvěry? 

Máme no. 

 

A můžou tam děti vkládat anonymně dotazy třeba i ohledně té sexuality, ať už svojí… nebo obecně? 
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Můžou cokoliv. Takže to já nevím, jestli tam něco takovýho je, ale určitě můžou. Ono je to na ředitelce, ale oni spíš 

choděj osobně za ní, teda co já vím.  

 

Dobře… Měl jste někdy třeba příležitost zúčastnit se nějakého školení na téma homofobie nebo obecně o 

sexualitě? 

Ne, já ne.  

 

A uvítal byste třeba nějakou takovou možnost? 

Já to popravdě řečeno nepotřebuju. Já těch školení mám dost, takže já určitě ne… Ale to je teoretizování jo. Já 

tyhlety věci nemám moc rád… Ono se to moc hezky dělá od stolu, ale prostě když se člověk postaví před tu třídu, 

která prostě je jiná, tak prostě asi je dobrý, mít nějakej teoretickej základ, na kterej to člověk nabalí… Ale zase si 

myslím, po 25 letech praxe to už odhadnu, s kým prostě mám tu čest a na koho můžu vyštěknout a koho musim obejít 

ňák okolo… Takže prostě já bych tohle zrovna asi nevyhledával. 

 

Aha, dobře… Tak poslední otázka se týká primárně preventivních programů. Proběhl u Vás na škole někdy 

primárně preventivní program, který by se týkal obecně sexuality nebo dokonce přímo homosexuality a 

homofobie? 

Jo… to bylo teď někdy v listopadu snad, nebo kdy to bylo. No měsíc, dva dozadu… 

 

Jo? A na co to bylo zaměřený konkrétně, vybavujete si? 

No já si myslím, že na všechno, že tam byly homosexuality, byly tam ty úchylky jako takový… Já nevím, to by vám 

řekl preventista, já nevím, já jsem u toho nebyl… Oni nás vyženou, že jo, zaplať pánbůh… No jak kdo, ale obvykle 

nás vyženou ti terapeuti, nebo kdo to tam přednáší… Asi jako určitě tam byly… To byla dvouhodinovka, jedna se jela 

jako obecná a druhou jeli jako diskuzi. Oni nás tam nechtěli – jako kantory, že ty děti pak mluvěj víc bez nás, ovšem 

ne všude ti platí, občas dělaj spíš větší bordel, ale… No takže tohle bylo… Ty děti z toho nebyly ani otrávený, ani 

nadšený, ani euforický prostě. To proběhne a jde se dál… Ono tohohle je mraky, toho je spousta… Před 14 dny to 

byly závislosti, že jo… Fakt jako tam von je na to nějakej plán, že jo a to se plní a jede se to po těch částech… Jakoby 

ona ta škola dělá opravdu, co může, jo… Ale chybí tam to intimní rodinný prostředí, že jo… Ale jako typ programu 

byly dobře udělaný. Otázka je, co si od toho kdo veme. Když se tam nějakej adolescent předvádí, tak pak ty ostatní 

děti… Otázka je, kam to tvrdne potom… Ale jsou ty programy, no. 

 

Hmhmm… A jak Vám připadají přínosný tyhle programy? 

No mě přijdou dobrý. Jako určitě jo, určitě je to dobrý. Dokonce teď tam choděj s tou… s kyberšikanou, 

s počítačema, s facebookem – to jsou věci, který vyrážej dech i nám, že jo. Jo je to potřeba, určitě… Určitě by to ty 

děti měly vidět, tak, jak to má vypadat. Ne jenom to, co si počtou. 

 

A myslíte si, že mohou tyhle programy vést i třeba ke změně postoje u dětí? 

Určitě je může srovnat, určitě je může nějakým způsobem naformovat nebo nasměrovat. To jako… to určitě jo. To si 

nemyslím, že je úplně zbytečný. To si nemyslím. Určitě je dobře, že to je. Určitě je to lepší, než o tom nemluvit, to 

jako určitě, to jsem zažil u těch komunistů… Takže tohle je určitě velkej krok dopředu. 

 

Dobře… Tak to je vlastně všechno. Takže já Vám mockrát děkuju
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.Rozhovor č. 6 

 
Tak jestli bych Vás mohla na úvod požádat pár slov o tom, jak jste se vlastně dostala k učitelství? 

Tak … já jsem chtěla studovat matematiku a jazyk, takže já jsem hledala ve své podstatě školy, kde by to bylo možné 

a hledala jsem i takové školy, které by mi vyhovovaly časově, protože jsem v té době ještě sportovala… No a vlastně 

jsem se přihlásila na dvě školy, z nichž jedna byla pro mě hodně časově náročná a nemohla jsem ji… nemohla jsem ji 

stíhat, což byla Matematickofyzikální fakulta a vzhledem k té časové náročnosti to opravdu nešlo… Takže jsem se 

rozhodla studovat matematiku a techniko-informační výchovu, což mi vlastně bylo nejblíže. No a časem jsem se v tom 

tak nějak našla, že ta práce s těmi žáky mi vyhovuje, protože je to vlastně každý den něco jiného a zažíváte s nimi 

strašně zajímavé příběhy a vidíte vlastně i ty osobnosti těch dětí, jakým způsobem reagují, jak se vyvíjejí… No a 

vzhledem k tomu, že vlastně v navazujícím magisterském studiu mám vystudovanou Informační a komunikační 

technologii, tak třeba i na těch dětech vidíte, jak se ta technologie vyvíjí a co pro ně třeba bude zajímavé nebo na co 

vlastně budou muset reagovat ty trhy s informačně-komunikačními technologiemi… No a ještě v průběhu studia jsem 

začala částečně učit na základní škole, začala jsem tam spíš jako spravovat síť a protože tam odcházel člověk, který 

učil informatiku, tak jsem tam vlastně začala učit. No a už jsem tam zůstala. (smích) Takže vlastně na té škole, na 

které je úžasný pan ředitel, který vlastně pořádá různé projekty a je to velmi dobrý manažer tady v tomhle ohledu, tak 

jsem se potom dostávala i k různým mezinárodním akcím a tak, takže…. I třeba v tomto ohledu to bylo pro mě 

zajímavé, že i proto jsem zůstávala na té, nebo zůstávám na té základní škole. No a potom tak ňák jak šel čas, tak 

jsem dostala ještě i třídnictví no a to ty děti potom vidíte ještě z úplně jiného ohledu, i vzhledem k rodině a těm 

jejich… tomu jejich zázemí. Někdy uvažujete, že jsou opravdu dobré v tom současném světě, jak jednají a jak se 

chovají… Takže to je asi tak ňák… cesta… Cesta do školy. (smích) 

 

Dobře, mockrát děkuju…. Takže jste se dostala k učitelství takovou hezkou náhodou… to je zajímavý. (smích) 

A jak dlouho už teď vlastně učíte? 

Noo, já už jsem to teda radši přestala počítat… (smích) 

 

(smích) Nee, to nemůže být tak dlouho… 

Tak asi… 8 let. 8 let. 

 

A jaké předměty teda vyučujete? 

Mám matematiku, předměty, které jsou vlastně zaměřené na informačně-komunikační technologie a zeměpis, učím. 

 

A jak byste stručně charakterizovala školu, na které učíte? Z hlediska žákovské populace, vzdělanostního 

zázemí a podobně? 

No tak… Ta škola má opravdu nebo má relativně dobrou reputaci co se týká škol obecně, nejen v Praze ale vlastně i 

v České republice. A ve své podstatě je to zásluha pana ředitele, že takhle vlastně ta škola na tom byla vždycky 

výborně s informačně-komunikačními technologiemi, že se na ní pořádaly různé akce a pořádají se do současnosti. 

Dříve to byla jazyková škola, a jak přišel, jak přišlo RVP tak vlastně je to běžná škola… nebo základní škola podle 

těch standardů RVP s rozšířenou výukou jazyků a informačně-komunikační technologie. Co se týká populace žáků 

tak, já teďka…. Teďka nevím, co tím myslíte? 

 

No tak kolik tam chodí žáků, jestli tam chodí nějaké specifické… nebo specificky zaměřené děti, třeba jestli 

musí projít nějakým výběrovým řízením, aby se na školu dostali,…? 

Jo tak. Tak vlastně dříve to tak bylo, že vlastně do 3. třídy se dělali rozřazovací testy kvůli jazykům. Teďka už tomu 

tak není, protože máme od první třídy jazyky, takže to už tak nefunguje… Na tu školu dochází přibližně 700 žáků a asi 

300 žáků je na 2. stupni základní školy. Co se týká nadprůměrnosti nebo podprůměrnosti žáků, tak to nejsem asi 

úplně schopná říct…. Spíše je tam takový ten efekt, který je celorepublikový a že vlastně v 5. třídě nám odchází 

relativně dost žáků na střední školy, takže tím je potom třeba i ovlivněna i ta stavba žáků na 2. stupni základní školy. 

Zdá se, že… Takhle, řekla bych, že my nemáme obecně problémy s nějakou podprůměrností žáků, ale zdá se, že ta 
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škola klade docela i vysoké nároky na ty žáky, takže se třeba i občas stává, že přestupují na ňákou třeba školu, která 

je pro ně lepší třeba, i s menším počtem žáků nebo i s nějakou… třeba zvláštní péčí pro ty žáky. Jinak samozřejmě ten 

efekt je takový, že narůstá počet žáků hyperaktivních, takže máme samozřejmě i tady tyhle podklady… Výchovný 

poradci mají tady tyto podklady… 

 

A ten systém školních poradenských služeb byste u Vás na škole zhodnotila jak? 

Máme vlastně pro 1. stupeň i pro 2. máme speciálního výchovného poradce, kteří se – které se, protože jsou to dvě 

dámy, které se starají o – za prvé tu evidenci, o přihlášky na střední školy, ale třeba i o různé formy individuálních 

plánů, které jsou dávány těm žákům… Naše škola má ještě – nevím, jestli je to specialita nebo jestli je to běžné, my 

máme relativně dost žáků, kteří mají individuální studijní plán podle paragrafu 38, což jsou žáci, kteří studují 

v cizině a vlastně mají pouze třeba dodatečné komisionální přezkoušení z češtiny a Člověk a svět práce, no… 

 

Dobře, děkuju… A jak často jezdíte s dětmi třeba na různé mimoškolní kurzy, vícedenní výlety, zájezdy a 

podobně? 

No v 6. třídě na 2. stupni bývá nějaký teambuildingový, nějaká teambuildingová akce, v sedmičce je lyžák, v osmičce 

jezdí na cyklistický kurz a vlastně v deváté třídě už nejsou takové jako větší akce, protože tam už je potom problém, že 

když ti žáci udělají přijímačky na střední školy, tak je to takové problematické a oni vlastně potom ani moc netouží. 

Jinak jsou běžné výlety těch tříd na konci školního roku, na 1 až 3 dny podle toho, jaká ta třída je, jak se s ní 

spolupracuje, taky to hodně záleží i na tom třídním učiteli. 

 

A vy s dětmi jako třídní učitelka jezdíte na všechny tyto… nebo na většinu těchto akcí? 

No jo… Já teda popravdě prosazuju spíše jednodenní výlety, ale třeba více, protože ta zkušenost s přespáním 

puberťáků je… je taková trošku náročná. (smích) Teda musím říct, že se jako mi takhle nikde jako nic nestalo, co by 

bylo potřeba řešit (zaklepe do stolu), ale obecně takhle na tom 2. stupni je to v tomhle ohledu takové jako 

problematičtější, protože ty hormony jsou jako… děsné. (smích) Jinak já mám teda ráda alespoň nějakou akci tak 

v průběhu roku, která je zaměřená jakoby na stmelení té třídy…. Takže shodou okolností jsme teď v pátek byli 

v Tepfaktoru, kde vlastně ti žáci musí spolupracovat v těch skupinách, které jsou… Takže i z tohohle ohledu si 

myslím, že je třeba i ta jednodenní akce má stejný efekt jako nějaké vícedenní soustředění. 

.  

Dobře, děkuju… A teď už bych se zeptala něco trošku víc k tématu, a to sice, zda máte během svých hodin 

příležitost hovořit s dětmi o tématu sexuality? 

No tak to samozřejmě nastává… relativně dost často, zvlášť kolem té 7., 8. třídy, kde tam jsou… zřejmě nejvíce 

v pubertě, i když ono to postupně klesá… A protože mám něco jako třídnické hodiny, tak tam vlastně… se občas i 

takové věci řeší… Jako třeba i co a jak se chovat k dívkám, nebo co se třeba nelíbí holkám na klucích, když dělají a 

tak a…. Ne že bych s nimi dělala nějakou sexuální výchovu nebo něco takového, to je zaměřeno spíše do těch hodin 

výchovy k občanství a vlastně k biologii… Na tento rok myslím, že tam… protože já mám 8. třídu teď jako třídní, 

takže tam jsou vlastně zařazeny tyto… celky do těchto hodin… No ale, že bych si s nima ňák povídala o jejich 

prvních sexuálních zážitcích, tak to asi spíš ne… (smích) 

 

 (smích) Jasně…. A když už teda na tu sexualitu přijde řeč třeba v těch třídnických hodinách, tak je to spíš 

z iniciativy žáků nebo z vaší? 

Většinou… většinou je to z jejich inciativy, protože oni mají v tomto období jako problém třeba mluvit s rodiči… No, 

a protože já nejsem ňákej takovej jako pedant, že bych jim všechno zakazovala nebo že by se se mnou asi nedalo 

mluvit, tak občas přijdou samy si popovídat, někdy třeba i s rodiči a tak… Takže spíš jako z jejich iniciativy. 

 

A s jakou oblibou se s dětmi bavíte na toto téma té sexuality? 

(smích) S oblibou no… Oni mě vždycky něčím vyděsí… Ne tak jako já to beru tak jako normální běžné téma… To 

znamená, že… z toho nedělám ani žádné fópa, jakože bych vyzdvihovala jako „Jo pozor, on tady Pepíček, on tady 

jako… haraší nebo tak něco“ … Ale tím vlastně, že to berete tak jako běžné téma, tak tím vlastně, alespoň z mého 
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pohledu nedáváte těm žákům nějak najevo, že se proti tomu nějak vyhraňujete, stavíte nebo něco takového… Takže 

když prostě je potřeba něco takového řešit, tak se to prostě řeší no… Jako nemyslím si, že je to téma z mého pohledu 

jako nějak… Z mého pohledu mi to ani nevadí, ani nejsem proti, ani z toho nejsem úplně šťastná teda… (smích) Ale 

jako, že bych k tomu měla nějakej jako negativní vztah, to ne. 

 

Dobře. A myslíte si, že je důležité o sexualitě ve škole s dětmi mluvit? 

Já si myslím, že ano, že teď ty žáci v pubertě ve své podstatě tím žijí… Takže čím víc prostě se bude nějaké téma 

zapírat a nebude se o něm mluvit, tak naopak tím, že jsou ti žáci zvídaví, tak naopak… budou chtít o tom vědět co 

nejvíc, no. A pak když se jim to řekne nějak věcně a stručně a nikdo s tím nedělá nějaké velké cavyky, jakože by přišel 

učitel a řekl… Když se to bere tak jako normálně, podle mě jako i když to bere ten učitel tak jako normálně, tak si 

myslím, že jako v tom není problém, že je to téma jako každé jiné…. Tak jako musíte dneska říkat věci… o 

imigrantech a musíte se s tím nějak popasovat, tak stejně tak je to prostě s tou sexualitou… 

 

A jak se stavíte proti rodičovským iniciativám, které jsou proti tomu, aby se o sexualitě ve škole mluvilo? 

No tak jako víte co… Dneska je ten internet plný takových různých věcí, takže jako říkat, že… že by se to nemělo učit, 

nebo že by se na to nemělo zaměřovat, tak to si myslím, že je trošku jako zvláštní… A já teda popravdě jako 

nesouhlasím s takovým tím zařazováním do prvních tříd, nebo třetí třídy, ale když vidíte, jak se ty děti vyvíjejí, tak oni 

už potřebují kolikrát jako v té 5. třídě jako trošku asi něco zvědět, protože doma samozřejmě mají mámu… občas i 

tátu v současnosti (smích) a některé ty projevy té sexuality oni vlastně vidí běžně a denně, takže někdy si s tím třeba 

nevědí rady a nevědí jak to vstřebat, tak si myslím, že ta škola je taková neutrální instituce, ve které se mohou 

dozvědět nebo když o tom rodiče třeba nechtěj moc mluvit, něco k tomuto tématu…. A navíc teď jak je internet 

přesycen různými takovými jako zvláštními informacemi, tak je možná pro ty děti jako lepší, že jim to říká učitel nebo 

nějaký poučený pracovník v nějakém projektu, z té stránky úplně jiné, než mu to podá ten internet…. Protože to jsou 

někdy doopravdy jako zvrhlosti, no… 

 

A od jakého věku Vám připadá vhodné to téma sexuality s dětmi řešit? 

Tak já si myslím, že, tak jak jsem říkala, tak nesouhlasím s tím, aby to bylo v nějaké té 1. – 2. třídě… Já si myslím, že 

optimální věk, je třeba… 6. – 7. třída, kde já třeba na těch žácích pozoruju takové ty začátečnické… puberťácké… 

výlevy… Takže si myslím, že tam je to třeba i… A samozřejmě mě to jde i s vývojem těch dětí… Ty dívky některé, mám 

zkušenost třeba, že už menstruují v 6. – 7. třídě, tak jako zapírat, že by se nemohly stát těhotné, tak to je podle mě už 

dneska jako sci-fi. 

 

To určitě… A v jakých předmětech vlastně, nebo i při jakých jiných příležitostech Vám připadá vhodné tu 

sexualitu s dětmi řešit? 

No tak určitě je to… nějaká občanská výchova… No ono jako dneska se ty předměty tak jako prolínají, že já na to 

třeba narazím občas při informatice, když zpracováváme třeba reklamu nebo média nebo něco takového… tak 

obecně masmédia jsou plná… tady různých filmů… ať už jakýchkoliv, i v reklamách to prostě vidíte… Takže podle mě 

na to narazíte v různých předmětech. Asi se to teda nejvíce hodí k té výchově k občanství, do biologie asi určitě, když 

se rozebírá člověk, ale myslím si, že na to jako narazíte v různých předmětech… i třeba když učím zeměpis, tak 

narazíte na různé rozdílnosti, jak vypadá člověk, jak se třeba… bere… domorodý kmen nebo, že mají úplně jiné zvyky 

a tak. Podle mě na to narazíte v různých předmětech… tak kromě matematiky asi nebo v takových těch vyloženě 

exaktních vědách…. Jako ve fyzice, když zkoumáte difuzi, tak asi ne, ale tak jako myslím, že se to prolíná všemi 

předměty a tím jak je ta společnost… tak jako humanitně zaměřená, tak i ta tendence je… mezi-předmětovost, no. 

Takže na to narazíte všude. 

 

A měla jste někdy příležitost hovořit s dětmi o různých podobách té sexuality? Třeba o homosexualitě, 

homosexuálních lidech a podobně? 

No tak… oni na to jako hlavně narážejí… jako v takových těch… vztazích jako mimo třídu, nebo jako mimo tu 

výuku.… To znamená, když jsme na nějakých akcích, tak vidíte jakože… Třeba když… já nevím… když se kluci 
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obejmou za ramena, tak někdo to bere jinak než… než jako přátelské objetí a tak, takže tam někdy jsou vidět i takové 

jako „Nee, nedotýkej se mě, fuj a tak“, ale v té výuce ani moc ne no.  

 

A setkala jste se někdy s pojmem homofobie? Co podle Vás tento pojem znamená? 

Homofobie… to je nějaký strach nebo odpor z homosexuálů… ne?  

 

Ano, ano, přesně v tomhletom kontextu se to slovo používá.  

Jo? Jsem se trošičku zarazila… (smích) 

 

A odkud si myslíte, že se ten strach nebo odpor bere? Z čeho vychází? 

No tak je to z odlišnosti toho člověka, jak se chová nebo jak vlastně asi reaguje i… ne vlastně jako to, co má uvnitř, 

ale to, co dává k dispozici navenek jako ostatním lidem, tak v té naší společnosti je to takové asi neadekvátní, třeba, 

nebo lidé si myslí, že je to neadekvátní, tak se podle toho chovají, no… 

 

Dobře a myslíte si, že se něco takového vyskytuje nebo by se mohlo vyskytovat i mezi dětmi u vás ve třídě nebo 

i ve škole obecně? 

Tak vždycky se někdo takový najde… to nemůžu tvrdit, že ne. Ale že bych třeba teďka přišla na nějakej konkrétní 

případ, tak to asi ne… Vzpomínám si, že jsme měli takovýho jednoho kluka, který třeba se úplně vyčleňoval 

z kolektivu chlapců, takže si zažádal, tam zase ho vnímaly strašně výborně holky, takže měl třeba i tělocvik jakoby 

s holkama, že se i vlastně… s nimi i více kamarádil a že vlastně tímto způsobem třeba, asi třeba ta jeho jiná sexualita 

byla docela i v pohodě vnímaná, tím že měl kolem sebe kolektiv těch holek, které ho braly, a které vlastně to nějak 

jako nebraly… špatně. A naopak někteří kluci mu to jako i záviděli, že se baví víc s těmi holkami, než oni by jako 

třeba mohli… nebo ty holky by jim dovolily no. 

 

A ty kluci ho vyčleňovali z toho svého kolektivu proti jeho vůli nebo spíš on sám chtěl být s těma holkama? 

Nebyl s tím nějaký problém? 

Spíše jako on sám se vyčleňoval tady tím, jakože vlastně… s nimi moc nic nechtěl mít společného…, že si spíš 

myslím, že z jeho strany. Já jsem v té třídě popravdě učila jednu hodinu informatiku, takže… jsem ale ani 

nepozorovala, že… Někdy poznáte, že prostě se k němu chovají ostatní špatně nebo tak. Tady zrovna v tomhle 

případě jsem nepozorovala, že by zrovna…, že by ho ty kluci nějak odmítali, nebo že by se k němu nějak chovali zle. 

 

Takže to je docela pozitivní zkušenost s přijetím toho jinak orientovaného žáka… A setkala jste se s nějakou 

negativní zkušeností u dětí… v téhle oblasti? 

No teď si teda… asi nic nevybavuju… 

 

A setkáváte se někdy u dětí s nějakými homofobními nadávkami, vtipy nebo označeními? Jako třeba když si 

děti nadávají do „teploušů“, „leseb“, označují něco jako „teploušský“, „gayský“ a podobně? 

No (smích)… občas to jsou oblíbené nadávky… Tak v letošním roce už asi ani ne, teda když mám teď tu osmičku, ale 

třeba loni bylo jedno období, kdy se čestovali takovými nadávkami a… a nebylo to vůbec jako příjemné… i 

k řešení… protože oni totiž ty nadávky, já jsem potom pochopila, že oni ty nadávky neberou ve své podstatě ani jako 

homofobní nadávky… Jako „Ty jseš…“ – když to řeknu: „Ty jseš teplej, ty máš na sobě dneska růžovou, nebo ty máš 

na sobě světle modrou“, takže oni to tak ani neberou, spíš tím dávají tak jako najevo, nebo aspoň to, co jsem 

vypozorovala já v té své třídě, že najednou ten člověk se jako něčím liší, a že to třeba nedokážou jen dostatečně 

dobře vyjádřit… Protože třeba jim nepřipadá divný, když si řeknou… teďka strašně moc se omlouvám diktafonu, 

když si řeknou „Ahoj pičo“. To jim prostě jako nepřipadá urážka… třeba jak bysme to chápali my, že jo, že když si 

řeknou „Čau vole“, tak už to byla taková jako mírná nadávka… A nevím jako jestli ta řeč tak jako postupuje nebo 

tak něco, ale ono jim to ani jako nadávka nepřipadá, až když jim to třeba jako vysvětlíte nebo se s nima o tom bavíte, 

tak jako teprve potom občas některé ty nadávky vynechávají….  

No ale nejhorší to bylo teda loni (smích), jakože tam hodně i tady těchto nadávek padalo…. A já mám teda i takovou 
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tu…, to vždycky záleží na těch skupinách, jaké máte v té třídě, takže se tam objevovali i takové, takoví ti 

metrosexuálové a tadyhle jako…. A dva nebo tři kluci se začali takto oblékat a snažili se jakoby… zapadat do jiné 

skupiny, nebo sami se tak stylizovali. No ale pravda je, že časem, asi třeba to bylo tou pubertou, z toho jakoby vyšli a 

teďka už se… Byli třeba oddělení chviličku, třeba dva měsíce nebo tak, a teďka už se zase včlenili jakoby do té 

skupiny… No já třeba mám, jsem měla jednoho kluka – to už je úplně o něčem jiným – který se strašně toužil po tom 

chodit do školy v košili a v obleku, nebo jako v saku…. A maminka mu jako nemohla vysvětlit, že by to bylo jako… 

neadekvátní vzhledem k té skupině, která tam je… A zajímavé bylo, že on tak i párkrát přišel a ty děti ho vnímali jako 

strašně pozitivně, jako hlavně holky teda, že vypadá jako pěkně a tak… Takže mu to i zvedlo sebevědomí a tak, no. 

 

Tak to je zajímavý, že vlastně jedna ta odlišnost je jakoby „trestaná“ vyčleněním z kolektivu… a jiná odlišnost 

je zase jako braná pozitivně… 

No… a tak spíš je to teda jako negativní… To vidíte, že když přijde jako učesanej kluk takhle s tou vysokou patkou, 

tak na něj na první dobrou reagují i třeba nějakým způsobem i špatně… Ale většinou se to jako srovná, tím že, buď si 

to ten žák nějakým způsobem oargumentuje, jako co se mu na tom líbí…. Oni mají různé vzory, takže i třeba podle 

těch vzorů se různě češou a oblékají a tak…, takže když si to jako odargumentuje a když je to dostatečně silná 

osobnost toho žáka, tak…, aspoň v té mé třídě s tím jako takový problém není.  

 

A když teda nějaký z těch kluků přišel nějak učesanej nebo víc upravenej, tak už ho ostatní označovali, že je 

teplej? 

No možná jo… To já zase nemůžu říct, jestli jo nebo ne, ale spíš mu říkali jako něco takového toho typu jako „Ježiš, 

ty jseš dneska ale sladkej.“, jo jako něco takového…, tak to se tam asi projevilo, ale asi to taky není těm dětem asi 

příjemné… Ale zas, že by to byly takové jako absolutní nadávky jako „Ty jseš teplej, a my se s tebou teďka nebudem 

bavit…“, to ne… Ale jako určitě tam nějaké takové nadávky padaly. Já mám jednoho kluka, kterej si občas jako 

strašně rád hraje, že jako „Jako že dneska, že si se mnou teda jako bude povídat“ … Jo, takže on to tak hraje 

(smích), no a někdy to není zábavný, to vám řeknu teda…, protože jsem popravdě chvilku - asi první měsíc 

přemýšlela, jestli to fakt hraje, nebo jestli je to pravda…. Ale tím jak máte tu skupinu těch dětí, tak to jako víceméně 

nevnímáte. Potom vidíte jako, jak se ten žák chová… nebo spíš jako ne jak se chová, ale jak se k němu chovaj ty 

ostatní, protože… to je podle mě jako… důležitější než třeba to…, jak se k němu chovám já, že jo… že buď ty jeho 

vtipy vezmu, nebo mu řeknu, že je to nevhodné, nebo tak něco, ale… 

 

A jak třeba na tuhle situaci reagujete? Na tyhle různé narážky na homosexualitu? 

Tak jako, já špatně docela (smích). To znamená, že se to snažím spíš tak jako… pacifikovat, aby tady tohle… 

nevznikalo… Jenomže víte co, když strašně moc zakazujete, a vidíte, jakože to není ta úplně správná cesta, že 

prostě…, že když budu tisíckrát dítěti říkat, ať se kouká do učebnice a ať se nehoupe, tak to stejně nebude mít žádný 

výsledek, protože naopak se bude ještě víc houpat a bude mít tu učebnici někde pod stolem zavřenou… Takže podle 

mě, jako čím víc se člověk tady do těch věcí vrtá, když to jde jakoby do té osobnosti toho žáka, tak tím si myslím, že je 

to jakoby špatné pro tu skupinu…, protože ta skupina si to sama jako ve své podstatě porovná, aspoň tak, jak to vidím 

já… Ale zas na druhou stranu nejsem ani psycholog, jsem spíš pedagog, který je má naučit nějakou látku…, a mohu 

jim pomoct s motivací, nebo s tím, aby se cítili dobře a bezpečně, ale s tou…, ať už je to jejich sexualita nebo jejich 

hra, tak s tím se podle mě musí vyrovnat sami.  

 

Hmmhm. A vnímáte ty nadávky a tyhle hry a narážky na homosexualitu jako nebezpečné nebo rizikové? 

No… tak to strašně záleží na tom, jak odhadnete tu skupinu… teda takhle to beru já. Že když třeba odhadnu tu 

skupinu, že je to jejich momentální hra, tak na to většinou nereaguju, ale když vidím, že to je nějaké dlouhodobé… že 

prostě tím obtěžují úplně všechny… všechny učitele, všechny tím deptají, tak to samozřejmě potom řeším. Nejdřív 

nějakou domluvou s nimi ve skupině, tak aby u toho nebyli ostatní, potom s nějakým nezávislým svědkem 2-3 žáky 

zvlášť…, abych viděla náhled jiných, jak moc jim to třeba vadí, jestli si myslí, že to třeba jenom hrajou nebo jak je 

jim to příjemné nebo tak… A tím to vlastně mohu sdělit zprostředkovaně těm, co to jakoby hrají třeba nebo nehrají, 

aby věděli, jak ta skupina reaguje… A když to nepomáhá, tak většinou s rodiči se to potom řeší dál, ale to se mi snad 
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stalo… jednou za poslední dva roky, že bych nějakou takovou situaci ohledně této problematiky musela řešit s rodiči. 

 

Myslíte si, že tyhle homofobní nadávky používají i na jiných školách? 

Stoprocentně úplně… jako všude. Podle mě to má dost i souvislost s tím…, že se jim to zdá běžné… Zdá se jim to 

běžné i kvůli různým médiím, kvůli televizi, to, co se vysílá v televizi a kvůli i třeba sociálním sítím a tak, tím že ty 

žáci mají lepší přístup k informacím, třeba přes ten facebook nebo přes internet. Tak asi to co mě pobuřovalo nebo 

asi moji maminku pobuřovalo mnohem více, tak dneska se to tolik nevnímá. Myslím si, že v tomhle je tahle situace 

mnohem otevřenější, než byla kdy dřív, ale je to dobře i špatně… To asi není jednoznačná odpověď. 

Hmm… a když by u vás ve škole nebo v nějaké třídě se objevily nějaké negativní postoje vůči homosexualitě, 

dovedete si představit, k čemu by to mohlo vést? V čem by mohlo být to riziko? 

No tak to riziko vždycky, nebo teda aspoň tak, jak to chápu já… nejhorší v tom je to vyčlenění z té sociální skupiny, 

ve které se ty žáci musí pohybovat denně 5 - 6 hodin… Každý člověk je ve své podstatě dost citlivá bytost. Takže si 

dovedu představit, že to porušuje i tu osobnost toho žáka a jeho vnímání reality a jeho chování … a tady vlastně… 

pokrucuje tu jeho osobnost. A to nejen když si třeba… přizná, že je jiné orientace, tak se s tím sám musí vypořádat a 

ještě se musí vypořádávat s tím, jak na něj reaguje třeba špatně ta skupina. Což potom znamená, že si dovedu 

představit, že to může vést k depresím a mnohem horším stavům. Tam musí být dobrý pozorovatel nebo prostě… musí 

být úplně jiná práce s tou skupinou. Co si myslím, že nejhorší je, kdyby se ten žák nebo kdyby se to týkalo více žáků, 

by odešli z té třídy někam jinam, protože tím by se dalo najevo, že ta skupina vlastně… je vyhnala, že kdokoliv se 

bude chovat proti té skupině nějak jinak, tak že vlastně to bude podpořeno tímhle způsobem. Když vememe třeba i 

psychologa ve škole, na kterou dochází, takže i ty žáci mohou si s ním třeba promluvit nebo i třeba i ty rodiče, když to 

třeba začnou vnímat a tak… A myslím si, že to vyčlenění z té skupiny je to první to, co může třeba i ten učitel 

pozorovat, no a potom samozřejmě nadávky…, i třeba šikana, si myslím…, hlavně ta slovní šikana - ne že teda kdyby 

se mlátili by to bylo lepší, ale ta slovní šikana je pro ty žáky strašně obtížná obzvlášť v pubertě, když si tvoří svoji 

osobnost a když… ten žák se potom se začne vnímat špatně, tak potom vnímá naopak špatně i tu skupinu… třeba 

těch… dětí, jak na něj reagují, že si i sám vytváří nějaké předsudky proti obecně… těm žákům, dětem nebo obecně 

ke svým vrstevníkům. 

 

Hmm, dobře, děkuju. A jaké zdroje vlastně podle vás přispívají k formováním postojů dětí k těm 

homosexuálním jedincům a k homosexualitě obecně? 

Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlela… Jakoby ty postoje - ty negativní vzhledem k homosexuálům? 

 

Negativní i pozitivní. Co má jakoby vliv na to, jaký si dítě vytvoří postoj k homosexualitě a homosexuálním 

lidem? 

Já si myslím, že ten základ je z rodiny - třeba jak maminka, tatínek, babička, dědeček reagují třeba na dvě holky, jak 

se drží za ruce, tak tam to podle mě jako prvotně vzniká. Pak samozřejmě ta třída, jak se k tomu staví… nebo ta 

sociální skupina, do které dochází často, to je jedno jestli to je kroužek vzpěračů nebo já nevím, baletní kroužek nebo 

něco… Takže si myslím, že ta … jakoby ta skupina, kde se pohybuje nejčastěji, ve své podstatě formuje je v těch 

názorech, protože… i když si ty žáci třeba nějaké názory vystaví a teď vidí, že se prostě ta společnost chová úplně 

jinak k nim, že ten táta to bere jinak, máma to bere i jinak, tak si vlastně najde nějakou tu cestu mezi tím… To je spíš 

jako z rodiny…, protože to třeba i vidíte, že ten žák vám řekne: „no ale máma říkala, že tyhle lidi by se měli střílet“, 

třeba. Nebo… prostě stačí někdy taková věta, co jsem teďka zažila v tramvaji úplně děsnou jakože… Máma říká 

3létemu nebo 5letému dítěti, když tam seděly dvě holky na sobě a hladily se nebo tak, a říká: „A jestli dopadneš 

takhle, tak už tě nikdy nechci vidět“. Takže tady tohle v těch dětech roste a roste to s nimi… ty postoje. Ale jako 

změnit postoj u puberťáka jako k nějaké takové sexualitě je strašně obtížný. To prostě ne. To je na psychiatra nebo na 

psychologa, ne na učitele. 

 

S tím souvisí další otázka. Jak velký vliv má na formování postoje škola? 

… Jak velký škola… no… eee… asi velký…, když vlastně… spíš možná… než škola jako obecně, tak možná i třeba 

osobnosti těch učitelů. To znamená, že když se vyskytne učitel, který podporuje nějaký názor a říká ho zcela jasně a… 
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otevřeně, a navíc to je třeba člověk charismatický, kterého ty žáci berou, tak to na nich určitě zanechává různé 

následky. Ale škola obecně… nevím, jak by mohla jako… Škola zanechává nějaké důsledky, protože tam je minimálně 

6 hodin denně. Takže kdyby na něm škola nezanechávala žádné důsledky, tak to znamená, že neumí číst a psát. Ale to 

dítě tam vidí strašně moc typů vazeb, sociálních vazeb s kamarády, s nepřáteli, s touhle paní učitelkou, která je děsná 

a s touhle, která jim nadává, že nic neumí a tak… Strašně berou i špatně… když prostě ty učitele se je snaží i podvést 

v tom, co měli dělat, neměli dělat. Takže kdybych řekla, že škola nemá žádný vliv, tak to není pravda, ale spíš třeba… 

je to tak na bázi těch učitelů a toho učitelského sboru, který se k tomu určitým způsobem staví i to třeba, jak ten 

učitel s těmi žáka třeba mluví, když zatabuizuje nějaké téma… Třeba, že třída je červená… tak to je špatný příklad… 

tak třeba, že je ve škole vozíčkář nebo něco takového, tak ta skupina na to reaguje, a ona si to nějak přeloží to 

jednání toho učitele. No a podle toho, si myslím, že se dost dokáže deformovat, stejně se tak… Jako fakt si ty děti 

mezi sebou říkají, co je trendy a co si myslí, že by měli nosit a s čím by měli spát… Takže jako si myslím, že… spíš ta 

společnost… ale jo… ta škola hodně. 

 

A myslíte si, že ty konkrétní vyučující mohou postoje dětí v téhle oblasti přímo nějak ovlivnit - ve smyslu 

změnit k lepšímu? 

Podle mě děti jsou strašně senzitivní na to, když učitel říká něco a myslí si něco jiného. Takže odhadnou, jaký ten 

učitel má názor… Spíše podle mě než ten učitel, tak si třeba myslím, že… nějaký externí člověk, který vidí tu skupinu 

úplně jinak, dokáže třeba i tomu učiteli poradit z toho jiného náhledu, jak třeba s tou skupinou pracovat, protože… i 

třeba já když už mám ty děti 3 roky, tak ať chci nebo nechci, tak na ně mám vybudované určité názory a určité 

stereotypy… A v tomhle si myslím, že více dokáže pomoct nějaký ten externí člověk, který si tam na hodinu sedne a 

řekne z toho vnějšího pohledu, co by se tam třeba mohlo dít, jak třeba ty žáci i reagují a tak… Jaká byla ta původní 

otázka? (smích) 

 

(smích) Jestli mohou ty konkrétní vyučující změnit postoje dětí k lepšímu? Co si o tom myslíte? 

Já myslím, že mohou, ale… musí to být učitel, kterého ty žáci berou, kterého berou jako partnera pro tu komunikaci, 

ne pro toho, který jim bude říkat: „tohle se nesmí a takhle mluvit nesmíš“. Spíš s nima rozebírat…, což jako ten 

učitel, když má 30 žáků, tak mnohdy je docela složité. Ale může působit na ně, i tím když jim říká: „tohle nesmíš a 

takhle to není správně“, tak je to určitě postoj toho učitele, který demonstruje to, co se mu nelíbí, a tím může… 

neříkám, že by úplně mohl měnit postoje těch žáků, to je asi dost silné, ale může měnit ten pohled na tu situaci, která 

třeba konkrétně nastala. 

 

A myslíte si, že naopak by mohl vyučující u těch dětí, byť nevědomě, přispět k tomu, že by ty homofobní 

postoje založil nebo by přispěl k tomu, že by se šířily a prohlubovaly? 

No založit nevím…, to nedokážu říct, to by musel být opravdu nějaký extremista učitel. Ale podpořit vývoj té situace, 

to si dokážu představit, že jo. Mnohdy i jako omylem, když jakoby slyší nějakou reakci, ne třeba úplně úmyslně, ale 

prostě přidá, zdůrazní nějakou tu situaci. To si myslím, že může nějakou takovou neadekvátní reakcí podpořit. 

 

A znáte nějaký takový příklad ze svého okolí?  

Že to jako podpoří tyhle negativní…?  

Ano, i třeba nevědomky.  

Jako předsudky tohoto typu? 

Nemusí to být ani tohoto typu, klidně celkově, obecně. 

