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Abstrakt 

Pro psaní této závěrečné práce jsem si vybrala, v dnešní době známou, LGBT komunitu, do které 

spadají především lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové. 

Účelem této práce je vás seznámit s touto komunitou a ujasnit mnoho vám známých i neznámých 

pojmů. Představit vám mnoho úplně obyčejných (a zároveň neobyčejných) lidí. Pokusím se vás 

dostat do kůže těchto lidí na operačním sále při změně pohlaví, představím vám jejich práva 

a povinnosti v České republice i ve světě, sňatky, adopce a mnoho dalších fascinujících situací. 

Na konci práce si můžete projít slavné osobnosti, patřící do této komunity. Vybrat si knihy nebo 

filmy s touto tématikou, naplánovat si akci s názvem Prague Pride a hlavně naučit se nové věci 

z pohledu někoho odlišného a přece stejného. Jako třešnička na dortu bude vyhodnocení dotazníku 

tvořeného pro pedagogy a žáky 7., 8. a 9. ročníku naší školy s dalšími dospělými. 

 

 

 

 

 

 

Abstrait 

Pour mon travail final j´ai choissi le thѐme LGBT communauté. Vous pourriez apprendre qu´est-ce 

ҫa veut dire la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Ce thѐme est plus connu plutôt 

parmi les jeunes gens. 

 Je vous présente deux transsexuels filles/garcons. Je décris la chirurgie du sexe, leur droits et leur 

obligations.  

Á la fin de travail est présentés quelques personnages célébres, qui appartiennent dans cette 

communauté et aussi quelques films et quelques livres avec ce thѐme. 

 Dans le travail est évaluer le questionnaire pour les  professeurs et les élѐves de 7e, 8e et 9e classe 

de notre collѐge.  
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ÚVOD 

V dnešní době se LGBT komunita pomalu dostává na povrch, proto mi to přišla jako skvělá 

nabídka pro mou závěrečnou práci, avšak ne jednoduchá, protože je to velmi obsáhlé téma. Není 

vůbec jednoduché se zorientovat ve všech těch různých názvech. Je to až šílené, kolik názvů 

vzniklo pro těchto “pár“ lidí.  

Myslím si, že každý někdy přemýšlel nad svojí orientací, tudíž mým cílem je vám ukázat, že v tom 

nejste sami. Pokud přemýšlíte nad svojí orientací více, třeba vám ukážu cestu kudy se vydat.  

Hodně lidí v dnešní době této komunity využívá, protože se snaží zviditelnit, což si myslím, není 

vůbec správné a často je to i otravné. Někteří si totiž vůbec neuvědomují, co to může danému 

člověku způsobit s psychikou. Hlavně v období puberty, kdy se hodně měníme, přicházíme na nové 

věci, poprvé se zamilováváme a snažíme se přijít na kloub i naší sexuální orientaci. Dokáže to 

s námi pěkně zamávat.  

Věřte či ne, ale v dnešní době nás k tomu vede i okolí, myslím tím například sociální sítě, filmy 

a další podměty k tomu, abychom nad tím začali alespoň přemýšlet, ale nezapomínejte, že se s tím 

člověk narodí, to si sám člověk nevybere. 

 Není vůbec špatné si připustit, že tohle prostě nejste vy, že s tím musíte něco začít dělat, hlavně 

nezapomínejte, NEJSTE NA TO SAMI, NIKDY! 

Tato práce nebyla vůbec jednoduchá, protože i když je to známé téma, nemá příliš odborné 

literatury. 

Lidé patřící do této komunity nemají vůbec jednoduchý život, co se týče psychiky a každodenního 

života. Měli bychom je začít více tolerovat a zkusit si žít v jejich kůži. 
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1  LGBT komunita 

LGBT komunita (také GLBT komunita, nebo v rozšířené verzi LGBTQQIAAP2S…komunita) je 

skupina lidí, mezi které spadají především homosexuálové (lesby, gayové), dále bisexuálové 

a transgender osoby. 

1.1 Vznik názvu 

Pojem LGBT začal vznikat na přelomu 60. a 70. let 20. století ve Spojených státech amerických. 

