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7 Přílohy 
Příloha č. 1 – medailonky hráček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMA 
20 let 

Hraje 10 let 
Na holky i kluky–situačně 

Vnímá roli florbalu 
Neznala předtím lesby 

Dlouhé vlasy 
Maluje se 

Pohodlné spíše ženské 
 

BETY 
18 let 

Hraje 11 let 
Spíš na holčičí holky 

Identita před zkušeností 
Negativní názor na kluky 

Neznala předtím lesby 
Dlouhé vlasy, nemaluje se 

Spíše mužský styl 
oblékání 

 

MARIE 
21 let 

Hraje 9 let 
Na holky 

Věděla to o sobě už dříve 
Neznala lesby předtím 
Na florbale utvrzena 

homosex. 
Krátké vlasy 

Pohodlné spíše mužské 
oblečení 

ANETA 
18 let 

Hraje 10 let 
Z bisexuality na homosex. 
Negativní názor na kluky 

Neznala lesby předtím 
Identita před chováním 

Dlouhé vlasy 
Pohodlné oblečení 

SARAH 
24 let 

Trenérka, již nehraje 
Hrála od 12-20 let 

Zkusila to 
Spíš na holčičí holky 

Občas se maluje 
Krátký vlasy 

Spíš klučičí role 
Neměla nikdy kluka 
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JOSEFÍNA 
26 let 

Na holky i kluky 
Je jí to jedno 
Dlouhé vlasy 

Pohodlné oblečení 
Spíš na holčičí holky 

Nebylo to experimentem 
 

MAJDA 
19 let 

Florbal hrála 4 roky 
Na holky i kluky 

Ze začátku více vyhraněná 
Dlouhé vlasy 

Pohodlné spíše ženské 
Maluje se 

APOLENA 
23 let 

Florbal od 13 do 16 let 
Na holky, ale bisexuální 
Zabouchla se do holky 

Špatná zkušenost s klukem 
Znala lesby před florbalem 

Dlouhé vlasy 
Pohodlné spíše ženské 

oblečení 

ZDENA 
22 

Florbal 11 let 
Heterosexuální  

 

VILMA 
23 let 

Florbal 9 let 
Heterosexuální 
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Teze bakalářské práce  

Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 Ráda bych se ve své bakalářské práci zaměřila na téma, které ještě není zkoumáno 

sociology, přestože nabízí hned několik zajímavých témat, které mohou být pro sociologii 

zajímavé. Ráda bych zkoumala lesbickou identitu v ženském florbale a podrobila tento nově 

vznikající fenomén kritickému sociologickému myšlení. Tento relativně nový sport se těší čím 

dál tím větší popularitě, právě jeho krátká doba, před kterou se ukázal v českém sportovním 

prostředí, může ovlivňovat kulturu tohoto sportu. Přestože florbalové týmy jsou již od dětských 

kategorií rozděleny na základě pohlaví a nedochází moc ke střetu pohlaví v tomto sportu, 

v ženských kategoriích je poměrně časté zastoupení lesbické identity, která co se vizuální 

stránky týče kopíruje tu mužskou (styl oblíkání, krátký střih vlasů). Tato identita se vymezuje 

již v poměrně útlém věku v rámci juniorských kategorií, kde jsou dívky již přesvědčeny o své 

identitě a nebojí se tuto skutečnost šířit dál. Protože se dívky sexuálně vymezují ještě před 

dokončením pubertálního věku a florbal zde může působit jako nástroj socializace s danou 

sportovní kulturou, zajímá mě tedy, proč je lesbická identita v ženském florbale tak častá. Zda 

právě prostředí, z kterého byl do České republiky florbal přenesen, a následně porevoluční 

doba, ve které byl formován v sobě nesou i jisté prvky volnosti co se týče sebevyjádření a nové 

kultury, která oproti tradičním sportům může být více přátelská k neheterosexuálním formám 

identit.  

Institut sociologických studií 
Projekt bakalářské práce 
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Také s pomocí literatury, protože při bakalářské práci nejsem schopna obsáhnout jak 

kvalitativní, tak i kvantitativní data, chci srovnat, jak sportovní prostředí florbalu a jiných sportů 

umožňuje formovat nové identity a jak se daná kultura sportů liší. Ve své práci chci zjisti, proč 

právě florbal více rozvíjí atraktivitu žen stejného pohlaví, které mezi sebou navazují partnerské 

vztahy. Zda je to kvůli neutrálnosti sportu, kdy se florbal tříští mezi maskulinním a femininním 

étosem a převážně mužská pověst sportu osvobozuje ženy od jejich genderu. Jestli má 

segregace pohlaví ve florbale vliv na heteronormativitu, která následně zvyšuje vazbu mezi 

ženami a některé identifikuje s lesbami.  (Davis-Delano 2014: 280-283) 

Teoretická a konceptuální východiska  

Teoretickou část práce bych chtěla postavit především na vidění sportu jako socializačního 

nástroje a vymezování se vůči homofobii a heterosexismu, ke kterým je potřeba se obrátit při 

studiu lesbické identity. (Krane 1996: 237) K cílům své práce bych chtěla pracovat s queer 

teorií v rámci feministické analýzy sportu, ke které bych se snažila vztáhnout kulturu ženského 

florbalu. Feministická analýza sportu se vztahuje k genderu jako společenskému konstruktu 

souboru kulturních vztahů. Feministický pohled je založen na vnímání sportu jako patriarchální 

instituci, které dominují muži; negativním pohledu na lesbičky ve sportovním prostředí, 

podpoře sportovních institucí ve zprostředkování heterosexuální orientace a vytvoření 

nepřátelského sportovního prostředí pro lesbičky. (Krane 1994, 1996) Florbal oproti tradičním 

sportům vytváří prostředí s větší volností sebevyjádření, s jehož pomocí je lesbická identita 

v tomto sportu častější.  Chtěla bych porovnat nakolik skutečná situace lesbické identity ve 

florbale odpovídá výše zmíněným charakteristikám. Právě podpora, jež umožňuje 

sebevyjádření své identity, by měla být ve florbale dobře patrná oproti tradičním sportům. 

 

Konceptuální východiska mé práce obsahují myšlenku, že homofobie a heterosexuální 

orientace jak ve společnosti, tak ve sportu ovlivňují socializaci jedinců. Lesbičky pak na dané 

homofobní postoje reagují. Tyto postoje pak za pomoci pozitivní sociální podpory a vystavení 

pozitivním vzorům formují jejich pozitivní identitu lesbičky. Ta se stává součástí úplné identity 

a nezahrnuje pouze určité chování, ale celkové vnímání sebe sama. Pozitivní identita se tak 

vytváří při podpoře jiných lesbiček ve sportovní komunitě.  Uznání méně častých identit vytváří 

pozitivní atmosféru ve sportovní komunitě, což může vést i k ovlivnění úspěšnosti týmu. Sporty 

otevřené minoritním identitám poskytují důvěru ostatním a umožňují jejím členům snáze se 
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