No já jsem měla jednu kolegyni, která vlastně neustále srovnávala svoje děti s těmi všemi žáky. To je něco, co ty žáci 

nikdy nemohli překonat…: „Moje dcera nebo můj syn to dělá tak a tak, a proč to nemůžete dělat stejně vy?“ Tak na 

to žáci hodně špatně reagovali. A… takhle si asi…, co se týká takových nějakých prohlubování… no… nevím… No a 

ještě občas… jsem ještě občas takové narážky viděla u bývalé kolegyně tělocvikářky, která to ale zase naopak brala 

úplně jinak. Třeba… když se třeba holky nechtěly převlíkat před sebou, tak narážky typu „Podívej se, vždyť jsme 

všechny úplně stejný“, tak jako tohohle typu, to mi občas trochu nesedlo, když jsem věděla, že ty holky jsou trochu 

„shy“, že jsou prostě stydlivé a nesrovnaly se s tím svým tělem. Takže je třeba…, ne nutila, že by je nutila násilím…, 
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ale nepodporovala to, že by je poslala se převlíct jinam… To byla ještě taková nějaká situace… Spíš třeba… muži 

jako učitelé, nedokážou občas reagovat dostatečně pohotově na tyhle věci, si myslím, že ty učitelky jsou v tomhle 

mnohem vnímavější. Co třeba vidim třeba na učitelech u nás, ty s tím asi budou mít víc problémů, než třeba ty 

učitelky. 

 

Hmm, dobře děkuju… Dál bych se chtěla zeptat, jak byste charakterizovala žáky a žákyně, kteří mohou být 

ohroženy nějakým homofobním obtěžováním nebo homofobní šikanou? Jestli je možný je v kolektivu nějak 

rozeznat a podle čeho, případně? 

Já myslím, že dneska se to už snad ani nedá poznat, protože… Dá se to poznat třeba na tom chování toho žáka… Jak 

by se dala poznat šikana, že ten žák bude vyčleněn z kolektivu, nebo žáci. Když je to holka nebo kluk a kdykoliv, když 

to dítě něco řekne, tak to nikdo nebude brát vážně, bude se dít něco jako takový to: „Jojo, to zase říkal Pepíček, no 

jasně“ a začnou si třeba šuškat. Tak bych poznala, že se jako něco v té třídě děje, že nějak špatně reagují na to dítě, 

že mluví. 

  

Dobře, děkuju… A jak jste třeba před tím mluvila o těch chlapcích, o těch metrosexuálních, ty se od ostatních 

chlapců ještě nějak liší nebo lišili? 

Oblékáním nebo třeba jiným chováním k těm holkám.  

Aha, a v jakém smyslu? 

Takovým milejším, pěknějším, žádné pošťuchování nebo tak, citlivějším chováním… Já nevím, co bych vám řekla… 

V té třídě prostě poznáte, když to dítě je jinde, když ta skupina s ním nesouhlasí, s názorem, cokoliv řekne a tak. A to 

si myslím, že je první signál pro toho učitele, ať už to je na bázi sexuality nebo něčeho jinýho, třeba jiných zájmů. 

Popravdě ty kluci mají tak rozdílné zájmy, že to je od… ať přes drony jeden kluk… nebo pár kluků tam je velmi 

nadaných na hudební nástroje, jeden tančí a…, takže jako myslím si, že v současnosti je docela těžké na první pohled 

poznat, jestli to je jinou orientací, jeho zájmy nebo přístupem rodiny nebo vlastně, co to je… Možná, že to je tím, že 

já to ani nevnímám, takže na to ani nedokážu odpovědět. 

 

Takže odlišnost těhle žáků nebo žákyní není podle vás jasná na první pohled?  

Ano, až pak na základě dalších rysů nebo co vám pak to dítě řekne. 

 

A jaké je podle vašich zkušeností postavení takto odlišných žáků nebo žákyní v kolektivu? 

Já už jsem to popisovala s tím klukem, tady tím…, když se mi vytvořila ta skupina těch metrosexuálů těch dvou, třech 

kluků loni, tak se… projevovala jejich uzavřeností, té skupiny. Oni tři byli vlastně spolu, a i když se měli dělit na 

jazyk nebo něco jiného, tak to pro ně bylo obtížné, že se vlastně nějakým způsobem oddělovali. Že vlastně i na 

konverzace nebyli společně. 

 

Aha… Ale vy jste říkala, že se to pak srovnalo, tak co vedlo k tomu, že se zase zpátky včlenili do toho třídního 

kolektivu? 

Přišly prázdniny…, že přes ty prázdniny se to zase samo vyřešilo, nevím, co se stalo. 

 

A co by podle Vás mohlo být pro tyhle žáky či žákyně nějak nebezpečné, rizikové? 

… Co by pro ně mohlo být rizikové? Ve škole? Tak asi na první dobrou občas reakce učitele… a… to určitě…, když 

by upozorňoval na jejich odlišnosti, protože ty ostatní žáci si toho předtím nevšimli a najednou si toho začnou 

všímat, tak to… no a… Co ještě by tak mohlo…? Třeba jejich rozdílné chování v jídelně při stolování, vlastně jejich 

rozdílné chování obecně i třeba v šatnách. Si myslím, když není něco typické pro tu skupinu, tak je to z té skupiny 

prostě vyhodí. A to může být maličkost. To může být třeba jako…, že kouká do mobilu přes vnitřní kameru občas, že si 

porovnává účes nebo něco takového. To může být úplná maličkost podle mě, včetně toho když mají kreslit, a všichni 

kluci si vyberou kreslit auto a oni si vyberou kreslit strom nebo jablko nebo já nevím co, hvězdičky. Takže myslím si, 

že ze začátku jsou to takové malé drobnosti, které upozorňují, bohužel učitel je někdy ten, který to jakoby strhne tu 

pozornost na tu konkrétní věc. 
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A věnujete těmhle dětem ve třídě nějakou speciální pozornost, jako monitorujete třeba tu jejich situaci? 

Jako že bych si dělala záznamy, to přímo ne. Já spíš tak jako sleduju, jak se mezi sebou baví nebo jak reagují jeden 

na druhého, protože… ten žák se podle mě musí cítit v té třídě bezpečně, jinak to je špatné. Takže jako zápisky nebo 

tak si přímo nedělám, spíš mi ty žáci dávají sami impuls, jakože se jim něco nelíbí, že jim je špatně… Já mám třeba 

holčičku, která je hodně labilní, takže třeba hodně často brečí, protože se jí něco nelíbí…, spíš ten citlivý postoj a 

to… ukázat tomu dítěti, že jsou i jiné zájmy než je ta škola, že ta škola ve své podstatě není všechno. Že tam je sice 6 

hodin, ale pak má další skupinu, kam dochází, ať už je to skaut nebo koně nebo něco jiného, kde se může realizovat a 

ukázat mu, že to není jediné prostředí, pro které musí žít, když to jinak nejde… 

 

Dobře, děkuju… Tak ta homofobie se vlastně podle výzkumů vyskytuje v různých situacích mezi dětmi ve 

škole. Já bych Vám teď ráda některé z těch situací v krátkosti představila a zajímalo by mě, jestli jste se 

s něčím podobným třeba setkala, případně jak se to řešilo nebo, jestli si tyto situace dovedete představit a jak 

byste je řešila? 

Hmmm. 

 

Tak první situace se týká toho, že ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec nebo žákyně, která 

se neprojevuje jako typická dívka. Vy už jste vlastně mluvila o tý skupince chlapců.... Napadají vás třeba ještě 

nějaké podobné případy? 

To asi ne… Teda v téhle skupině zrovna těch žáků ne… Mám třeba ve třídě holku, která… ne že by se nechovala jako 

holka, ale ona má strašně dospělé názory. A tím jak má dospělé názory působí výjimečně v té skupině, ale to je třeba 

způsobené tím, že je doma s bráchou, že se musí o toho bráchu starat, takže ona je víc vyspělá v tady v těch věcech 

sociálních, takže dokáže zpacifikovat kluky, když dělají nepořádek, protože má občas k nim přístup jako jejich matka 

nebo jako k tomu svému malému bráškovi, takže občas tam dochází k takovejm zajímavejm situacím, jako ne že je by 

je bila nebo mlátila, prostě pacifikuje, ale to si myslím, že není chování, že se neslučuje, že by to byla míň holka nebo 

tak. Spíš jako zrovna v této skupině tam byli ty kluci na tu první dobrou, co si vzpomínám… Ale i obecně, měli jsme 

třeba i holky, které hrály fotbal nebo takové tvrdší sporty nebo dělaly karate, takt se potom chovaly trochu odlišně a 

trochu jinak, ale to si myslím, že bylo třeba kvůli tomu sportu, který byl třeba tvrdší, takže se chovaly, jakoby ne míň 

jako holky, ale úplně odlišným způsobem, který byl třeba jiný pro tu třídu. 

 

A jak byly tyhle dívky vnímaný tím třídním kolektivem? 

Tak třeba ta moje holka, co jsem o ní mluvila… Já mám ve třídě totiž málo holek, takže ty holky drží tak jako po 

kupě, takže ta v té třídě není tak jako vyčleněná. No a ta florbalistka, co jsem o ní mluvila, ta měla spíš takový 

problém, že jak byla v národním týmu, tak v tý škole moc nepobývala. Takže když už pobývala ve škole tak neměla tu 

skupinu…, s kým si povídat. To je jako, když k někomu přijdete na návštěvu, jste tam týden a pak zase 14 dní ne. Tak 

že tam jsou jiné vztahy, byla více sama a nebavila se tolik s těmi lidmi. a ty kluci byla zase úplně samostatná 

jednotka… Já jsem měla ještě jeden takový zajímavý zážitek, že jsem měla předtím to třídnictví. A tam jsem měla ve 

své podstatě tři skupiny takové zajímavé. Protože byly to dvě takové skupiny s nějakými centrálními osobnostmi a 

potom takové ty děti, které byly většinou samy, takový jakoby rádoby ty outsideři, kteří měli jednoho nebo dva 

kamarády. A mně se stala strašně zajímavá věc, že tahle skupina těch outsiderů byla větší než ty dvě bojující skupiny, 

takže když se tyhle děti mezi sebou domluvily a vytvořily tu velkou skupinu, tak úplně odrazily tyhle dvě velké skupiny 

mezi sebou bojující rádoby a úplně je zrušily. Takže tam bylo vidět, že se ty outsideři vlastně…, nebo ty, co nebyly tak 

úplně dobře s postavením, oproti tomu, jaké by chtěli, se spojili, vytvořili velkou skupinu a fakticky rozhodovali o 

všem co se tam dělo. Takže naopak vyčlenili tyhle velké osobnosti. To bylo velmi zajímavé, jsem nikdy neviděla, 

kdybych to četla v knížce, neuvěřím. A tam třeba zrovna v té skupině, byla holčička, která se moc jako holka 

nechovala, byla krásná, měla dlouhé vlasy, ale ona byla velmi nadaná na matematiku a na tyhle přírodní vědy, takže 

ve své podstatě jí jakoby … bylo to částečně i tou rodinu, a jí ve své podstatě nešlo o to, jak se obléká, do čeho se 

obléká, ale šlo ji o to, co umí, což mezi těmi dětmi to působilo jako opravu výjimečně. Ona byla taková opravdu 

zvláštní, ona se v podstatě, dva nebo tři roky neprojevovala…, teďka, jak jsem si to zpětně uvědomila,… jako holka, k 
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tomu co ty holky zajímalo v té době v té pubertě. 

 

A ta měla jaké postavení v tom kolektivu? 

No ze začátku to bylo takové těžké, ale ona měla jednoho kamaráda, se kterým chodila snad od MŠ, a oni se jako 

strašně dobře drželi pohromadě, takže tu šestou třídu jako velmi dobře dotáhli. Takže to spolu jako velmi dobře 

přežívali a teďka už je třetí ročník na Kepleru a má samý jedničky, ona si našla ještě jednu kamarádku a to jí 

v podstatě stačilo. 

 

Další situace: Ve třídě je žák nebo žákyně, který má homosexuální rodiče, sourozence apod. a v té třídě by se o 

tom vědělo… Setkala jste se s podobnou situací? 

Osobně jako z těch třídních schůzek nebo tak, jsem se s takovou situací nesetkala, to si ani nedokážu představit, jak 

bych na ni i reagovala. To si asi nedovedu představit z toho pohledu spíš… zákonného zástupcovství. Já bych to spíš 

brala z té podstaty, jako jestli mohu člověku, který není otec nebo matka, předat toho žáka, když si pro něj třeba 

přijde k autobusu.  

 

A dovedete si představit, když by se o tom, že má nějaké dítě homosexuální rodiče, nebo nějaké blízké 

příbuzné… emm když by se o tom dozvěděly ostatní děti ve třídě? Jak by to probíhalo? 

To určitě by z toho mohl být problém, to vždycky když je něco netypického pro ty děti, tak z toho kouká nějaký 

problém, to si myslím, že jo. A to by mohlo být možná i terčem posměšků těch dětí, že když jakoby tvoje maminka 

nebo tatínek jsou takový, tak ty jsi taky takovej. Tak to by mohl být i základ pro nějakou šikanu. Ale zajímavé je, že 

vám ty rodiče… řeknou, jak ty vztahy fungují nebo nefungují… a podle toho ve své podstatě můžete i jednat…, jestli 

je třeba dominantní matka nebo otec, to třeba i poznáte, když něco třeba nefunguje, tak to třeba i poznáte…, protože 

třeba u nás se vyskytla rodina, kde byly odebrány děti matce, a byly v opatrovnictví babičky, což byla velice zvláštní 

situace, ale spíš zvláštní pro školu, než pro ty děti, které to jakoby naopak… Ty skupiny, když to byli ty nebo ty, 

protože to byli sourozenci, protože ty skupiny je jakoby ochraňovaly, ale spíš ta škola s tím měla obrovské problémy, 

protože hlídat jestli je matka nebo babička, kdo si vlastně přijde pro ty děti, komu je můžete vydat a komu nesmíte. To 

jako bylo pro tu školu třeba obtížné. 

 

Dobře, děkuju. Tak další situace se týká toho, že ve třídě se často používají homofobní narážky, vtipy, nadávky 

a podobně. O tom už jsme taky trochu mluvili… Myslíte si, že je potřeba na takovou situace nějak reagovat? 

Podle mě, když se to vyskytne občas a zcela výjimečně, tak tím, že by na to ten učitel upozorňoval, tak by jen říkal, co 

ty žáci mají dělat. Já mám třeba zkušenost, že když těm žákům často opakujete, že to nemají dělat, tak to udělají… 

Takže upozorňovat na to, že to není správné - určitě, ale ne stylem zakazovat, přikazovat a mora… no moralizovat 

v tom pozitivním smyslu, ne v tom negativním slova smyslu… Jooo…, určitě je důležité vyjadřovat jakoby negativní 

postoj k tomu, tak tím dáváte žákům vidět, že to nevidíte rádi, že když to budou dělat, tak za to budou náležitě 

potrestáni. Slovní odpovědi učitele někdy úplně stačí. Takže to podle mě je dobré, ale zase se to nesmí… nechci říct 

jako přehánět, ale prostě jakékoliv upozorňování na situaci… Občas ten učitel může jenom zhoršit tu situaci… A 

podle mě někdy to upozornění, že ten žák je nějakým způsobem odlišný, není vhodné, že tím vlastně ukazujete svůj 

postoj. Zcela náhodou řeknete: „Ty máš ale nádherné puntíkaté tričko“ a někdy to prostě ten učitel tak nemyslí nebo 

to nevnímá, ale to je třeba i tím, že ty žáci jsou i citlivější na tyhle věci a prostě testují toho učitele, jak zareaguje, 

když ten učitel reaguje přecitlivěle na určité věci…, ať už to jsou témata sexuality nebo nemravných vtipů nebo 

něčeho dalšího, to je úplně jedno… Když reaguje přecitlivěle, tak toho ty děti začnou zneužívat. A začnou to dělat 

mnohem intenzivněji, a potom z toho mohou vzniknout různé problémy, ať už to jsou homofobní nebo rasistické nebo 

cokoliv. 

 

Hmm, děkuju. A setkala jste se někdy s tím, že by se mezi žáky vyskytly pomluvy, že někdo ve třídě je 

homosexuální? 

Já osobně ne, ale loni se to řešilo v souvislosti se sociálními sítěmi…, že si vyhlédli jednoho kluka,… ten důvod byl 

tedy takový, že shodou okolností měl tenhle kluk nějakou dobrou kamarádku a to tomu druhému klukovi nesedělo, 
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takže ho začali na facebooku pomlouvat, že je teplej a že je to gay, a že mu začali posílat fotky… různých mužů 

v různých polohách a tak… To vím, že se jako řešilo a že to tam jako vzniklo… a řešilo se to vlastně i s rodiči i 

zpřísněným hlídáním… toho účtu… A domluvilo se i s facebookem i smazání různých tady těch záznamů a tady 

tohle… Takže to šlo i přes SafeInternet a tady tyhle možnosti, které mohla škola pro to využít, že smazáním třeba těch 

snímků, co mu tam posílaly. 

 

Hmm, a myslíte si, že bylo možný tomu nějak předejít? 

… Jako těžko říct, jak chcete předcházet situaci, která ještě nenastala… Já si myslím, že čím více budete 

zdůrazňovat, ať už to je homosexualita, sexuální perverze nebo já nevím…, rasismus nebo něco… Tak čím víc se to 

bude jako zdůrazňovat, tak tím… ty žáci se toho jako chytnou. A když se z toho udělá běžné téma konverzační, tak se 

tím nic nezkazí no… Předejít…, jak tomu chcete předejít…? Když budou různé preventivní programy zaměřené na… 

homosexuály, gaye, lesbičky, já nevím… Tak ne, že by to bylo nepřínosné pro ty žáky, že by viděli, že i takoví lidé 

jsou, že se jich není potřeba bát, že se chovají úplně běžně, že jen mají rádi někoho jiného… Tak spíš to naopak ty 

žáci vezmou jako podporu toho, jak z někoho toho gaye nebo lesbu udělat…, že spíš jakoby v tom vidím tuhle 

podporu opačnou trošku. 

Já mám zrovna zkušenost, že jsem dneska byla s dětmi na filmu Katka, což je jako film, který je prevence proti… 

drogovým závislostem…, že jako to téma té sexuality se tam jako otevřelo, že to pro ty děti je jako trošku vzdálené, 

tak na to reagují posměšky…, spíš jako takovým tím dětským způsobem. 

 

Hmmhm, děkuju. A setkala jste se situací, že by docházelo k nějakému posmívání nebo zesměšňování toho 

homosexuálního nebo domněle homosexuálního jedince? 

No tak to se občas vyskytne prostě, že ty žáci se takhle častují, nezabráníte tomu… Taky občas se to říká: „Ty jseš 

tmavej, ty jseš jak ten černoch“ nebo: „Ty jsi cikán.“… Takže už jsem to párkrát viděla, že se takhle častovali. 

 

A jak na tyhle situace reagujete? 

… Eehh…, když… nebylo to nějak dlouhodobé, tady třeba, nebo ty situace, co jsem zažila, nebyly nějak dlouhodobé, 

takže se ve své podstatě ani nějak jako moc neřešily… Jak jsem třeba mluvila o tom klukovi, tak ani nevím, jestli se to 

nějak moc řešilo, protože já jsem nebyla třídní, ani jsem s tou skupinou…, já jsem je učila jednu hodinu…, takže jsem 

s tou skupinou nepřišla ani tolik do styku, že bych něco takového pozorovala nebo musela nějak reagovat. Já 

většinou reaguju i tak, že když se mi něco nelíbí, tak ten útok použiju proti tomu člověku, který to dělá a potom se ho 

ptám jestli mu to je příjemný a jak se cítil, protože jenom tak můžete tomu dítěti ukázat, jak je to nepříjemné vlastně, 

co nechcete dělat…, ale z mého pohledu je ta nejlepší metoda, když to není jako nějak za hranicí, že byste to dítě 

zesměšňovala nebo něco takového, když mu ukážete tu přímou reakci na to, jak se cítí on, tak to občas pomůže… Ale 

nedokážu si představit, že bych řešila nějakou dlouhodobější situaci, že by něco takového dlouhodobějšího nastalo, 

aspoň u nás ne…  

 

Dobře…, pak další situace je, že by ten domněle nebo skutečně homosexuální žák nebo žákyně byl ve třídě 

ignorován nebo úplně vyčleňován z toho kolektivu. S tím jste se někdy setkala? 

No… tak… tak vždycky je nějaký žák vyčleňován z toho kolektivu, to jako zase, jsem realista, tak vidím, že prostě 

někteří žáci jsou vyčleňování, ale že by to bylo z pohledu tý homosexuality, to asi spíš ne… Ty žáci vždycky najdou… 

nějakého obětního beránka, kterého z toho kolektivu vyčlení a může to být opravdu z nějakých důvodů, že jim nesedí 

osobnostně nebo že jim nesedí názory nebo něco takového, takže si vždycky někoho najdou. Co si myslím, že je 

nejhorší pro toho žáka, že z té třídy odejde, co už jsem říkala, že prostě jim dáte najevo, že ta skupina ho prostě 

vyhnala a stane se to každému, kdo jde proti té skupině. Tam si myslím, že je potom dobré nějaký socioklimatický… 

dotazník v té třídě, což se u nás teď ve škole dělá co dva roky, takže tam potom i to, co učitel nevidí, na tom můžete 

rozpoznat, třeba jak se ta skupina pohybuje a kolem koho se pohybuje a tak… A… potom už práce s tou skupinou 

dohromady, na to jsou právě dobré ty různé teambuildingové akce, že toho… zařazujete toho žáka do různých skupin, 

oni mají potom společné zážitky a mohou to rozebírat, že se ten člověk dostane i zpátky. Ale, myslím si na druhou 

stranu, že musí i ten druhý člověk chtít. Ne, že by se přizpůsoboval svými názory nebo, že by se chtěl zavděčit 
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skupině, ale musí být podle mě jakoby i taková ta dobrá vůle ze strany toho žáka, že se chce zapojovat, že prostě chce 

být v té skupině, chce být s tou skupinou, protože už se mi párkrát stalo, že ve třídě jsou individuality, které se 

nechtějí zapojovat, které mají prostě potom špatný vztah k té skupině i ta skupina k nim. Takže si myslím, že to musí 

být oboustranné, protože nejde té skupině říct: „Tady budete mít Pepíčka rádi!“ To nejde, když ten Pepíček nebude 

chtít. 

 

Díky… A poslední situace se už týká nějakého slovního nebo fyzického napadání žáka nebo žákyně, protože je 

homosexuální nebo že si to o něm ostatní myslí. Jak byste řešila takovouhle situaci, teda pokud jste se s tím už 

někdy nesetkala? 

… Reagovala bych na to asi běžně jako na nějakou šikanu ve třídě, tzn. rozhovorem s agresory a s obětí, zvlášť… 

Pokud by to bylo opravdu nějaké horší, tak třeba s tou psycholožkou nebo výchovnou poradkyní. Já nejsem speciální 

pedagog, já jsem běžný učitel, který ani nemůže poskytovat rady nějaké… Do té dětské duše stejně nějak nevidíte. 

Takže bych to řešila úplně stejně jako šikanu. 

 

Hmm, dobře děkuju. A myslíte si, že je důležité proti té homofobii ve škole nějak otevřeně vystupovat? 

Jako je to určitě důležité… Myslím, že to je na osobnosti toho učitele, jak reaguje obecně, protože to, co jsem říkala, 

když z toho uděláte téma na 10 hodin, tak teďka se o tomhle tom tématu budeme bavit, tak to není…, podle mě to není 

nejsprávnější, spíš z toho udělat úplně běžné téma, které není nějak zvláštní, jako sexualita prostě není zvláštní téma. 

Tím, že se z toho udělá něco běžného, není to nic zvláštního, ať už to je chování dvou holek k sobě nebo dvou kluků. 

Tím, že z toho uděláte nezvláštní chování, ne jako chování, které není vyčleňující, tak podle mě uděláte víc než 

jakýkoliv preventivní program, který tam nasadíte speciálně, aby prostě…, aby se prostě tomuto tématu předcházelo. 

Spíš jako opravdu… ať už to je o čemkoliv, když z toho uděláte běžné téma, které…, o kterým je možné diskutovat a 

nějak to nezesměšňuje ten učitel nebo nestaví se do nějakých extrémních názorů a ukazuje fakta a ukazuje, že to 

takhle může fungovat a že to vlastně může být úplně běžné a že ten člověk se nemá vyčleňovat z té společnosti, tak ten 

učitel toho udělá víc, než když uvidím žáka, který by mohl být nebo děti to o něm říkají, že je gay nebo homosexuální 

obecně, tak pro to udělá jako líp, že to téma otevře jako běžný hovor, než když tam pozve preventivní program na 20 

hodin. Tím naopak jakoby dává najevo, že je něco špatně, že se to… já nevím, jak to říct… jako, že se to musí řešit 

jako zvláštní případ. 

 

Dobře, děkuju… Tak podle výzkumů, v literatuře existují některé metody, které by měly pomoci 

k předcházení té homofobie. Tak já bych vám teď zase ráda některé z těch metod zmínila a zajímalo by mě, 

jaký na ně máte názor a jestli je třeba ve škole používáte…  

Dobře. 

 

Tak máte ve škole nebo ve třídě vytvořená konkrétní pravidla chování, která by třeba nějakým způsobem 

obsahovala něco přímo o odmítání homofobie…? 

Tak to jo, taková ta základní pravidla jsou vytvořena. To si tvoří sama ta třída. Ale tohleto… to si myslím, že asi… Já 

bych to nechtěla popravdě v těch pravidlech. Já si myslím, že tam stačí pravidlo, že lidé nebo žáci se k sobě chovají 

slušně, mile a v rámci pravidel chování. To si myslím, že je dostatečný motiv k tomu aby se nechovali jinak, ať už to 

je dítě jiné barvy pleti nebo jiné sexuální orientace. 

 

Tak dále, jestli máte dojem, že jsou u vás ve škole žáci dostatečně informováni o tom, když se stanou svědky 

nebo obětí nějaké šikany, třeba právě homofobní? 

Jako ve škole? Tak to nevím… Já teda jako žákům říkám, ať když se něco děje, ať přijdou za mnou jako za třídním, že 

jako ten dospělej člověk to může dál jako řešit s výchovným poradcem, s psychologem nebo s ředitelem nějak dál. Ale 

že bych jim nějak speciálně nějak říkala, za kým mají jít, to ne. Ani co tak jako pátrám mezi kolegy tak si myslím, že 

asi se tohle ani neřeší, nezaznamenala jsem, že by se to jako řešilo. 

 

A máte na škole něco jako schránku důvěry, kam by třeba mohly děti vhazovat dotazy i třeba o své sexualitě? 
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Hmm (přikývne)… Mohou tam vkládat dotazy úplně o čemkoliv. Máme respektive dvě takové schránky… Jedna 

schránka je, když se něco někomu opravdu nelíbí, to znamená, že se děje něco…, já nevím, že učitel dělá něco, co se 

žákům opravdu nelíbí nebo něco říká, co se jim nelíbí, vlastně to tam hází ty žáci. A potom je ještě jedna schránka, 

kde vlastně ty žáci mohou vkládat vzkazy škole. Že my vlastně máme tyhle dvě možnosti, jak se žáci mohou 

vyjadřovat. 

 

A jak je to využívaný? Jaký s tím máte u vás na škole zkušenosti? 

No… řeší to zástupci…, co já vím, tak třeba jako většinou jsou ty dotazy takové jako buď anonymní, nebo jsou 

nezařaditelné, jakože nedokážete zařadit to dítě nebo tu třídu, tak se jako vyvěšují… jak to říct… na nástěnce se 

vyvěšují ty odpovědi na ty dotazy. Takže ze začátku se stávalo, že tam byly opravdu otázky… jako příšerné, co si 

puberťáci vymyslí. Tím že se na to odpovídalo běžně, jakoby to byla prostě běžná otázka, ať už to bylo: „V jakým 

autě jezdí pan ředitel?“ nebo: „Proč nosí pan učitel fialovou košili, když mu vůbec nesluší?“, tak tím, že se na to 

odpovídalo jako běžně…, ne že by se tam takové otázky už neobjevovaly, ale postupně jako, ne že by to mizelo, ty 

otázky těch puberťáků tam jsou pořád, ale občas jsou tam otázky jako typu jako: „Co mám dělat, když nemůžu jít 

domů?“… Takže žák, který hledá pomoc, by ji tam mohl najít. 

 

A účastnila jste se nějakého speciálního školení na téma homofobie? 

Ne, to ne… Ale my máme každoročně spíš školení typu jako komunikace třeba, žák-učitel, rodič – učitel nebo takto, 

ale speciálního školení ne. 

 

A uvítala byste možnost se zúčastnit školení na toto téma? 

No nevím…, z mého pohledu spíš ne, spíš myslím vytvářet komunikační klima, aby bylo běžné. Já mám vystudovanou 

informatiku a matematiku a mě se to jako špatně hodnotí tady tohle (smích). 

 

A třeba jako třídní učitelka byste uvítala informace, jak třeba rozpoznávat ty věci, projevy, které by mohly 

třeba vést k homofobní šikaně? 

Tak to by mohlo být třeba zajímavé, v tomhle smyslu jo, to by mohla být zajímavá témata. Já mám bohužel jako 

takovou negativní zkušenost se školeními, když jsem třeba šla i jako třídní i na nějaké komunikace se třídou nebo 

tak…, nebo o šikaně nebo tak a pak se to zvrhlo jako do teorie a ve své podstatě vám nikdo moc neporadí, co s tím, 

jak máte jednat nebo nemáte možnost si to třeba nějak vyzkoušet nebo něco. Což si myslím, že je pro toho učitele 

mnohem vhodnější, než když ví kolik fází šikany je, a jak se ty fáze projevují, než aby prostě měl zažité, jak má 

reagovat, ať už to je zaměřené na tu sexualitu nebo na tu šikanu. Takže pro mě by to spíš bylo školení praktické než to 

teoretické, kde mi řeknou, co je šikana a kyberšikana, kolik stádií šikany je a co je to homofobie, a kolik a jaké druhy 

homofobie máme. Tak pro mě by bylo spíš to praktické, jak reagovat když za mnou přijde ten žák a něco takového 

nebo má nějakou negativní zkušenost ve třídě. 

 

A poslední otázka se týká právě těch primárních preventivních programů, o kterých jste už taky trošku 

mluvila… Proběhl u vás na škole nějaký takovýhle program zaměřený na sexualitu nebo přímo na tu 

homosexualitu a homofobii? 

Já si myslím, že ne. Teda neznám všechny projekty, ale myslím, že asi spíš ne… U nás běží ty projekty toho 

socioklimatu, ty protidrogové…, a spíš třeba kolem té kriminality, kyberšikany a těchto věcí. My možná spíš jako 

škola jsme ještě zvláštní, že tady máme hodně cizinců. U nás se… hodně podnikají tyhle programy pro inkluzi 

různých typů národností, protože já mám třeba Libijku ve třídě a různé další jako cizince, kteří jinak chápou… tu 

naší školu třeba, když přijdou jako opravdu odjinud. Takže ne třeba na tu homofobii, ale spíš na tu integraci. 

 

A uvítala byste tedy nějaký preventivní program, který by se týkal právě té homofobie nebo homosexuality? 

Né, že by mi to nepřišlo jako důležité téma pro ty děti, aby věděly, jak se chovat v té společnosti, ale kdyby ta situace 

nastala, že by se něco v té třídě třeba dělo, tak si myslím, že by to mohlo být přínosem, ale popravdě jako… 

Preventivní program tohoto směru si myslím… Takhle, já si nedovedu představit, že by měl nějaký účinek. To je 
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možná trošku můj negativní postoj vůči tomu. Protože prostě když děláte preventivní program na drogy, preventivní 

program na šikanu a tady tohle… Tak si myslím jako, že je to to, co tu společnost jakoby ohrožuje. Když já nemám 

pocit jakoby, že tohle je téma, které by nějak ohrožovalo ty lidi. Že mi to přijde jakoby běžné téma, nikoliv jako něco 

odlišného, na co by se muselo jako speciálně jako nějakým způsobem upozorňovat nebo ne upozorňovat jako… nějak 

reagovat nebo tak. 

 

A jaký je obecně váš názor na ty primárně preventivní programy? 

No právě proto, že s nimi nemám jako zrovna moc dobré zkušenosti, tak právě vím, že na to ty žáci třeba reagují dost 

negativně. Ale měli jsme třeba skvělý program na šikanu a kyberšikanu. Takže kdyby ten program byl opravdu skvěle 

připravený a odzkoušený. Né nějakými studenty, kteří si to prostě chtějí otestovat na dětech, ale opravdu lidmi, kteří 

si třeba prošli tou drogovou závislostí nebo třeba jsou to homosexuálové a jakoby mohou popsat ten status nebo to, 

co se jim děje nebo z pozice třeba toho šikanovaného člověka…, tak těm dětem to dá víc… rozhovor s tím člověkem 

jednu hodinou, podle mě teda - já nevím, než když se bude dělat nějaký primárně zaměřený preventivní program, ať 

už to je úplně na cokoliv, ať už to je nevím na imigranty, nebo na cokoliv. Podle mě někdy tyhle prvoplánové 

preventivní programy pro ty žáky nemají žádný účinek. 
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Rozhovor č. 7 
 

Tak jestli bych Vás mohla na úvod požádat pár slov o tom, jak jste se vlastně dostala k učitelství? 

Ježiši… Tak studovala jsem pedagogickou školu, každopádně hned jít učit jsem nechtěla. Až pak když jsem se vrátila 

po půlroční stáži v cizině, jsem se vrátila a hledala jsem práci. Tuším v lednu, což se ve školství blbě hledá. Takže 

jsem vzala záskok za jednu paní učitelku tady na této škole a od tý doby jsem tady pak zůstala. Takže to nebyl úplně 

jako cíl, ale už to tak vyšlo. 

 

Dobře… A jaké předměty teda vyučujete? 

Přírodopis a tělocvik, takže tak.   

 

A jak dlouho momentálně učíte? 

6 let je to. Už to strašně utíká, bohužel (smích). 

 

(smích) No to si umím představit… A jak byste stručně charakterizovala školu, na které učíte? Z hlediska 

žákovské populace, vzdělanostního zázemí a podobně? 

Á já si myslím, že ta škola je poměrně oblíbená… si myslím. Co se týče počtu žáků, tak docela velká, protože 

nějakých 700 třeba je docela dost. Hmm… myslím si, že vzhledem k tomu, jak jsou naplněné třídy a né jenom 

spádovýma dětma, tak to svědčí asi o tom, že rodiče sem děti dávat chtěj, si myslím. Myslím si, že pro děti docela 

přátelské prostředí ale to je jenom jako moje domněnka, no. Myslím si, že i dobře připravujeme relativně i na 

gymnázia a podobně… Takže si myslím, že… z těch škol je jedna z těch lepších no… Ale je to subjektivní názor, můj.  

 

Dobře a jak máte ve škole řešený systém poradenské péče, jako výchovné poradce, poradkyně a podobně?  

Máme… Máme výchovnou poradkyni, máme i preventistku. Takže obojí funguje nějakým způsobem. Pak samozřejmě 

školní psycholožka dochází, i školní psycholog. 

 

Hmhmm. A jak často jezdíte s dětmi na různé mimoškolní kurzy, výlety, aktivity a podobně? 

Takhle, každá třída většinou… Mluvím teda za druhý stupeň… na ten první jakoby úplně… do toho nevidim zas až 

tolik. Většinou se jede jednou za rok určitě na nějakej školní výlet. Já třeba jezdím dvakrát. Na začátku roku a na 

konci. Ten první je spíš takový adaptační, protože si beru šesťáky. Jinak jsou… pro každej ročník nějaký… 

seznamovací kurzy ať už je to cyklisťák, každoročně lyžák teda. Mmm… pak jsou rafty a… a ještě něco? Asi né. Takže 

každopádně, každej rok ty děti jako jezděj někam. Některý jedou víckrát do roka, protože jestli se zúčastní školní akce 

plus ještě nějakýho toho cyklisťáku nebo raftu nebo lyžáku takže… A zájezdy do zahraničí teda taky pořádáme, takže 

tak. 

 

Dobře, děkuju… A teď už bych se zeptala trošku k tomu tématu. Máte během svojí výuky možnost se žáky 

mluvit o tématu sexuality? 

Mám, jelikož učím přírodopis, takže aspoň na začátku té devítky, tam to většinou tak jakoby vychází, takže spíš 

jakoby tam hovoříme.  

 

O čem konkrétněji? Nebo co konkrétněji tam rozebíráte? 

Tak my zaprvý rozebíráme spíš z toho přírodopisného hlediska, jak to je. Jaký jsou pohlavní znaky… a tak… A jaké 

mohou nastat varianty, co se týče partnerských vztahů a podobně. Nebo jenom tak lehce. Tohle téma spíš probíraj, co 

vím, tak spíš v rodinné výchově… Tam to mají spíš. Já se k tomu zas až tolik nedostanu. A když na to někdo nabrousí, 

tak si o tom povídáme samozřejmě, ale pakliže nikdo to nenačne z dětí, tak já to úplně osobně nenačínám, protože mě 

to v uvozovkách pak stojí čas té látky, ale vím jako, že není problém, když to děti rozkousnou, tak to jako není, že… 

ne. 

 

Jasně… A s jakou oblibou přednášíte o té sexualitě?  
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Já s tím osobně jako nemám problém. Je vtipný pozorovat docela ty děti, jak se v tom trošku hledaj. Někdo chce být 

vtipnej, někdo si myslí, že je strašně dospělej, takže… Je to docela vtipný. Takže já s tím problém jako nemám. Měla 

bych ho jako žák (smích), ale takhle né. 

 

(Smích) A používáte k tomu nějaké speciální příručky nebo z čeho vycházíte? 

Takhle, u mě je to jednoduchý, já mám učebnici, jo. Co se pak týče asi tady těch témat, když se na ně zabrousí, tak 

vím, že v rodinné výchově mají nějaké učebnice a já si myslím, že paní učitelka jede hodně podle nějakých asi 

modulů nebo paní učitelky jezdí podle nějakých modulů, třeba internetový lekce nebo něco takovýho, co si posíláme 

ještě… Takže tak, si myslím.  

 

Dobře a pro jaké předměty máte aprobaci? 

Mám, mám… tělák a přírodopis. 

 

A vlastně v jakých jiných předmětech vám připadá vhodný to téma sexuality řešit s dětma? 

Emm… Teď jsem se zasekla na otázce…, v jakém věku nebo předmětu? (smích) 

 

Teď jsem se ptala na ty předměty, ale ten věk to bude hned další otázka. (smích) 

(smích) Dobře. Emm myslím, že trošku to můžeme naťuknout samozřejmě v tom přírodopise a tam už to klidně může 

být - když už předběhnu v tý otázce (smích) - tak tam se k tomu dostáváte v okamžiku, kdy začínáte řešit pohlavní a 

nepohlavní rozmnožování. Hermafrodit a člověk… živočich, kterej vytváří pohlavní buňky, takže tam už trošku se 

dostáváte do toho, protože sexuální, pohlavní rozmožování. Takže tam už se s tím trošku oťukáte od šesté třídy. Co se 

týče asi toho detailnějšího zaměření se na ten problém – to vidím tak osmá, devátá třída. I když ty děti o tom mají 

podle mě podvědomí už dnes jako. Ať už nesprávný nebo dobrý nebo nemaj proto faktický nějaký podklady, ale 

setkávají se s tím podle mě jako, ještě dřív… bych řekla. Takže tak. 

 

Jasně, děkuju… A v jakých předmětech teda konkrétně Vám připadá vhodné to téma řešit?   

V jakých předmětech… Asi rodinka - rodinná výchova mě přijde ideální, to se učí vlastně děcka u nás od osmičky… 

Abych nekecala, možná od sedmičky… od sedmé třídy. Sedmá nebo osmá, teď možná budu lhát. Á myslím, že i v 

občanské výchově by se toho mohli dotknout. Ať už mají nějaké xenofobní rysy nebo tadyty věci.... Tam se toho asi 

taky dotknou. A v tom přírodopise… No a tím jsem se asi vyčerpala.  

 

Dobře, děkuju. A spolupracujete nějakým způsobem s kolegy těhle předmětů při výkladu té sexuality? 