Všichni lidé s jinou než heterosexuální orientací se začali nazývat homosexuálové. To se ale úplně 

neuchytilo, a tak se začala tvořit zkratka, která by tyto lidi odlišila od heterosexuálních (tedy lidí, 

kteří jsou přitahováni opačným pohlavím, než jsou). Postupem času se pro sousloví „gay a lesba“ 

začala používat zkratka GL, tedy začáteční písmena obou prvních známých homosexuálních 

zastupitelů. 

Kolem 80. let 20. století se k této zkratce přidalo písmeno B, které označovalo bisexuály.  

Na přelomu 80. a 90. let lidé vytvořili nový pojem trans, transgender, nebo transgender identita, 

díky kterému se do celkové zkratky přidalo i písmeno T pro tuto další skupinu.  

Z druhého místa se zkratka L označována lesby, dostala na první místo a tím vznikla, dnes velmi 

známá zkratka pro lidi s jinou sexuální orientací, než je heterosexuální, LGBT komunita. 

1.2 Vlajka LGBT komunity 

LGBT komunita má i svojí vlajku (celým názvem Duhová vlajka), na které bývá celkem šest, 

sedm, osm nebo i devět barev. Počet barev není omezený, nejčastěji se ale udává číslo šest. Vlajka 

se začala používat v roce 1961. Tehdy byla symbolem italského pacifistického hnutí. Za prvotní 

vznik vděčíme aktivistovi jménem Aldo Capitini. Od originální vlajky LGBT komunity se 

v některém směru liší, ale je na stejném principu. Osmibarevnou verzi vytvořil Glibert Baker v roce 

1978. 

Originální vlajka se začala používat od 80. a 90. let 20. století. Vznikem této vlajky zanikly ostatní 

vlajky. Například růžový trojúhelník, který označoval homosexuály.  

Na vlajce mohou být tyto barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a dále třeba 

tyrkysová, indigo – tmavě fialová (někdy udávána jako tmavě modrá), růžová a další. Každá barva 

má své patřičné místo a svůj specifický význam pro komunitu. 
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1.2.1 Význam Duhové vlajky 

Růžová barva vyjadřuje sexualitu. 

Červená barva vyjadřuje život. 

Oranžová barva vyjadřuje zdraví. 

Žlutá barva vyjadřuje sluneční svit. 

Zelená barva vyjadřuje přírodu. 

Tyrkysová barva vyjadřuje umění. 

Indigo barva vyjadřuje harmonii. 

Fialová barva vyjadřuje ducha. 

 

Obr. 1 - Vlajka italského hnutí  Obr. 2 - Vlajka LGBT komunity  

Obr. 3 – Růžový trojúhelník, 

znak homosexuality 
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1.3 Využití vlajky 

Vlajka se nadále využívá nejen jako vlajka LGBT komunity, ale také třeba symbol organizace 

Greenpeace (ochrana životního prostředí), vlajka německé selské války, vlajka židovské autonomní 

oblasti v Rusku nebo mezinárodní aliance hospodářských družstev. 

 

1.4 Zajímavost LGBT komunity 

1.4.1 Gay bary 

V letech 1924-1926 provázela Margaret Clap, přezdívaná jako Matka Clap, v Londýně takzvaný 

Molly dům, což byl podle spekulace předchůdce současných gay barů. Mezi dnešní nejznámější 

gay bary patří například Heaven (Praha), Saints (Praha) a Club Heaven nebo Bar Diva (Olomouc). 

1.4.2 Kinseyho škála  

Kinseyho škála je škála, která hodnotí vaší sexuální orientaci. Tato škála obsahuje celkem 6 stupňů. 

Stupeň 0 označuje 100% heterosexuální osoby. Stupeň 6 označuje zase 100% homosexuální osoby. 

Někdy se můžete setkat i se stupněm X, který označuje jedince bez jakéhokoliv sexuálního nebo 

společenského chování = asexuálové.  