No, že bysme vysloveně jakoby probírali tu látku, to úplně né. Protože u nás vlastně, třeba tu rodinku, kde si myslím, 

že se to převážně probírá a občanku učí vždycky dvě paní učitelky. Jedna rodinku, jedna občanku, takže jsou jakoby 

zvlášť. Takže zas až tolik lidí do toho předmětu neleze, takže si myslím, že až takhle to jakoby neprobíráme… 

osnovově. Ne, myslím si, že ne. 

 

 Nepřítomnost spolupráce mezi vyučujícími daných předmětů ohledně výkladu sexuality 

  

Hmhm, děkuju. A myslíte si, že je důležité o té sexualitě ve škole mluvit s dětma? 

.... Emmm, myslím si, že jo, asi stejně jako o jiných problémech - generačních třeba nebo… civilizačních jako třeba… 

rasismu a o obecných problémech. Takže to vyjde úplně stejně, co se týče vážnosti.  

 

A proč si myslíte, že je teda konkrétně o té sexualitě důležité mluvit… ve škole?  

Tak za prvý, aby z toho nebyly překvapený, co se může stát a co se normálně… emm… během života děje a hlavně, 

aby nějakým způsobem mohli reagovat na nějaký jevy, který jim nepřijdou z jejich pohledu normální, že se s nimi 

třeba nesetkají. Myslím si, že pak člověk už jako trochu jinak reaguje. Nereaguje tak hloupě a o každým problému, 

když člověk jakoby mluví a zná nějaký buď, ať už příklady nebo nějaký podklady, tak si myslím, že je to mnohem 
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lepší, než když se s tím pak setká a vůbec jakoby neví, jak s tím zacházet… Jak s tou situací… reagovat. Ať už jakoby 

vůči okolí nebo vůči sám sobě. 

 

Hmhm, to určitě. A co si třeba myslíte o těch rodičovských iniciativách, které jdou jakoby proti té sexuální 

výchově, že s tím nesouhlasí, aby se o tom s dětmi vůbec mluvilo? 

Jako ve školách? 

 

Ano, jakože nesouhlasí s tím, aby se o tom vyučovalo. 

Já se musím přiznat, že já se s tím zas až tolik nesetkávám, jo. Takže z vlastní zkušenosti úplně né. Nevím proč ne. 

Nevím, proč by jako nemohli. Jestli se ty rodiče bojí, aby učitelé nevykládali nějaký názor, s kterým by se asi oni… 

neztotožňovali nebo nevím… Nevidím důvod proč ne a nemám proto asi pádnej argument. Takže si myslím na druhou 

stranu, že je spousta rodičů, který to… né zanedbaj, ale spíš se tomu tématu doma vyhýbaj. Takhle mají ty děti šanci, 

že se s tím alespoň potkaj ve škole.  

 

No to je pravda. A měla jste někdy s dětmi příležitost hovořit o jiných typech sexuality? Jako například o 

homosexualitě a podobně?  

Tam jenom občas jakoby… já pořád používám slovo jakoby, doufám, že se na to nezaměříte (smích). Né, když jako 

děti něco často používaj, tak: ''ty buzerante'' nebo i v hodině, nebo né v hodině, ale i o přestávkách: ''ten je teplej'' 

nebo něco takovýho. Takže ty děti na sebe takhle začnou pokřikovat, jo. Takže si spíš pohovoříme o tom, kdo to je, 

jako jestli ví vůbec, co říkaj, jestli jim samotným by třeba ta situace nebyla nepříjemná, a do jaký situace toho 

druhýho člověka staví. Ať už je to či není pravda, nehledě na to, že ani jedno ani druhý není jakoby špatná věc. A 

jenom je otázka toho, jestli člověk ze sebe nedělá hlupáka, když takhle reaguje no. Takže… né, že bysme o tom 

vysloveně mluvili, ale fakt se stane v každý třídě, že někdo takhle prostě zareaguje. Takže… tohle nemůžeme přejít, že 

jo, jako: „To neříkej“, „Ty seš blbej'“, „Přestaň,“, „Ty nevíš, co meleš“… Ale naopak postavit si ho a říct: „Víš 

vůbec, co říkáš? Proč to říkáš? Jestli tobě by vadilo, kdyby si byl v té situaci?“… „Jestli máš s tim problém, když 

někdo je nebo není…?“ Spíš jako než… Spíš když na to jakoby dojde řeč, když děcka používaj něco, čemu naprosto 

absolutně nerozumí a slyší někde z okolí.  

 

Dobře, děkuju… A setkala jste se někdy s pojmem homofobie?  

No… asi ano. 

 

Umíte si pod tím něco představit? 

Strach… (nejistě) 

 

A z čeho konkrétně?  

Z homosexuality… si myslím já, teda. To je, co si pod tím představím já.  

 

Hmmm a z čeho konkrétně si myslíte, že ten strach pochází?  

Fůůh… Podle mě ten strach pochází z toho, že… Teď to řeknu zase tak, jak se to říká, jo? (smích) Že pro nás, pro… 

některý lidi je určitá tradice nebo něco normálně zakotvenýho, v čem jsou lidi vychovávaný. Pak přijde něco, co 

jakoby nabourá ten řád, ten systém a oni z toho mají strach, že vůbec neví, jestli v tom dokáží fungovat… si myslím, 

že z toho pramení nejvíc ten strach. Vždycky jakoby, vždycky se říkalo, že co je cizí, z toho má člověk strach. Nejde 

jakoby o lidi, nejde o nic, podle mě jde jenom o to narušení nějaký tý jistoty, kterou člověk má, a když ji někdo, 

něco…, cokoliv nebo nevím…, situace naruší, tak to vyvolává podle mě ten strach. Takhle si to teda představuju já 

(smích). 

 

Super, moc děkuju. A myslíte si, že by se něco takového jako homofobie mohlo nebo, že se to třeba i někdy 

vyskytlo u vás na škole, jako u dětí? 

 …To bych asi neřekla konkrétně. Fakt nevím. Myslím si, že to tu bude. To je asi v každým kolektivu… 
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A napadla Vás v souvislosti s tím nějaká konkrétní situace?  

Nevím, nevím. Jediný jako takovýhle ty příklady, ale to… to není podle mě jako typický asi jako homofobní. Nevím, 

do jaké míry ty děti projeví až takhle ten strach jako sami v sobě, aniž by jim to vštěpoval někdo… z rodiny třeba. Ále 

ne, nevím konkrétní příklad… Myslím si, že o tom nevím spíš. Myslím si, že to bude. Ale jako… Myslím si to na 

základě toho, že je to asi v každý komunitě. Takže si myslím, že i tady na škole to zákonitě musí bejt. Ale nevím o tom, 

takhle bych to řekla.  

 

Dobře, děkuju… Když bychom se teďkon vrátili k těm nadávkám, jak jste o nich před chvílí mluvila… 

Napadá Vás třeba jaký konkrétně typy dětí ty nadávky používají nejvíce?  

Tyjo… No, tak typy… Typy jsou puberťáci (smích). Vždycky v takový tý rozkvetlý pubertě - šestá, sedmá třída, bych 

to viděla…, který to používaj jako podle mě… nebo, který se smějou třeba i tady těm fórkům nebo dvojsmyslům. A 

pak je tady ještě ten typ, kterej se snaží být za každou cenu vtipnej…, že mu je jedno v podstatě jakoby co plácne, ale 

že očekává jako, že ta reakce vyvolá u někoho smích. Což jako… opak je pak většinou pravdou… Nedokážu to nějak 

jakoby zevšeobecnit…  

 

A setkáváte se s tím často? 

Asi né často… Já si myslím, že to jako trošku vymizelo, myslím si… Nevím, možná jsem to spíš přestala vnímat, což 

nevím, jestli je dobře nebo blbě, ale za poslední dobu jsem nic takovýho dlouho neřešila, takže nedokážu říct… Jako 

víc ty nadávky letí z úst kluků, teda bych řekla…, že holčičky, většinou jsou to ještě takový ty typy, co jsou relativně 

ještě slušně vychovaný (smích). Nebo jsou takový ty usedlejší, spořádanější, takže si moc netroufnou něco 

takovýhleho plácnout, ať už by si to myslely či ne… Ty kluci, jak říkám, ty se snaží být za každou cenu vtipný a je 

jedno jakým způsobem, no… Asi jo… Ale asi tak každej rok to jako řeším v těch třídách, to jo ale jako, že bych to 

řešila třeba každej týden, to né.   

 

Hmhm. A napadají Vás nějaké konkrétní situace, kdy jsou ty homofobní nadávky nejvíc používaný? 

Jó, tak třeba při tom těláku… A tam u některejch teda… Třeba jsem měla partičku chlapců. Oni se tak jakoby 

označovali, ale… když se o tom pak s nima člověk bavil, tak oni to ale nebrali, že by toho člověka označovali za 

teplouše. Prostě jim přišlo vtipný jenom to slovo… Jestli to říkám tak srozumitelně. Že jakoby neuráželi toho člověka, 

že věděli nebo třeba i říkali: „On není… My víme“, ale prostě si tak mezi sebou jako říkali… no nevím jako.  

 

Takže si tak říkali jen ze srandy? Nebo jaký si myslíte, že to mělo význam? 

No… No, myslím si, že jo…, že to nebylo vysloveně… Oni to totiž neříkali jednomu, oni si tak jako říkali navzájem, 

jo… Že to jako nebylo zaměřený proti jednomu dotyčnýmu. Jako no… Já nevím, z čeho to pramení jako popravdě. Z 

čeho to jako vzniká, že zrovna, že místo „Ty debile“ třeba použijou… „Ty seš buzerant“… Když já nevím, jestli slovo 

''buzerant'' u nás už trošku nezevšednilo spíš do takovýho jako „ty debile“, si myslím… Takže to taky není jako cíleně. 

 

A reagujete na tyhle nadávky nebo označení nějakým způsobem? 

Tak za prvý, já k smrti nesnáším u dětí nadávky, takže jako… To je první věc a za druhý přesně já se jich jako ptám: 

„Tak tadyto označení - co pro tebe znamená? Proč to jako říkáš? Má to nějaký důvod? Naštval tě nějak ten člověk, že 

ho veřejně zesměšňuješ?“ - Nemyslím jako „veřejně zesměšňuješ“ - že kdyby byl, tak že ho tím zesměšňuje nebo 

nebyl, a tím ho zesměšnit. Spíš jde o to, že jakoby poukazuje na něco, co není jeho věc. Takhle to myslím… No prostě 

je stopnu, když to není hezký. Protože haha, zasmáli jsme se, ale je to na úkor někoho jinýho. A pak samozřejmě proč, 

tam je hodně důležitý… Proč teda. 

 

Aha a jak na to ty děti reagují? 

Tak… já musim zaklepat, že vždycky jakoby… Mám ten pocit, že to vezmou s pokorou. Neříkám, že to příště 

nezopakujou, to si myslím, že bych si zase fandila nadmíru. Ale většinou, to jako nějakým svým způsobem pochopí. 

Nebo vám to odkývají, že jo, že to chápou… Jakože to tak nemysleli, že to neznamená to a to, a že proti takovým 
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lidem nic nemaj. Oni zase někdy ví, jak jako reagovat. Otázka je, do jaký míry reagujou tak, jak chcete, aby oni 

reagovali nebo… jestli jsou tak upřímní, no. Stále se učim. (smích) 

 

 (smích) To jo… A vnímáte takhle zaměřené nadávky jako nějak nebezpečný nebo rizikový? 

No tam záleží, aby to jako u nikoho nemohlo… vyvolat jako nějakej větší, hlubší problém. Emm… pakliže se to stane, 

takhle v tý hře třeba, kde vidím, že to ty děcka proti sobě použijou jakoby navzájem, tak to neberu jako nějak jako 

typický ohrožení… Když bych si všimla, že to ve třídě používaj na jednoho člověka, pak bych to viděla jako problém 

asi. Ale naštěstí v žádný ze svých tříd jsem to ještě nemusela řešit, když jsem byla třídní, takže… Doufám, že ani 

nebudu muset (smích). Takže, pakliže by to bylo zaměřený proti jednomu člověku nebo občas by se to vždycky ze 

srandy řeklo proti jednomu člověku a to poznáte, že jo… Někdo něco řekne, teď se na sebe koukne těch pět, šest 

lidí… Kouknou se na toho jednoho člověka, to zas jako poznáte, když jako se myslí nějaká narážka na jednoho, tak 

pak bych to brala jako problém. 

 

A jak si myslíte, že je to na ostatních školách co se týká těhle typů nadávek nebo projevů? 

Jak říkám, myslím si, stejně. Možná někde míň, možná někde víc - nevím. Nemyslím si, že by to bylo u nás něco 

výjimečnýho, ať už v tom pozitivním či negativním slova smyslu. Že by to bylo častější či méně. Že bysme nějak jako 

vynikali v tomhle tom směru, to si nemyslím ani tak, ani tak. 

 

Hmhm, dobře. A dovedete si představit, k čemu by obecně mohly u těch dětí negativní postoje k 

homosexuálům nebo k té homosexualitě vést? 

… Tak… teď musím chvíli přemýšlet (smích). Jenom jakoby přemýšlím jako… Jestli do budoucna, k čemu by to 

mohlo jakoby vést, když se pak s někým potkaj, třeba jak by na něj reagovali, jestli by automaticky neměli předsudky, 

a s tím člověkem pak nejednali negativně. Nebo… jestli vůči tomu, kdo by v sobě sám… emm… zjistil, že je jinak 

orientovaný… Jestli to by nevyvolávalo strach z toho třeba se projevit nebo chovat se přirozeně v jeho směru. To by 

asi mohlo vyvolávat spíš ten strach se buď projevit a… Z pozice toho, že jsem já jinak orientovaný, anebo strach, 

který pak může vést k nesnášenlivosti a popuzování ostatních proti takovéhle skupině. To si myslím, že by mohlo. 

 

To určitě, děkuju. A co podle vás formuje ty postoje dětí k těm sexuálním menšinám? Jaký zdroje k tomu 

přispívají, že si vytvoří takový a takový postoj?  

Emm… rodina, tam si myslím, že rodina by měla zastupovat veškerý… jako tvorbu těch postojů na určitý věci, tak i 

vysvětlovat… Společnost, ve který se to dítě vyskytuje. Média, to si myslím, že taky, že to je dneska docela velkej 

problém… No asi jo, to je asi tak jakoby všechno, no. Tou společností myslím samozřejmě i kamarády i školu jako 

takovou, jó to taky samozřejmě, jak se k tomu staví ta škola. Jestli to je tabu, o kterým se nemluví nebo ano, staví se k 

tomu čelem, ta věc tady je, ten problém s tím strachem nebo tady je, pojďme ho řešit tak jako, že si popovídáme. My 

se nemusíme ničeho bát… Takže tak. 

 

Jojo určitě… A ten vliv té školy vám v porovnání s těmi ostatními vlivy připadá jak velký?  

Když to vezmu tak, že děti ve škole tráví poměrně dost času a mají tam i ty vazby přátelský, takže ať už přímo ta škola 

nebo nepřímo pomocí těch kamarádských vztahů… výchovných… Tak, nevím, možná tak těch 30% bych dala 

klidně… A to střílim, fakt jako střílim (smích). 

 

(Smích) Jasně… A myslíte si, že může mít i konkrétní učitel nebo konkrétní učitelka vliv na to formování 

postojů u dětí?  

Mmm, myslím si, že jo. Takovej ten typ, kterej jakoby neudrží tu objektivitu, kterej jako… jako nemyslím si, že je 

špatný říct, jak to vnímá ten dotyčnej, ale důležitý tam je zdůraznit, jaký je to objektivní stanovisko. Samozřejmě, 

pakliže má ten žák k tomu učiteli nějakej vztah a ten vyučující řekne svůj názor, tak si myslím, že to může hodně 

ovlivnit. Ten učitel by měl vždycky zachovat určitou jakousi objektivitu. Ale tam se asi nedá jako úplně… To se nedá 

asi úplně zaručit, protože je to těžký být objektivní za každou cenu, na nic neříct svůj názor, takže samozřejmě může 

ten učitel, ale neměl by to házet do tý nesnášenlivý roviny, podle mě. 
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A myslíte si, že by mohl právě ten vyučující ovlivnit ty postoje i k lepšímu?  

To si taky myslím. No… záleží právě, jakej vztah má ten žák k tomu učiteli. Jestli to bude, podle mě, kladný vztah, tak 

si myslím, že pakliže si ten žák toho učitele váží, tak nějakým způsobem bude akceptovat i to, co mu ten učitel říká. 

Pakliže ne, tak mu to bude asi stejně ukradený. Řekne si, že je blbá, blbej… A i u někoho, komu je to vcelku jedno, tak 

i tam se to dá asi taky ovlivnit… Že jako učitel… učitel tím, že si o tom třeba popovídají, a i v té skupině uslyší třeba 

názor i ostatních dětí. Když dá ten prostor ten učitel těm dětem, tak si myslím, že nějakým způsobem může ovlivnit i 

pozitivně. 

 

 

Hmhm, děkuju… A naopak, myslíte si, že třeba vyučující by mohli třeba i nevědomě přispět k tomu, že by ty 

negativní postoje u dětí vznikly nebo se prohlubovaly, šířily?  

Mmm, to si taky myslím. Protože ten žák samozřejmě nesleduje jenom to chování během toho, co má nějakou tu 

hodinu, a tak samozřejmě i ten učitel je pod nějakým drobnohledem. Ať už o přestávkách nebo když se baví s jinou 

třídou o tom problému nebo s někým nebo zaslechne, tak samozřejmě i tak může jakoby nevědomky přispět k tomu, že 

při hodině říká něco, tak pak se třeba chová úplně jinak anebo i jako… I když třeba řekne… ten názor, jakej by 

společnost očekávala, jaký by měl být, tak přesně tam nenápadně jako prosadí, né nenápadně prosadí, nevědomky 

řekne, co si myslí, jak to je. Nebo občas i, co si budeme nalhávat, já si myslím, že i spousta dospělých dělá ty fórky. 

Jó, že vtipy na homosexualitu, taky vtipy na cikány, Romy - když nahráváme (smích). Takže jako na všechny tadyty 

problémy tak… Zase abysme nebyli pokrytci, jo. Každej se tomu zasmějeme a občas někdo něco řekne, že si myslím, 

že i takovým způsobem může nevědomky přispět. 

 

A znáte nějaké takovéhle případy?  

No v tady s tou homofobií asi jako ne. Jak říkám, já jsem se s tím úplně jako nesetkala, takže… 

 

A v souvislosti s jiným tématem?  

Jako jestli jsem se někdy nevědomky setkala s tím, že by někdo vyvolal negativní reakci?… No možná i teď s tím 

problémem uprchlíků, že jo… Že můžou negativně vyvolávat… nějaké vlny strachu a podobně… zbytečně, jo. To si 

myslím, že… Asi jo, asi jo. Já se do toho radši moc nepouštím s dětma, protože ten člověk nikdy neví, na co narazí a 

sám v tom nemá jasno, takže… takže si myslím, že může no. Že ať ten člověk chce nebo nechce, tak se člověk do toho 

vždycky trošku jako vtáhne, nechá vtáhnout a pak si jako neuvědomí, že ho ty děti jako poslouchaj.  

 

Dobře, děkuju… Mmm, dál bych se ráda zeptala, jak byste charakterizovala žáky a žákyně, kteří by mohli 

být ohroženi třeba homofobním obtěžováním nebo šikanou v té třídě? Jestli vám třeba připadají nějak 

vzhledově odlišní nebo mají třeba odlišné zájmy a tak?  

Tak… jednak jsou plašší většinou, nejsou to takový ti ramenáči, si myslím, co jsou terčem toho útoku. Jsou asi 

jemnější trošku, což může vyvolávat u někoho… no asi jo, plašší, jemnější, no. Fakt je to tak, že jakoby u holek se s 

těma reakcema tolik jako nesetkávám - jakože „Jé ty seš lesba“, jakože bych zaslechla. Jakože fakt ten útok, když, 

jestli už je nějakej, tak je nebo ty nadávky jsou vlastně jenom mezi klukama, no. Když nad tím tak přemýšlím, tak jsem 

se asi fakt ještě nesetkala s tím, že by ta reakce byla od holky nebo kluků proti holce. Spíš u těch kluků a asi to jsou 

fakt takový většinou jemnější, plašší… A asi je jedno, jestli vynikaj ve škole, jako jestli jsou… jako jestli působí 

dojmem, že jsou chytří, maj dobrý známky nebo ne. To si myslím, že není úplně rozhodující. Mmm, tadyty vlastnosti 

bych asi řekla.  

 

A ta jejich odlišnost je jasná na první pohled nebo vám připadá, že se to pak projeví až na základě nějakých 

informací? 

A teď konkrétně myslíte, jestli vím o někom konkrétně, kdo byl jinak orientovanej nebo komu se jako posmívali?  

 

No v podstatě obojí – buď že byl jinak orientovaný anebo si to o něm ostatní jen mysleli…  
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Mmm. Tý plachosti si jako všimnete na první pohled. Jako ten kluk, když vám tady neřve o přestávkách a nedupe vám 

po lavicích a o hodině se nesnaží být za každou cenu nahoře pořád, tak je… No a spíš jakoby bych řekla, že jsou i 

třeba jako samotářský nebo se spíš bavěj s holkama třeba. Jo, což může vyvolávat u těch kluků, to že za prvý žárlej, 

protože má jako většina pocit jako, že maj úspěch takže, co jinýho jim zbývá než: „Neshodíme sami sebe, že jsme 

hnusný, tak radši označíme někoho druhýho“. Já si myslím, že tak no. Jinak delším pozorováním asi… To zůstává 

pořád stejný u tý, já tam pořád mám tu plachost a jemnost a citlivost, což pak je, že reagujou třeba citlivěji na 

některý věci. 

 

A jaký je postavení těch žáků v tom kolektivu ostatních dětí?  

Tak to jsou buď dvě varianty. Buď jako má jednoho, dva kamarády, který mu jako vystačí nebo se baví hodně s 

holkama, teď to beru pořád z toho pohledu toho chlapce, anebo je odstrčený, no. Ale to většinou pak bývá kombinace 

nějakýho toho žáka, který fakt má problémy i doma nebo může být šikanován nebo… Nevím, jestli to vysloveně bude 

souviset už s tou homofobní stránkou nebo homosexualitou. 

 

Aha a co by podle vás mohlo být pro tyhle typy žáků nebo žákyň nebezpečný nebo rizikový? 

Tady tihleti dementi okolo (smích), který mají ty neustálý posměšky a… To si myslím, že je vliv toho okolí. Ta kritika 

nebo pomlouvání. Dneska, že jo, facebook a všechny tadyty aplikace, který usnadňujou ty možnosti. Takže asi tak, 

no.  

 

Mě teď napadá, když učíte tělocvik, tak tam to vnímáte nějak, jak se třeba projevují tyhle typy žáků nebo 

žákyň?  

Naštěstí jsem měla jenom jednou kluky, protože jinak mám holky, takže já se s tím zas až tolik nesetkám. A v tom 

tělocviku oni jsou většinou jakoby… Nejsou samozřejmě mezi těma nejlepšíma, vyspělejšíma sportovcema. Jsou to 

spíš ty klidnější typy, né ty výbušný. Jinak musím popřemýšlet, že jo, protože je to fakt dva-tři roky, co jsem měla…, 

nebo loni co jsem měla ty kluky přemýšlím jestli tam byl nějakej takovej problém… Nevím, fakt na to asi učim strašně 

krátce, že bych měla tak hodně těch zkušeností (smích). Nevím, jestli to pak třeba i není v tý šatně, že se třeba jde 

převlíkat do vedlejší místnosti. Tam jsou totiž sprchy a šatna že jo a jakoby v jednom prostoru oddělený jako zdí a 

spojený dveřma. Takže vím, že občas někteří kluci se třeba převlíkají zvlášť. Takže možná… Jestli to může vyvolat v 

tom tělocviku to převlíkaní… Aby se mu neposmívali asi. 

 

Aha, aha… A u holek jste nic podobného… jste si ničeho podobného nevšimla? 

Fakt nevím u těch holek. Fakt nevím, protože jako bych se s tím nesetkala, abych mohla říkat, jako, že já jsem 

pozorovala, jestli by nějaká nemohla být jinak orientovaná. No, to jako bývaj takový ty chlapecký typy… Jednu si 

pamatuju jednou, že tady byla jedna holčina, a nevím, jestli byla nebo ne, ale byl to ten typ - jakože klučičí oblečení, 

krátký vlasy… I ta chůze tam byla taková spíš trošku muskulaturnější. Tak jenom tak jako na první pohled.  

 

Aha a vybavujete si, jaké měla postavení v tom třídním kolektivu? 

Myslím, že se… Ale tohle je fakt záležitost pět let zpátky, takže může se stát, že to… Myslím si, že se o tom mluvilo v 

té třídě, jestli je nebo není lesba… Nevím, jestli se může používat slovo lesba? (smích) 

Jojo, určitě.  

Teď nevím, jestli jsem to říkala vůbec správně já, tyjo… (smích). Takže myslím, že tam se o tom diskutovalo, ale ona 

byla docela populární ve třídě. Ona nebyla jako, že by byla odstrkovaná. Jenom že, si myslím, že to někomu občas 

jako, že nad tím popřemýšlí člověk, jestli tak to je. Ale jelikož byla fakt… mezi klukama byla i hodně populární a mezi 

holkama měla jako taky kamarádky, takže to nebylo, že by ji nějak vysloveně… Ale myslím si, že se o to zajímali 

minimálně, ty děcka.  

 

A bylo potřeba to někdy nějak řešit? Měla jste pocit, že je to už problémová situace? 

Tyjo… Fakt ne moc často, musím říct. Ve svý třídě jsem to řešila, tak před třema - čtyřma rokama, a pak ve finále 

musím říct jako, že ta třída… To se otočilo během dvou - tří měsíců, jo. Zase fungovali úplně jinak. Oni ty děcka jsou 
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jako docela rychle přelétavý, takže… No, jednou tam byl takovej chlapec, hubeňonkej takovej, se moc neprojevoval, 

stydlivej. No, ale on měl docela ostrý lokty, jakože v tom smyslu, ne, že by se bránil, ale měl to sám v hlavně dobře 

srovnaný. No, a po určitý době, za prvý, je to přestalo bavit a asi viděli jako, že jeho to nerozhází. Takže si myslím, že 

tam byla hodně ta jeho síla, spíš než nějakej vliv okolí. 

  

A co se tam teda dělo? Oni na něj nějak negativně reagovali? 

No, no nějaký vtipy zase. Jako, že se koukne partička a řeknou „Jo, to je jak Jonáš“ nebo prostě… Teď říkám úplně 

jiný jméno, je to úplně jedno. Takže v tomhle smyslu jsem jim říkala jenom, aby si tyhle fórky odpustili, pakliže pro ně 

nemaj žádnej jinej argument, což vím, že by nikdy neměli. Takže tak no. Spíš komunikací zatím jenom. 

 

A to jste řešila s celou třídou jako s kolektivem? 

S klučičím kolektivem pouze. Jo, protože se to stalo v nějaký části, kde byli převážně kluci, takže jsme to řešili jenom 

s nima. Zase jenom do pohledu, aby se vžili do situace, jak na to přišli. 

 

Dobře… A věnujete těmto žákům nebo žákyním, když je tedy zpozorujete, nějakou speciální pozornost?  

U těch kluků. Já se zase vrátím ke klukům, protože… Člověk si všímá takových těch náznaků, jenom jako třeba u tý 

řeči, jo a pak sleduje přesně, jestli se ty pohledy ostatních kluků upínají na toho jednoho dotyčného. To je asi tak 

jediný, co jsem zatím dělala. Samozřejmě pak jdete za tím dotyčným, jestli ho něco netrápí, jestli mu druhý 

neubližujou. Neříkáte kvůli čemu, že jo, jen jako obecně jestli se cítí dobře v kolektivu, tak takhle.... Jinak asi ne. 

 

Jasně, moc děkuju… Tak ta homofobie se podle výzkumů vyskytuje v různých situacích mezi těma dětma, tak 

já bych vám teď nějaké z těch situací v krátkosti představila a zajímalo by mě, jestli jste se s nimi už setkala, 

jestli se nějak řešily nebo jestli si je umíte představit, a jak byste na ně třeba reagovala. 

No dobře. 

 

Tak první situace je, že ve třídě je žák nebo žákyně, který má třeba homosexuální rodiče nebo sourozence a 

ostatní děti to vědí. Setkala jste se někdy s podobnou situací?  

Nesetkala, nevím. Fakt nevím. Nesetkala, takže nemůžu říct. A kdybych se setkala, tak bych si asi zase jenom 

promluvila, ale třeba nejdříve v tý situaci, když… Asi bych nejdřív využila situace, když ten dotyčný chybí a říct jim 

prostě, že to nejde, že se musí chovat, tak aby akceptovali a respektovali jeden druhýho. Ale nevím jinak, ještě jsem 

se s tim nepotkala, takže nevím. 

 

Jo děkuju, tak další situace, že mezi žáky se vyskytují pomluvy, že někdo ze třídy je homosexuální. Noo, to jste 

vlastně zmiňovala, že jste se s tím setkala…? 

No, no, no, ale nevím, jestli oni si fakt jako mysleli… Jak říkám, že kolikrát nemám ten pocit, že by si ty děcka 

mysleli, že ten dotyčný je ale, že jim to prostě přijde jako snadný terč. Nevím, jestli se teď tady nezamotávám v 

nějakém kruhu (smích). Každopádně jenom v tomhle smyslu a zase ta konverzace jako vždycky, musim zaklepat, fakt 

pomohla. Protože, pak už se to nějak dál neroznášelo. Zase si nebudu úplně fandit, jako že by úplně ten dotyčný by 

mi přišel vždycky říct „Už se mi zase posmívaj“ to jako ne, ale já už jsem si pak jako ničeho takovýho nevšimla. Ono 

to je fakt znát i jako, jak ty děcka rostou, protože v tý pubertě, fakt jako plácnou spoustu kravin, a  s některýma se dá 

mluvit na úrovni, že to nebudou shazovat, nebudou si z toho dělat srandu a když něco takovýho řeknou, tak sami 

zjistí, že přestřelili a přijdou se omluvit třeba, jo. Né všichni, to taky není úplně jednoduchý, ale většinou už to tak 

bývá nebo mám takovou zkušenost. 

 

Dobře. Pak tedy další situace by se týkala toho, že by docházelo k zesměšňování homosexuálního nebo 

domněle homosexuálního žáka nebo žákyně… S tím jste se někdy setkala? 

No nesetkala… To už si myslím, že už je trošku závažnější samozřejmě. S tím jako, že by ho cíleně, jenom když 

vynecháme tady ty vtipy, ale nějakym způsobem, třeba by ho obstoupili a něco takovýhleho si pod tím třeba 

představuju. Pak ty sociální sítě, že jo, což se prolíná, že by mu dávali fotky s označením „To je gay nebo 
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homosexuál“ nebo s těmahle nadávkama, tak to už si myslím, že už je jako závažnější a to už si myslím, že už se to 

řeší s nějakýma výchovnýma poradkyněma, potažmo s nějakým psychologem školním, aby si promluvil hlavně s tim 

dotyčným, koho se to týká. Ale neznám, nevím, myslím si.  

 

Dobře, děkuju…Tak další situace je, že ten domněle homosexuální žák nebo žákyně by byl ve třídě ignorován 

nebo nějak vyčleňován z toho kolektivu. 

To už je špatně no. 

 

A s tím jste se tedy taky nesetkala? 

Ne, ne. Fakt ne. Asi mám neuvěřitelný štěstí (smích). Nesetkala, nevím, že by byl někdo kvůli orientaci takhle 

vyčleňován. 

 

A když by to nastalo, tak umíte si představit, jak byste to řešila?  

No, tak… zase - psycholog, nějaká sociometrie ve třídě, rozhovory s rodičem, žáky. Ale to už je práce podle mě jako 

na strašně dlouho, když už to zajde až jako… Tak, tak ta třída má jako neuvěřitelnou sílu, když se spojí proti tomu 

jednomu. Tam buď pak vidim jako i konečným výsledkem třeba přestup toho žáka, je i možný… Byť za nic třeba jako 

v uvozovkách nemůže, ale pro jeho dobro. Třeba začít úplně v novém kolektivu, aby… anebo připravit ho na to, že to 

bude muset vydržet. Věnovat mu jakoby tu pozornost tím, že jako nebude stažen do těch konečných záležitostí, tou 

třídou odmítán. Těžký no. Nechci to řešit v budoucnu (smích). 

 

No, to věřím, a doufám, že nebudete muset… No a nakonec to už je taková extrémní situace… Dovedete si 

představit, že už by došlo k tomu, že by toho domněle homosexuálního žáka nebo žákyni buď slovně, nebo i 

fyzicky napadali? 

Tak pakliže fyzicky, tak to už je i na nahlášení, že jo a tam by museli i hodně rodiče toho dotyčnýho zafungovat, že by 

přece jenom podali nějaké stížnosti - ne jenom na vedení školy, ale i na policii. S takovouhle třídou bych nechtěla 

pracovat (smích). To je těžký no. To už je pak jako ošklivý, když se k sobě ty děti takhle začnou chovat. 

 

No to jo… Děkuju. A dál bych se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že je ve škole důležitý nějak otevřeně dávat 

najevo negativní postoj, nebo zkrátka nějak otevřeně vystupovat proti homofobii? 

Jo, ale přirozenou cestou. Ne to zas jako hrotit za každou cenou, že jako: „tenhle rok prostě máme přednášku na 

tohle téma“. Spíš jako, tak jako přirozeně do toho vklouzávat, protože si myslím, že když se na nějaký problémy 

zbytečně, v uvozovkách, poukazuje, tak naopak to v těch lidech může vyvolávat nějakou protireakci. Takže tak jako 

nenásilnou přirozenou formou, od malička ty děti připravovat na to, že prostě existuje varianta… Takže takovýmto 

způsobem. Pakliže už na tý škole problém je, tak pak se to musí nějak cíleným způsobem tomu věnovat, ta zvýšená 

preventivní pozornost, to určitě. Ale pakliže není, tak si myslím, né v tichosti, to né, ale o těch problémech mluvit, ale 

přirozenou cestou. Ne nějakými speciálními programy a tak. Asi jsem přísná, nevím (smích). 

 

(smích) Neee, v pořádku…  A napadají vás teda ještě nějaké preventivní metody proti té homofobii, které 

byste jako sama používala?  

Asi nedělat fóry, jako z mé strany. Preventivně.... Já spíš jako pak přemýšlím, jestli ještě čím to podpořit. To už fakt 

podle mě třeba záleží, jestli na tý škole, anebo v tý komunitě je tento problém, pak zařadit nějakej preventivní 

program na to téma. Seznámit možná děti s někým konkrétním, když si k tomu problému přidáte konkrétní vzhled a 

konkrétní osobu, tak zase ten člověk pak reaguje jinak, jo. Jenom koukáte třeba… na slavných osobnostech, který se 

přiznali, že jo a jak se k tomu postavili. To si myslím, že samo o sobě může fungovat. 

 

Jojo, určitě, to jsou super nápady, díky… A vy sama používáte některý z těhle metod? 

Já ne (smích), abych řekla pravdu. Kromě tý první samozřejmě, to mluvení přirozenou formou tak, jak to je. Během 

hodin se k tomu člověk dostane, ale jako úplně, že bych teď řekla: „A vezmem to dneska jako prevenci“…     
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Dobře, děkuju… Podle výzkumu kromě toho, co jste už jmenovala, existují i některé další metody, které 

mohou homofobii ve škole předcházet. Tak já bych vám zase některé ty metody zmínila, a zajímalo by mě, 

jestli vám připadají užitečné, jestli byste je třeba tady na škole uvítala, nebo jestli je třeba už tady používáte.   

Tak jo. 

 

Tak nejdřív bych se chtěla zeptat, jestli máte ve třídách nebo obecně ve škole stanovená a nějak oficiálně 

uvedená nějaká konkrétní pravidla, a jestli například součástí těch pravidel je i něco ve smyslu odmítání 

homofobie? 

No asi jediný co jakoby v těch pravidlech je… Takhle, každá třída si dělá nějaký svoje pravidla a tam je to asi 

vtažený, není to konkrétně rozepsaný, ale je tam, že respektujeme jeden druhýho a tolerujeme jeden druhýho. 

Samozřejmě může se to do toho vztáhnout, ale není to konkrétně rozepsaný. 

 

A myslíte si, že by bylo vhodný to tam konkrétně jmenovat?  

Nevím, nemám na to teďka úplně názor. Já to tam nedávám, protože často si ty pravidla sestavují sami děti. 

Sestavujou si je v šesté třídě, kdy se má jakoby začínat a… Je to jakoby nenapadne, a teď jako fakt nevím, jestli 

nenapadne je problém pozitivně, že je to nenapadne, tím pádem nad tím takhle nepřemýšlí, anebo problém v tom 

smyslu, že nad tím takhle právě nepřemýšlí (smích). Takže to tam nedávám a asi bych to tam ještě ani nedala, no.  

Ale samozřejmě, když se o tom bavíme o těch pravidlech, tak je to dobře to tam říct. Respektujeme jeden druhýho, ať 

už věří čemu, chce, je, jaký je. 

 

implicitní  

Dobře a jsou žáci u vás na škole dostatečně informováni o tom, jak mají postupovat, když se stanou třeba 

svědkem nebo obětí homofobní šikany? 

Myslím si, že jo. Oni vědí, že u nás existuje něco, za prvý tajná skříňka, kam můžou házet anonymně „Viděl jsem“, 

„Zažil jsem“, „Jsem“ nebo ví, že je tady výchovná poradkyně i preventistka. Myslím si teda, že to docela jako 

funguje.  

 

Jo, takže využívají tenhle systém? Takže do té schránky, myslíte si, že tam někdy děti házej třeba dotazy 

ohledně svojí sexuality nebo něco v tom smyslu?  

Já se k těm dotazům zas až tak často nedostanu. To má na starosti fakt naše preventistka, a pakliže to není někdo 

konkrétní, o kom ona ví, protože to tam, že jo můžou házet anonymně… Anebo napíšou třeba jenom „ze třídy“, tak 

pakliže to není součástí jakoby mých dětí, tak já se k nim nedostanu k těm otázkám, takže nevím. Ani si to jako mezi 

sebou moc neříkáme. 

 

Dobře, děkuju. A účastnila jste se nějakýho speciálního školení na tohle téma – homofobie nebo nějaké 

obdobné téma?  

Nene. 

 

A uvítala byste nějakou takovou možnost?  

Nevadila by mi. Neříkám, že bych ji vždycky využila, ale asi by mi nevadilo se toho zúčastnit.  

 

Dobře… Poslední otázka se týká právě těch primárně preventivních programů, jestli u vás na škole proběhl 

nějaký třeba, který by se týkal sexuality buď obecně nebo přímo homofobie?. 

Máme u nás preventivní programy od pětek vlastně nahoru, který provádí jedna agentura a v každým tom ročníce na 

nějaké téma, ať už je to na drogy, že jo látkový - nelátkový. Právě v jednom v tom ročníku a myslím si, že v devítkách 

nebo v osmičkách jsou partnerský vztahy, a tam si myslím, že se i tohle téma odrazí, takže tak. A to je vlastně jednou, 

dvakrát do roka, ten program. Takže není jako vysloveně, že by ten program byl orientován jenom na tuhle tématiku, 

ale díky těm preventivním programům, kterými procházejí od páté třídy, tak oni si projdou relativně těmi 

nejběžnějšími negativními jevy.  
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A tento program na ty partnerské vztahy, tak víte konkrétněji, na co je zaměřen? 

Nevím. Já totiž, když jsem měla svojí devítku, tak ještě ten program tam nebyl a teď jsem v šestce, takže jsem u 

návykových látek, takže teďka jsem na drogách (smích). Tadyto když vystřihnete dobře, tak budu dobrá, učitelka na 

drogách (smích). 

 

(Smích) No zní to zajímavě! … A uvítala byste nějaký primárně preventivní program, který by byl vyloženě 

zaměřený na jiné typy sexuality? Přišlo by vám to vhodné, aby proběhlo něco takového na škole?  

Nemyslím si, že by to bylo špatný v rámci nějakých těch devítek, osmiček a… Zase na druhou stranu tím, že asi se ty 

problémy nevyskytujou tak často, tak si nemyslím, že by… Že je velkej průšvih, že to není vysloveně takhle cíleně. 

Protože jak říkám, součástí toho preventivního programu v tý devítce to tam je, takže ještě nějakej navíc a…  Nevidím 

úplně né nezbytně nutnej, ale když by byl, tyhlety preventivní programy se nikdy neztratí, když jsou dobře udělaný, 

tak se fakt jako ty děti, si vždycky něco odnesou. Ať už chtěj nebo nechtěj, odnesou. Ale… asi jako úplně bych ho 

nevyhledávala teď. 

 

A jaký je obecně váš názor na ty primárně preventivní programy?  

Hodně záleží na tom, jak jsou dělaný ty preventivní programy. Už jsem se setkala s lidma, který ten preventivní 

program udělali úplně jako skvělej. To jsem i já byla jako úplně, jako říkám nadšená. Vlastně to poznáte i na tom, 

když ty děti to neberou tak jako, že místo čtyř hodin učení dělaly něco. Ani neví co, ale prostě něco. Cokoliv, jenom 

aby se neučily. Když si pak něco z toho odnesou, jako v tom smyslu, že ví, čeho se ten program týkal a něco 

podstatnýho, tak si myslím, že to je dobrej preventivní program a pak má smysl. Pakliže to děti vnímaj jenom jako, že 

zabily čtyři hodiny místo učení, tak pak to podle mě moc význam nemá. Ale to záleží, že jo. 

 

A takže to s dětmi po tom programu vždycky nějak reflektujete, o čem program byl, co si z toho odnesly a 

tak? 

Jojo. Vždycky po tom preventivním programu, za prvý fakt od dětí chci slyšet upřímně, co jim to přineslo, jestli se jim 

to líbilo, nebo jestli se jim to líbilo, protože se neučily nebo jestli mají pocit, že jim to něco přineslo, takže já vždycky 

s děckama to nějakým způsobem zpětně diskutuju. 

 

A myslíte si, že by programy primární prevence mohly u dětí vést i ke změně postoje? 

Nevím, jestli postoje, ale myslím si, že se tam může vždycky někdo najít trošku jo, že… A možná naopak ti, kterých se 

to týká, v tom smyslu, že na ně někdo útočí, že jako… I pro něj můžou být ty preventivní programy, že kolikrát si 

říkám, že ty hajzlíci, který fakt jdou cíleně po tom člověku, ty to tolik zas až tak třeba neovlivní, ale tomu člověkovi to 

třeba ukáže, že není sám na světě takhle a že se to dá nějakým způsobem zvládnout, že existujou centra nebo cokoli, 

které můžou lidem pomoct. Takž tak si myslím, že to může fungovat hodně dobře. 

 

Jasně, super, mockrát děkuju… To už je teda všechno (smích), tak mockrát děkuju za trpělivost a váš čas. 

No není za co, rádo se stalo.
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Rozhovor č. 8 
 

Tak mohla bych Vás na úvod požádat pár slov o tom, jak jste se dostala k učitelství? 

To už je docela dávno. No v podstatě já jsem původně chtěla jít na práva, ale… Já jsem měla dost těžký dětství a 

vlastně v momentě, kdy jsem měla jít maturovat, tak v tý době se to začalo rozhodovat… No a najednou jsem 

potřebovala jít z domu, no a v tý době kdy jsem řešila vlastně, kam bych teda, na jakou školu mohla jít, tak vlastně 

přicházela alternativa, jako už potom jedna z mála, ta Pedagogická fakulta… No takže jsem jela do Ostravy, tam mi 

řekli, že příští týden mají ještě testy a zkoušky, tak jsem tam jela, mě přijali, tak jsem začala dráhu tímhle směrem… 

Nevím no, já už to neřeším. Moc se tím jako nerozebírám.  

 

Dobře, děkuju… A jak dlouho už učíte? 

Noo, to chcete, abych počítala… 37 let, no. (smích) 

 

Hmmm, díky… A jaké předměty vyučujete? 

Noo tak ono toho bylo hodně, v podstatě spíš nejdřív… Tak jednodušší je otázka, že jsem prošla profesí od 3. třídy až 

po střední školu k maturitě. No takže 3., 4. třída tak to byly ty předměty čeština, matematika, no a 2. stupeň tak to 

byla především matematika, fyzika, občanka, jednu dobu i hudebka… pak přišla i němčina. No a na tý střední škole 

jsem měla především němčinu a společenský vědy.  

 

Páni, to je celkem dost předmětů. A aprobaci jste získala z čeho? 

Matematika, technický práce. 

 

Aha, děkuju. A teď v současné době učíte jaké předměty? 

No teď poslední dobou už jen ta matika a němčina. 

 

A jak byste stručně charakterizovala školu, na které nyní učíte? 

No já když to srovnám s těma předchozíma školama, na kterých jsem učila, tak tady na tý škole je mi právě hrozně 

smutno… Že vlastně tu byl kolektiv, kdy před mnoha lety tu byl jediný muž, ředitel a nesmírná rivalita vůči němu, 

takže se pak vytvořily takový tábory a ty tábory, i když vlastně dneska už maj nový vedení, tak neustále spolu soupeří 

a to by prostě do tý školy nemělo patřit. Jak můžou vlastně vytvářet kolektivy v těch třídách a zvládat tu atmosféru 

v těch třídách, když ty kantoři si jako nevycházej vstříc, no…   

 

Hmm, no to jo, to by asi nemělo být… A co se týká žáků? Jak byste charakterizovala žákovskou populaci? 

Žáci tam jsou… Je to vlastně venkovská škola, ve třídách je méně žáků, sice teď na 1. stupni se to zvyšuje, se to 

začíná zvyšovat, protože to je teď ta vlna, která přichází z mateřských školek, kdy teď bylo období, že mateřský školy 

nestíhaly přijímat počet dětí, o který rodiče měli zájem je tam umístit… Tak teď to jde na ten 1. stupeň… No takže… 

Teď teda letos není 9. třída, protože tam vloni byl nízkej stav a problémovej kolektiv asi 4 nebo 5 kluků, takže se 

podařilo, že se dostali na jiný školy a… Prostě takhle se tenhle rok vyřešil, no… Ale příští rok, už to logicky bude, to 

jenom tenhle rok… No takže tam pronikaj ty trendy, to co jsou ve městech - ta agresivita, šikana, to všechno se tam 

dostává… Ale přece jenom stále ještě tam člověk narazí na takovej ten spíš lidskej faktor, že když se na ně nekřičí, 

neřve tak se i sklidní. Protože vlastně mně právě nabídli třídu, že právě ta třída…, že jako je problémová a slyšela 

jsem o nich hrozný věci, když jsem šla… Že jsou tam strašný kluci a že tohle tohle… Tak říkám: „Fajn, no tak jsou, že 

jo, stejně si udělám ten svůj pohled.“ To mě sice každej může říct, rodiče, kolegové cokoliv… No a nakonec tyhlety 

děti jsou skvělí… Že v podstatě dneska… Já tenkrát, jak jsem tam šla, že jsou hrozný, že tohle a tamhleto dělaj, tak já 

jsem přišla a řekla jsem: „Tak, uděláme to takhle, takhle. Bude tohle platit.“ a oni pochopili, že to tak platí pro 

všechny…, že nejsou výjimky, no a najednou to začalo šlapat… A já slyším: „No my tam chodíme nejraději.“ – 

kantoři, jo, že tam chodí nejraději, do týhle třídy. Takže během dvou let se to takhle votočilo, no. Takže tak. 

 

A jak máte ve škole zajištěný systém školní poradenské péče? 

No jako všude, máme výchovnýho poradce. Někde maj i psychologa, ale tadyhleto je malá škola, takže tam psycholog 

není. Hmmm, to, co jsem zažila na některých školách, že tam byl ten školní psycholog, tak jsem spíš měla pocit, že to 

je člověk, kterej tam je dosazenej panem ředitelem a ovlivněnej názory pana ředitele… Takže tady na týhletý škole 

výchovný poradce… Nevím. Zatím prostě, i když jsem jich zažila několik a různejch těch výchovných poradců, tak to 

slovo výchovný jako úplně mi tam k tomu nesedělo… Spíš poradce přes zapisování, jako že jsou problémový děti 

nebo tohleto, ňáká evidence a poradci ohledně volby povolání. Ale co se týče toho chování, tak stejně to tak ňák 
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zůstává na těch učitelích, jak se s tím, kdo porve.  

 

Hmm, děkuju. A jak často jezdíte s dětmi na různé mimoškolní, vícedenní výlety, kurzy zájezdy a podobně? 

No ty aktivity vícedenní ty už se v podstatě takřka… jako moc neorganizují… Dělaj se třeba ty ekologické výlety, 

takže tam jezdím, jo… Nebo výlety se dělaj v těch vyšších ročnících, ta 8., 9. třída… Ale jinak prostě už je to dneska 

tak strašně velký riziko na delší dobu jet s dětmi, že se tomu kantoři spíš vyhýbají. Já osobně už bych do toho teda 

nešla, protože ty děti to maj jako nesmírnou atrakci, že už to není takový to, co bych v tom hledala, to vzdělávání, ale 

spíš jenom ulejvat se, vypadnout ze školy a nepřispívá to ke vzdělávání. Naopak. Těch aktivit je v poslední době tak 

velký množství během roku, že někteří… hlavně ti šikovní, ať sportovně nebo vědomostně žáci, dost často chybí, pak 

jsou právě dost často tyhle aktivity, ať to jsou sportovní nebo divadlo, nebo prostě všechno možný, co se děje… Je to 

na mě… podle mě moc, protože jsou různé svátky, prázdniny a tohle když se sečte… Já jsem tohle jednou počítala a s 

hrůzou jsem zjistila, že už je to pomalu půl napůl, za školní rok, že už to pomalu se blížilo, že ten rok má 365 dní a že 

už se to opravdu blížilo k tý polovině, kdy ty děti choděj do školy. A když z těhletěch dní ještě jim jako to… Vlastně, 

co by měli dělat… Potom přijde, že se naplánuje nějaká akce… Logický u dítěte je, že neovládá svoje emoce, takže 

když má přijít nějaká akce, tak až se na ní těší a žije tím… Jako třeba teď budou Vánoce, tak žijou Vánocemi. Pak je 

po Vánocích, ale oni žijou ještě určitou dobu po těch Vánocích tím…, a to se samozřejmě v tom školství promítá, že 

ty myšlenky, se neuměj ovládat, soustředěj se na to… Takže není to dobrý… A úroveň podle mě za posledních 20 let 

jde strašně dolů. 

 

Dobře, děkuju… A teď už trošku k tématu… Máte nebo měla jste vlastně někdy během svých hodin příležitost 

mluvit s dětmi o tématu sexuality? 

Určitě. Jednak, jednak… otázka sexuality je v rámci výuky… Třeba v 5. třídě je to v přírodovědě, pak v té občanské 

výchově se to promítlo. No a… Občas tyhlety situace ňáký se nachomýtnou, protože můžou přijít různý problémy… 

Teď teda si žádnou konkrétní situace nevybavím, ale vím jako podvědomě, že tyhle situace byly, když se o tom 

nemuselo mluvit…  

 

A o čem konkrétně z té oblasti sexuality hovoříte?.... Nebo jste hovořila? Protože teď té matematiky a němčiny 

se to asi netýká? 

No tak v tom přírodopise to bylo pohlavní ústrojí jako takový, takže v rámci tý výuky o tý sexualitě tak se prostě jako 

mluvilo, že jako… Nemůže tam člověk chodit, že… Protože ty děti dneska tu informovanost mají od malejch, vědí, že 

ty rozdíly mezi mužem, ženou, mezi i zvířaty že to existuje, že tam je pohlavní akt, že tady k tomuhle dochází… Tak si 

nelze hrát na slepou bábu, ale prostě brát to jako normálně, že jo… Tak jako půjdem nakupovat, tak se budem bavit o 

sexu, že jo. Samozřejmě ne až tak detailně, to už zase… Tam by měla sehrát roli rodina a rodiče… No a pak v tý 

občance… tam si teda už přesně nevybavuju, protože to už je dost let, ale vím, že tam něco k tomuhle tématu… že 

jsme se tam dostali, jo. Protože tam samozřejmě v té občance ten prostor byl - otevřít různá témata… Bavit se, tak 

jako se mělo bavit, jako vzdělávat se, dám příklad jako: politika, systémy ve státě, symboly státu, ale samozřejmě na 

konci hodiny jsem dávala prostor k otázkám…, různejm otázkám, nemuselo se to týkat jen toho tématu. No tak 

samozřejmě se ptali i tady v těhletěch věcech… Jo, tady šlo spíš o to, mluvit o tom, aby ty děti vlastně neměly pocit, 

že se musej bát o tom mluvit. Jo, oni se o tom uměj bavit mezi sebou, jo, to zažiju kolikrát v autobuse nebo o 

přestávkách, to je slovník úplně šílenej. Anebo že se bavěj stylem, rejou do sebe… Ale spíš to bylo o tom, umět si jako 

sednout a v klidu o tom mluvit. Nevytvářet atmosféru: „Já jsem učitelka, vy jste moji žáci. Já vás budu 

poučovat.“ Ale spíš jako… jsou choulostivá témata, nepříjemná témata. A to není jenom sex… Ale umět se bavit i o 

něčem, co je třeba tabu, co je nepříjemný nebo… Umět se o tom bavit, no… Hmmm pamatuju si situaci, kdy jednou… 

To jsem teda neučila tu sexualitu, ale mluvila jsme s dětmi v občance, kdy se mi najednou svěřily s tím, že mají 

problémy s výukou tzv. rodinné výchovy, kde tohle právě se hodně otvíralo… A kolegyně tenkrát vůči těm dětem byla 

hodně netaktní no, takže co s tím. Bylo to hrozně těžký se o tom bavit, protože vlastně se vědělo, že ona ne vždy 

s dětma jedná jako solidně… A teď vlastně jednak se mělo říct něco k tomu sexu, ale ještě teda, jakou formou. To je 

hrozně těžký tadytohleto, protože ten věk je hrozně zranitelnej a ne každej se umí bránit. A sama jsem měla co dělat, 

se k tomu postavit nějak, natož když si člověk uvědomil, že jim je 14, 15, co s tím, že jo. 

 

A můžu se zeptat, na co konkrétně si teda ty děti stěžovali? Jako, že jim poskytovala nedostatek těch 

informací nebo…? 

No ne, ta forma toho podáni, že… Tam to nemůže být prezentovaný, tak jako v matematice, kde přijdu a řeknu: „Tak 

tady máme rovnice, rovnice se řeší takhle.“ Tak nemůžu přijít a říct: „Tak ženský orgány vypadaj takhle, pánský 

takhle, teď se spojej, vznikne odplození vajíčka....“ Teď jim prostě nadiktuju ty fakta a příští hodinu je z toho budu 

zkoušet. A přesně tohleto se tam dělo. No, a když třeba neodpovídaly, nebo neuměly nebo nebyly ve škole, no tak ona 
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si je vzala sólo a postavila si je do latě a zkoušela je ve stoje tady z tohohle. To mi jako přišlo dost… morbidní. Jo… 

jsem si říkala, že kdyby tohle mě někdo v těhle letech udělal, tak asi budu mít v hlavě úplně jako ten sex postavenej 

negativně, z úplně jinýho úhlu, než jak by to mělo bejt, no.  

 

A s jakou oblibou jste o té sexualitě s dětmi mluvila? 

Hmm. Čím jsem byla starší, tím mi to bylo vzdálenější, protože já jsem byla věkově od těch dětí dál a prostě vím… A 

evidentně jsem to viděla kolem sebe, že ty děti jsou nesmírně informovaný díky internetu. Jo, takže… kolikrát, když se 

třeba začalo o něčem mluvit, tak některý ty děti jsou bohužel dost neomalený, skáčou do řeči, jo. Takže i nejenom já, 

když jsem mluvila, nebo i někdo ze spolužáků, tak samozřejmě hned někdo chtěl dokazovat: „Já jsem mistr“ a teď 

tam hodil ňákej vtip, jo… Jakože někdo s někým chodí, někdo s někým něco dělá, že se líbají a podobně. No což 

samozřejmě tady tohleto tu hodinu naruší… No ale jako tolik prostoru jako pro téma sex, to jsem zas tolik hodin 

neměla. 

 

A v jakých jiných předmětech, případně při jakých příležitostech Vám připadá vhodné to téma sexuality 

s dětmi řešit? 

Bavit se na téma sex? Já myslím, že kdykoliv, jo. Já myslím, že v jakýmkoliv předmětu, kdy tam je příležitost, že furt 

je lepší, když se o tom jako zmíní v průběhu, že to k tomu životu patří, ke každýmu dnu to patří, tak to patří v podstatě 

i klidně do každý hodiny, ale není možný to dávat do každý hodiny. Protože v podstatě, jak už jsem říkala na začátku, 

prostě není čas. Furt je málo času na všechno, takže se to nestíhá. 

 

A když jste teda měla během svých hodin prostor pro to, to téma sexuality rozebírat, řešila jste to nějakým 

způsobem i třeba s kolegy ostatních předmětů, kde se to téma taky objevovalo? 

No, to bylo akorát tenkrát krátce, když jsem to potřebovala, nebo víceméně to bylo i díky kolegyni, která byla úžasná 

v tomhle směru… já nevím, jak se tenkrát ta výchova jmenovala, co to bylo. Tak ona vlastně používala i kondomy, že 

se to učili i nasazovat na některejch školách a různý pomůcky, že jo, že se i tady o tomhletom bavili. Takže spíš jsme 

si sdělovaly ty svý zkušenosti z těch hodin a předávaly, co jsme tam dělaly. Nebylo to jako, že by někdo někoho 

poučoval, ale spíš jako jak to použít, jak to udělat, protože ta jako byla fakt výborná, no. 

 

Aha, super, děkuju… A myslíte si, že je důležité s dětmi ve škole o té sexualitě hovořit? 

No samozřejmě. Protože to patří k životu. Určitě jako komunikovat na tohleto téma, protože dneska, jak do televize, 

tak do internetu, do literatury, se dostává spousta materiálů, kde je agresivita, zlo, snaha ublížit a takový tý hezký 

stránky je tam strašně málo. Takže mluvit právě o tom, aby to zůstala jako taková ta hodnota, která ty lidi obohatí a 

nikoliv, že to je zase o tom, že někdo někomu dokazuje, že nad ním vládne a že všechno bude, tak jak to bude, jak on 

si někdo vymyslel. Aby ten sex opravdu zůstal, nejenom na tý fázi zvířecí, kdy to je teda, že teda samci se vybijou, 

samice roděj mláďata a pak se někdy o ně postaraj, a konečná. Ale aby ten sex, protože jsme lidi a protože jsme jiný, 

než jsou ostatní živí tvorové na týhle planetě, tak aby ten sex prostě měl tu hodnotu, která vlastně činí člověku ten 

život hezčí, krásnější. 

 

A co si myslíte o rodičovských iniciativách, kterými jdou proti té sexuální výchově? 
No to je právě ta rozdílnost v názorech. To jsou rodiče, který nechtěj, aby se o tom mluvilo, naproti tomu existujou 

rodiče, kteří doma choděj před dětmi úplně nazí, že. A zase to je extrém vedle extrému. Extrémismus ve všech 

oblastech vždycky existoval. No takže, jako ať si jako svůj názor řekne, ale tady v tomhle by měl mít jednoznačně ten 

stát jako takový svojí cestu a svůj názor. A jestliže stát uznává rodinu jako takovou, k rodině samozřejmě patří dětí, 

k rodině tím pádem patří sex, a tudíž by se tam o sexu mělo mluvit, jako takovém, no. Ale když se o něm nemluví, tak 

je člověk překvapenej, co všechno se kde děje a děje se to tajně.  

 

A od jakého věku Vám připadá vhodné tu sexualitu s dětmi řešit? 

Nooo, klidně od tý doby, co začnou mluvit. Mě tam trošku vadí to slovo „řešit“ – prostě mluvit o tom, že tadyhleto 

existuje…  

 

A ve škole v rámci teda těch vyučovacích předmětů? 

No tak tam tak od tý 4. třídy. Tam… tam jako už vím, že… U těch menších dětí sehrává roli spíš rodina, ale rozhodně 

tak kolem těch osmi, devíti let ty děti na to téma už mluvěj, ale nevěděj, o čem mluvěj, no. Ale ty rozdíly vnímaj, že 

prostě jsou, tudíž se o tom musí mluvit. 

 

A měla jste někdy příležitost hovořit s dětmi o jiných podobách té sexuality? Jako třeba o homosexualitě, 
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homosexuálních lidech…? 

Joo, jako bylo tam něco, ale to právě bylo už před mnoha lety, ale detailně jako už si to… To spíš jako byla ta 

občanka nebo společenský vědy, ňáký zmínění, něco tam bylo, že prostě mohli se o tom vyjádřit, já jsem se o to 

vyjádřila, ale to nebylo to nic, co by se šlo nějak do hloubky. To bylo ještě v době, kdy se moc vůbec pojem sexuální 

výchova jako nerozebíral… Takže jen tak jako zmínka, že to existuje, tomu jsem se nikdy nevyhýbala… Ale já jsem 

v těch svých předmětech zas jako takovej prostor jako na takovouhle komunikaci neměla. Protože tohle, když se 

otevře, tak pak ty děti získaj důvěru a pak jsou hodně otevřený a ta beseda trvá dlouho, ale já jsem ten časovej 

prostor neměla, díky těm předmětům. Jo a dneska, jako v matematice, fyzice tam opravdu se o tom nedá mluvit, no 

v němčině německy teprve ne. Takže ten prostor tam není, abych já s nima na tohleto téma mluvila… Já jsem spíš 

jako zažila problém, kdy jsem se dostala do problému jako sama… jako kantorka, kdy rodiče byli jehovisti a vlastně 

si nepřáli jako různý věci rozebírat. No a tak vždycky se to nějak zvládalo, ale u tý jedný rodiny, tamto bylo hodně 

nebezpečný, že ta jejich dcera se na mě hodně fixovala, psala mi různý dopisy, svěřovala se, ale tak jako decentně, 

jako jo… Takže spíš to bylo, že potřebovala s někým jako komunikovat, protože ty rodiče jí tlačili do tý právě tý teorie 

těch jehovistů… No a pak teda jsem se dozvěděla, že ten otec proti mně tvrdě brojí, protože se dozvěděl, že ta dcera 

se mi svěřuje. A zřejmě asi nechtěl, aby ta komunikace z její strany byla s kýmkoliv, prostě jí chtěl mít svázanou, no a 

tam mě začal vyhrožovat tím, že mě označí… jako… jako pedofila. Prostě z toho jsem úplně zůstala paf. Z toho jsem 

byla jako vykulená, protože to je strašně nebezpečný. Vždycky když si ňákej člověk… Těch pomluv jsem za svůj život 

zažila mraky, ale tohle to jako bylo to, co mě varovalo a říkám, tam to prostě musím ukončit. Takže to jako bylo jedno 

z nejsmutnějších, co asi tady z tohohle byla ta zkušenost…, že mi rozum říkal: „Nerozebírej už nic dál, ukonči 

veškerý komunikace, diskuze.“ Takže na dlouhý léta se to asi na 3 – 4 roky utlumilo, no a pak se to zase jako dalo do 

normálu…  No ale to jako je taková, teda jako když už se sexem související stránka, když teda kantora někdo označí 

za pedofila, tak jako těžko se proti tomu člověk může bránit. 

 

Hmm, to věřím, to musela být hodně nepříjemná zkušenost…  

Tak dál bych se chtěla zeptat, jestli jste se setkala někdy s pojmem homofobie? 

Ne.  

 

A umíte si pod tím pojmem něco představit? 

Tak fobie je, že má někdo z něčeho strach. No a homo…, když to je jako stejný… Něco stejně… Takže sama ze sebe 

ňákej strach? 

 

… No v podstatě ten doslovný překlad toho slova by zněl nějak takhle… I když ono se to používá, tenhle 

pojem, v jiném významu… Vlastně ten pojem homofobie se v literatuře nejvíce používá pro označení strachu 

z homosexuálních lidí a i z homosexuality jako takové. A ten strach pak může vést k nějakým negativním 

postojům a třeba i ubližujícímu chování vůči jinak orientovaným lidem… 

Hmmm. Hmmm. 

 

Myslíte si, že se něco takového, jako je homofobie někdy vyskytlo i mezi dětmi u vás ve třídě nebo celkově ve 

škole? 

Jako… s výroky dětí vůči homosexualitě jako se člověk setkává…, dost se setkává, protože v podstatě léta to bylo 

tabu, pak se to najednou otevřelo, že takoví lidé jsou. Tvrdí se, že jich jsou 4 %, já si myslím, že jich je daleko víc. A 

v podstatě, že je někdo „homouš“ nebo že je „teplej“ nebo takhle, tak to vlastně z toho vzniklo jako nadávka… Takže 

když chtěl někdo někoho urazit nebo zesměšnit, tak tady tohle se začalo používat. To se dost jako začalo objevovat, 

ale do jaký míry to je, jakože opravdu jako vážný, že to není opravdu jenom jako ublížit nebo jenom jako označení, to 

těžko říct no. 

 

A máte nějaké zkušenosti přímo třeba s homosexuálními žáky nebo žákyněmi? 

Jojojo… Ale většinou tyhlety informace jsem se dozvěděla, až vlastně díky tomu, že… Já vlastně s celou řadou svých 

žáků bývalých si tykám, s některými dokonce mám přátelský vztah, že vím, s kým žijou, kde žijou, jak se jim daří, kde 

pracujou, jo… Vím tohleto. No a díky tomu vlastně, že se mi svěří, tak vlastně se dozvídám i tady tuhletu informaci, 

že je homosexuál, že prostě se orientuje tady tímhletím směrem. Je fakt, že když se mi to stalo poprvé, že…, protože 

s tím dotyčným mám velice přátelský vztah, i s jeho mamkou, úžasný lidi oba dva. A když jsem se to dozvěděla 

poprvé, tak jsem si uvědomila, že já vlastně k němu mám pomalu vztah, jak ke svýmu synovi, že mi na něm hrozně 

záleží… A dneska bych to srovnala asi něco do fáze, že tenkrát to pro mě bylo něco, jak kdyby mi někdo řekl, že má 

rakovinu. Já jsem se s tím asi dva - tři měsíce furt nemohla ňák v tý hlavě srovnat, no a pak najednou se to zlomilo. 

On měl novýho partnera, poznala jsem toho partnera, jak žijou, no a říkám, vždyť oni vlastně fungují úplně stejně, 
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jako muž se ženou. No tak co, tak to je jejich volba a od tý doby, když se mi tohleto, tak v tý hlavě mý samotný jako 

srovnalo, tak prostě už tu homosexualitu beru jako z úplně jinýho úhlu a neřeším jí. Už prostě říkám: „No a co, tak já 

mám modrý oči, ten má hnědý, no tak já mám chlapa a on má taky chlapa, no.“ A to je celý, takže asi tak. 

 

A konkrétně přímo ve škole nebo ve třídě jste se s takovými žáky nebo žákyněmi nesetkala? 

Jako dřív vůbec… Dřív jako ty starší generace vůbec. Takovýhle věci tam ani jako ta společnost… nebyla nastavená 

tak, že by to člověku přišlo, ale v poslední době mám pocit, že se čím dál tím víc pěstujou individuality, tak opravdu u 

některých by tam ten styl, ten způsob jednání, mluvy, pohyby… tam bych řekla, že jo, že jako podezření je. Ale stejně 

to jako neovlivní to, jestli s ním budu jednat jinak nebo ne. Jenom to jako člověk tak podvědomě vnímá, ale 

nevidím… Říkám, beru to dneska, jakože má někdo modrý nebo hnědý oči… 

 

A vybavujete si, že by ve spojitosti s těmahle žákama nějaké negativní zkušenosti, jako třeba nějaké reakce od 

spolužáků, od kolektivu? Nebo cokoliv, co by mohlo nějak souviset s tou homofobií? 

Tak určitě mají prostě ostříží zrak a rozdíly, jakýkoliv rozdíly, že je někdo tlustej, vysokej, hubenej, drzej… Tudíž, že 

má nějaký rysy homosexuála, vnímaj, jo. Právě proto vznikaj i tady tyhlety nadávky, jako „Jseš homouš“, „Jseš 

teplej“, no, právě tady tohleto se objevuje v těch posledních letech. Ale jako já když tam cítím v jakýmkoliv směru, to 

není jen přes tuhletu oblast, agresivitu dětí, tak já to hrozně rychle jako utnu… Jako jakmile to naráží na jakoukoliv 

agresi, šikanu, nadávku, tak prostě jim dám najevo, že jsem učitelka a oni žáci a oni prostě, že se budou chovat 

slušně a bráním tomu, aby se to nerozrostlo do nežádoucích rozměrů, protože pak už bych to taky nemusela sama 

ukočírovat… Takže dneska některý ty děti tu agresi maj tak strašně silnou a velkou, že… A těžko se s tím něco dělá. 

 

Takže si myslíte, že se homofobní postoje u dětí u vás na škole objevují? 

Určitě, určitě… To jako je jako spousta jiných věcí, kterých prostě v tom našem mozku je… My prostě máme určitý 

názory a přijímáme ňákou tu paměť, která je uložená od našich předků. Prostě tyhlety informace se předávaj, jako se 

předávaly pohádky, povídky, tak i tyhlety informace jsou někde prostě zakotvený a předaný a rozhodně se bude na to 

narážet. 

 

A vy jste vlastně zmínila, že s tou homofobií u žáků máte zkušenost hlavně přes ty různé nadávky, označení a 

podobně… Tak já bych se ještě ráda doptala, jak často se s tímto typem nadávek u dětí setkáváte? 

Noo… Přibejvá to jako bych řekla. Dřív to jako, v těch začátcích, těch prvních 15 let, tam si nemyslím…, že by ňáký 

takovýhle věci byly… Ale jak přišla ta nová doba, tak se tam vlastně najednou začal objevovat ten západní svět a 

luxus, a tudíž i nový myšlenky a názory, no a s tím přišlo i tohleto. 

 

Hmm, hmm. A připadá Vám, že by tyhle nadávky používali více nějaký konkrétní typy dětí? 

No… to… To jsou děti většinou… Ty co používaj tyhlety nadávky, to jsou děti většinou nějakým způsobem 

zamindrákovaný, anebo děti, který jsou agresivní, ať už slovně nebo fyzicky, který prostě mají trend někomu ublížit. 

Asi jim někdo ubližuje doma a oni pak tu agresivitu prostě posílají do světa dál tímhle způsobem, no… Používaj to 

jak kluci, tak holky… Já dokonce začínám mít teď takovej pocit, že kluci začínaj být teď slušnější než holky…, ne 

všechny, ale některý teda opravdu, co dokážou vypustit z pusy…  

 

A proč si myslíte, že používají zrovna tyhlety typy nadávek, které vlastně souvisí s homosexualitou? 

Hmmm… Hledají nějaký způsob, jak toho druhýho zranit a tady v tomhletom směru jsou lidi hodně citliví, jo. Tam 

člověk je opatrnej, to je opravdu nebezpečný, takhle někoho označit, viz, jak já jsem říkala, že mě ten tatínek chtěl 

tenkrát nařknout z pedofílie, když s tou dcerou budu komunikovat dál, jo… Takže je to cesta, jak toho člověka vlastně 

slovem zranit. A tím, že ho vlastně někdo takhle označí, tak hned i ta společnost, tím že to ještě nedozrálo, že ta 

homosexualita existuje, že jí budem brát normálně - tak jako někdo nosí brejle, tak někdo je homosexuál a přijímat to 

běžně, jako běžnou věc… No tak pořád v podstatě je to tam takový divný, no. 

 

A používají děti tyhle typy nadávek vyloženě v nějakých konkrétních situacích? 

To nebylo jako… To nebyly nic výjimečný situace, to byly prostě přestávky a najednou někdo někomu něco řekl nebo 

udělal něco, co se mu nelíbilo, tak odezva na to bylo, tak reakce na to byla taková… Nebo takoví ti jedinci, co kolem 

sebe vytváří ňákou tu smečku a oni jsou ti dominantní, tak vlastně někoho si vyberou, náhodně… to nemusí být jako 

účelově. A většinou si uměli najít někoho slabšího, kdo má ňákej ten problém, což těhle dětí je dost. No tak si někoho 

vybral a tudíž vlastně poštve a řekne úplně bez příčiny. A dneska to dělaj hodně bez příčiny… Jen třeba aby byla 

zábava, pobavit se… 
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A jaký si myslíte, že mají tyhle homofobní nadávky význam pro ty děti? 

No jak říkám jako… ublížit. Jako říct něco tomu druhýmu, aby ho shodili, ponížili, ublížili mu, aby vlastně vypadali, 

že jsou kingové vůči tý… vlastně tý skupině, co je kolem něj, že prostě on to objevil, že ten dotyčnej je ňákej 

nežádoucí v podstatě.  

 

Takže vnímáte tyhle homofobní nadávky a označení jako nějak nebezpečné?  

Určitě, určitě jsou nebezpečný, protože můžou ublížit. Vlastně ten dotyčný jedinec, nevíme, v jakým psychickým 

rozpoložení se nachází, jestli je v pohodě nebo má nějaký svý starosti, problémy může mít ošklivý a ono jsou to 

takový ty kapky do džbánu a najednou to může bejt třeba i ta poslední kapka. A najednou se třeba člověk dozví, že 

tamhle ňáký dítě spáchalo sebevraždu, že, nebo že se pokusilo. Klidně to může bejt spouštěč. 

 

A reagujete na ty homofobní nadávky nebo označení nějakým způsobem? 

No když… Když jako… Jako bych to řekla… Když cítím, že je potřeba něco říct, tak řeknu. Jenže většinou, tady 

tohleto je už ta generace 2. stupně a já už prostě mám takovou tu pozici, že už moc nemusím mluvit, protože… Když 

nastane nějakej problém, tak já se většinou jenom dívám na toho dotyčnýho, kdo to řekl a ono mu to je hrozně 

nepříjemný. Já mu nic ani nemusím říkat a on už dobře ví, že už prostě udělal chybu, že to prostě neměl říkat… A 

v podstatě tady tyhlety nadávky, snaha ponížit někoho, je vždycky o tom, snaha někomu ublížit, no… A když to jsou 

děti, který jsou starší těch 10 let, oni moc dobře vědí, že ubližujou. Co jim k tomu budu říkat? Já to v tom jejich 

mozku nepřehodím hned, ale si prostě musí uvědomit, že já vím, že ne. A on zas musí vědět, že takhle teda ne. Já 

možná ty jeho myšlenky ovlivním, ale určitě nezměním, jestli on bude mít pořád stejný podmínky doma a ve škole a 

všude jinde… Ale on prostě bude vědět, že v mý přítomnosti se bude chovat slušně a tohle dělat nebude. 

 

A dovedete si představit, k čemu by ty negativní postoje či předsudky dětí vůči sexuálním menšinám mohly 

vést? Jaké by mohly mít důsledky? 

No tak když by ten dotyčný, co ubližuje…, když uvidí, že je v tom úspěšnej v tom ubližování, tak ono se mu to může 

líbit, že. Z mnoha důvodů. No a… a… může to být, že jednak se někomu ubližuje, a najednou pak může jeden začít 

manipulovat i s ostatníma a oni to taky začnou používat. No, takže vždycky tady tohleto jednání, že někdo nějakým 

způsobem někoho označuje nebo napadá, je nebezpečný, a to nemusí být jen kvůli homosexualitě, no. 

 

Dobře, děkuju. A jaké zdroje podle Vás přispívají k formování postojů žáků a žákyň k homosexualitě a k 

sexuálním menšinám obecně? 

No momentálně je to televize, internet, spousta filmů, který vlastně když… erotický filmy, když malý děti viděj… A to 

jako jsem kolikrát byla překvapená, jak malý děti si zjistěj, že jsou někde erotický filmy a že si je pouštěj… Jo, to 

všechno je ovlivní a oni si to mezi sebou říkaj jako… To prostě sehraje hrozně velkou roli, no, tohleto… No a další 

jsou ty party, že jo. Děti se od určitýho věku začnou odtrhávat od rodičů, ty jsou dobrý, že jsou jako finanční záložna 

a spoustu věcí… No a kamarád něco poradí nebo sdělí, že… No a ty rodiny mi přijde, že sehrávaj čím dál tím menší 

roli, protože jako mi přijde, že právě těch rodičů, který se staraj o to myšlení těch dětí, o to jejich chování, je čím dál 

míň… Že jim jako splňují ty jejich potřeby, materiální potřeby…, ale o tom, aby si třeba večer sedli a popovídali o 

tom, tak to je strašně málo. Natož aby rozebírali důležitý otázky… No a dost často dneska jako otcové… v týhletý 

době mi přijdou, že zajišťujou jako finančně tu rodinu, matky se teda staraj, aby zas působila ta domácnost, aby bylo 

uklizený, vypraný… A vlastně to dítě se bere jako… tak jako… Někdy jako kamarád, což není někdy úplně 

prospěšný… No prostě není tam ta dobrá komunikace, jako na to, aby ta rodina sehrála dobrou roli, jo. No a někdy 

vlastně ta rodina sehraje i tu negativní roli, že vlastně ještě to přiživí.  

 

A myslíte si, že i škola může mít při formování těhle postojů nějaký vliv? Případně jak velký? 

Jak velký vliv má škola? No já si myslím, že tam je vždycky ten kantor, kterej je braný jakože učí něco úplně jinýho a 

teď tam přijde na tohle téma vykládat, že to jsou jenom opravdu malé střípky, velice malé střípky, které… 

v konkurenci toho všeho okolo, co je, že…. možnost to ovlivnit není moc velká… Proto právě jsem říkala o tom, že to 

nemá cenu těm dětem něco říkat, když si nadávaj… On to ví, že nemá nadávat, prostě, on to ví, že to nemá dělat. 

Jako kdybych byla přesvědčená o tom, že škola ten vliv má, že já ho mám, že změním to jeho jednání, tak se do toho 

pustím, ale je tam časová… prostě… časový problém, aby se to probralo, prostor, kde se to dělá, s kým se to dělá. Jo, 

to je tak strašně citlivý… A dneska, když se do toho někdo pustí, tak zase je to ošemetný, že zase se to někomu nemusí 

líbit, když se do toho půjde do hloubky… Ta škola jako… nezáviděníhodný. Jako hází se na školu kde co, ale ta škola 

jako taková to nevyřeší, to musí být globálně, kompletně v celým státě. 

 

A jaký vliv by podle Vás na ty postoje žáků k homosexualitě a sexuálním menšinám mohl mít konkrétní 
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vyučující? 

Tak tam by měl sehrát roli třídní učitel a ten výchovný poradce… Do jaký míry jako je zvolený dobrý třídní učitel a 

výchovní poradce…, protože ta práce není všude stejná, jo… No takže samozřejmě, že se to ovlivnit dá, ale mám 

pocit, že ty učitelé maj čím dál víc svázaný ruce. Že na jednu stranu ta společnost by po nich chtěla, aby dělali 

zázraky a na druhou stranu, že je to nesmírně svazuje, co můžou říct, co nesmějí říct, co můžou označit, co ne… 

 

A myslíte, že by mohlo dojít i k tomu, že by tedy vyučující, byť nevědomě, mohl přispět k vytvoření těch 

homofobních postojů u dětí? Nebo případně i k jejich prohlubování a šíření? 

Určitě, určitě ano.  

 

A napadá Vás přímo jakým způsobem? Nebo jestli třeba z vlastní zkušenosti znáte takový případ? 