Autorem této škály je Alfred Charles Kinsey, který se narodil 23. června 1894 v New Jersey 

a zemřel 25. srpna 1956 v USA. Byl to americký psycholog, biolog, etolog (studie o chování 

živočichů), profesor entomologie (věda zabývající se studiem hmyzu) a zoologie. Je považován za 

zakladatele sociologické sexuologie. Kolem roku 1933 se začal zajímat o různé formy sexuálních 

praktik. Od roku 1938 začal přednášet na univerzitách o sexualitě. Jeho nejznámějšími díly jsou: 

Sexuální chování muže, Sexuální chování ženy. Počátky amerických žlabatek a další. 

Obr. 4 – židovská oblast v Rusku 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Jewish_Autonomous_Oblast.svg
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Kinsey věřil, že během našeho života se stupeň heterosexuality a homosexuality mění, jak věkem, 

tak i postojem k civilizaci.  Hodně jeho kolegů mu tuto domněnku ale vyvrátilo. 

 

2 Orientace, identity, pohlaví, role 

Ještě než si představíme jednotlivé skupiny LGBT komunity, měla bych vám vysvětlit pár 

základních pojmů, jako je pohlavní identita, sexuální orientace, heterosexualita, homosexualita, 

sexuální identita, gender identita, pohlavní identita, sociální pohlaví, a gender role. 

2.1 Pohlavní identita 

2.1.1 Pohlaví genetické 

Genetické pohlaví je dáno pohlavními chromozomy. U samčího (mužského) pohlaví to znamená 

přítomnost chromozomů X a Y. U samičího (ženského) pohlaví to jsou chromozomy X a X. 

2.1.2 Biologické pohlaví 

Biologické pohlaví je pohlaví, se kterým se narodíme. Na chromozomech se nacházejí geny, které 

rozhodují, zda bude novorozenec muž nebo žena. Porucha, při které je pohlavní orgán nejasný se 

nazývá pseudohermafroditismus.  

Obr. 5 – Alfred Charles Kinsey 
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Do této skupiny také řadíme intersexuály. U zvířat se tento termín nazývá hermafrodit, avšak u lidí 

ne. Intersexuál je člověk, který může mít navenek ženské orgány, avšak jeho vnitřní orgány jsou 

mužské a naopak. Je to onemocnění způsobené chromozomy (buněčná struktura, která obsahuje 

DNA), které se dělí na další skupiny. U nás lidí to je poměrně jednoduché, muži mají chromozom 

X a Y a ženy mají chromozom X a X. 

Ženský pseudohermafrodit 

Stav, kdy se novorozenec, který je chromozomálně ženou (XX), se rodí v důsledku vyšší tvorby 

androgenu s mužskými pohlavními orgány, avšak vnitřní orgány (děloha a vaječníky) zůstávají.  

Mužský pseudohermafrodit 

Kdy se novorozenec, který je chromozomálně mužem (XY), se rodí v důsledku necitlivosti těla 

vůči androgenu s vnějšími ženskými genitáliemi. U některých se vytvoří varlata, u některých lehce 

zdeformovaná.  

Pravý hermafrodit 

V tomto případě nejsou u jednotlivce jasné pohlavní žlázy. Vnější genitálie mohou vypadat buď 

žensky, nebo mužsky. Liší se tím, že jedinec může mít jedno varle a jeden vaječník. Nebo může 

mít dvě varlata a jeden vaječník, či naopak, dva vaječníky a jedno varle.  

Komplexní intersexuál  

Do této poslední skupiny spadají jedinci, kteří se rodí s jedním chromozomem navíc (XXY, YYX), 

nebo mu jeden chromozom chybí (X0, Y0). 

Obr. 6 – znak ženy Obr. 7 – znak muže 

Obr. 8 – znak intersexuálů 
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2.2 Sexuální orientace 

Sexuální orientace je zaměření vlastní náklonnosti. Závisí to na tom, kým jsme přitahováni, co 

cítíme. Do této skupiny spadají heterosexuálové, homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové 

a další. 

2.2.1 Coming out 

Velkou součástí našeho života je období coming out. Je to proces, kdy si začínáme uvědomovat 

svou odlišnou sexuální orientaci. Nejčastěji probíhá v období dospívání. Toto anglické slovo se dá 

přeložit jako: vyjít najevo, ukázat se a další. Cílem je přiznat si svoji sexuální orientaci a vystoupit 

s ní na veřejnost. Často lidem trvá coming out i celý život. Je to velmi psychicky náročné období, 

proto se nemusíte bát vyhledat pomoc psychologa, který vás uklidní a účinně připraví na všechny 

reakce okolí.   