No tak jako neznám, ale prostě vidím jednání kantorů, neustále za ty celý léta a vím, že když spolupracují a 

komunikují mezi sebou a potom následně se na něčem domluví ohledně žáků… No a teď každej kantor má nějaký 

svoje názory a není prostor pro to, aby se sjednotily, no tak to samozřejmě naráží, jo. To… to prostě nevidím jako 

dobrej vývoj… A on taky ne vlastně každej kantor má ty ambice být opravdu pedagog, nebo být psycholog, že vlastně 

neovládá vlastní emoce, že má třeba nějaký svoje problémy… A teď právě, posledních pár let existujou učitelé, kteří 

přijdou a úplně klidně shazujou dalšího kantora, shazujou děti, urážej děti… Zažila jsem kolegyni, která dokázala jak 

rodičům, tak dětem, říct hodně ošklivý věci… A tam jde o to, jestli to pak vedení řeší nebo ne… Takže je to o tom, že 

pak ten kantor nedomyslí to svý jednání, že vlastně bude zle. 

 

Hmmhmm, děkuju… Teď bych se ráda zeptala, jestli byste podle vlastních zkušeností dokázala 

charakterizovat žáky a žákyně, kteří by mohli být ohroženi homofobním obtěžováním nebo šikanou?  

Jako v jakým smyslu charakterizovat? 

No třeba jestli se tyhle děti projevují nějak odlišně…, třeba stylem oblékání nebo odlišnými zájmy a podobně? 

Já si tady tohleto ale jako jenom domnívám, jo. Není to moje zkušenost, protože tady tenhleten rys se teprve začíná 

tak ňák jako otvírat a mluvit se o něm a říkat, takže to jako člověk ňák moc nesledoval doteď, ani nebyl ten čas, 

prostor, jo… Ale myslím si, že rozhodně tady tohleto je ten rys, který se bude objevovat až v tom věku tý puberty. A 

samozřejmě ti jedinci se nějakým způsobem vymykají svým chováním, vzhledem, oblíkáním, ale nemusí to bejt, 

přesně tak, jak se domníváme… Tohle prostě… v podstatě je něco, co nelze vždy úplně tipnout očima, viz, jak jsem 

mluvila o tom svým bejvalým žákovi… Nepoznala jsem to na něm, až když mi to bylo řečený, nepoznala… Jo takže 

nemusí to bejt. Ale ohrožený jsou určitě ty, který maj prostě ňákej ten rys, kde neodpovídaj normě, co by se 

očekávalo… Ať už vzhledem, že ten kluk je takovej jako pohybově, motoricky jinej, než jsou ti ostatní, že je bázlivej, 

strašpytel… U holek zase naopak, že je drsňačka, že je silná… Nevím, prostě vymyká se tomu průměru ňákýmu… Ale 

to si myslím, že tady tohleto se nedá odhalit jen tak. Rozhodně netroufla bych si kohokoliv ze svých žáků označit, 

jakože jo… Tohle bych si jednoznačně netroufla vůbec. 

 

Takže s těmihle žáky nebo žákyněmi, kteří se neprojevovali úplně typicky, ačkoliv teda nevíte, jestli byli nebo 

nebyli homosexuální, tak s nima máte zkušenost? 

No to jo, ale jak říkám, nemůžu tvrdit, jestli byli nebo nebyli takhle zaměření, jo. 

 

Jasně… A jaká byla vlastně z vašich zkušeností pozice těhle jedinců, kteří se projevovali tímto způsobem 

odlišně? 

Jak kdy, jak kdy. Buďto byli dominantní a měli tendenci, ty holky, si velice dobře rozumět s klukama a ti kluci zase 

naopak s holkama. Jo, že měli tendenci inklinovat k tý skupině toho opačnýho pohlaví. Anebo nebyli dominantní a 

byli takoví, že se jako začali uzavírat do sebe a byli takoví jako samotáři. Jo, že se prostě nezařadili vůbec nikam… 

Ale jako já jsem se s tím zas tolik nesetkala… Ten rys na těch školách jako nepřevládá, abych se na to úplně jako 

tolik soustředila, a bylo to to dominantní, co by mi jako utkvělo v hlavě, abych teď jako dokázala říct nějakej svůj 

vypozorovanej závěr… nebo definovala. Jo, tohle jako nebylo často, to je strašně… tak výjimečný, že z toho… 

 

Neee, to je úplně v pořádku. To já se ani neptám na žádný závěry nebo… nebo statistiky. Stačí, pokud máte 

zkušenost s jedním jediným takovýmhle žákem nebo žákyní…, tak jaká byla konkrétně situace tohohle 

člověka v tom kolektivu? Opravdu klidně můžete mluvit jen o jednom konkrétním člověku, nebo dítěti, který 

se takhle projevovalo… 

Jo. No jak říkám, nepřijatý, absolutně ne. Říkám, role samotáře, no…  

 

A řešilo se to nějak, když byl tenhle jedinec teda vyčleněný z toho kolektivu? 
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No tak jako to je všechno věc toho třídního učitele, jestli má tendenci, když ten problém je, s tím něco udělat… A 

jestli se mu to podaří nebo nepodaří… To postupně. Jako většinou se s tím něco dělá, ale… Mě spíš přijde, že učitelé 

nemaj poslední dobou čas na nic, natož tohleto řešit. Ale jako určitě se s tím kolektivem musí pracovat, když je na to 

prostor a čas… Třeba na školách v rámci etický výchovy se s tímhle pracuje hodně. 

 

A co si myslíte, že by pro tyhle žáky nebo žákyně mohlo být rizikové nebo nebezpečné? 

No ten pocit toho samotáře a zvládnout ten pocit tý samoty, že o něj nikdo nemá zájem… Protože ne každý k tomu 

spěje, aby byl sám a uměl žít sám se sebou. A někdo by měl hrozně rád kamarády za každou cenu, za jakoukoliv cenu, 

takže se pak dá s kýmkoliv dohromady, a to je taky nebezpečný, no. 

 

To jo, to určitě. A pokud si těchto žáků nebo žákyň ve třídě všimnete, věnujete jim nějakou speciální 

pozornost? 
Tak musíte, ale nesmí to být, tak aby on to vnímal, že se mu věnuju. Musí to být hrozně opatrně, nenápadně… Je to o 

tý taktice ňáký, musí tam být hrozně velký takt. Protože vlastně pokud to dítě má nějakej ten problém, tak se může… 

To je prostě pak práce na dlouhej běh, no. 

 

Dobře, děkuju…  Ta homofobie, o které tady vlastně celou dobu mluvíme, tak podle výzkumů se mezi žáky 

projevuje v různých situacích. Tak já bych Vám nyní některé z těchto situací v krátkosti v krátkosti 

představila a zajímalo by mě, zda jste se s těmito situacemi buď již setkala a jak se případně řešili, nebo jestli 

si tyto situace dovedete představit a případně, jak byste na ně reagovala. 

Hmhmm (přikývne). 

 

Tak 1. situace se týká toho, že ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec nebo žákyně, která se 

neprojevuje jako typická dívka… O tom už jsme trochu mluvili, že s tím máte nějakou zkušenost… 

Vybavujete si, že by tahle odlišnost u těch žáků nebo žákyní vedla k nějakým problémovým situacím v tom 

kolektivu? 

No já nevím… Jako když ty holky byly takový, jakože spíš klučičí, tak oni dokázaly… spíš naopak být prospěchem pro 

ten kolektiv…, co já si takhle jako vybavím… Snažím se jako vzpomenout, kdo by tam mohl spadnout…, že to nebyl 

jako problém, u holek… No a kluci, že by byli holčičí?… Já nevím, nevybavuju si to jako problém. Ne. Ne. 

 

Dobře, děkuju… Další situace je o tom, že ve třídě je žák nebo žákyně, který má homosexuální rodiče, 

sourozence a podobně a ostatní spolužáci o tom věděli. Setkala jste se něčím podobným? 

To asi těžko, to jsem nezažila… Tohle jsou prostě tak intimní věci, že si myslím, že i tahleta doba to pořád ještě hlídá, 

že se s tím jen tak někdo nesvěří… Možná…, možná snad dneska v těch velkých městech, ale s tím jsem se vůbec 

nesetkala, jako tady s tímhletím… A kdyby byly homosexuálové, tak co jako s tím budu řešit? Co jako? 

 

No třeba jestli si tuhle situaci dovedete představit…, že by dítě mělo, dejme tomu homosexuální rodiče a 

spolužáci by o tom věděli. Tak jak si myslíte, že by se ta situace vyvíjela? 

Já si to neumím představit, protože jsem to nezažila, jo. Já jenom vím, že tahleta doba k tomu spěje, že jako stejného 

pohlaví partneři, že si žádají o pěstounskou péči, jako že chtějí svěřit dítě… To jako jsem brala jako v patrnost. Ale 

neumím si představit tuhletu situaci, že by prostě žily dvě ženy nebo dva muži a měli dítě a to dítě chodilo do školy. 

Prostě jsem to nezažila, neumím si to fakt vybavit…, představit, co bych jako… Samozřejmě děti se třeba k tomu 

můžou postavit, no ale pak jedině věnovat čas a zase si sednout do kruhu a povykládat si o tom, nic jinýho… Já jako 

si jediný co, kdyby nastal problém, že by tam byla rivalita, jedině sednout si do kruhu, aby prostě jsme se viděli 

všichni, a hlavně prostě atmosféra v klidu a promluvit si na to téma ňáký… Ale vůbec to jako… ne, nevím. 

 

Dobře. Další situace je, že se mezi žáky vyskytují pomluvy, že někdo ve třídě nebo ve škole je homosexuální. 

Máte s něčím podobným zkušenost?  

Nemám, nemám… nesetkala jsem se s tím. Ale to je prostě situace, která jako se děje, že se něco děje špatnýho, to 

nemusí být jako jen tohleto… To můžou být jakýkoliv nadávky, křivdy, že někdo něco ukrad, jo. To je hrozně tenkej 

led, o kterým se jako dá mluvit, ale můžu se zase jenom tím, že děti mají ke mně důvěru, dopátrat k tomu, kdo to řekl, 

odkud je ten pramen a pak vzít toho dotyčnýho a říci, že tudy cesta nevede. To…, rozhodně ne to ňák zveličovat a 

řešit z toho…, což se bohužel na některých školách děje, rozebírat to do sáhodlouhých řečí a diskuzí, protože pak ten 

dotyčný vlastně zjistí, že ten prostor je pro něj ještě větší než očekával, že se nemusí pustit jen do toho jednoho, ale 

přidá ještě další, takže ta škoda pak bude ještě větší… No. Citlivě, velice citlivě se dopídit, kde je zdroj a trošku mu 

dát najevo, že teda takhle ne. 
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Hmmhmm, děkuju. A setkala jste se někdy s tím, že by byl ten buď skutečně nebo třeba jen domněle 

homosexuální žák či žákyně ostatními ve třídě nějak zesměšňován? 

Ne, ne. No ale tak to když jsou jakýkoliv nadávky, tak zvýšit hlas a promluvíme si a když to je hodně jako v daným 

prostředí před určitýma lidma, tak prostě dát najevo, že on umí ublížit někomu slovně, tak se může příště stát, že mu 

ublížím já, nebo že mu ublíží někdo z těch, co tam teď jsou, protože takhle se to mezi lidmi děje. Druhá cesta je, že 

toho nechá a my teda samozřejmě taky nebudeme… Většinou… jako to je taková situace, když to je s tím 

kolektivem… Protože kdyby se to s ním v téhle situaci řešilo někde mezi 4 očima nebo šesti, když by tam byl někdo 

další, třeba rodiče nebo kdokoliv, no tak on zase přijde v podstatě zpátky do toho prostředí, kde ta situace byla no a 

je tam king, protože je za hrdinu, protože vlastně něco udělal a vůbec se neví, k jakýmu závěru se došlo, protože oni 

většinou potom schlípnou, když jsou sami, že jo, skloněj hlavy, někde i slzy, někde bohužel ne, někdy jsou hrozný 

hrdinové i potom a ještě sprostý, těch situací je dneska hrozně moc…, není to tak jednoduchý. 

 

Dobře, děkuju. Pak další situace, že by docházelo k zesměšňování toho homosexuálního nebo domněle 

homosexuálního žáka či žákyně tím kolektivem ve třídě nějak ignorován a vyčleňován. S tím máte nějakou 

zkušenost? 

No tak to je o tom samotáři, to jsme o tom mluvili no. Tam je potřeba pracovat s tím kolektivem, ale je to na dlouhej 

běh, to se prostě nevyřeší za tejden a tím, že nařídím, že to tak bude, ne. Tam prostě se musí udělat různý aktivity, aby 

se ukázalo, že se s ním dá…, viz ta etická výchova mi teď začíná čím dál víc naskakovat v souvislosti s těmi otázkami, 

do hlavy, že prostě se dělají aktivity a vznikají různé skupinky, dvojice a nikdy, nikdy to prostě není stejná skupinka 

proti jiný skupince, ale jsou to pořád jiný sestavy, promíchaný lidi, no.  

 

Dobře. Další situace už se týká nějakých slovních útoků a nadávek na toho buď homosexuálního nebo 

domněle homosexuálního žáka či žákyni. S tím jste se někdy setkala? 

Jenom jako ňáký náznaky a to prostě říkám – nemluvím, kouknu a on už ví, že prostě má přestat.  

 

A dovedete si představit, že by to dospělo třeba až k nějakýmu fyzickýmu napadání a dalším podobným 

projevům šikany těchto žáků nebo žákyní? 

Určitě, umím si to… Prostě po tom, co vidím v televizi a slyšíte ty různé příběhy, co vlastně se mluví kolikrát…, 

rozebírají, tak jo. Ale to podle mě je zanedbání, že prostě to někdo přehlížel – rodiče si nevšímaj, že jo a pak už to 

jenom pokračuje dál. A to dítě se nebrání, nevyjádří, nemá to kam říct… Takže, no… 

 

A setkala jste se s podobnou situací? 

Mmmm, mmm, ne.  

 

A když by teda tahle situace nastala, že by došlo k fyzickému napadání z důvodu teda odlišné sexuální 

orientace u nějakého žáka nebo žákyně? 

No když někdo působí fyzicky, tak já musím taky fyzicky…, ho chytnu za límec nebo za kapuci – se mi posledně 

stalo… Bylo to teda jiný téma, ale v podstatě to je jedno, v tom momentě…  Jsem šla ulicí na horní náměstí a tam 

byli tři hoši na zastávce, jedna starší paní seděla na lavičce a ten jeden menší, takovej ratlík, prostě tomu většímu, 

silnějšímu, vzal tašku a furt mu tam, jakože mu jí vysype na trávník a hodí do silnice. No a on ho jako chytal za rukáv 

a říká: „Nedělej to, nedělej to, nechci, abys to dělal!“… No a tak jsem k nim pozvolným krokem došla, chytla jsem 

mladýho za kapucu a říkám: „Tys ho neslyšel? Že si nepřeje, abys tohle dělal?“… „Slyšel.“ … „Tak proč to 

děláš?“ … „Já už to nedělám!“ Pustil tašku a pak tam seděli jak slepice v řadě vedle sebe a odjeli, já jsem odjela 

autobusem a příběh skončil, no. 

 

Určitě, děkuju…. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je vlastně důležité a vhodné proti té homofobii ve škole 

nějakým způsobem otevřeně vystupovat? 

Určitě, to se musí. Proti jakýmkoliv negativním předsudkům se musí vystoupit razantně, protože když se objevěj, tak 

to ještě nemusí být tak velký problém, jako když se to nechá narůst do velkých rozměrů… Pak už se to nemusí 

zvládnout no.   

 

A napadají Vás nějaké preventivní metody, kterými by bylo možné té homofobii u dětí předcházet? 

Tak ideální je, když jsou kvalitní filmy, protože vlastně všichni, ten určitý kolektiv, ať už to je jedna třída nebo víc tříd, 

tak to můžou shlédnout a můžou na tohle téma mluvit… Záleží, co se tam rozebírá, ať to je ta občanka, ať to je 

čeština, která vlastně ten náš jazyk rozvíjí, ale furt se k tomu tématu dál vrátit a ne jenom o čem to bylo, ale vlastně – 
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co se mi tam líbilo, co se mi tam nelíbilo… Nebo ta etická výchova, jo, která se objevuje na školách čím dál víc, tak 

tam právě na tohleto ten prostor je a mělo by to být otevřený a naučit se vlastně to přijmout, že to tak je, že takoví 

lidé existují, a naučit se to jako přijmout tu informaci a tolerovat jeden druhýho. 

 

A máte s tím nějakou osobní zkušenost… s prevencí tohoto druhu? 
No jako k tomuhle tématu ne, protože já jsem jako neměla ten jako časovej rozsah na to, abych tohleto dělala, jo. To 

já jsem to myslela tak, že to jako je možný touhletou formou udělat, ale jako při těch mnohých, jak říkám, aktivitách, 

co se dneska na těch školách děje, tak tohleto je taková malá jenom, malinká záležitost, že si neumím moc představit, 

že ten prostor na to se tam najde. A když se najde, tak možná už to bude docela pozdě, že už to právě bude jako velkej 

problém, že tam bude rozjetá nějaká šikana, když se to nechá bejt, no. 

 

Hmm, to už je pak problém no… Ale ty filmy je určitě dobrý nápad. Ono z výzkumů vyplynuly ještě některé 

další možné metody prevence, tak bych Vám teď ve zkratce některé z nich zmínila a zajímalo by mě, zda je ve 

škole používáte, případně, jaký na ně máte názor, jestli vám připadají užitečné nebo ne… 

Hmmhmm.  

 

Tak máte třeba ve škole nebo přímo ve třídě stanovená nějaká pravidla, která by obsahovala konkrétně něco o 

odmítání homofobie, například, že nikdo nebude posuzován na základě odlišné sexuální orientace apod.? 

No tak pravidla si vytvářej děcka vždycky na začátku roku… To se dělá. A jako klidně ať to tam jako je napsaný, to 

klidně ať je to třeba i ve školním řádě, ale tam je úplně podstatnější to dostat do jejich hlav. Tohle se může napsat 

cokoliv, vymyslet cokoliv, říct cokoliv, ale tady s tímhle tím se zase v dlouhým časovým prostoru musí na tohleto téma 

po malých střípkách s nima komunikovat a ukládat to do toho podvědomí, aby to vzali za svý, protože předsevzetí a 

pravidla, to si tam můžou napsat jakýkoliv a celá řada tříd to měla i na stěně celej rok, no ale stejně pak člověk 

přijde a dvě děti se tím říděj a ostatní ne. 

 

Dobře, děkuju. A myslíte si, že jsou děti u Vás na škole dostatečně informování o tom, jak mají postupovat, 

když se stanou svědky nebo obětí homofobní, ale samozřejmě i jiné formy šikany?  

Samozřejmě, hmm. To se rozebírá vždycky hned v září, v rámci školního řádu. To každá škola má jako svoje… A pak 

jsou zase momenty, kdy se na to téma začne jako speciálně mluvit…, když se ňákej ten projev, ňákej ten úkaz…, něco 

se objevilo, tak okamžitě se začalo to rozebírat, aby se vlastně dalo najevo, že kdyby někdo se s tím setkal, tak 

samozřejmě hned, kam jít, komu to říct, jak to říct, ale hlavně se svěřit, aby se to nerozrostlo, že jo. 

 

Hmm, děkuju… A máte u Vás na škole něco jako schránku důvěry? 

To jsem zažila jen jednou, teda ještě na jiný škole, kde jsem kdysi učila a přišlo mi to scestný…, protože je tam na 

těch školách strašně velkej spěch a když už by to dítě mělo důvěru, tak má mít důvěru přijít za někým a říct to z očí 

do očí a svěřit se a umět dostat hned odpověď… Protože tam ty schránky – to tam třeba leželo tejden, nehledě pak to 

třeba i děti vybírali, což si někdo mohl přečíst a to je špatně. Jako ať se svěří… Jako chápu, že to dítě se nemusí 

vždycky všem svěřit, nemá ke každýmu důvěru, ale to je prostě třeba s nima pracovat. Ale tady je prostě problém 

pořád ten čas. Rodiče prostě doma nemaj čas, pak si sednou každej k jednomu notebooku a nazdar. Ve škole taky to 

samý… 

 

Hmm, dobře… A měla jste někdy možnost účastnit se nějakého školení na téma homofobie? 

Ne to ne, ale o sexuální výchově byla před lety úžasná záležitost, teď si nevzpomenu, jak se to jmenovalo, bylo to pro 

náctileté, něco o sexu s náctiletými. Bylo to i z fondu evropský unie dotovaný… Bylo to úžasný, bylo to úplně 

výborný… Jo mluvilo se tam o těch různých formách…, vlastně o tý sexualitě jako takový dá s dětmi mluvit, a v tom 

rozmezí od těch 10 let… A tam to bylo prostě o všem, co s tím souviselo, ale detailně už to nepovím, co tam bylo jako 

všechno jo. Ale vyznělo to celý úžasně, byly to nádherný dny o víkendu, kdy fakt se mluvilo o věcech…. Já jsem říkala 

tenkrát, to už mi bylo přes 50… přes 40, nevím… Tak jsem říkala: „To je poprvé, co o tomhle mluvím nahlas, já jsem 

se takhle nebavila ani s rodiči, to za nás prostě neexistovalo.“… Jo, takže mluvit o různých otázkách a umět o tom 

mluvit, hlavně najít si ten prostor a klid a nebát se o tom začít mluvit. A to není jen ta homosexualita, to je sex jako 

takovej… Lidský tělo jako takový a potom následně další a další věci, no. 

 

A uvítala byste možnost nějakého školení přímo třeba na téma homofobie ve škole? 

Jo, samozřejmě… Protože každej jsme myslící tvor a můžeme něco vymyslet a nikde není daný, že já si myslím to 

nejlepší a může mít někdo další lepší názory, postřehy, nápady…, co třeba a jak dělat, říkat…, no. 
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Dobře, děkuju. A poslední otázka se týká primárně preventivních programů. Vlastně proběhl u Vás na škole 

někdy primárně preventivní program, který by se týkal buď obecně sexuality, nebo přímo homosexuality a 

homofobie? 

Jojojo, tyhlety programy to tam je začleněný… a mělo by právě se to provázat do některých těch hodin, to tam právě 

je i v rámci vzdělávacího programu naplánovaný, no… Ale to, co zatím bylo, bylo spíš tak jako všeobecný o tý 

sexualitě, to nebylo prostě, že by to bylo nějak specializovaný, to už záleží na tom kolektivu, kdy ty děti byly sto na to 

téma mluvit nebo ne. Něco jinýho je mluvit s dospělými, něco jinýho je mluvit s 15letými a někde s 12letými, který se 

všemu smějou a uvědomujou si tyhlety věci, že existujou… Ono jako když je tam 5 holek a jedna má menstruaci, a 

ostatní vůbec nevědí, o čem to je… A dávat tam široký spektrum informací, kdy ty holky už jsou vývojově jinde a ty 

kluci prostě vědí, že tohle a tohle existuje, ale je vidět, že to jsou ještě děti, tak to pak nejde s tím kolektivem jednat 

jakoby na tohle téma otevřeně a v širokým spektru, a do hloubky vůbec… To jenom, když vznikne nějakej problém, 

tak v danou chvíli to určitý téma otevřít a bavit se na to… Ani to podle mě není dobře to nějak rozebírat, to 

neprospěje věci… Jako jo, nepřehlížet to, když tam to někomu ubližuje, když to spěje k něčemu nežádoucímu, tak pak 

jo…  

 

A o čem teda ty programy přímo byly z téhle oblasti? Co se tam vlastně děti dozvěděly? 

No tak to bylo pro 8. a 9. třídy, tam to vlastně proběhlo, že jo, všechno možný, holky o vložkách a tyhlety 

informace,… o kondomech a nebezpečí nechráněnýho sexu, jo… Jednu dobu to bylo hodně zaměřený na AIDS, no, 

takže tohle všechno tam jako probíhalo… Ale já jsem nikdy nebyla ta, co je po těch hodinách měla v nějakým 

předmětu, kde bych na to téma s nima mluvila, abych byla schopná říct, jak ten program vnímali, co jim to dalo a 

podobně… 

 

A uvítala byste na škole přímo preventivní program, který by se týkal homosexuality a i třeba dalších forem té 

sexuality a byl by určený vlastně jako prevence proti nějakým homofobním postojům u těch dětí? 

No jako na těch základkách mi to přijde brzy, protože celá řada z nich se sexem jako takovým ještě nesetkalo, že 

vlastně tam… Je to brzy… Na středních školách určitě, tam už většinou mají nějakou zkušenost za sebou, vědí, že 

něco takovýho je a že teď teda je tady tahleta možnost… Takže určitě pro ty starší… Protože ve finále, teď je to můj 

subjektivní názor, nikde nevíme, kde je ten spouštěč, že je někdo homosexuál. Nikde nevíme, proč je někdo 

heterosexuál, někdo může mít obojí… Co to s tím mozkem, jako co ho ovlivní? Takže kdyby, dejme tomu, bylo 12letý 

dítě a já mu najednou tam začnu vykládat, byť samozřejmě v upravený formě, že vlastně nemusí s nikým žít jako 

tatínek s maminkou, ale že on vlastně může žít se svým oblíbeným kamarádem… Co já vím, že tahleta věta nemůže 

být spouštěč, že ho nebudou zajímat holky, ale budou ho zajímat kluci? Co to jako je? Co je tam to, co to ovlivní? 

Nechci být ten spouštěč. 

 

Hmm, a jaký je vlastně Váš názor na primárně preventivní programy obecně? 

Když… když to mají, říkám, dobře zpracovaný a dělaj to zodpovědně, někteří jedinci, určitě, určitě… Vždycky tyhlety 

primární programy, který by měly být ne ňáký bázi teorie, že si někdo něco vymyslel, tak teď uděláme tohle, ale teď 

vidíme nějakej rys, něco se do tý společnosti dostává a teď jako co? Necháme to jako volně proběhnout, anebo 

začneme o tom přemýšlet, začneme o tom diskutovat a eventuálně můžeme něco nežádoucího zastavit… A to i pro ty 

kantory, viz, jak jsem mluvila o tom kurzu – sex pro náctileté, určitě, protože to tomu kantorovi pomůže… Nikdo ho to 

neučí, jak o tom mluvit a najednou s tím něco dělaj. Takže, jak pro ty děti, tak pro ty kantory… 

 

A myslíte si, že můžou tyhle preventivní programy u dětí třeba i změnit postoje? 

No určitě, když jsou dobře udělaný, tak určitě. Jo, protože zase je tam ještě jeden faktor u těhletěch programů, že to 

většinou přijde říkat někdo jinej, cizí. Skvělý bylo, že většinou to byly chlapy, protože ty děti většinou dneska jsou 

doma s matkou, ve škole s učitelkou a ten chlap, ten jako mužskej element, tam většinou moc není. Ta přirozená 

autorita to vždycky je hrozně znát, když někam přijdu a teď tam jedná chlap, anebo když tam přijde ženská a začne 

tam jednat, tak jak ty děti reagujou, jo. Když tam přijde chlap, tak se většinou přirozeně sklidněj a ta ženská si to 

musí vyžádat…  

 

Takže si myslíte, že ty programy mají větší efekt, pokud je vede muž? 

Určitě, určitě. Jo určitě jako měl ten chlap přirozenou autoritu, protože vešel a byl klid.  

 

Dobře, tak to bude asi všechno. Já Vám moc děkuju za ochotu a čas. 

Dobře, taky děkuju.
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Rozhovor č. 9 
 

Tak jestli bych Vás mohla na úvod požádat pár slov o tom, jak jste se vlastně dostala k učitelství? Co vás 

k tomu vedlo? 

Můj učitel na gymnáziu. Měla jsem učitele biologie, chemie, třídního a myslím, že na tý škole patřil úplně k nejlepším 

učitelům. A on mě odvedl od mojí první myšlenky jít studovat farmacii, že bych byla jenom prodavačkou a víceméně 

mě na tohle trochu nasměroval, ale já jsem už předtím s dětma pracovala, protože jsem trénovala děti na běžky. Ale 

nemyslela jsem si, že se tomu budu… nechtěla jsem být učitelka, když i doma mi od malička tvrdili, že budu učit. Ale 

ten učitel mi dal ten impuls, že jsem o tom začla uvažovat. 

 

A jaké předměty teda vyučujete? 

Biologii, chemii. 

 

A jak byste stručně charakterizovala školu, na které učíte? Z hlediska velikosti, žákovské populace a 

podobně? 

No tak… škola je malá, ale díky tomu si myslím, že je přátelská a je takového rodinného typu, že my sami učitelé se 

mezi sebou známe dobře a známe dobře i ty studenty. Což si myslím, že je velice pozitivní i pro ty studenty, když … 

samozřejmě oni si stěžují, že si všechno my mezi sebou řekneme, ale jako člověk si pak o tom studentovi udělá 

komplexnější obrázek. Kdyby tady nefungovala ta komunikace, tak si mnohdy toho dotyčného zaškatulkuju jen podle 

svého předmětu. Takže tohle si myslím, že je pozitivní a nevím co ještě… a ještě si myslím relativně na to, co 

potřebujeme, máme slušné vybavení, aspoň u mých studentů. Jestli ještě něco navíc chcete…? Chodí sem asi 250 

dětí, no takže jsme takový maličký… Určitě to není běžná žákovská populace, ač si to neuvědomujeme, pořád tady 

máme výběr a myslím, že ti studenti jsou to nejlepší, co můžeme v současné době dostat. Co se týče toho víceletého 

gymnázium, tak bylo tady hodně jedinců, kteří sem byli natlačeni spíše rodičemi, ale u těch čtyřletých mi přijde, že 

většina sem jde dobrovolně nebo na základě svého jakoby vlastního rozhodnutí. Možná i proto se oni víc snaží než ti 

osmiletý, co tady jsou už dlouhou dobu. Určitě teda, ač někdy hubujem, jsem si vědoma, že jinde by to bylo daleko 

horší. Určitě máme výběr. 

 

A jak máte na škole řešený systém školního poradenství? 

Tak máme tu výchovnou poradkyni… No určitě to potřeba je, to si myslím a řekla bych, že řada studentů to docela 

využívá. Ale bohužel někteří až… jenom jakoby v souvislosti s volbou povolání. A možná, že by bylo třeba, aby i ti 

nově nastoupivší, tam je problém, aby chytli tempo téhle školy a naučili se učit, což je teda ale stejně to je běh na 

dlouhou trať, to není úplně okamžitě. Ale myslím si, že tady funguje dobře to výchovné poradenství.  

 

Dobře, děkuju… A jak často jezdíte s dětmi třeba na různé mimoškolní kurzy, vícedenní výlety, zájezdy a 

podobně? 

No vícedenní, to tak často není. Spíše je to z důvodu finančního než cokoliv jiného, jako máme… máme týdenní kurz 

biologicko-zeměpisný na jižní Moravě. A snažíme se, pokud to jde se seminárníky – čtvrťáci, třeťáci - vyjíždět do 

Prahy na Přírodovědeckou fakultu, jíž jsme tedy fakultní školou, kde máme k dispozici laboratoře zadarmo i 

s odborným výkladem. Protože tam máme bývalé studenty, tak se nám podařilo to, že jsme tam byli více dnů v Praze 

a využili jejich služeb k dalším aktivitám tedy v rámci biologie. S chemií žádné výjezdy nemáme… No a díky mamince 

jedné mé bývalé žákyně jsme rozjeli akci netradičních školních výletů. Ty výlety jsou tematicky zaměřené. Minule 

jsme měli pronajatý hrad Točník a téma výletu byla noc Shakespeara. A tyhle výlety by nemohly proběhnout, kdyby 

rodiče nepomáhali a ten personál, který to připravuje je skoro stejně potřebný, jako ty děti. Ale jsou z toho zážitky, 

jak pro nás, tak pro ty děti, co tam jedou. 

 

Dobře, děkuju… A teď už bych se zeptala něco trošku víc k tématu, a to sice, zda máte během svých hodin 

příležitost hovořit s dětmi o tématu sexuality? 

Mám. No tak určitě ta biologie se k tomu nabízí. Když se to nabízí přímo, takže pokud to jde, ne že bych to tam uměle 

začleňovala, ale dostaneme se k tomuto tématu. 

 

A o čem konkrétně z téhle oblasti vykládáte? 

… Ehm… samozřejmě z pohledu biologie - anatomie, fyziologie, jak to funguje…, i antikoncepce, neplodnost i třeba 

se zmiňuji o nějakých poruchách sexuální orientace a sexuální deviace. Jako víceméně i záleží na tom, na co se ty 

děti ptají, a nemyslím si, že mají nějaké zábrany v rámci toho, jak to člověk probírá, tak mě přijde, že už jim to ani 
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nepřijde zvláštní. 

 

A používáte k tomu třeba nějaký konkrétní příručky? 

Asi příručky ne, ale na tu biologii člověka, existují velice pěkné učebnice, který teda ty děti většinou nemají, protože 

jsou hodně drahý… Takže vycházím z toho, a ono zase tomu nemůžu věnovat tak dlouho, protože musím přeskočit 

k jinému tématu. Ale příručky nemám. 

 

A s jakou oblibou o tý sexualitě přednášíte? 

Celkově co se týká člověka, biologie člověka, tak to je nejoblíbenější téma pro mě. Ono to je z důvodu toho, že vidím, 

že to baví i ty děti. Včetně i tadytoho tématu, to mě baví taky, ale úplně třeba stejně, jako třeba trávicí soustava 

jako… Nemám žádná tady v tom… nějaká oblíbená nebo neoblíbená témata. 

 

A v jakých jiných předmětech nebo při jakých jiných příležitostech Vám připadá vhodné řešit tu sexualitu ve 

škole? 

Tak asi občanka nebo ZSV… no nevím v tom ZSV, ale určitě na nižším gymplu občanka, nevím… Tam si myslím 

jedině, nenapadá mě, kde jinde by se dalo tohle téma nějak použít. Možná i v českým jazyce v rámci nějaký literatury, 

že jo? Ale jinak nevím.  

 

A spolupracujete třeba nějakým způsobem s kolegy těhle předmětů, kde se probírá ta sexualita za účelem 

nějakého komplexního výkladu v rámci těch předmětů? 

To ne, to teda ne, proto já ani vám nejsem schopná říct, jestli se to ještě probírá jinde. Ale ne, asi tím, jak… Určitě… 

maximálně teda to můžu probírat s kolegyní bioložkou, ale to je opět v tom samém předmětu, ale jinak ne… 

 

A připadá Vám důležité se o té sexualitě s dětmi bavit ve škole? 

No určitě. Myslím si, že jo. Tak oni dneska samozřejmě mají ty informace pohodlně i z jiných zdrojů, na druhou 

stranu vidím, že ač mají ty jiné zdroje, tak mnohdy tomu moc nerozumí anebo se v tom ani neorientují… A takže… si 

myslím, že na škodu to není. A to už právě z toho, ať už třeba i z pohledu jiných sexuálních orientací, tam si právě 

myslím, že je hodně důležité o tom mluvit, protože pro ty lidi je to samozřejmě takové trauma, se kterým se musí 

vyrovnat… Ale teď mě ještě napadlo, jakým způsobem tohle téma rozšiřujeme… Snažíme se, nebo snažím se, pokud 

to jde třeba do školy pozvat lékaře, třeba i tady z toho oboru a tím zase ty obzory trochu rozšířit… Takže jsme tady 

měli nedávno gynekologa a před třemi lety jsme měli zase jinýho gynekologa, tak vždycky čas od času, že někdo 

přijde. 

 

Tak to je super. A o čem ty lékaři tak nejvíce mluví při té přednášce? 

Tak oni se ptali… Tak hodně se s nima právě bavil o antikoncepci, taková ta pozitiva negativa…, různé typy. Takže 

spíš tohle… Bohužel teda on měl i nějaké sexuální deviace k té přednášce připravené, jenomže to už takhle to bylo 

velice obsáhlé, takže to se nestihlo, no… Ale ty děcka o to zájem měly, možná teda tím, že to byl gynekolog…, tak v tý 

třídě právě seděly samá děvčata, protože to bylo výběrový (smích), takže těch chlapců tam bylo minimum. 

 

(smích) Tak to věřím… A od jakého věku Vám připadá vhodné tu sexualitu s dětmi řešit? 

No já si myslím, že už klidně na národní škole… Nebo od 1- do 5. třídy, že by se to dalo citlivým způsobem nějak 

zahrnout do výuky…, protože přijde mi, že dělat z toho nějaké tabu… nebo ne tabu, ale spíš nepodat těm dětem, 

nepodat jim správný informace, tak vzhledem k tomu, kde všude oni si ty informace můžou najít, tak mě to přijde 

lepší jim to ňák vysvětlit, aby to pro ně bylo přínosem, a aby z toho nebyly traumatizovaný. 

 

A jak třeba vnímáte iniciativy rodičů, kteří se staví proti tomu, aby se s dětmi ve škole o té sexualitě mluvilo? 

No to je těžko říct, co si myslím o rodičích… Tak to je jejich postoj, jejich názor. Já jsem takovejhle rodič nebyla 

(smích). Ale nevím no… Přijde mi to, že stejně ty děti se k těm informacím dostanou a jako je to přirozená součást 

života, že jo. To nejde oddělit od toho nijak. Takže mě to přijde divný o tom nemluvit… Na druhou stranu vím od 

vlastních dětí, že tam je i problém, aby to dítě se jako vůbec o tom s tím rodičem chtělo bavit, ale… No tak v určitým 

věku se nebude bavit stejně. No ale nevím, tohle těžko říct, co si myslím o těch rodičích… Asi by to neměli takhle 

striktně mmm… jakoby odmítat. 

 

Mmm, dobře, děkuju. A měla jste někdy příležitost hovořit s dětmi o různých podobách té sexuality, například 

o homosexualitě? Vy jste vlastně před chvílí říkala, že Vám to přijde důležité se o tom bavit… 

No měla… v rámci tadyhle toho tématu výuky. A to teda, kdy já jsem jako to někomu vykládala… Ale ještě mě 
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napadlo – já jsem byla vlastně i na takovém semináři dvoudenním, který se právě sexuality týkal, a takový jako jak 

by se to mělo učit a podobně… To bylo v rámci kraje pořádané a to bylo taky zajímavé…, ale víceméně, že by to byly 

jako úplně převratný informace, který jsem nevěděla, tak to ne. 

 

Aha, děkuju… A o čem teda vy sama konkrétně v těch hodinách mluvíte, co se týče tohohle tématu? 

Tak určitě se jim snažím vysvětlit, jak to vzniká…, co se vlastně o tom ví. A snažím se jim nějakým způsobem, já 

nevím – ať to nezní blbě „zlidštit“ pohled na ty osoby nebo prostě, aby si oni uvědomili, že prostě tak se to nestane a 

že ten člověk se s tím musí smířit a že ten člověk nemá kvůli své sexuální orientaci nižší hodnotu, že není méněcenný 

a prostě nikdo nemůže vědět, jestli z jeho potomků někdo prostě nebude mít tuhle orientaci… Ono já jsem… tady 

třeba, co se týká homosexuality, hodně… nevím – ne změnila názor, ale na vysoký škole, protože tam kolem mě bylo 

hodně homosexuálů – nebo hodně, prostě tam jsem poprvé napřímo se nějak s těmi lidmi setkala, kteří otevřeně o 

tom hovořili. A jako to byly príma lidi a jako neviděla jsem důvod, proč v nich vidět něco méněcenného… No takže… 

Tak i tady během toho, jak se tady ty studenti mění, tak člověk se setká s těmito lidmi, no a… Tak jako nějakým 

způsobem se snažit to těm dětem přiblížit. I když dneska už bych řekla, že oni už na to tak jakoby negativní názor 

nemají… A hlavně ne ty děti, co jsou tady, protože to nejsou hloupí děti… Takže jako bych řekla, že to je daleko víc 

tolerováno dnešní společností, než třeba před 20 lety… 

 

A setkala jste se někdy s pojmem homofobie? Co podle Vás ten pojem znamená? 

No… maximálně jakoby odpor ke stejnýmu pohlaví, ale jinak nevím… Konkrétně ňák jsem se tím nikdy… 

nezabývala. 

 

A když říkáte odpor, tak z čeho ten odpor teda lidi podle Vás mají? 

No z jiných lidí… no ale homo, tak to musí být… Teď teda nevím. Homofobie - tak že mají strach z těch ostatních lidí, 

anebo jenom ze stejnýho pohlaví? To nevím…? 

 

No, on ten termín je takovej nejasnej…, ale vlastně se používá právě v souvislosti se strachem z těch 

homosexuálních lidí i z homosexuality obecně… A to pak může vést k nějakým negativním postojům a třeba i 

negativnímu chování vůči těm homosexuálním lidem… 

Jojo, jo takhle. No jo. 

 

A myslíte si, že by se něco jako homofobie mohlo vyskytovat i mezi dětmi u vás ve třídě nebo obecně ve škole? 

To si myslím, že jo. Jako… stejně tak jako se tady může vyskytnout xenofobie… To bych řekla, to není otázkou školy 

ani tak, prostě to je nastavením z tý rodiny… Jestliže někdo doma bude mluvit hanlivě, ať už teda o lidech s jinou 

sexuální orientací nebo o jiných národech, tak prostě to dítě… automaticky to, nebo většinou to přijme a pro něj to 

bude norma, jo. Pak záleží na tom, no… Tady mnozí právě tím, že si myslím, že ty děti jsou chytrý, tak můžou třeba 

časem si to začít přehodnocovat, že vlastně to tak není, jak to je nastavený u nich doma, ale… někdy taky ne… Ale 

tady jako… Asi bych řekla, určitě ne ve velkým to není… Mnohdy ty děti ani třeba nevědí, že tady do styku s těmi 

lidmi přijdou nebo si to neuvědomují, že jo, u těch spolužáků, pokuď oni třeba to otevřeně neřeknou… Ale zase vím 

příklady těch, kteří se k tomu otevřeně přiznali, že jako v rámci tý třídy by s tím měli nějaký problémy, to ne… Spíš 

jako naopak bych řekla, že jako ta třída za nima, za těma dotyčnýma stála. 

 

Aha, takže žádné projevy negativních postojů vůči homosexualitě nebo homosexuálním lidem jste u žáků a 

žákyní nezaregistrovala? 

Tady vocaď ne teda, to nevím…  

 

A myslíte si, že je to spíš výjimečné, že třeba na jiných školách by se tyhle postoje objevovat mohly? 

No myslím si, že jo… Myslím si, že jo… a spíš třeba takový ty učňáky, jo a… Nemyslím si, že by tohle byla záležitost 

gymplů zrovna… Ale tak jako všude se najdou hlupáci, že jo (smích), takže tohleto… Nechci to prostě bagate-… nebo 

jakoby říct, že takhle to je, že tady to nemáme, ale bude to určitě v menší míře nebo minimum…  

 

Dobře… A setkáváte se někdy u studentů a studentek s tím, že by používali nějaké homofobní nadávky? 

Třeba když si nadávají do „teploušů“ a podobně…, nebo něco označují za „teploušský“, „gayský“ a podobně? 

Tak asi někdy jo, ale… ne moc často… Jako občas asi z některých takhle něco vypadne, ale jakože by to bylo běžný, 

to asi ne…  

 

A když tyhlety nadávky zaslechnete, tak kdo je převážně používá?  
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No možná spíš kluci…, i když slovník dívek přitvrdil… A někdy teda až… Ale nemaj… Oni maj různý označení všech 

možných přirození (smích), ale tydlencty homofobní ne, to moc ne teda… Jako teď si to neuvědomuju teda no. 

 

A myslíte si, že je to opět nějak výjimečný, že třeba na jiných typech škol je ta frekvence těhle nadávek vyšší? 

No asi… myslím si, že jo… Jako čím půjde ta úroveň těch žáků tý školy…, čím bude horší, tak tím tohlecto tam bude 

častější, asi jo… 

 

Aha, dobře… A napadá vás, jaký by mohly mít tyhle homofobní nadávky význam pro ty děti, tedy pokud 

podle vás nějaký konkrétní význam mají…? 

Já si myslím, že vůbec… Jako oni si vůbec neuvědomujou, co říkaj. To stejný jako „vole“, „krávo“ nebo prostě 

podobně… To oni tak kopírujou vzory, který viděj, že jo… A prostě proč, proč to říkaj 40letý chlapy si třeba? Tak to 

já nevím, nemyslím si, že tam to má u nich taky nějakej hlubší podtext, ale prostě používá se to… Někdo tím ventiluje 

svojí vnitřní nespokojenost ňákou, nevím… 

 

Dobře… A když tyhle homofobní nadávky zaslechnete u studentů… nebo studentek, reagujete na to nějakým 

způsobem? 

No to reaguju, jako všeobecně, mě se to prostě nelíbí… Ať už teda kluci, ale snad teda jsem ještě alergičtější na ty 

holky… Jako to nemusí bejt ani homofobní nadávky, prostě jakýkoliv, tak na to reaguju, to potírám, pokud to jde…  

 

A jakým způsobem konkrétně? 

No tak to já… většinou autoritativním způsobem, já vím, že to není dobře, ale prostě… jakože takhle mluvit nebude a 

že si nemyslím, že takhle mluví vzdělanej člověk… Jako nevím… Já si tam vždycky říkám, že stokrát něco 

vomýlanýho, že prostě se to tam třeba někde vryje…, ač teď jim to připadá jako k smíchu, když jim to říkám… a oni 

si třeba na to jednou vzpomenou nebo, že se to třeba někdy vrátí… Jako u svých dětí vlastních, tak to když něco 

takovýho padlo – jenže to byly malý, menší, že jo, samozřejmě děti…, tak jako spíš jsem jim vysvětlila proč, ať to 

neříkaj a co to znamená, když to říkali… Tak to jo, ale tady mi to připadá hloupý kolikrát (smích). 

 

A myslíte si, že by tyhle homofobně zaměřené nadávky mohly být nějakým způsobem rizikové nebo 

nebezpečné? 

Já nevím…, ale to si myslím… No samozřejmě, že jako se můžou někoho dotknout, že jo… Jako „vůl“ se…, tak jako 

to je takový, že se to vlastně nedotkne, si myslím, skoro nikoho…, ale pokud prostě v tom kolektivu někdo, koho by se 

to jako bezprostředně týkalo, by tam byl, tak to je samozřejmě nepříjemný, že jo… Jde o to, i jak je sám ten člověk 

s tímhle vnitřně srovnanej, ale v tomhle věku, já si myslím, že není ještě nikdo moc srovnanej… 

 

Dobře… A umíte si představit, v případě, že by se u dětí u vás na škole objevily nějaké ty negativní postoje 

vůči homosexuálním lidem, k čemu by to mohlo vést? 

No to jako… ve svý podstatě, pro toho člověka, kterej by byl homosexuálem v tom kolektivu… a… nedej teda bože, 

kdyby to přímo bylo mířeno už adresně na něj, tak to si myslím, že by mohlo skončit i hodně zle, třeba…, protože 

když… jakoby ten člověk teda tohle sám pro sebe zjistí, tak jako jenom než on se sám s tím vyrovná a teď, jak to teda 

ten kolektiv přijme… A když by někdo ještě… Jako jen taková nadávka, že to tam někdo někomu říká, to si nemyslím, 

že by mohlo být pro toho dotyčnýho až tak zraňující…, ale jakoby už pak osobně proti někomu, tak to… To bohužel 

teda znám i ze svého okolí případy, které skončily sebevraždou, jo… A to bylo od osob jemu blízkých jakoby ještě… 

s tím, že jakoby se má jít léčit, že jo, když je takhle „postiženej“… Ale jako když to nebude cílený na toho dotyčnýho, 

tak to mi nepřijde, že by to mělo ňáký katastrofický následky.  

 

Dobře, děkuju. A jaké zdroje podle Vás přispívají k formování postojů dětí k té homosexualitě obecně a 

k homosexuálním lidem? 

No tak jednak rodina, to už jsem říkala. To si myslím, že je hodně stěžejní, nejenom k těmhle postojům… Druhak 

internet, facebook, že jo… nebo tak, tyhle různé webový stránky, pak teda facebook, kdy si to tam můžou probírat… 

Nejsem si tak úplně jistá, že dneska… Takhle – když se o tom někdo bude chtít dozvědět, tak si vyhledá literaturu, to 

jo, ale tam jako samozřejmě spíš získá nějaký informace jako pravdivý, že jo… Kdežto tohlencto jsou takový ty různý 

věci, co se dají běžně na tom internetu najít, tak si myslím, ne že teda vždycky by to byl ten správný postoj k tomu… 

Na druhou stranu i třeba řada dokumentů televizních na tohle téma, si myslím, že byla velice pěkně udělaná, ale to si 

nejsem jistá, že zrovna tohleto, by na to ty děti koukaly, jo (smích). A mnohdy teda jako i v ňákých jako filmech… 

jakoby „uměleckých“ v uvozovkách se tadyhle k tý problematice taky staví jakoby posměšně, mi přijde… Jo, teď mě 

jako nenapadá konkrétně, já na to pak ani nekoukám…, ale jako ňáký americký rádoby komedie, jo… Takže to může 
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formovat no…, nevím, jiný mě nenapadá.  

 

Hmm, dobře… A myslíte si, že i škola může mít při formování těhle postojů u dětí nějaký vliv? A případně jak 

velký? 

No tak jako… určitě nějaký vliv ano, ale… jako je to jeden z těch střípků, který se k tomu přidává… Jako asi když by 

ten učitel otevřeně vystupoval proti… nebo byl homofobní a měl ňáký narážky, no tak to mi přijde, že vůbec nemůže 

bejt člověk dělající… nebo to nemůže tohle povolání vůbec dělat… Ale jako myslím si, že i tací by se našli, bohužel 

teda… A takže… tohle bude klišé, ale jako škola by měla být v tomhle tom zcela… nestranná, nad věcí a snažit se to 

vysvětlit nějakým racionálním způsobem… Nevím, ale to si teda myslím, že se i v rámci toho ZSV probírá, jo… 

 

Takže si myslíte, že i konkrétní učitel/učitelka může mít na postoje těch dětí nějaký vliv? 

To si myslím, že může, protože když třeba to bude… a teď teda, ať je to učitel, učitelka – říkám učitel, jo, ať je to ten 

nebo ten, bude prostě ňákej jako dominantní a svým způsobem jakoby inspirativní pro ty žáky, nebo prostě budou ho 

brát a bude mít takovýhle názory… nebo jako, ať si je má, že jo, ale bude je prezentovat, tak samozřejmě to může 

v někom nechat ňáký stopy… 

 

To znamená, že si myslíte, že teda konkrétní vyučující by mohl u těch dětí třeba přispět k tomu vzniku 

homofobních postojů nebo k tomu, aby se tyhlety postoje třeba dál šířily a prohlubovaly? 

No určitě… Možná i někdy nevědomky, protože jsme taky jenom lidé a to třeba si člověk někdy ani neuvědomí… Něco 

plácne a vůbec to tak nemyslí, že jo… Ale nemělo by se to dít… 

 

A napadají vás třeba konkrétní způsoby, které by mohly vést k tomu zhoršení postojů? 

… No jako když by on s někým hovořil… a… nějak třeba toho dotyčného, ještě začal před těmi žáky shazovat, jo… 

Nebo i byť, ono co se řekne jednomu, vědí všichni, že jo, tak kdyby třeba i před jedním… Jako podle mě tohle by 

vůbec… Jako buď o tom mluvit zcela otevřeně a s žádným hanlivým podtextem anebo, když vím, že to nejsem 

schopná takhle mluvit, tak prostě o tom nemluvit vůbec, že jo…  

 

A znáte nějaké takovéhle případy, kdy by teda ten vyučující nějak způsobem přispěl k tomu zhoršení postojů 

u dětí? 

To nevím teda… jako teď mě nic nenapadá, jestli jsem se s něčím takovým setkala… Tady nevím. Jako ráda bych si 

myslela, že tady nikdo takovej není, jo, ale to zas nedokážu posoudit, že jo… Sama za sebe se snažím jako nic, nikdy 

jako žádnou takovouhle příčinu, že bych někoho ponižovala a urážela… třeba ňákou odchylku, tak to nedělat… Ale 

jako říkám někdy možná…, já neříkám, že jsem to nikdy neudělala, ale vědomě to prostě bych neudělala samozřejmě, 

že jo…  

 

Hmm a naopak si myslíte, že by mohl vyučující ty postoje dětí změnit k lepšímu? 

No to si myslím, že jde… Jednak když jako on o týdle problematice bude otevřeně, ale teda erudovaně hovořit, to ne 

jako, že by se tam musel před žáky přiznávat, že sám je homosexuál, to nevím, až nakolik… Ale myslím si, že třeba 

mnozí učitelé to dělají takhle a… No a hlavně i negativní reakce okamžitě potlačovat a vůbec nedat jim průchod, aby 

se tam tohle téma nějak rozvířilo…  

 

Dobře, děkuju… Dále bych se chtěla zeptat, jak byste podle svých vlastních zkušeností charakterizovala žáky 

a žákyně, kteří by mohli být ohroženi homofobním obtěžováním nebo šikanou?… Např. jak tito žáci nebo 

žákyně vypadají? Jestli se něčím odlišují od ostatních v kolektivu? 

No tak jednak to může být i trochu to oblékání… Pak styl mluvy… u některých… a takové jakoby… Teď jenom, že já 

to budu říkat z pohledu u těch kluků, jak to vidím – takové jako zženštělé chování, ale… není pravda, že takový 

člověk, že je stoprocentně homosexuál. Ono už stačí, když ten chlapec má vysoký hlas… Nebo zas třeba ty holky jsou 

takový jako mužatky, že jo… Takže… ale… ale nemusí to vůbec platit, jo. To samý, jako nedá se říct, že třeba to je 

drobnej malej kluk, protože znám chlapy homosexuály, který teda vypadali jak krakonošové, že jo (smích), a vůbec 

tam jako nebyly ty jemný rysy… Ale jako určitě tím budou ohrožený právě takový jako ty…, co pozdě mutuje, že jo, 

takže má takový vyšší, vysoký hlas…, určitá taková gestikulace, způsob oblíkání, způsob vyjadřování, že jo. Tak to si 

myslím, může být… pak někdy příčinou… A ono teda kupodivu, co mám pocit, tak s těmi muži – homosexuály nebo 

chlapci – homosexuály, se velice hezky povídá. Ženský si hezky s nimi dokáží popovídat. Oni jsou přirozeně… 

většinou mi přijde, že jsou takový komunikativní, nebo co já si tak vybavuju… A mnohdy třeba ty jejich zájmy jsou 

ženským poměrně blízký, jo, ať už třeba ňáký umělecký sklony, že jo. Tak já nevím, většina chlapů se o módu 

nezajímá a tyhlety třeba jo…  
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A myslíte si, že je odlišnost těhle jedinců zřejmá na první pohled nebo se pak vynořuje až na základě určitých 

informací? 

Asi jak u koho… U někoho mě to přijde dost viditelné třeba… ne úplně na první pohled, ale poměrně záhy. A někdy 

bych to ani vůbec neřekla, že… že tomu tak je… No a pak jsou některý, kde si myslím, že to tak je, a ono to není 

(smích), nebo toť otázka no…, jestli to není… Ale přijde mě, že většinou to ňák asi člověk trošku vycítí, ale teda… já 

bych řekla, že spíš já to vycítím u toho muže, než u tý ženy… Tam to teda… s tím mám problém… jde mě těžko, no… 

Nebo jako to nepoznám U těch možná, tam, co jsem měla tu čest, tak jsem se většinou málokdy sekla. (smích) 

 

(smích) Takže si myslíte, že u těch holek není ta odlišnost tolik viditelná nebo zřejmá? 
No já nevím, jestli to zase třeba… chlapy… u nich neviděj… Jenže oni mezi sebou, že jo, to poznaj velice záhy. Přijde 

mě no, že to u těch holek není možná tak viditelný, ale nevím… To nechci to mít jako stereotyp… To je pro mě tak. 

 

A když si vybavíte některé tyhle typy žáků a žákyní, tak jaké bylo podle vašich zkušeností jejich postavení 

v kolektivu? 

No tak když… třeba mu takhle ve třídě…, co takhle vím, tak mnohdy patřili docela i k těm oblíbeným, v rámci 

kolektivu… Mnohdy byly i takovou jako hybnou pákou třeba v lecčems v tom kolektivu, jo… Takže nepřišlo mě… A… 

no tak zas když to vezmu některý, co jsem znala právě z vejšky, tak někteří byli takoví jakoby introverti… větší, ale…, 

co třeba tady jsem poznala, tak mě ani nepřišly… Ale jak kdo, no… To nezáleží… To nesouvisí podle mě s orientací, 

ale jestli člověk je introvert, extrovert, že jo. 

 

A v čem vám přišlo, že byli teda tou hybnou silou pro ten kolektiv? 

Noo, jako hodně komunikovali… jakoby… mě třeba přišlo i jako za tu třídu… A nevím jako… Taky ne teda každej. 

Tam byli někteří… byli uťáplí hodně takoví…, ale mmm… Nevím… Řada z nich měli i takovou jako funkci v tý třídě, 

jo… jako pokladník třeba… nebo… ňákej takovej mluvčí, no takoví ňáký aktivní… Ale to nemuselo souviset s tímhle, 

s tou orientací. 

 

A napadá vás, co by mohlo být pro tyhle typy žáků a žákyní nebezpečné nebo rizikové? 

… No učitel, kterej by jim to… dával znát, nebo ňák třeba by tuhle jejich orientaci odsuzoval… nebo nevím, jak… 

okomentoval - tak… A pak samozřejmě, nedej bože, kdyby se našel někdo dominantní v tom kolektivu, kterej jako by 

se zaměřil na tohohle žáka, a třebas ani ne prostě z důvodů tý orientace, samozřejmě, ale tam to by mohlo vzniknout, 

že se s ním rozhádá kvůli ňáký jako úplně jiný věci… a pak vlastně tu třídu, když by to byla teda ňáká osobnost, tak 

strhne na svojí stranu a pojedou proti tomu dotyčnýmu, no. To si myslím, že by… Jiný nebezpečí, nevím no… Prostě 

ňák dávat to tomu dotyčnýmu pocítit, no. 

 

A věnujete těmhle dětem nějakou speciální pozornost v té třídě, když je tam zaregistrujete? 

Nevím… Jako určitě né, nějak okatě, že bych to říkala, ale to klima v tý třídě se snažím jakoby trošku sledovat, jenom 

jestli… A to je výhoda týhletý školy, zase protože…, pak my se třeba dohodnem ve sborovně, že nám prostě tenhle 

jedinec připadá, jako já nevím…, že by mohl být homosexuál… A jako určitě ta snaha ochránit toho jedince. Né jako 

ňák hmatatelně, ale jako prostě sledovat klima v tý třídě, jestli není vyčleněnej… No tak to bych řekla, že tady 

funguje jako docela dobře, no. 

 

Dobře, děkuju…  Tak ta homofobie se vlastně, podle výzkumů, mezi žáky projevuje v různých situacích. Tak 

já bych Vám teď některý z těch situací jen v krátkosti představila a zajímalo by mě, jestli jste se s něčím 

podobným setkala, a jak se to řešilo, nebo jestli si ty situace dokážete představit a případně, jak byste na ně 

reagovala. 

Hmmm. 

 

Tak setkala jste se někdy se situací, že do třídy by docházel žák nebo žákyně, který má homosexuální rodiče, 

sourozence a podobně, a ostatní ve třídě o tom vědí? 

No s tím jsem se taky setkala… Ne teda tady, ale na jiný škole… Ale já nevím, tak to byla základka a teď nejsem si 

jistá, jestli jako ty děti ostatní to věděly… Nicméně ten kluk byl takovej trošku vyčleněnej z toho kolektivu, ale… Teď 

teda nevím, jak moc to bylo dílem tady toho, ale on byl introvert, takovej jako hodně velkej… 

 

A on měl teda homosexuální rodiče? 

Hmmhmm, on měl dvě matky… Jako ten biologický tatínek… ten se teda o něj taky staral, takže to bylo jakože… on 
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šel k tatínkovi nebo byl s dvěma mámama… Ale jako tam to asi nebylo potřeba nějak řešit. To ne…, jako tam to 

docela snad i ňák fungovalo… Jako ten kluk se v tom trošku plácal, bych řekla… Ale já nevím, já už jsem taky jako… 

to už je taky let. Ale že by se to nějak výrazně řešilo, přes nějaký poradny a podobně, to si myslím, že ne… Ale nevím 

jako, tohlencto si už moc nepamatuju. A tady to si jako vůbec nevybavuju, jestli někdo takový tady je…  

 

Dobře… Další situace se týká toho, že se ve třídě by se objevovaly různé homofobní nadávky, vtipy, narážky a 

podobně… O tom už jsme trochu mluvily… 

To ne, jako tady jsem se s tím nesetkala.  

 

A když byste si takovouhle situaci představila, jak byste na to reagovala? 

No tak to… asi určitě bych to okomentovala jako s tím, že prostě takhle mluvit nebudou, jako ve škole… A jako… 

nebylo by to asi tak, že bych jim vysvětlovala, co ty pojmy znamenají (smích), to je… to tady oni moc dobře vědí, co 

to znamená, ale jako spíš z toho pohledu, ať si uvědomí, na jaké škole jsou a jestli je to adekvátní k tomu se takhle 

vyjadřovat jo, to spíš…  

 

Hmm, děkuju. Tak další situace je, že se mezi dětmi vyskytují pomluvy, že někdo ve třídě nebo ve škole je 

homosexuální. Setkala jste se s něčím podobným? 

To jsem se nesetkala. To natvrdo nebyly pomluvy, ale to byl fakt…  

 

A zase když byste si takovou situaci měla představit? 

No to jako… těžko říct, no… To jako… Maximálně si dovedu představit, že by někdo – takový ty holky samaritánky, 

přišly, s tím, že o tamtom, že tam neustále o něm tydle, tydle říkaj, že je homosexuální… No tak bych si s nima 

promluvila. To já jako s tímhle nemám problém a pokud to jde, tak tohle se snažím, ať už to je…, o tomhle teda jsem 

to nemusela řešit, ale podobný věci, takovýhle pomluvy a to vyřeším hned, že pozvu obě strany… Teda respektive to 

by záleželo… tady bych si vzala ty, který by to říkali, už bych teda tady asi neměla ty, který mi to přišli říct, že se to 

říká… A nějakým způsobem bych se snažila to rozebrat s nimi, no.  

 

Dobře. Další situace se týká toho, že by byl ten homosexuální nebo podle ostatních i třeba jen domněle 

homosexuální žák či žákyně spolužáky ve třídě ignorován nebo vyčleňován z toho kolektivu. S tím jste se 

někdy setkala? 

No to…, tak to jsem zažila, taky. A to mě vlastně teď došlo, že jsem toho kluka měla ve třídě. Ale to já nevím, jestli on 

v tu dobu věděl o té své orientaci, ale ono někdy je strašně těžký pak takovýho žáka jakoby do toho kolektivu 

vtáhnout… A tady u toho jako já jsem měla pocit, že pak i dokonce se snažily některý holky jakoby ho zatáhnout, 

ale… on… On jakoby byl na tolik svůj… Protože když já chci do nějakýho kolektivu zapadnout, tak já tomu musím 

něco obětovat… A když nejsem ochotná tomu něco dát i já, tak prostě nezapadnu do toho kolektivu. Tam to musí být 

z obou stran. A já jsem měla pocit tady u toho kluka, že on – začlenit ano, ale s tím, že prostě: „Vy mě budete beze 

zbytku brát, takovej, jakej jsem“ – no to jsem řekla možná špatně, jo to jako samozřejmě člověka brát, takovýho, 

jakej jsem, ale… musí se taky ňák přizpůsobit, to musí být oboustranný. No a tohlencto… nebylo. A ono to teda 

mnohdá není, a to nemusí být ani homosexuál, ale to jsou problémy všech těch, kteří jsou vyčleněný z toho kolektivu, 

že to nikdy není chyba jen toho kolektivu. Ale hodně často ten dotyčnej se nesnaží jako do toho kolektivu 

zapadnout…, protože to jsem měla několikrát ve třídách…, a i když jako se člověk snaží s ním nějakým způsobem 

promluvit a prostě říct, že myslet si může lecco, ale prostě pokud s tím kolektivem chce být, tak to nemůže vždycky 

jako říct… A to je problém, to je strašnej problém u těch dětí. Já bych řekla, že dost často to jsou děti, který jsou 

vychovávaný jako moc velký individuality… jakoby už od rodičů, jo, slýchaj: „Ty seš takovejhle, úžasnej…“ a nevím 

co… a „Ty si půjdeš svojí cestou“, tak ono je to pak strašně těžký do toho kolektivu zapadnout… 

Hmm… A jak to dopadlo s tím chlapcem? Podařilo se ho nějak včlenit do toho kolektivu? 

Joo jako trošku byl včleněnej… Já si myslím, že on v tý třídě i v tý pozici, v jaký byl, byl spokojenej nakonec, jo… 

Když by se na to díval pozorovatel zvenčí, tak by ho viděl trošku stranou, jo… I když, jak v čem… Ono zas to, co se 

organizovalo v rámci tý třídy, tak on se toho zúčastnil, tak on byl s nima, ale byl si sám… A asi byl v týhletý pozici 

spokojenej, přišlo mi… Jako protože celkově asi tady on byl spokojenej. A vím, že jinde by měl peklo… nebo mnohde 

jinde, ne jinde jako… Ale tady relativně ho prostě tak jako všichni brali, v rámci možností. 

 

A to byl teda homosexuální chlapec? 

No to mě přijde, že jo, že se tak trošku projevoval a přijde mě, že jsem ho s ňákým chlapcem viděla… takže nevím 

jako… Nechci… Nebudu po tom jako pátrat do detailů. (smích) 
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Jasně (smích), a čím si myslíte, že byla způsobená ta jeho pozice v tom kolektivu? 

No prostě… Jako… Být… Být svůj jako za každou cenu… Nebo prostě: „Já to udělám takhle a nebudu koukat, jestli 

je to dobrý v rámci toho kolektivu, jo.“ nebo… On jako taky… Já zas ho nechci ho úplně takhle…, že by byl až takhle 

vyčleněnej… Leckde on se taky snažil zapojit, ale on byl tak jako celkově nešikovnej…, a nebyl ani moc chytrej… 

Ňák se to chudákovi sešlo, všechny kombinace… Jako nebyl určitě zlej… A ono taky dílem, takovej jakej byl, tak za 

to mohla i ta rodina… Ale tak i ta sexuální orientace samozřejmě ne… Ale, on to neměl asi úplně jednoduchý doma… 

A proto, i když tady na něj byli relativně všichni hodný, on ten kolektiv ho jako nijak nelynčoval nebo to nebylo 

v žádným pádě tak… Tak… n za to byl na jednu stranu vděčnej. Jako strašně těžce se mě ho charakterizuje, vlastně 

jako jakej byl, ale asi každej z učitelů, který tam učili, by vám řekl, že byl velice zvláštní a že se ani jako nedivej, že 

stál trošku bokem… Ale nemyslím, že by tady trpěl…, protože pak právě některý ty holky, takový ty „matky terezy“ si 

ho vzaly pod svá křídla… A snažily se jako aspoň nějak s ním komunikovat a to… 

 

Dobře…. Tak další situace se týká už nějakých slovních útoků a nadávek směrovaných na toho 

homosexuálního nebo domněle homosexuálního žáka nebo žákyni. S tím jste se někdy setkala? 

S tím jsem se nesetkala… Ne, s tím jsem se nesetkala. A todle teda je těžký…, nevím… Někdy třeba by ten učitel byl 

sám schopen to vyřešit, ale myslím si, že pokud by to bylo ňáký takhle ve velkým, tak už asi ani ten učitel to 

nezvládne. Tam by byla potřeba ňáká pomoc odbornější, asi…  

 

Hmmm. A dovedete si představit, že by to dospělo až k nějakému fyzickému napadání těch homosexuálních 

nebo domněle homosexuálních jedinců v té třídě? 

No tak to jo, to si myslím, že by mohlo… Ale to jako mě přijde, že jako u… Já nevím, já zas nevím, jestli takhle velký 

děti… to ne no… Zas ty malý děti nevědí, že jo, jakou má kdo orientaci. Tam samozřejmě to fyzický napadání 

v mnohých situacích je, ale nedokážu si představit, jestli třeba na jiných školách by to až takhle mohlo bejt,… no ale 

možná třeba jo. Ale to teda zaplať pánbůh, tady snad nebudu řešit nikdy… 

 

A dovedete si představit, jak by se takováhle situace řešila? 

No to nevím… to jako… Samozřejmě ty agresory si ňák jako jednotlivě vzít, pohovořit, pak je vzít všechny… Ono 

když je každej sám, tak je takhle malej. To oni jsou kingové jen v tý skupině, no a… nějak… nějakým způsobem to 

s nima projít a… určitě by to chtělo ještě aspoň výchovnou poradkyni k tomu… Nevím, jestli ředitel nebo tak… 

Nevím, já si furt myslím, že tohle je právě lepší, kdy nějaký právě psycholog by to s nima rozebral, ale to tady 

nemáme, že jo, školního psychologa, což je škoda docela… 

 

No to jo… Dobře A myslíte si, že je vlastně důležité ve škole proti té homofobii nějakým způsobem otevřeně 

vystupovat?  
No je. Je, já už jsem to tam říkala, že jo… To… to si myslím, že se snažím. I s tím, že právě, jak říkám, že už jsem 

měla spolužáky na vejšce a byli to bezvadný chlapy… Jako to… to není… jakože to není vůbec méněcenný člověk. 

Tak koneckonců i dneska… ta média, tomu i ve svý podstatě dělají trošku reklamu, jakoby si myslím i celkem 

pozitivní, že řada lidí, známých to otevřeně prostě přizná, že jo…A oni vědí, že to jsou… já nevím, ať je to sportovec 

výbornej, ňáký umělci, spisovatelé, že jo, herci… Jako to není… A hlavně třeba i s odkazem třeba na tu literaturu, tak 

tam je krásně vidět, jak je to vlastně odjakživa, jak vlastně ta společnost se s tím setkává… A to je i u zvířat, že jo, ta 

homosexualita… Takže prostě je to… je to náhoda, že to vznikne (smích). Takže jako jo… Ne úplně nuceně, ale když 

se to jakoby hodí, tak to uvést. A to já si myslím, že ty češtináři dělaj taky, jo…, kde se tohleto řeší. I třeba o těch 

spisovatelích, tak když třeba říkaj, jak zemřeli a tohle… tak i že byl nešťastně zamilovanej do chlapce… a tak no. 

 

Hmhmm. A napadají vás ještě nějaké další možné preventivní metody, kterými by bylo možné té homofobii ve 

škole předcházet? 

Nevím… no… Tak právě jako i mi přijde, že celkem i ta televize tomu dělá…. Nevím, jestli teda já si nevyhledávám 

pořady, kde je ta kladná osvěta, ale určitě tam není nějaká… homofobní propaganda. Jenže oni na televizi nekoukaj, 

to by muselo bejt asi někde na internetu něco… Tak… A tady ve škole… Co jiného než mluvení? Nevím… Beseda 

s homosexuálem významným ňákým…? (smích) No… 

 

Jo, určitě, děkuju… Ono vlastně z výzkumů vyplynuly nějaké další metody, kterými je možné ve škole 

homofobii předcházet… Tak já bych Vám teď zase ve zkratce některé z těch metod zmínila a zajímalo by mě, 

jestli je tady na škole používáte a případně, jak se Vám zdají užitečné… 

Hmmhmm. 
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Tak celkově, jestli si myslíte, že je to téma sexuality a třeba i přímo té homosexuality tady na škole dostatečně 

probíráno? 

To si myslím, že jo… Hmm. Nevím, jako mohlo by se tomu asi jako věnovat víc, ale vzhledem k tomu, jaký čas je 

vymezen, tak jako snažíme se tomu věnovat.  

 

Dobře. Tak potom, jestli máte ve škole nebo třeba i přímo ve třídě stanovená nějaká konkrétní pravidla, která 

by obsahovala i něco o odmítání homofobie? 

No tady moc ne, no… Máme školní řád (smích)… Jako pravidla… Máme takový nepsaný pravidla, že jo, aby se 

k sobě chovali slušně, aby právě si takhle jako… nikdo nikoho neponižoval, nad nikým se nepovyšoval… To je jak 

z Pyšný princezny (smích). Ne ale… Nic jako nesepisujem… 

 

A jak Vám připadá tahle metoda, tedy ta tvorba třeba těch třídních pravidel, při níž by se třeba právě 

navázalo na to, že by děti neměly nikoho soudit a podobně na základě jeho sexuální orientace? 

Tak jako to bych si dokázala představit… Ale jako nedokážu si to moc představit v rámci normální výuky, jo, ale… 

Protože třeba i jak ve třeťáku je takový kurz Konflikt a komunikace… Tak to je zrovna ideální místo, kde by se tohle 

sepsat dalo. Protože nemyslím si, že to je úplně ideální v prváku na seznamovacím kurzu, protože tím, že se neznaj ty 

lidi, tak je tvoření něčeho takovýho těžký, jo… I třeba v rámci podle mě ZSV v druháku, kde se bere psychologie, tak 

vlastně nevím, jakej je tam prostor pro to něco takovýho udělat, tak to by asi taky šlo… No a teda přiznám otevřeně, 

že ňáké třídnické hodiny, to já moc nemám. My to tak řešíme o přestávkách. Tam si myslím, že určitě, že to špatný 

není, ale…, že nevím, kdy bych to dělala… Ale ten třeťácký kurz, to se celkem nabízí no. A hlavně ono kdyby bylo 

teda znát, že ta atmosféra v tý třídě… - i když to už je pozdě, když atmosféra je blbá v tý třídě, ale holt někdy se tak 

sejdou, no… 

 

Dobře… A myslíte si, že jsou žáci u Vás na škole dostatečně informovaní o tom, jak mají postupovat, když se 

stanou svědky nebo obětí homofobní, ale i samozřejmě jiné šikany?  

Já si myslím, že snad celkem jsou, jo. To právě se dělá na tom úvodním kurzu a myslím si, že i v tom ZSV jako se tam 

k tomu taky dostanou… 

 

Hmm. A máte tady na škole něco jako schránku důvěry? 

Hmmm, ale to moc nefunguje. Je tady, ale nevím jako, jak často se to vůbec vybírá… Ale ono se tam hází lecco, 

nejenom to, co by mělo. Ale vím, že to vždycky bylo, ale ani nedokážu teď říct, jako v jakém stavu to je…, jak se často 

do toho kdo koukal…  

 

A jak Vám to připadá užitečné? Myslíte si, že i třeba žáci nebo žákyně, kteří třeba mají nějaký problém 

ohledně svojí sexuality, by tam mohli najít pomoc? 

Tak to asi jo, to já si myslím, že určitě… Ale… Nejsem určitě proti, ale nevím, jak to tady funguje, to se teda přiznám, 

nebo jak často to třeba paní výchovná poradkyně vybírá.  

 

Dobře… A měla jste někdy příležitost zúčastnit se nějakého školení na téma homosexualit, homofobie ve 

škole?.... Vy jste vlastně předtím zmiňovala, že jste byla na nějakém školení ohledně sexuality, tak padlo tam 

třeba něco ohledně tohoto tématu? 

No… to já už si nepamatuju… To už teda taky ňáký pátek je… Ale jako určitě se tam homosexualita probírala, ale já 

si úplně nejsem jistá, že… Jako pro mě ten seminář, že by měl tak strašně velký přínos, že bych se tam dozvěděla jako 

něco ňák jako úžasnýho, co bych chtěla dál prezentovat… To moc nebylo. Ale ono to bylo tak, že to nebylo jako 

jenom pro biology, ale jako kurz pro učitele… Takže tam byli třeba jako hodně právě od dětí malejch, z národky ty 

učitelky. Tak jako pro ně některý ty věci byly… No hodně to bylo jako právě přes biologii člověka jako dělaný, takže 

to zas mě nepřišlo… Ale jako úplně že bych se dozvěděla nějaké novinky, to né.  

 

A uvítala byste třeba nějaké školení, které by bylo zaměřené přímo na tu homofobii? 

Joo, určitě, no. To by se mi určitě líbilo. 

 

Dobře. A poslední otázka se týká primárně preventivních programů… Tak proběhl vlastně u Vás na škole 

někdy primárně preventivní program, který by se týkal obecně sexuality nebo přímo homosexuality a 

homofobie? 

Probíhalo… vím stoprocentně, že probíhalo, co se týkalo drog. To jako byl program, ale ten fungoval někde v 90. 

letech… a myslím si, že postupně… v tý době i hodně peněz do těhle prevencí… šlo a vlastně v rámci každý třídy byl 
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jeden člověk, kterej jako byl… Kterej jakoby jezdil na nějaký proškolování a bylo tomu dost věnováno… Ale to si 

myslím, že už po tom roce 2000 úplně rapidně šlo dolů… Teď už ani jako ňáký kurzy jako moc nejsou. To se právě 

něco jako říká na tom seznamovacím kurzu, ale… Že tam dřív bylo jako speciálně pro tyhlety „lídry“ jako tam v těch 

třídách, byly ńáký kurzy dělaný… A teď jako moc nic není… Nebo já nevím, ale my to tady na škole nemáme, takže to 

nevím. 

 

Hmm… A teda nějaká primární prevence ohledně té sexuality obecně nebo přímo homofobie? 

To… Já vím, že měli něco kdysi na malým gymplu… já nevím, jestli někde v tercii. To vím, že na nějaký takovýhle 

program chodili, ale pro ty velký ne… Takže to by se mi taky líbilo, no. 

 

A uvítala byste možnost nějakého primárně preventivního programu pro žáky na téma té homofobie? 

No určitě. Až ňákej budete mít, tak se ozvěte… To by mě teda zajímalo, to bych klidně dala… Mě to přijde dobrý, 

protože čím víc o tom člověk bude mít informací, tím bude mít míň předsudků samozřejmě k tomuhle, že jo… Ježiš, 

všechno nový sem! (smích) 

 

(smích) Dobře… A jaký je obecně vás názor na ty primárně preventivní programy? 
Můj osobní názor…? Že to je utápění peněz… Jako nevím, třeba ty drogy na začátku… To jsem tady ještě nebyla, ale 

vím to od kolegy, kterej tady učil tehdá chemii, asi nebyly špatný… Ale postupně se to tak jako vyšumělo, a bylo to 

takový plytký jakoby, jo… Takže nevím, mě kolikrát ty programy přijdou málo účinný… Jako pak když měly besedu 

s feťákem, kterej byl na heroinu a teda byl na ňáký odvykací kůře, tak si myslím, že to byl pro ně zážitek, na kterej asi 

jen tak nezapomenou, jo… A nebylo to ani v rámci žádnýho programu, jo. Takže proto já si třeba myslím, že i 

s ňákým homosexuálem, ale jako… zas by to musel bejt člověk, kterej třeba něco dokázal, umí mluvit a nestydí se o 

tom mluvit… nebo… Tak, že to by pro ně byl zážitek, jo jako… Protože se s tím tak běžně setkaj a to jsou momenty, 

kdy se tý homofobie můžou velice snadno zbavit, jo… A on se tam nikdo neodváží bejt hnusnej, když má před sebou 

chytrýho člověka, kterej prostě holt má jinou orientaci. Takže… A to mě přijde, že nestojí moc, třeba… Jo a 

všemožný… ale já nevím, ty pracovní listy a tohleto… Já to vidím, tak oni k tomu přistupujou tak jako: „Tak to 

uděláme, no“, jo… Takže to moc neprožívaj no… Anebo by to musel být týden prevence, preventivní programy, ale 

muselo by to bejt akční, proložený jako ňákýma besedama a tak… A pak si myslím, že by to třeba taky mělo cenu… 

No ale to je problém, že na ten gympl se to těžko vměstná, těch akcí je dost…  

 

A myslíte si třeba, že pokud jsou ty programy primární prevence dobře udělaný, že třeba můžou vést u dětí i 

ke změně postoje? 