2.2.2 Heterosexualita 

Heterosexualita je pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví. Název vznikl latinským spojení, slov 

Heteros (jiný, odlišný) a Sex (pohlaví). Poprvé byl publikován v roce 1892. 

Heteronormativa – označuje svět, který podporuje heterosexualitu jako normální. 

Heterosexismus – je forma diskriminace vztahů opačného pohlaví. 

Heteroflexibilita – forma sexuální orientace nebo chování vyobrazené minimální homosexuální 

aktivitou. Charakterizováno jako přímá heterosexualita.  

Dělí se na ženskou androfilii a mužskou gynekofilii: 

Androfilie (ženská heterosexualita) znamená, že je žena přitahována muži 

Gynekofilie (mužská heterosexualita) znamená, že je muž přitahován ženami 

Obr. 9 – znak heterosexuality 
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2.2.3 Homosexualita 

Homosexualita je pohlavní náklonnost ke stejnému pohlaví. Slovo homosexualita vzniklo 

z řeckého Homos (samé) a latinského Sex (pohlaví). Poprvé byl pojem použit v roce 1869. 

Homosexualita se vyskytuje i u zvířat. V dávné době se homosexualita brala jako sexuální deviace. 

Dnes tomu tak není. Mezi současné sexuální deviace (parafilie) patří například pedofilie – 

dlouhodobá náklonnost na nedospělé osoby, fetišismus – erotické zaměření na různé druhy 

předmětů, části těla či druhy oblečení, transvestitismus – člověk dosahuje vzrušení tím, že se 

obléká do oblečení opačného pohlaví, tušérství – vzrušení dosahuje doteky na intimní místa 

anonymních ženských objektů, voyeurismus – vzrušení se dostavuje při sledování intimních 

objektů anonymních lidí, exhibicionismus – psychická potřeba vystavování svého těla jiným lidem 

a další. Stejně jako u heterosexuality se tu dělí náklonnost androfilie a gynekofilie, akorát opačně. 

Do homosexuality spadají lesby a gayové.  

Androfilie a gynekofilie v homosexualitě: 

Androfilie znamená, že je žena přitahována ženou 

Gynekofilie znamená, že je muž přitahován mužem 

 

2.3 Sexuální identita 

Každý člověk, který má svou určitou sexuální orientaci, hraje tzv. sexuální identitu. To znamená, 

že se vydává za toho, kým chce být. Pro příklad žena, která má sexuální orientaci homosexuální, 

tudíž je na ženy, hraje sexuální identitu lesby. Nebo muž, který je na ženy hraje sexuální identitu 

heterosexuálního muže – gynekofilie. 

Obr. 10 – znak homosexuality 
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2.4 Gender identita (sociální pohlaví) 

Gender identita nás v určité míře vystihuje. Vystihuje totiž to, jakým pohlavím se cítíme být. 

Někdy se trefíš, jsi holka a cítíš se holkou, jsi tedy cisgender, ale pokud jsi holka a cítíš se spíše 

klukem, cisgender nejsi. V tomto případě se nazýváš transgender, ale o tom si povíme později. 

Gender se ještě rozděluje na další dvě skupiny, a to maskulinita (mužství) a feminita (ženství). 

2.5 Queer 

Další skupinou je queer, což je vlastně obecný název pro všechny, kteří nepatří do skupiny 

heterosexuálů a cisgenderů. Chování, které se od jedince očekává, se nazývá genderová role. 

2.6 Pohlavní identita 

Pohlavní identita je stav, kdy jedinec touží být akceptován jako člen opačného pohlaví. Obléká se 

jako druhé pohlaví, chová se tak, prostě se snaží zapadnout. Pro příklad muž, který se obléká, jako 

žena se nazývá transvestita. Pojednává o odlišnostech mezi mužem a ženou. 