To si myslím, že jo. Určitě no… Ale dost mě přijde… Nebo právě to jak jsem říkala, ta beseda nebo to setkání 

s někým takovýmhle… Já jsem to tady viděla třeba i loni, tady byl biskup Malý, Václav Malý, na přednášce, no a ty 

děti z toho byly taky úplně paf, že jo. A to jako český národ – národ ateistů, že jo a to vím, že z toho bylo nadšený… 

To právě jak míváme ty projektový dny takhle na podzim a ty různý zajímavý lidi sem zveme… všemožně, tak to vidím, 

jak ty děti to mnohdy jako namotivuje, no. 

 

Hmm, to je taky moc zajímavý… Tak tím jsme se vlastně dostali až nakonec. Tak já Vám mockrát děkuju.  
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Tak mohla bych Vás na úvod poprosit pár slov o tom, jak jste se dostala k učitelství? 

Tak já jsem vlastně chtěla pracovat s dětma už… už na základce, protože moje mamka byla učitelka v mateřský 

školce, tak jsem tam často pobývala, to mě bavilo… Takže ta myšlenka byla vlastně už od základní školy, no. 

 

Dobře, děkuju… A jaké předměty vyučujete? 

Teď učím přírodopis, etickou výchovu, výtvarku a hudebku. 

 

To je hezká kombinace předmětů… 

Noo samý takový příjemný… příjemný věci. A hlavně to děcka baví, že jo (smích). 

 

A jak dlouho už učíte? 

No tady na základní škole… 15 let… a předtím jsem pracovala ve školce, takže vlastně 25 let ve školství, no.  

 

A jak byste stručně charakterizovala školu, na které teda nyní učíte? Co se týče žákovské populace a 

podobně? 

Tak teď vlastně se rozšiřuje počet žáků, protože je tady čím dál víc mladejch rodin, takže to, co byla vlastně jedna 

třída na národce, jako na 1. stupni, tak teď jsou první třídy A., B., třetí třídy A., B., 4. A., B., takže počty se 

zvětšujou… Takže teď je někde kolem 240 – 250 dětí a bejvalo tak 180… za oba stupně, no. A bude hůř, protože na 

tom druhým stupni bude pak problém s prostorama, pokud ty třídy se nespojí, protože v 5. třídě jde spousta dětí na 

sportovky a na gymply, takže pak když je do těch 30 dětí, tak se můžou třídy spojovat, což je teď vlastně situace mojí 

třídy… Já mám sedmáky a v šestce vlastně se spojily dvě pátý třídy, ale jestli ne, tak to bude problém s prostorem… 

Jinak vlastně jsme taková malá městská škola, pár učitelů, takže malej učitelskej sbor, kde myslím, že teď tam jako 

fungujou vztahy úplně perfektní i s vedením a vlastně mezi kolegama, takže je to fajn… No pár dětí dojíždí, ale to je 

fakt minimum, protože jak je jich teď hodně, tak ten stav je naplněnej, no. 

 

A jak máte na škole řešený systém školního poradenství? 

Máme určitě výchovnýho poradce, jako na každý škole. Máme preventistu drogovýho a máme i psycholožku, ta je 

teda externí, takže na zavolání rodiče i děti můžou konzultovat cokoliv, co potřebujou. 

 

A jak často jezdíte s dětmi na různé mimoškolní kurzy, vícedenní výlety a podobně? 

Pořád se něco děje. Jako divadla, různý besedy… Už musíte i odmítat, abychom nebyli furt někde… Ale ty vícedenní 

to spíš jako třídní výlety na konci roku a byly takový ty stmelovací na začátku, ale to spíš funguje na tom prvním 

stupni, no. Na druhým to trošku jako už opadlo, i když oni by rádi, ale vždycky to září je takový hektický.   

 

Dobře, děkuju… Tak teď už více k tématu. Chtěla bych se zeptat, jestli máte během svých hodin příležitost 

mluvit s dětmi o tématu sexuality? 

Určitě. Právě v etice, že jo, to je jedno z témat a že učím přírodopis, tak tam je to taky… Teď je to v 8. třídě. A pak 

jednou za dva roky, pro 8., pro 9. třídu je tam přednáška s gynekologem v radnici, takže to si myslím, že tam je to 

úplně vyčerpávající. Ale jako děti se nebojej zeptat na cokoliv, takže se na to naráží i v přírodopise, i v tý etice… Ale 

sexuální výchova jako taková, jako byl dřív předmět, tak není, což mě i přijde zbytečný, protože se všechno dozvěděj 

v přírodopise, v tý etice, takže jako… Já myslím, že toho vědí víc než my (smích). 

 

Jo, myslíte? (smích) … A o čem konkrétně přednášíte v těch jednotlivých předmětech? 

Tak etika, že jo, tam je několik témat, od komunikace, přes vztahový věci, vztahy v rodině, kamarádství, přátelství, 

etika jako taková, že jo, tady už se učí asi 10 let. Teď už to je jakoby oficiálně od ministerstva školství, že oficiálně se 

to může učit, ale musí člověk absolvovat dvouletý studium, aby to mohl člověk učit. Takže já jsem musela studovat 

v Hradci a učím teda tu etiku… To je vlastně nauka o dobru (smích). Výuka je v kruhu… No a z tý oblasti sexuality, 

tam je to samozřejmě antikoncepce, sexuální vztahy, ale… je to spíš zaměřený, nebo na co spíš se zaměřuju já, na ty 

vztahy v rodině, jo. To mi přijde důležitý, protože přímo o tom sexu toho ty děti vědí strašně moc, protože mají 

informační zdroje ty děti, internety, sami si to mezi sebou řeknou… Nevím, jestli kouknou do nějaký literatury, ale to 

těžko, když maj přístup k těmhletěm sítím… Takže spíš se zaměřuju na tyhlety věci vztahový, aby to fungovalo, prostě 

rodiče s dětma, aby se nebály vůbec jako říct o nějakým problému, ať je to třeba sexuální obtěžování nebo právě 

antikoncepce. Takže spíš ty vztahový věci, no. 

 



Rozhovor č.10  Jitka 

 

A v tý biologii třeba? 

V biologii tam je to spíš z toho biologickýho hlediska, jak to v tom těle funguje… Co je potřeba, co není. Jak si 

chránit zdraví, tak samozřejmě ňáká ta prevence sexuální… Protože co si budem povídat, měli jsme ňáký dotazníky, 

nevím teda, jak hodně to bylo objektivní. A dělal to celej druhej stupeň. Bylo to samozřejmě anonymní, takže jsme tak 

jako nahlídli zběžně, než jsme to odevzdávali a spousta jako těch děcek na 2. stupni už má nějakou sexuální 

zkušenost… Ale jak je to objektivní, nebo ne, to člověk nedokáže posoudit, protože samozřejmě se chtěj pochlubit, že 

už maj taky něco za sebou (smích). Takže tam si myslím, že to mohlo bejt i hodně zkreslený.  

 

Hmhmm, to se asi moc posoudit nedá, no… A z čeho při tom výkladu té sexuality vycházíte? Máte nějaké 

příručky nebo materiály? 

Tak samozřejmě v biologii, tam je to učebnice. Absolvovala jsem kdysi kurz, mám na to i certifikát (smích), a bylo to 

přímo zaměřený na sexuální výchovu… A v etice normálně jsou metodický pokyny, že jo…, metodický příručky 

vlastně co vyšly, jednička, dvojka, trojka, jak se má s těma dětma pracovat a co by si měly osvojit… I když některý 

informace tam jsou zastaralý, třeba co se týče homosexuality, takže tam jsou informace, že to ne jako… Takže to 

samozřejmě vynechávám, protože dneska je ta situace trošku jiná v tý společnosti… Takže tam jako nevidím problém 

a myslím si, že děcka taky ne.  

 

A můžu se zeptat, na jaké z těch předmětů máte aprobaci?  

Noo, já si dělám teď… Protože, že jo, jak byl ten zákon, tak to po nás furt nechtěli, nechtěli, takže jsem byla 

donucena si dodělat školu… Takže teď studuju, no. Je to náročný. Ale musím to nějak dát, protože mě ta práce baví a 

hlavně mi bylo řečeno, že prostě nemůžu odejít, že tam prostě musím bejt (smích)… No, a když jsme tam měli 

inspekce, tak taky byli na mejch hodinách, tak jako taky: „Vy nemůžete odejít“, tak to mě tak jako nakoplo, protože 

už jsem se necejtila na to, abych někam jezdila a tak, ale je to náročný, no. 

 

No to věřím, to musí být. A jaké předměty jste si teda vybrala? 

Já teď mám všeobecný jako… obor Transkulturní komunikace, takže tam je všechno, tam je psychologie, pedagogika, 

historie, filosofie… A pak teda budu muset ještě na dva roky někam na magistra, ale to teda nevím, jak to udělám… 

Ale chtěla bych nějakou výchovu samozřejmě, že jo…, protože hraju na nástroje a tam je potom většinou problém 

v tom následným studiu, že to bývá kombinovaný s ňákým cizím jazykem. A já a jazyky to fakt jako nejde dohromady 

(smích), takže budu muset hledat ňákou jako tu občanku, nebo třeba tu etiku, hudebku s něčím prostě…Uvidíme, jak 

to bude. 

 

Tak držím palce, určitě to zvládnete. 

(smích) No musim! 

 

(smích) Musíte, přesně tak… A ještě zpátky k té sexualitě… S jakou oblibou o ní přednášíte? 
Tak jako já jsem člověk takovej jako otevřenej, takže mě to nedělá problém, mluvit o sexu…, zodpovědět dětem 

otázky, na který se ptaj. Jo kolikrát mě překvapí… (smích) jako třeba: „jestli může při spojení šimpanzího vajíčka 

s člověčí spermií nebo opačně jako vzniknout mutant“… Takže to jsou otázky, který mě překvapí (smích), ale já s tím 

jako nemám problém.  

 

Dobře. A v jakých dalších předmětech nebo při jakých jiných příležitostech Vám připadá vhodné to téma 

s dětmi probírat? 

Tak já myslím, že ta biologie i ta etika úplně stačí. Možná, že na to narazí v občance, ale zase… když jsme tvořili 

ŠVP, tak jsme se nějak dohodli na tom, co kdo bude, aby se ty témata neopakovaly. Jo nevím, nevím…, jestli v 

občance, tam je určitě téma rodina a nějaký vztahový témata mám dojem, že tam to je v devítce… Jenže my to v tý 

biologii probíráme už v osmičce, takže tam narazíme na ty věci biologickýho charakteru a pak vlastně v devítce, v tý 

etice potom by měla proběhnout ta rodina, vůbec jako sexualita a tady tyhle věci, takže si myslím, že těch informací 

dostávaj jako přiměřeně… Pokud maj dotazy, tak jsou zodpovězeny, takže já si myslím, že pokud máme tyhlety dva 

předměty, v kterých se to objevuje, že je zbytečný to ventilovat ještě v dalších. 

 

A takže nějakým způsobem spolupracujete s kolegy těch jiných předmětů, třeba v té občanské výchově při 

výkladu těhle témat? 

Určitě, určitě. Protože tam jsou i otázky další, který my probíráme… Já nevím, třeba etnika, náboženství, tak abysme 

se vlastně neduplikovali. Tak si vždycky řeknem, tak ty to budeš mluvit z toho hlediska, já nevím… v tý občance, 

z toho hlediska globálního a já to vemu do podrobností, já nevím… Třeba náboženství nebo já nevím, nějaký sexuální 
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deviace, úchylky, já nevím…, co je zajímá… Takže vždycky se nějak dohadujem, i vlastně při tý tvorbě ŠVP, když se 

dělaj plány, abychom nevykládali jednu věc třikrát. 

 

A myslíte si, že je důležité s dětmi o té sexualitě mluvit ve škole? 

Noo, tak asi jo, protože spousta rodičů má ještě takovej ten blok, nebo nedokážou ještě otevřeně mluvit a myslím si, 

že i ty děti spíš o tom budou mluvit právě s učitelem nebo třeba se starším sourozencem než s mámou a s tátou… 

Spousta prostě nebude tak otevřená, jako v tý škole…, že by se třeba nezeptali na věci, jestli při orálním sexu může 

otěhotnět a podobně, na co se zeptaj třeba mě, že jo. Že by třeba s tím rodiče měli problém, že jo… Nevím, jak ta 

mladší generace, to můžou bejt rodiče tak v mým věku, těch osmáků, deváťáků, takže nedokážu asi spíš odhadnout, 

jak otevřený jsou rodiče v tomhle smyslu… Ale myslím si, že ty děti si spíš najdou ty informace někde jinde -na 

internetu, od kamarádů, než třeba u těch rodičů, no. To už pak musí bejt asi hodně otevřenej vztah, když to dítě přijde 

za rodičem s nějakým takovýmhle dotazem konkrétním… 

 

A jak třeba vnímáte iniciativy těch rodičů, kteří jsou jako proti tomu, aby se o té sexualitě ve škole mluvilo? 

No to jsem zrovna teď nedávno sledovala nějakej pořad, jak je to nevhodný… No a tak mě právě přijde nevhodný ty 

děti neinformovat, jo. A vlastně i co tak sleduju potratovost mladejch děvčat. tak se snížila o hodně, od těch dob, co 

my jsme byli… Vím, že se teď furt mluví o nějaký promiskuitě a o tom, jak jsou dneska mladý benevolentní, ale určitě 

si myslím, že jsou zodpovědnější, než byla ta naše generace. A určitě je to o tom, že toho sexu je teď všude plno, že se 

to na ně valí možná z těch médií až moc, ale myslím si, že si z toho vytáhnout nebo vyberou to, co je důležitý, o čemž 

vlastně svědčej ty průzkumy, no… Že ta potratovost je nižší, nebo i ty sexuální nemoci, že ty děcka vědí, že by se měly 

chránit, a to mě přijde důležitý, no, ta prevence. Pak jako řešit ňákej následek už je trošku pozdě… Takže tyhlety 

aktivity si myslím, že nejsou dobrý nooo. Takže a týká se to většinou hodně lidí, kteří jsou věřící, si myslím, takže tam 

ta víra hraje velkou roli, kdy teda to sexuálno je tabu, no. Jako liberálně smýšlející lidi, si myslím, že s tím určitě 

problémy nemaj, jo. 

 

A od jakýho věku Vám připadá vhodný s dětmi tohle téma, vlastně té sexuality řešit? 

Když se začnou ptát, když se začnou zajímat, že jo. Tam je pak teda problém, jakým stylem to říct prvňákovi a jak o 

tom mluvit s deváťákem. Ale že děti zkoumaj svoje tělo už od malička, to se ví, že jo, takže tam asi záleží na tom, jak 

se to těm dětem podá, no… Nevím nebo nikdy jsem se nezajímala o to, jak to vlastně řešej třeba kolegyně na národce, 

jestli vůbec na tyhlety témata narážej, to je docela zajímavá otázka… Takže nedokážu teda říct, jak to řešej u těhle 

mladších, protože samozřejmě od tý doby, co jsem na škole, tak učím na 2. stupni a s těma puberťákama to je trošku 

o něčem jiným. A když pak něco chtěj, tak se zeptaj. Ale určitě, od tý doby, co se děcko začne ptát. Možná i v tom 

předškolním věku, když se prostě na něco zeptá, vysvětlit mu to adekvátně teda k tý věkový kategorii. Samozřejmě jim 

nebudeme vysvětlovat sexuální praktiky, když je to dítě ve školce nebo na 1. stupni, ale že teda dítě nosí čáp, bych 

rozhodně netvrdila… (smích) … Takže klidně v tý škole už na tý národce, tam maj vlastně už v tý prvouce nebo v tom 

přírodopise lidský tělo, takový ty základy orgánů, takže určitě se děti na něco zeptaj… Ale spíš si myslím, že si ty 

informace sháněj od kamarádů na tom 1. stupni, než by šli za učitelem. Což já třeba na tom 2. stupni jsem se setkala 

s tím, že za mnou děvčata přišly, že je třeba někdo obtěžuje na internetu a tak. Takže jsem to řešila, protože jim 

posílal nějaký obscénnosti a tak… Takže se nebály prostě přijít a říct, co jim vadí, ale doma to třeba neřekly, jo. Že to 

je takový citlivý téma… a že spíš rodič by jim zakázal sociálně sítě, vypnul by jim internet, což by byla katastrofa, že 

jo pro ně. Takže si myslím, že spíš přijdou za nějakým cizím člověkem, než tím, kdo je jim nejbližší. 

 

A měla jste někdy příležitost hovořit s dětmi o jiných podobách té sexuality? Jako třeba o homosexualitě a 

podobně? Vy už jste teda trošku naznačila, že v té etice o tom mluvíte… 

Určitě, určitě… Což na to taky vlastně… narážej dnes a denně. A jako myslím si, že i Česká republika je velice 

tolerantní, liberální, takže oni to neřešej jako něco… Nebo nesetkala jsem se s tím, že by to řešil někdo jako něco 

nepřístojnýho nebo nevhodnýho. Prostě to tak je. Vysvětlím jim, že to je genetika, že prostě se člověk narodí s tím, že 

je orientovanej jinak, že s tím nic neudělá… Tady jde spíš asi o to odsuzování tý starší generaci, že něco slyšej od 

rodičů nebo od prarodičů, že jo, kdy ještě tohle téma bylo tabu. Ale myslím si, že dneska ty mladý s tím nemaj 

problém, a zvlášť v naší zemi, v Český republice si myslím, že vůbec ne, jo. Protože to vidíme i na těch pochodech, že 

jo, co se dějou, že tam to vlastně přijdou podpořit i heterosexuálně smýšlející lidi, že to není, že by byli jen gayové 

nebo lesbičky… Takže si myslím, že tohleto… by byl ten ten… menší problém než prevence, antikoncepce a ochrana 

toho zdraví. Jo, že si myslím, že to nikdo ňák radikálně neodsuzuje z těch mladých, když na to narazíme. Což právě 

v tý etice v těch starejch učebnicích… nebo, kdy to vyšlo, ta etika tam to jako ještě je jakože… že ta etika je jako 

nauka o dobru, takže to je ještě hodně spojený s tím křesťanstvím nebo prostě, že by člověk měl žít podle určitých 

pravidel, takže tam ta homosexualita je ještě nazývaná jako něco nevhodnýho a špatnýho, a že se dá homosexuál 
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převychovat a takový ty jako bludy, což samozřejmě už dneska je přežitek. Takže to si myslím, že nikdo snad na 

dnešní škole, moderní, nikdo ani nevykládá. Možná na nějakých teda katolických školách, jestli na to narazí, což si 

myslím, že asi jo, tak tam možná je to tabu, ale na normálních základkách nebo soukromých školách, tak tam si 

myslím, že problém není. Jo, že někdy to dětem jako připadá směšný, když se na to téma narazí, že se jako uculujou… 

Tak samozřejmě jako ty kluci, 14, 15 let, jsou tam zamilovaný do těch svých spolužaček, tak jim přijde jakoby úplně 

ne-… nepředstavitelný, že by byli třeba homosexuální, ale samozřejmě když na to narazíme, tak uvádím ty příklady 

takových těch docela tragickejch věcí, který se třeba staly, že ty děti se nesvěřej. Že jo, teď je to vlastně dva roky, že 

se ten kluk oběsil, že se nesvěřil, ve škole se to dozvěděli, že ho prostě zesměšňovali… Tak je potřeba těm dětem 

tlouct do hlavy, že takhle to není, že tohle si člověk nevybere. 

. 

Hmm, určitě… A setkala jste se někdy s pojmem homofobie? 

No jasně. Tak spíš asi ve spojení s těma reakcema na sociálních sítích, ohledně těch pochodů v Praze a takovýho 

toho jakoby… Že jo, dřív to bylo tabu a dneska, a to nejsem jako prudérní člověk, ale myslím si, že dneska se až moc 

jakoby… zviditelňuje to, že i když je to… Jako je to sexuální téma, mělo by to zůstat v takový tý intimní sféře, jo. Že 

jako pochodovat obnaženej na veřejnosti mi zas nepřijde až tak vhodný. Jako ano, tolerance rozhodně, ať si každej 

žije, jak umí, jak potřebuje, ať miluje chlap chlapa, ženská ženskou, jako v tom nevidím fakt žádnej problém. Ale spíš 

ta homofobie je namířená proti tomuhle, že jako ta propagace je až tak hodně okatá. Že to si jako myslím, vadí 

hlavně tý generaci jako naší, že ty mladý jako už to tak berou jako součást života, nebo… I to registrovaný 

partnerství, že jo, že to taky bylo velký tabu, než jako to tady vůbec prošlo. A teď lidi zjišťujou, co známejch osobností 

třeba žijou už dlouho… třeba s partnerem. Ale myslím si, že už to nikdo jako ňák neřeší, krom právě těch sociálních 

sítí, kde je vždycky třeba ňákej článek nebo se někde něco stane a homofobové se sletěj a teď prostě pranýřujou 

někoho, kdo je odlišnej. Takže tam je to jako spíš o tý toleranci a vždycky je to spíš taková jako nárazová vlna při 

ňákejch akcích, co se dějou, nebo při zrovna zviditelnění někoho v televizi, v médiích, na internetu… Ale že zrovna 

Češi, si myslím, nejsou až tak homofobní národ. Neřekla bych. Možná teď spíše více rasistickej a xenofobní v tý 

situaci, co je teď. Ale že jsme jako poměrně tolerantní…, ale samozřejmě, že homofobie tady určitě pár procent lidí 

je, kteří by se nikdy nesmířili s tím, že maj třeba homosexuální dítě. Což si myslím, že je asi těžký pro každýho rodiče, 

ale spíš třeba z toho hlediska, že nebudou mít vnoučátka, když jsou to dva chlapy, jo… Nebo že jim přijde jako 

nechutný – muž s mužem, protože u těch žen je to přece jenom ten náhled tolerantnější, si myslím. Když se líbaj někde 

dvě holky, tak tomu se člověk tak jako zasměje, a jako přijde mu to i normální, nebo ne nijak pobuřující, Kdežto když 

to vidí u mužů, tak ještě je ňákej takovej ten předsudek jako: „Tohle ne“. Takže myslím si, že určitě v naší společnosti 

homofobie je, ale malý procento… Já sama znám gaye, a jsou to prostě bezvadný lidi, je s nima úžasná legrace, a 

jsou to lidi, který prostě žijou v dlouhodobým vztahu a jsou to i lidi, který něco dokázali třeba v modelingu, 

v šoubyznysu, v podnikání… Ono to je o tom, že když s tím člověk nemá problém, tak má problém pak s těma 

druhejma, co ten ho maj. Jo, že když se pak dostanete do nějaký konverzace s někým, kdo to odsuzuje nebo kdo 

prostě je opravdu homofob, tak já jako fakt tolerantní člověk, to nechápu. Prostě: „Nech žít, a žij, jak potřebuješ, 

když to nenarušuje tvůj životní prostor zásadním způsobem, tak jako proč“…  

 

Hmm, dobře, děkuju… A co konkrétně si pod tím pojmem homofobie představujete? 

Tak asi ňáký odsuzování, nenávist, strach… Strach z něčeho, čemu nerozumím. Strach z něčeho jakoby cizího. Strach 

z něčeho, co jsem nezažil… Protože fobie je strach, že jo… A jestli teda já mám obavu jako…, tak teď teda hledat 

jádro jako z čeho. Proč se jich bát? Nebo proč mít strach z něčeho, co neznám? Takže tam je to spíš o tom, aby si ty 

lidi uvědomily, že je to věc vrozená, že to je věc genetická, že ten člověk se nestane ze dne na den homosexuálem… 

Brát ho takovýho, jakej je, nemít strach z těhletěch věcí.  

 

A myslíte si, že by se něco takového jako homofobie mohlo vyskytovat i mezi dětmi u vás ve třídě nebo celkově 

ve škole? 

Tak určitě, ale myslím si, že právě z toho hlediska, že by nevěděli, o co jde, protože to vědí, že ty věci si člověk 

nevybírá, nebo to zaměření si člověk nevybírá, ale spíš si myslím, že by se vyskytla v případě jako zesměšňování toho 

človíčka, kterej by teda naznačil, že je na kluky nebo na holky… Že to je právě něco, co třeba… Že jo, když bude 

jeden žák…. ehm s tímhle zaměřením ve třídě, tak určitě by tam spíš třeba docházelo, ne třeba k odsouzení, jako by 

došlo u dospělých, ale spíš k nějakýmu zesměšňování… Což asi pak je pro toho dotyčnýho hrozný, že jo, bejt 

zesměšňovanej, bejt outsider ve třídě. Takže… Já jsem se s tím v praxi nesetkala a asi si myslím, že by to byl problém 

prostě v konkrétní situaci… Ale mluvit o tom dokola, mluvit, vysvětlovat a vlastně podpořit i tyhlety lidi nebo tohohle 

toho žáka, aby se nebál přijít, kdyby měl problém, aby se nebál přijít říct, že třeba je ňákej šikanovanej, 

zesměšňovanej, že má ňáký hrozný pocity a… Takže podpořit i tohohle toho človíčka v tom, že má někde oporu, 

pokud by jí neměl v rodičích, že jo. 
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A setkala jste se s takovými žáky nebo žákyněmi? 

Ne, ne. Právě, že nesetkala, takže když o tom přemýšlím, jak bych to řešila, a že bych to určitě řešila, když by se to 

člověk dozvěděl… Tady jde o tu otevřenost, jestli by to dítě přišlo anebo, jestli by ten učitel byl sám schopen to v tom 

kolektivu vypozorovat. Jo, jestli by teda k těm dětem měl tak blízko, že by sám třeba poznal, že s tím človíčkem se 

něco děje a dostal to z něj. Anebo pak takový ty opravdu už… v tom chování, že se třeba nezajímá o to druhý pohlaví 

vůbec, že teda spíš inklinuje k těm klukům nebo k těm holkám… Těžko říct, nesetkala jsem se s tím, ale asi by to byl 

oříšek no. 

 

A v čem si myslíte, že by mohl být ten problém, když by se takový žák nebo žákyně objevila ve vaší třídě?  

Myslím si, že by s tím měli problém v tom toho člověka, ňák jakoby zesměšnit, aby sami zůstali… Jak bych to řekla, 

jakoby… jako „ti normální“ – v uvozovkách, protože je to něco, co se malinko vymyká, není to běžnej stav. Ale na 

druhou stranu si myslím, že když o tom mluvíme, nebo bychom mluvili…, že vlastně i v tý etice, i v tý biologii se o 

tom mluví, že určitě jako… by se s tím jako dokázali srovnat. Těžko říct, fakt jsem se s tím nesetkala… A těžko říct, 

jak by ty děti reagovali v konkrétním případě, protože samozřejmě, když se dívaj nebo díváme se na ňákej, já nevím, 

film, nebo oni sami se dívaj nebo se o něčem bavěj, tak vždycky jako ten vztah jako homosexuální je zprofanovanej 

na to, že jako jsou ty muži zženštělí, a že to je jako vtipný… A že to je vlastně směšný, že by se tomu smáli… Ale 

vcejtit se vlastně v patnácti do někoho, kdo má jinou sexuální orientaci, by pro ně bylo asi hrozně těžký, jo. S tím, že 

teda ten kluk se bude vodit… vodit za ruku se spolužačkou, pak se teda dozví, že jeho kamarád, spolužák, je 

homosexuál… Tam by asi záleželo i na tom vztahu kamarádským… Jestli to, že je gay, by už ty děti byly schopný 

v patnácti přijmout a říct: „Jo hele, ty jseš můj kámoš, tak jo, máš to takhle“ anebo by se od něj distancovaly… 

Těžko říct, fakt jsem to nezažila, takže těžko říct, jak by tyhlety děcka na tý základce reagovali. Asi pak ty starší, na tý 

střední je to už trošku o něčem jiným, tam jsou … jsou jako vejš, ale těžko říct. Asi by to bylo zajímavý a hodně těžký 

jako řešit v tom kolektivu… a kór vlastně třeba tady na malý škole, kde se vlastně všichni znaj, znaj se i rodiče, že jo, 

tady si každej vidí do talíře… Asi něco jinýho by zas bylo na obrovský škole, kde je tisíce dětí a ty lidi se neznaj, že by 

se to asi řešilo jen v rámci tý konkrétní třídy nebo jen s konkrétním rodičem… Ale tady na tý malý škole, si myslím, že 

by to jako mohl být docela problém, no… Ale nedokážu to vůbec posoudit, protože za celou svoji kariéru jsem se 

s tímhletím nesetkala. 

 

A setkáváte se někdy u dětí u vás na škole s homofobními nadávkami, vtipy, označeními?  

Určitě… Jako nadávka „buzerante“ je úplně běžná, jo. Jestli si do základů uvědomujou… Tak samozřejmě, vědí, co 

to znamená, ale v tom používání běžným, si myslím, že vůbec jako nedomejšlej, že označujou někoho jako homofobně 

nebo netolerantně někoho… Je to prostě výraz, kterej používaj v běžný mluvě, jako dneska používaj „ty vole“ za 

každým druhým slovem, tak prostě… To bych jako určitě neviděla, že by to mělo tenhleten podtext. 

 

Dobře. A všimla jste si třeba, jestli tyhle typy nadávek používají v nějakých konkrétních situacích? 

V konkrétních? Já si myslím, že teď tohleto je výraz… jako docela běžnej. Že při nějakým konfliktu, nebo i ve vtipu, 

že to používaj zcela běžně… Že asi ne třeba, nevím, že třeba se někdo popere, že se kluci poperou a titulovali by se 

přímo tímhletím výrazem, tak to ne… Že to prostě je v takový docela běžný mluvě… Jakoby nadávka, že to ani jako 

není v tu chvíli spojený s ňákou jako sexualitou. 

 

A kdo tyhle typy nadávek tak nejčastěji používá? 

No určitě kluci… Určitě kluci. U holek si myslím, že jsem to snad ani neslyšela. Ne že by si nenadávaly nebo nebyly 

vulgární, to určitě ne, ale rozhodně kluci. 

 

A reagujete na tyhle nadávky nějakým způsobem? 

Tak když jsem tomu přítomná, tak já reaguju na všechny typy nadávek, jo takže… Ale spíš je to takovým tím stylem, že 

říkám: „Takhle se jako titulujete doma?“ nebo: „Jako víš vůbec, co mu říkáš?“… A oni vědí, jako hned: „No jasně, 

sorry. Promiňte.“ Jo jako já říkám, já nejsem zvyklá si nadávat a nemusím to poslouchat ani tady… takže jako 

nehrotím to, ale prostě samozřejmě upozorním, jako u každý jiný nadávky. 

 

A vnímáte tyhle nadávky jako nějakým způsobem nebezpečné nebo rizikové v něčem? 

Snad ani ne. Snad ani ne, protože tím, že se to stalo jako běžnou mluvou a nemá to ten podtext žádnej jako… 

sexuální, jako že by tím vyloženě označovali někoho… Asi když by… Když by to byl opravdu člověk, o kterým jsme 

věděli, že je teda opravdu jinak orientovanej a děti ho takhle titulovaly, byla by to asi jiná situace, která by se 

rozhodně asi musela řešit jinak než v tý běžný mluvě, prostě v tý heterosexuální populaci, kde to prostě používaj, 
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takže tam asi… Tam asi jo. Ale jako tohleto neovlivníme, protože ty děcka, když vědí, že je nikdo neslyší, tak si vůbec 

nedělám iluze, jak mluvěj… Takže to, co z nich vypadne před náma, tak to je buď, že si myslej, že je neslyšíme, že jo, 

což třeba někdy slyšíme… A myslím, že každej normální člověk na tohleto reaguje, ať by to byl rodič, učitel nebo 

ňákej vychovatel v družině… Že asi málokdo by nereagoval, že jo, když jako někoho tituluju jakoukoliv nadávkou, ať 

teda má sexuální podtext nebo nemá. Prostě je to takovej zásadní morální etickej proces, že teda nebudu vulgární 

prostě na druhý. Což už by teda měli mít z rodiny, ale to těžko ovlivníme… Já když slyším některý tatínky, tak jako 

těžko se divit, že to pak používaj ty děti. 

 

Dobře, děkuju… A dovedete si představit, k čemu by mohly nějaké negativní postoje či předsudky dětí vůči 

sexuálním menšinám, vést? 

No tak, co se týká teda dětí, tak určitě k nějaký šikaně… Že teda… tu šikanu vidím na těch školách jakoby… jako to 

nejhorší… Protože, co se pak může stát s tím člověkem, to jako vidíme dnes a denně nebo i v těch případech třeba 

tragických, co se staly, takže určitě by to byl problém, pokud teda by se taková věc stala, že k šikaně by tohle vedlo 

určitě… Pokud by se to samozřejmě neřešilo a nevysvětlovalo se to těm dětem.  

 

A jaké zdroje obecně podle Vás přispívají k formování postojů dětí k té homosexualitě a k sexuálním 

menšinám obecně? 

Tak určitě, určitě internet, sociální sítě, veškerý média… A rozhodně i vlastně komunikace mezi sebou, že jo, těch 

dětí… Protože těch informací, když budou chtít, tak si můžou najít prostě tisíce dneska, při těch možnostech. Takže 

jako… Tam jde o to, aby to jako rodič, eventuálně učitel uvedl na tu správnou míru, protože jako se daj najít kanály 

na internetu, ňáký porna, který si ty děti můžou postahovat, který prostě budou vulgární… A daj se najít věci, který 

jsou hezkým bude to tam třeba pěkně zformovaný, bude tam spíš kladenej důraz na ten cit, a že je teda fakt jedno, 

jestli teda žijou spolu dva mužský, ale že pokud tvořej harmonickej pár a prostě klape jim to. Ale tam pak jde o to, že 

to někdo může vyhledávat, aby se teda podíval… jako, co všechno lze teda mezi stejným pohlavím, což jako nevidím 

jako zas tak přínosné. Takže tam pak by měl fungovat rozhodně ten rodič, nebo ten učitel, si myslím spíš, aby to uvedl 

na tu správnou míru. Asi zlatá střední cesta – ideální.  

 

A jak velký vliv podle Vás může mít na vytváření a formování těhle postojů u dětí škola? 

Nooo, určitě v tom, jak je navíst na to, co teda asi je dobře…, určitě velkej. Jo…, protože si myslím, že ty děti ještě 

nedokážou odhadnout, když si ještě vyhledaj sami nějaký takovýhle informace, co je dobře a co už je přes čáru. A že 

ten učitel by měl bejt od toho, aby, ať už učí sexuální výchovu, nebo v tý biologii, aby to uvedl na tu pravou míru, na 

tu správnou cestu, protože si myslím, že i v tý rodině, pokud by se to dítě zeptalo, že spíš by bylo třeba…, nedokážu 

říct v kolika procentech, odmítnutý, nebo by se s ním o tom rodiče vůbec nedokázali bavit. Já si myslím, že škola 

v tomhletom má trošku větší váhu, nebo možná i zodpovědnost nebo… při tý otevřenosti, než rodina. Nebo… nebo 

aspoň mám takovej dojem, protože když se děti na něco ptaj, tak si říkám, že na tohle by se doma nezeptali. Jo, že 

jsem pro ně takovej jako člověk objektivní, jakoby učitel, než když je v tom citově zainteresovanej rodič, že jo… 

Protože ten by mohl začít zkoumat: „A co, ty s tím máš jako nějakej problém? Jsi sám gay?“, jo… Kdežto od toho 

učitele, si myslím, že pokud ty děti k němu mají důvěru, tak očekávaj ňákou jako objektivní odpověď. Takže ta škola 

určitě. 

 

Takže ten vliv školy vnímáte spíš teda přes ty konkrétní vyučující? 

No, jako tam záleží přesně, co teď říkám o tý důvěře. Jako určitě ten žák nepůjde za někým, koho nemusí, s kým 

nerad komunikuje… a určitě půjde za někým, kdo prostě je otevřenej, komu se může svěřit… Ty děti to poznaj, jako, 

jo, za kým můžou jít, kdo jim pomůže… Nebo myslím si, že to poznaj. Jako já to vím z vlastní zkušenosti… A u nás, 

v tom malým kolektivu, myslím, že by se mohli obrátit skoro na každýho. Ale vím třeba o lidech, za kterejma by 

nešly…, protože samy vědí ty děti, že ten vyučující neřeší už třeba základní konflikt. Že ty děti mi třeba sami řeknou: 

„No my jsme to říkali už třeba paní učitelce tý a tý a ona to neřešila“ – třeba obyčejnou ňákou hádku, takže 

samozřejmě by pak za tím člověkem nešli s tématem sexuality nebo nějaký homosexuality. Takže je to o důvěře… 

Když si ten učitel vydobude nějakou důvěru, že teda opravdu to bude řešit a že to třeba zůstane mezi náma, tak pak 

není problém… Takže je to určitě teda o důvěře v toho učitele, za kterým teda vím, že můžu jít. 

 

A jakým způsobem by mohl konkrétní vyučující podle Vás ty postoje dětí k homosexualitě a homosexuálním 

lidem zlepšovat? 

No tak o tom jsme už vlastně mluvili… Určitě v těch hodinách, na kterých se na to narazí, ať je to biologie, etika, 

sexuální výchova… Vysvětlovat, prostě furt vysvětlovat, mluvit o věcech, který prostě jsou běžný nebo z dnešních 

výzkumů prostě běžný, který dřív nebyly… Takže určitě, já jsem pro. Asi kdybych se setkala s nějakým kantorem 



Rozhovor č.10  Jitka 

 

z katolický školy, tak budeme jako… jako v nějaký při, že bysme na to určitě měli rozdílný názory, ale já si myslím, 

že… Nejlepší je prostě o všem otevřeně mluvit… Komunikace jako základ veškerýho dění. 

 

A myslíte, že by naopak mohlo dojít k tomu, že by vyučující, byť i nevědomě, mohl přispívat k tomu, že by se 

u dětí nějaké homofobní postoje objevily nebo se dál prohlubovaly, šířily? 

No tak to je těžká otázka. To je těžká otázka… S tím jsem se taky jako nesetkala ani v kolektivu, že by někdo měl ňáký 

xenofobní názory, jako z kantorů, který já znám, nebo který pracujou tady u nás ve škole. Těžko říct. Možná kdyby 

narazili na ňákýho… třeba učitele ze starší generace, s kterým by otevřeli tohle téma, že by s tím mohl být problém, 

ale myslím si, že takovej kantor spíš by to ňák uzavřel s tím, že se maj obrátit na učitele, kterej k tomu je oprávněn, 

třeba na učitele sexuální výchovy, protože si zas myslím, že ti učitelé jsou natolik vzdělaní, že i kdyby měli opačný 

názor na to, na tuhle tématiku, že asi by to neventilovali před žákama… Můj názor, ale nejsem schopná na to 

odpovědět stoprocentně, že jako každej kantor by neměl na to opačnej názor a neventiloval to před dětma… Já jsem 

se s tím nesetkala, ale myslím si, že by se to asi nedělo. Že když by měl nějakej negativní názor, že by spíš asi odkázal, 

buď to na rodiče, jako: „Na to se zeptej doma“ nebo „Na to máte biologii nebo sexuální výchovu“, že by to spíš asi 

neřešil, než že by podporoval přímo nějaký tyhle názory. 

 

Dobře, děkuju. Dále bych se chtěla zeptat, jak byste charakterizovala žáky, kteří by mohli být ohroženi 

homofobním obtěžováním nebo šikanou? Např. jak vypadají, jak se oblékají, jaké mají zájmy a podobně? 

No, o tom už jsem vlastně taky mluvila… Že buď to může být skrytý, že ten človíček to vlastně nedává nijak najevo, 

anebo je to patrný na první pohled, třeba i v tom chování, v těch gestech, v komunikaci, ve vybírání si přátel… Jo, že 

většinou ty kluci kamaráděj s holkama, protože s nima maj společný témata. Protože vím, že třeba můj spolužák ze 

střední školy… dneska návrhář, tak tam to bylo patrný na první pohled, prostě v gestech, v mluvě, v tom, jak se 

choval… Dělal textilku, že jo, módu, takže kamarádil hodně s náma s holkama… Bylo to teda na střední škole a je 

fakt, že ty kluci…, že ho brali úplně v pohodě a už je to vlastně 25 let zpátky… Takže si myslím, pokud by jako ten 

člověk se až tak vymykal chováním, že by tam mohlo být zase takový to, že by mohl být pro druhý… v uvozovkách 

jakoby „směšnej“ třeba tím, že se chová jako holka, má ňáký ty gesta, nebo ten hlas jinej… Ale ze svý týhle 

zkušenosti si myslím, že by z toho nebyl žádnej obrovskej problém, pokud by se s těma dětma o tom mluvilo… A ten 

člověk by byl samozřejmě charakterní, příjemnej, fajn kámoš, že kamarádí s holkama a že to má jinak… Že se to těm 

dětem i na tom 2. stupni dá docela dobře vysvětlit. 

 

Hmm… a dovede si představit v podobný situaci třeba i nějaké dívky? 

Já si myslím, že u těch holek je to jiný… Oni ty holky taky hodně přehrávaj, takže pro ty kluky…. Holka když se 

prostě si seděj na klíně a češou si vlasy a pusinkujou se… Pro ty kluky si myslím, že to je, pro ten kolektiv spíš jako 

vzrušující… Že to je něco jakoby novýho spíš, než že by tohleto odsuzovali, jo. Protože to vidím, že i ty děvčata, co se 

tak jakoby prezentujou, voděj se za ruce, objímaj se… Vidím to denně na chodbách, ale jsem přesvědčená, že tam 

není žádnej jakoby homosexuální podtext. Jo, že to je jen takový jako pubertální chování, bejt něčím zajímavej, 

výjimečnej, ale i pokud, by teda došlo k tomu, že třeba ňáká ta lesbička tam bude, tak si myslím, že by z toho byl o 

hodně menší problém než s těma klukama. Že by to tak jako ani ten kolektiv nevnímal, jako u těch chlapců.  

 

A jaká by podle Vás byla pozice těchto dívek nebo chlapců, kteří se projevují trochu odlišně, v tom kolektivu? 

No tak když by to byl takovej ten někdo, jako na kom je to vyloženě vidět… je to samozřejmě o tom, jak o tom s těma 

dětma mluvit… Když samozřejmě se o tom hovořit nebude, tak ten žák bude určitě nějak vyčleněnej. Zase s tím, že já 

teda přijdu do třídy a řeknu teda: „Ano tenhle člověk je jinej, má to geneticky zakódováno jinak, ale je špatnej? Je to 

jako špatnej člověk, jenom protože bude chodit s klukem? Nebo s holkou?“ …Jo, takže stavět to spíš do tý roviny jako 

citový a etický, než se zaměřovat jako na tu sexualitu… Že to bych viděla jako podružnej… nebo předkládat jim to 

jako podružnej aspekt, jo… Ale určitě by jako to postavení pro ně bylo těžký a zase záleží na tom, jak by v tom 

kolektivu ten člověk fungoval, že jo. Pokud teda budu vstřícnej, pomůžu někomu s úkolem, budu komunikativní, tak to 

bude určitě jinej problém, než když ten člověk se bude tomu kolektivu stranit… Protože ten klučina, o kterým jsem 

mluvila, byl velice komunikativní, veselej… Takže tam by teda asi i záleželo, jak by k tomu přistupoval ten učitel, 

s tím, že by teda řekl, že je jinej, což by ty děti viděli, že jo. A určitě zpočátku, když by se na to přišlo, nebo když by se 

ten žák nově objevil, tak určitě by tam k nějakýmu zesměšňování došlo, o tom si nedělám iluze… Nebo minimálně to, 

že by si o něm špitali někde v koutku, takže zas je to o tom, mluvit s nima… Mluvit s nima o tom, že to prostě není 

problém… Je to problém vlastně toho, kdo ubližuje, kdo zesměšňuje, není to problém toho člověka, kterej prostě je, 

jakej je a nic s tím neudělá.  

 

A co si myslíte, že by mohlo být pro tyhle žáky nebo žákyně nějak rizikové nebo nebezpečné? 
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Možná právě jako to vyčleňování se z kolektivu, stranění se, nemluvení o tom problému, i když nevím, proč to 

nazývám problémem… I když pro toho žáka to problém asi je, v tom kolektivu.  Takže určitě se nevyčleňovat, což by 

teda zpočátku mohlo nastat, nebo když teda začínaj sexuálně dozrávat, že jo, že teda si uvědomujou, že to maj 

nastavený teda jinak, protože to vyčlenění je asi to nejhorší, co se tomu člověku může přihodit, no… Ale je to asi 

těžký i pro toho člověka samotnýho… Samozřejmě my to asi nemůžeme jakoby pocitově nijak vyjádřit, protože jsme 

v tý situaci nikdy nebyli, ale zrovna tak se tak může cítit člověk postiženej, bez ruky, anebo člověk slepej nebo prostě 

člověk jakejkoliv, kterej se teda vymyká nějakýmu standardu, že jo, protože jako, co si budem povídat, dneska jsou 

děti docela krutý a dokážou dát sežrat druhýmu jako hodně ošklivě, že teda je jinej, že se vymyká. Takže určitě je to o 

komunikaci, že jo a určitě je to i o přístupu těch rodičů, že jo. Takže mluvit i vlastně v tomhle případě i s těma 

rodičema, že jo… Jak teda toho dotyčnýho, kterýho se to týká, tak teda samozřejmě i ten problém nastínit rodičům… 

 

Hmm a myslíte si, že je důležité těmhle žákům a žákyním věnovat ve třídě nějakou speciální pozornost? 

Možná speciální, co se týká individuálního přístupu někde mimo kolektiv, ale jako speciálně v tý třídě ho jako ňák 

jako… vyzdvihovat v tom kolektivu, nebo preferovat v tom kolektivu, ať v pozitivním nebo negativním slova smyslu… 

Určitě ne. Jo, aby to prostě bylo normální, běžnej standard. Ale individuálně určitě, jo ho podporovat, ale určitě ne 

v tom kolektivu ňák se jako na toho člověka zaměřovat, aby neměl pocit, že právě je výjimečnej v čemsi… Jo, aby 

právě se cítil jako úplně běžnej, jako jinej žák. Takže určitě ne před tím kolektivem něco rozebírat… Samozřejmě, 

když se vyskytne problém spojenej s homosexualitou, tak to řešit s nima, ale jako ne neustále nebo průběžně v tom 

kolektivu na něco upozorňovat, to určitě ne. To by bylo kontraproduktivní. 

 

Dobře, děkuju…  Ta homofobie se vlastě podle výzkumů mezi žáky projevuje v různých situacích. Tak já bych 

Vám nyní některé z těchto situací v krátkosti představila a zajímalo by mě, jestli jste se s těmi situacemi buď 

už setkala a jak se případně řešili, nebo jestli si tyto situace dovedete představit a případně, jak byste na ně 

reagovala. 

Dobře. 

 

Tak 1. situace se týká toho, že ve třídě je žák, který se neprojevuje jako typický chlapec nebo žákyně, která se 

neprojevuje jako typická dívka. O tom už jsme trochu mluvili… Máte vlastně nějakou konkrétní zkušenost 

s takovými žáky nebo žákyněmi? 

Tak zkušenost jako konkrétně, že by se tak vymykal jako chováním, oblečením, gesty, komunikací tak to nemám teda 

zkušenost osobní… Ale asi bych to řešila v rámci tý etický výchovy, ňákou aktivitou o rozdílnosti lidí. Určitě bych asi 

nepoukazovala zpočátku na to, na sexuální podtext, ale asi bych to vzala obecně…, že když je někdo jinej, v čemkoliv, 

jestli nosí kroužky v nose, nebo má číro na hlavě… Takže určitě nějakou aktivitu v tý etice na rozdílnost lidí. A v čem 

spočívá to, jestli ten člověk je špatnej nebo dobrej. Jestli to spočívá v tom, jak vypadá, co má na sobě…, jak 

gestikuluje. A určitě přes tohle bysme se přenesli, nebo bysme narazili na tohle téma, když je jinej teda v sexuální 

orientaci. Ale určitě bych to zařadila nejdřív jako jinakost člověk, ať je jakákoliv, a určitě bysme se k tomuhle 

dopracovali. 

 

Dobře, děkuju… Tak další situace je o tom, že ve třídě je žák či žákyně, který má třeba homosexuální rodiče, 

sourozence a podobně a ví se to o něm. Setkala jste se s něčím takovým? 

Nesetkala, nesetkala… Nevím ani jako, jak bysme se to byli schopný dozvědět, ale spíše asi z reakcí dětí na 

konkrétního žáka, že by teda se asi něco dělo v tom kolektivu, že by se mu smáli… A samozřejmě, pokud by ten žák 

přišel, že teda: „Oni se mi smějou, že táta odešel s chlapem, nebo brácha má přítele…“, tak určitě ten postup by byl 

zase stejnej. Prostě aktivita na jinakost člověka, až by se došlo vlastně k těm sexuálním tématům. A že těch aktivit je 

docela dost… nebo dá se vymyslet celkem dost. Jsou i v těch metodických příručkách, nebo v těch různejch 

metodických pokynech… Jako těžko říct, když se s tím člověk nesetkal, jak konkrétně by řešil situaci, že teda… teda 

rodič žáka odešel se stejným pohlavím třeba z rodiny… nebo sourozenec… Ale asi by tam byla potřeba i nějaká 

spolupráce s těma rodičema, že jo… A hlavně, jak oni by to sami jako vnímali, jo. Protože pro to dítě, když teda budu 

mluvit o těch druhostupňákách, tak je asi strašně těžký teda přijmout, že měl tatínka nebo maminku a najednou žije 

s přítelem nebo s přítelkyní, že by to třeba i pro toho samotnýho člověka bylo těžký, natož teda potom v tom kolektivu, 

kde by určitě teda zase byl zesměšňovanej, jo… Protože zase je to jinakost a jinakost dneska se moc nebere, takže 

zase je to o nějakejch těch aktivitách, jak přivíst ty děti k tomu, že přece někdo může bejt jinej, ale tím přece nebude 

špatnej člověk. 

 

Další situace – o tom už jsme taky trochu mluvily, že ve třídě by se vyskytovaly ve vyšší míře ty homofobní 

nadávky, vtipy a podobně… 
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No tam by záleželo, jestli by to bylo v kolektivu, kde se ten homosexuální člověk vyskytuje, tak určitě asi tam by bylo 

potřeba to řešit, protože on by si to vlastně mohl brát osobně, zas je to vlastně o tom zesměšňování… Pokud je to 

v kolektivu, kde teda se povídaj vtipy o homosexuálech, kde prostě se tomu ty děti zasmějou, ale za půl hodiny už to 

nevědí, tak bych to asi ňák neřešila, radikálně, protože prostě… fór je fór… A znám spoustu i… třeba dva kluky, co 

spolu žijou, tak prostě ty znaj takových fórů o gayích a sami mluvěj jako o „buzerantech“ ve smyslu slova vtipu nebo 

fóru, že jako… sami sebe dokážou jako zesměšnit, v tom dobrým slova smyslu, že vlastně mluvěj o těhletěch vtipech… 

Ale u těch puberťáků si myslím, že je to tenkej led v tom případě, že by takovej člověk v tom kolektivu byl. Tam bych 

to asi řešila… Ale pokud prostě na ňákým výletě nebo prostě někde… by padly ňáký vtipy jako prostě o 

homosexuálech, tak bych to prostě jako nějakej nehrotila… prostě je to fór jako o cikánech, jako o politicích… Prostě 

vždycky se dělaly fóry na někoho, kdo byl jinej, kdo se vymykal. Češi jsou v tomhletom specialisti, takže tam bych asi 

v tom neviděla zas takovej problém, že teda to řešit jako nějakou aktivitou…  

 

Dobře. Další situace je, že se mezi žáky vyskytují pomluvy, že někdo ve třídě nebo ve škole je homosexuál. 

Setkala jste se s nějakou takovouto situací?  

Ne, ne… No tak asi jako učitel bych se snažila zjistit, zda je to pravda… Protože, co si budem povídat, pomluva je asi 

to nejhorší, co může člověka zničit nebo ho ničí. A není proti ní obrany. Takže tam asi bych se snažila vykoumat, ať 

by teda padlo konkrétní jméno nebo proč si to myslí, o tom člověku…, asi v ňáký aktivitě nebo situaci, kdy by tam u 

toho ten človíček nebyl… A jako jaký maj důvody nebo důkazy pro to, že to tak je. Tam jako asi zjistit objektivně, 

jestli to je pravda nebo ne a pak se podle toho zachovat, že jo… Pokud ne, tak prostě aktivita na to, což jsou taky 

úžasný v tý etice na pomluvu, co dokáže, jak dokáže ublížit… A pokud by se zjistilo, že jo, no tak to, co jsme mluvili 

zase předtím… Zase s nima o tom mluvit, udělat nějakou aktivitu o jinakosti a prostě vysvětlit, že i tohle může bejt 

výbornej člověk. 

 

Dobře, děkuju. Tak další situace se týká toho, že by byl ten homosexuální nebo jen domněle homosexuální žák 

či žákyně ostatními ve třídě nějak zesměšňován. Setkala jste se s tím někdy? 

Nesetkala, nesetkala… A teď jako, jak to řešit, když by ho zesměšňovali?.... To vlastně furt mluvím dokola o tý 

komunikaci a o těch aktivitách, který na to jsou zaměřený… Já si myslím, že tam jako je právě i velkej vliv toho okolí 

nebo tý rodiny, že když si z tý rodiny nesu do školy to, že prostě: „Teplouš je špatnej a ble, fuj“, tak prostě nezbejvá 

nic jinýho v tý škole, než vysvětlovat, že to tak není, že některý informace můžou bejt zcestný, že prostě by člověk měl 

bejt empatickej a navodit třeba aktivitu: „Tak, teď ty jseš v týhle situaci, ty seš teď jinej, jak se cejtíš.“ Jo a na to je 

taky spousta aktivit, jak se cejtím v situaci druhýho člověka… Ono asi vžít se do situace, že teda jsem bezrukej – to si 

můžu vyzkoušet, že jo, prostě si uvážu jednu ruku a druhou budu manipulovat. Ale vzít si tu situaci, že jsem 

homosexuální, je asi velice těžký, jo. Takže tam by se to muselo asi, si myslím, navodit ty aktivity ve smyslu, já 

nevím… závázat oči – jsem slepej, jak se ke mně budou chovat, jak se cejtím. A určitě třeba ty aktivity na tu slepotu 

jsou docela masakr, protože najednou nevidím, co mám na lavici, co mám na stole, někdo mi něco podá, jestli ten čaj 

je horkej a ten člověk se necítí dobře. A teď jim prostě vysvětlit: „A teď si vem, že to je v sexuální oblasti. Budeš 

vyčleněj, nebudeš vědět, co si máš myslet, budeš zesměšňovanej, protože máš jakoby handicap, ale ono to tak 

není.“… Takže ono jako, když člověk s tím nemá zkušenosti osobní…, což asi by bylo zajímavý. Ne že bych si to jako 

přála zažívat, to určitě ne… Ale mluvit s těma dětma, pořád mluvit, vysvětlovat. Já si myslím, že nic jinýho než 

komunikace, mluvení, nic jako nezmůže. Jako něco zakazovat, přikazovat: „Budete se chovat takhle!“, je 

kontraproduktivní. Jako když děcku řekneš: „Tohle nesmíš!“, tak to jde samozřejmě zkusit, že jo. Což si myslím, že 

vůbec u těch puberťáků, který si prosazujou jako: „Teď jsem tady já a já jsem nejchytřejší a všechno jsem zažil, na 

všechno mám svůj názor“, tak je asi… Tam by asi byl problém s tím, vysvětlovat, jak to je, no. Protože, co si bude, 

povídat, že jo, když jako někdo by přišel domů z těch dětí a řekl: „Hele mami, Franta je teplej.“ Tak asi reakce 

rodičů z 80% jako „Jééžiš!“ no… a tatínků, to si umím úplně představit: „Ježiš, tak nedovol, aby na tebe šahal! 

Nedovoloval si něco na tebe?“, že jako ty reakce by byly takovýhle a ty děti si to přinesou do tý školy, že jo… Takže 

určitě chránit toho člověka…, určitě ho ňák jako… nebo neklást důraz na to, že je jinej, aby se tak necejtil. 

 

Určitě, děkuju. Tak další situace je, že by byl tenhle homosexuální žák či žákyně spolužáky ve třídě ignorován 

a vyčleňován z kolektivu. S tím jste se někdy setkala? 

No zase – nesetkala. To je asi právě, jak už jsem předtím říkala, to nejhorší, co by se… nebo co se děje, že je 

vyčleněnej z kolektivu. Protože jako člověk tvor sociální prostě nemůže bejt sám, že jo, a v sociální skupině… to byl 

vlastně od pravěku nejhorší trest – vyčlenění z kolektivu. Takže to by byla asi ta nejhorší varianta… A já se zase budu 

opakovat – ty aktivity na to, aby prostě… toho člověka ten kolektiv přijmul, i s tou jinakostí, takovej, jakej je… A já si 

zase myslím, že ty puberťáci jsou takový tvárný, že s nima se ještě dá mluvit. Že těžko přesvědčím 30-ti, 40-ti letýho 

chlapa, kterej teda vyrůstal v ňákejch podmínkách, třeba za socialismu, že jo, kdy ještě byla homosexualita trestná, 
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tak ho těžko budu přesvědčovat o tom, že to tak není. Ale u těch puberťáků, pokud bych vyloženě viděla, že je někdo 

vyčleněnej úplně mimo kolektiv, a zjišťovaly by se teda příčiny a zjistilo by se, že se teda o něm povídá, že je gay, že 

je buzerant nebo že je teplej, nebo jak to ty děti titulujou… Tak zase prostě hovořit s nima, proč si myslej, že je ten 

člověk je špatnej, že je jako jinej? Nebo že musí bejt špatnej, v čem to jako viděj? Prostě komunikovat s nima, mluvit 

s nima… A určitě i nějakej individuální rozhovor s tím vyčleněným, ale asi teda zvlášť mimo ten kolektiv samozřejmě, 

aby se otevřel, aby získal důvěru…, proč se třeba tak cítí, nebo co mu vadí v tom kolektivu… Nebo jestli si to trošku 

nezpůsobuje sám v tom kolektivu, protože cítí tu jinakost, že třeba kdyby on udělal ten první vstřícnej krok… Já 

nevím, třeba příklad jako: „Hele tohle ti nejde, tak ti to vysvětlím“ nebo… „Půjčím ti nůžky.“, nebo prostě takový ty 

vstřícný kroky, kdy najednou ty děti zjistěj, že prostě: „Nojo, vždyt on je nebo může bejt stejnej jako my“. Ale určitě 

jako ta role dospělýho tam je hodně důležitá. Protože ten puberťák si ještě jako asi neumí srovnat věci v  hlavě a 

hodně přebírá jako věci z rodiny a z toho, co mu třeba ten kantor řekne. 

 

Dobře… A poslední situace už se týká slovních a třeba i fyzických útoků směřovaných na toho 

homosexuálního nebo domněle homosexuálního spolužáka… Dovedete si představit, že by k tomu došlo…, 

tedy pokud jste se s tím už nesetkala? 

Nesetkala vůbec… Ale dovedu, když by se to neřešilo, tak určitě… To jako… Každá jinakost se nějak trestá. Prostě 

v tom kolektivu, když někdo bude tlustej, tak o něm budou říkat, že je váleček a budou si z něj dělat srandu a budou 

vtipkovat, takže to je si myslím, úplně stejná situace jako s tou sexuální orientací…, že když se prostě někdo vymyká, 

tak určitě k tomuhle může dojít, pokud se to podcení, nebo se to neprojeví v co třeba nejkratší době v tom kolektivu, 

tak jako určitě…. Prostě ty lidi… nebo jsou takoví dospělí a ty děti jsou ještě o to krutější, protože samozřejmě 

potřebujou si dokázat: „Teď jsem tady já, ty jseš jinej tak ti to dám sežrat!“ A k ňáký… vyhrocený situaci, pokud by 

se to neřešilo třeba na půdě školy v kolektivu, nebo se třídním učitelem, tak si myslím, že určitě k těmhle situacím by 

dojít mohlo.  

 

A umíte si představit, jak byste tyhle situace případně řešila? 

Tak tam už bych to asi řešila i přes úřady, který s tím maj co dočinění, to znamená přes OSPOD i přes policii. Jako 

klidně, pokud by to bylo fyzický a věděla bych, že já to teda nezvládnu… nějakým vysvětlením, aktivitama, že nedojdu 

za určitou dobu k nějakýmu výsledku, a bylo by to opakovaný… Tak jako rozhodně, to bych se nebála prostě… už 

teda využít úřady k tomu, nebo policii… nebo teda lidí, který jsou prostě kompetentní k tomu už teda zasáhnout…, 

když se jedná o fyzický napadení a já bych si byla vědoma toho, že nějakou aktivitou nebo nějakým domlouvám fakt 

se to nezvládá, a že je to opakovaně…. A tam pak můžou nastat dvě situace. Buď teda, že se situace vyřeší tím, že ty 

děti začnou vnímat toho člověka takovýho, jakej je, a začnou ho brát. Pokud ho brát nebudou, a to dítě by v tom 

kolektivu mělo trpět a mělo si ňák zoufat, a nemělo zkousnout to, že třeba bylo šikanovaný, a bálo… jako byl by tam 

ten strach, tak si myslím, že i jako rodiče by uvažovali o odchodu toho svýho děcka z toho kolektivu… Samozřejmě je 

to asi to nejzašší řešení, protože přijde do novýho kolektivu a může se to tam opakovat, ale nemusí. Anebo tam půjde 

s tím, že se někde něco dělo, a v tý nový škole už na to budou připravený a budou s těma dětma pracovat od začátku, 

než se třeba projeví ta homosexualita toho žáka… Ale jako řešení to vidím, pokud by to dítě bylo nešťastný, jo.   

 

Dobře, děkuju…. A myslíte si, že je vlastně důležité proti té homofobii ve škole nějakým způsobem otevřeně 

vystupovat? 

Hmmm… otevřeně, v případě, že se ten problém objeví, že se to objeví, že na to děti sami upozorní, nebo že na to 

přijde řeč v jakýmkoliv předmětu. Ale že bych cíleně to téma zdůrazňovala třeba ve svých hodinách, jakože bych 

přišla a „Teď se budem bavit...“, to určitě ne. Protože pokud se ta homofobie neobjeví, při nějakým sexuálním 

tématu, ať v sexuální výchově, etice, v biologii, tak je vidět, že je to funguje jako dobře, že to funguje normálně, že 

těm dětem to nepřipadá…. Samozřejmě, že se narazí na homosexualitu, jakože se vlastně různěj ty procenta kolik 

vlastně homosexuálních lidí je nebo není, že vlastně vždycky se uváděly ty 4 %, teď se uvádí, že je to víc, že vlastně 

homosexuální zkušenost má víc jak polovina národa (smích), ať jsou to heterosexuální lidi, který teda nějakou 

zkušenost maj. Takže na to se narazí, ale pokud by vyloženě prostě ty děti neprojevily jako xenofobní názory nebo 

nálady, tak bych to neřešila, jo. Protože je vidět, že to funguje dobře, že ty děti jsou s tím srovnaný, že vědí, že to tak 

je, a ej to v pořádku a nemaj s tím problém. Takže bych to jako zdůrazňovala v případě, že by se ten xenofobní názor 

objevil, jo v tý daný hodině nebo třeba i na konkrétního žáka z těch předchozích otázek…, ale určitě bych se teda 

nezaměřovala vyloženě na to, že teda někdo je homofob a teda teď to budeme řešit… Pokud prostě to ty děti přijmou, 

jak to je, třeba v rámci tý výuky, že teda nějaký procento tady je, že teda chlapík žije s chlapíkem, žena s ženou…, 

registrovaný partnerství, fungující vztah a ty děti s tím nebudou mít problém, prostě řeknou: „Joo, tak to tak asi je.“, 

tak bych to nezdůrazňovala, jo. Určitě asi myšlenku, že existujou lidi, který proti tomu ostře vystupujou, tak jako 

určitě jim říct, že tudy cesta nevede… Že veškerý názory, ať jsou proti homosexuálům, proti cikánům, proti 
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jednookejm…, že to je vždycky špatně, jo, to určitě tam zdůraznit. Ale že bych se vyloženě zacílila na to: „Tak a teď 

teda budem mluvit o homofobii“, tak to asi ne. 

 

Jasně, děkuju. A napadly by Vás nějaké preventivní metody, kterými by bylo možné té homofobii u žáků 

předcházet? 

Asi… asi i třeba vybírat ňáký filmy, který jsou zaměřený na tohle téma a jsou zpracovaný teda moderně. Mmmm, my 

jsme vlastně se dívali i na různý ty pořady… co myslím, že seznam to tvořil… vlastně o tý bezpečnosti na internetu, 

takže to jsem si postahovala… Takže to děti valily oči, co vlastně se na ně… co třeba se týká i třeba jako 

homosexuálních dospělých nebo pedofilně zaměřených homosexuálů, co je může potkat, takže určitě tahle prevence 

od odborníků…, kam třeba já už nedosáhnu nebo jim o tom můžu povídat, ale když pak slyšej výpovědi těch dětí 

konkrétních… Byl myslím pořad to „Seznam se bezpečně“ jednička, dvojka, takže tam jako ty děti… A potom 

následovaly i docela zajímavý diskuze, kdy… Protože oni samy samozřejmě, když já jim to předkládám jako 

dospělejm, tak to berou, jakože: „Autorita – učitel mi něco předkládá, asi to tak bude, můžu si to ověřit.“, ale když 

pak slyšej konkrétní výpovědi třeba dětí, který se s tím setkaly, tak je to pro ně…, nebo může to bejt pro ně jako 

šokující v tom dobrým slova smyslu: „Aha, na tohle si musím dát pozor.“, ale to už samozřejmě jsou věci, jako který 

jsou mimo zákon, že jo… A co jsou takhle ňák… na tu homosexuální tematiku… filmy konkrétní… Možná tu 

Zkrocenou horu bych si klidně dovolila jako těm deváťákům pustit, takže určitě jako filmy, kde…, kde by bylo 

naznačený…, ano tam samozřejmě v tom filmu jsou ještě tím, že je to, jakože v jiný době, že tam ještě právě ty 

homofobní názory jsou, že jo, to odsuzování, aby to viděli i z tý druhý stránky, že tohle třeba taky dobře není… Takže 

média si myslím, že v tomhletom zas můžou bejt i nápomocný… Ať si děti můžou najít jak ty negativní informace, tak 

si myslím, že když jako ten učitel citlivě vybere něco, co se hodí třeba právě i do hodin sexuální výchovy, nebo etiky, 

že třeba ňákej film nebo besedu, proč ne… Jo možná by bylo i zajímavý… besedu, teď mě napadá s ňákým 

homosexuálem, že ty děti by se ho konkrétně mohly ptát třeba na životní zkušenosti, nebo jak to řešil… To je docela 

dobrej nápad. Ale zase koho sehnat, kdo půjde s kůží na trh, jo. Protože ty moji dva kamarádi, ty jsou zase až tak 

otevřený, že tam bych měla strach, že tam by se to mohlo zvrtnout, že tam by z toho byla veselá show (smích), protože 

oni fakt jsou velice vtipný a to… Takže tam by to chtělo nějakýho člověka, kterej zůstane v tý rovině jakoby 

vzdělávací, aby to nesklouzlo do něčeho, co by člověk nechtěl… Protože to je docela tenká hranice… Ale to je docela 

dobrej nápad. Když se dělaj besedy, že jo, s bejvalejma feťákama a s bejvalejma prostitutkama, tak proč neudělat 

jako s homosexuálem… Ale zas opravdu, aby byl ten člověk do tý míry… jako… teď to řeknu špatně, ne vzdělanej, 

ale prostě taková  ta sociální úroveň, že by jako odpovídal těm dětem, že by to nesklouzlo jako do nějakýho toho 

lascivního… ehm do nějaký lascivní polohy. 

 

Jo skvělý, moc děkuju za nápady… Ono z výzkumů vyplynuly ještě nějaké další možné metody prevence, 

takže ty bych Vám teď ještě ve zkratce…, tedy některé z těch metod zmínila a zajímalo by mě, jestli je tady ve 

škole používáte, nebo celkově, jak vám připadají užitečné, jak je hodnotíte. 

Hmmhmm. 

  

Tak máte třeba tady ve škole nebo přímo ve třídě stanovená nějaká pravidla, která by obsahovala konkrétně 

něco o odmítání homofobie? 

Určitě, to se dělá. To dělám v každý třídě vlastně v září. Jmenuje se to „Pravidla třídy“, takže je to v rámci vlastně 

etiky, takže se sepíšou vlastně ty návrhy na tabuli, pak se to proškrtá, vybere se dejme tomu, těch 6 – 7 

nejdůležitějších a pak to ve výtvarce ztvárňujeme nějak, takže v každý třídě to visí nějak zpracovaný…, co si 

vymyslej, tak pak zrealizujeme a maj to tam vlastně od tý šestky až do tý devítky ty pravidla tý třídy… Ale jako 

vyloženě tam jmenovat něco jako… To ne, to bych asi ne… Spíš třeba nevyčleňovat na základě jinakosti nebo, že je 

člověk jinej, ale určitě bych tam nevypichovala homosexualitu. Jo, protože tím na to vlastně upozorním ještě víc, než 

je potřeba… A když ta společnost nebo ta třída, kolektivu, škola… jako funguje zdravě, tak vlastně ot není potřeba… 

jo jako vypichovat…, to už by pak člověk musel, ale zaměřit se pouze jako na oblast sexuality to mi nepřijde vůbec 

vhodný… Jo třeba dát do pravidel: nevyčleňovat jinakost, nevyčleňovat jinýho člověka nebo pokud je někdo odlišnej, 

brát ho takový, jaký je… Ale určitě bych nevypichovala právě homosexualitu.  

 

Hmm, dobře, děkuju… Myslíte si, že jsou děti tady na škole dostatečně informovaný o tom, jak mají 

postupovat, pokud se stanou svědky nebo obětí homofobní, ale i samozřejmě jiné formy šikany? Vědí, na koho 

se mohou obrátit? 

Určitě… Většinou teda jsem to já, se přiznám. Protože ty věci vlastně, co se řešily i pak s policií, tak vlastně děti 

přišly za mnou, ale maj k dispozici vlastně ve třídách číslo na psycholožku, s kterou se můžou domluvit i vlastně 

jakoby samy, i když samozřejmě o tom by jakože měl vědět rodič, i když většinou ty rodiče samozřejmě, pokud to 
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děcko má nějakej problém, tak souhlasej, aby s ním ta psycholožka třeba hovořila sama. Ale je teda fakt, že se mi 

nestalo, že by děcko přišlo, že půjde za psycholožkou nebo že zavolá školní psycholožce. To už pak se řešej věci, že 

třeba rodičům se doporučí a tady máte číslo, tak si s ní domluvte schůzku. A pak tam máme, že jo, výchovnýho 

poradce, což je kolegyně, ale nevím o případu, že by za ní s něčím přišly… Takže věci, který jsem řešila já, co se týče 

vyloženě nějakejch sexuálních motivů, tak byly děti za mnou.  

 

Tak to k vám maj asi velkou důvěru. Dobře… A máte na škole třeba něco jako schránku důvěry? 

Měli jsme… měli jsme, teď už to tam nefunguje. Nevím ani z jakýho důvodu to skončilo, ale objevovaly se tam 

vyloženě i takový dotazy… jako… hloupý nebo prostě, jestli to lze označit za hloupý… prostě děti si z toho dělaly i 

legraci, a takových těch fakt jako, co by se mělo řešit, tam vlastně skoro jako nic nebylo. Takže tam byla… byly 

lístečky, že nevím…, že by se měla dát na záchod vůně a že to tam smrdí… Ale vyloženě jako problém tohohle 

charakteru se tam nikdy neobjevil… Klidně i jako stížnosti na učitele, že jo (smích), když to je anonymní… Takže to 

už nefunguje hodně, hodně dlouho. Ale zase si myslím, že právě proto, že jsme tak malá škola a že tam ten kolektiv je 

tak malej, že nás tam je vlastně 7, a to ještě holky přebíhaj na tu národku… Takže kdo tam pevně sedí, jsem de facto 

já, ředitel, zástupce… No a jinak de facto všichni přebíhaj na národku. No a vlastně tím, že já učím ty předměty, kde 

vlastně s dětma mluvím o sexu nebo o těch biologických záležitostech, tak je pro ně asi automatický s těmahle věcma 

přijít za mnou, když se něco děje… No takže já jsem taková jako vrba (smích). 

 

(smích) Tak to je super, že mají důvěru a nebojí se přijít… A měla jste někdy možnost účastnit se nějakého 

školení na téma homofobie ve škole? 

 Noo vlastně jediný co, tak to bylo to školení o té sexuální výchově, já na to mám někde i certifikát dokonce… Ale tam 

se spíš řešily právě ty věci biologický – prevence, antikoncepce, ňáký třeba abnormality ve vývoji pohlavních orgánů 

a tak, takže… jako se neřešilo tohle. Ale tak ňák to má člověk za ty roky zjištěný, načtený a pokud teda se zabejvá 

novodobýma výzkumama a věcma prostě moderníma, tak, jak ta společnost jde, tak na to člověk asi nepotřebuje 

žádný školení, aby měl ňákej zdravej názor nebo… Zrovna tak to může mít silně věřící člověk, že to je špatně, že jo, 

ale asi by se měl člověk v tomhle případě řídit tím mainstreamovým objektivním, většinovým názorem, že… že 

samozřejmě to je věc zcela prostě normální, geneticky daná, nic s tím člověk neudělá. No a s tímhle pak dál pracovat, 

protože tak to prostě je. Nebo já věřím, že to tak je. Nevěřím prostě, že se z vězně stane homosexuál, to prostě je jen 

náhražkový řešení…, přitom to může bejt táta od rodiny, že jo. Takže o tom mě asi nikdo nepřesvědčí… Takže 

homofob ze mě asi nikdy nebude.  

 

A uvítala byste možnost nějakého školení nebo semináře na téma homofobie ve škole? 

A tak asi pokud by to mělo bejt formou nějaký přednášky, jít si to vyslechnout, tak určitě. Tomu bych se nebránila. Ne 

že bych teď šla cíleně vyhledat besedu, ale pokud jako by mě něco takovýho bylo nabídnuto v rámci třeba dalšího 

vzdělávání, nebo… Tak proč ne, že jo. Člověk se rád doví něco novýho, třeba… nový poznatky. Třeba už mám taky 

ňáký zastaralý názory (smích).  

 

 (smích) Dobře, děkuju. A poslední otázka se týká primárně preventivních programů. Proběhl u Vás na škole 

někdy primárně preventivní program, který by se týkal buď obecně sexuality nebo přímo homosexuality a 

homofobie? 

To vlastně probíhá jednou za dva roky. Je to ta beseda, vesměs to je ale taky zaměřený na prevenci a antikoncepci a 

hygienu a tady tyhlety věci… Ale vždycky tam jako se narazí, na to homosexuální téma. Ale fakt jako ty děti, pokud se 

jim to předloží tak jako nějak normálně, tak to neřeší. Takže pak jako ňáký dva, tři dotazy. Většinou teda to je 

gynekolog, který to zodpovídá, takže on tak jako vtipně odpoví a ty děti to ňák jako neřešej, že by to měl bejt nějakej 

problém… Jo. Asi by to bylo zase jiný třeba v katolický škole, kde ty děti maj třeba silně věřící rodiče a ta sexuální 

výchova je tabu nebo je tam stavěná tak jakože – panna do svatby a takový ty věci opravdu, který jsou přežitý dneska, 

že jo, a byly někde v 18. století. Takže asi tam by to bylo jiný, ale pokud mám jako hovořit za naši školu, tak určitě 

tohle probíhá, je to vlastně pro žáky 8., 9. ročníků přímo tahle beseda, takže jednou za dva roky, tak se toho vždycky 

každej jednou zúčastní. Ale že by to bylo zaměřený přímo na homofobii a homosexualitu, to není. Je to prostě v rámci 

sexuální výchovy, prevence, ochrany, antikoncepce… 

 

A uvítala byste u vás na škole preventivní program, který by byl takhle zaměřený, že by se týkal té homofobie 

a homofobních předsudků? 

Asi… asi bych to nejdřív chtěla vidět sama. Jo, já si ráda tvořím svůj názor, a pokud by to byla, třebaže ňáká beseda 

ve škole, já nevím… na hodinku nebo na vyučovací hodinu… Ale rozhodně bych asi chtěla… chtěla předem vidět 

materiály, z kterých se vychází, člověka, kterej to přednáší, jakej má názor, protože si myslím, že já mám docela 
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takový jako ucelený názory na tuhletu věc. A pokud by to prostě byl lékař, nebo jak jsem před chvilkou mluvila třeba 

i rozhovor s homosexuálem, kterej má ňáký takovýhle zkušenosti, tak proč ne. V rámci třeba tý etiky, pro ty deváťáky 

bych z toho jako neměla obavu, ale asi bych chtěla předem vědět, co tam bude, o čem se bude mluvit a jakým stylem. 

Ale nebránila bych se tomu v tý 9. třídě, nerozpitvávala bych to téma nějak detailně, ale prostě homofobie jakože 

strach z čehosi neznámýho…, takže co se týká, jakože strachu, tak proč ne. 

 

Dobře, díky. A jaký je obecně Váš názor na primárně preventivní programy? 

Všechno, co… co osvětlí nějakou situaci, všechno co těm dětem otevře nějakej novej prostor, všechno, co jim 

poskytne třeba víc informací, než může teda ten učitel, tak rozhodně jsem pro. Ale samozřejmě zase záleží na formě a 

na tom, kdo jak to podává, že jo, protože zas člověk se s tímhle nesetkává denně nebo s besedama. Takže chci vždycky 

vědět, o čem to je. 

 

A myslíte si, že můžou tyhle programy vést i ke změně postojů dětí k různým věcem, jevům a podobně? 

Asi změnit ne, ale určitě ovlivnit a určitě získat novej náhled. Nevím, jestli třeba o 100 % změnit, že třeba dítě, který 

bude, já nevím – ze silně věřící rodiny a ponese si to, že by okamžitě po nějaký besedě nebo preventivním programu 

nebo ňáký hodinový diskuzi změnilo názor, to si nemyslím. Jo, že tam ten vývoj, si myslím, že je dlouhodobější, a 

rozhodně ten puberťák než teda dojde k nějakýmu dospění, že to může bejt taky v 18, může to bejt ve 30 nebo k tomu 

nedospěje nikdy, ale že by to ze dne na den změnilo… Žák, kterej třeba pochází ze silně věřící rodiny… a je mu 

vtloukáno do hlavy, že to je špatný, že by asi po nějaký hodině besedový, že by o sto procent změnil názor, to si 

nemyslím. Ale otevřít těm lidem oči, a prostě, že může bejt i jinej pohled na věc, a třeba lepší, jako není od věci. Ale 

těžko můžeš násilím někoho přesvědčovat: „Tak to není, teď budeš věřit tomuhle.“ Jako zas puberťáci nejsou hloupí 

a dokážou si spoustu věcí v hlavičkách srovnat sami, ale ten vliv rodiny, nebo vliv toho prostředí, ve kterým ty děti 

jsou, prostě těžko změníte ze dne na den… Jako se vším, že jo. 

 

Dobře, moc děkuju a to je vlastně všechno. Takže děkuju, že jste si na mě udělala čas a hlavně za ochotu. 