3 Členové LGBT komunity 

3.1 Homosexuálové – lesby 

Lesba je žena, kterou citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví – ženy. Název lesba je 

odvozený z řeckého ostrova Lesbos. Ostrov nikoliv není pojmenovaný Lesbos kvůli tomu, že by se 

na něm vyskytovaly lesbičky, nýbrž název vznikl díky zeťovi prvního krále Makarase.  

Ve světě se vyskytují dva nejhlavnější druhy leseb. Butch lesba a Lipstick lesbian. 

Obr. 11 – znak leseb 
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3.1.1 Butch lesba, tomboy 

Butch lesba má většinou ze všech kategorií největší spád k mužům. Jde jí spíše o přístup k věcem 

a vztahům o technické nadání. Co se týče oblékání tak spadají spíše k mužskému modelu. Mívají 

často krátké vlasy, nemalují se, mají mužské držení těla, chůzi, pohyby a vyjadřování. 

 Neznamená to ale, že žena, která nerada nosí podpatky a šaty je lesba. 

3.1.2 Lipstick lesbian 

Lipstick lesbian je úplný opak Butch lesby. Rády nosí podpatky, mini šaty, umělé nehty, spoustu 

make-upu a spíše se vyjadřují jako ženy. 

Zde platí to stejné, žena, která má ráda módu a podpatky nemusí být lesba. 

3.2 Homosexuálové – gayové 

Gay je muž, kterého citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví – muži. Pojem gay pochází 

z angličtiny, což znamená radostný, veselý…  

 

3.3 Bisexualita 

Bisexualita je romantická nebo sexuální přitažlivost jakýmkoliv pohlavím druhé osoby. Pojem byl 

vytvořen v 19. století. Podle lékaře, psychologa a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda 

v knize Tři úvahy o sexuální teorii je každý člověk je tak trochu bisexuál.  

Bisexualita je spíše takový deštník, pod kterým se nachází spousta další pojmů, mezi které patří 

například homoflexibilní, heteroflexibilní, polygamní vztahy a další. 

Polygamní vztahy – mít více partnerů a cítit lásku k více lidem, tento člověk se nazývá polysexuál. 

Obr. 12 – znak gayů 
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Bisexualita se spíše řadí do skupiny, s kým chci být, koho miluji, tedy “duševní přitažlivost“, co se 

týče erotické přitažlivosti, existuje pansexualita. Je to touha po sexuálním styku s jakýmkoliv 

pohlavím. Tento název je utvořen od slova pan – všechno. 

3.4 Transsexualita  

Transsexualita nebo označení Ts, trans, transgender je osoba, která „trpí“ nespokojeností se svým 

tělem. Poprvé se tento pojem objevil v 60. letech 20. století díky panu Harrymu Benjaminovi 

považovaného za „otce transsexualismu“. Jednoduše jsou to osoby, které se narodí s tělem ženy 

nebo muže, ale duší se cítí právě naopak. Tudíž z muže na ženu – male to female (MtF), nebo 

z ženy na muže – female to male (FtM). Tyto osoby můžou být heterosexuální, homosexuální 

i bisexuální. Nejčastěji do odborných klinik chodí ženy MtF. 

Často se narodí žena, která se cítí být mužem, a chce se mužem stát, proto jako první musí 

podstoupit hormonální léčbu, při které do sebe bude dostávat určité množství mužských hormonů. 

Pokud chce, může časem podstoupit i operaci na odstranění prsou (mastektomie) a přeměnu 

pohlaví (chirurgická inverze). 

Obr. 13 – znak bisexuality 

Obr. 14 – znak transsexuality Obr. 15 – vlajka transsexuality 
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3.4.1 Zajímavost  

První operovanou transsexuální ženou byla Lili Elbe (film Dánská dívka). Její operace měly čtyři 

fáze. 1. odstranění varlat. 2. implantace vaječníků, 3. odstranění penisu a šourku, 4. transplantace 

dělohy a zhotovení vagíny. Operace se v rámci možností povedly, ale Lili umřela tři měsíce po 

poslední operaci, protože její tělo nepřijalo implantovaný orgán. 

3.4.2 Příprava na změnu pohlaví 

1. Psychoterapie (různá psychologická, sexuologická a psychiatrická vyšetření - cílem určit 

přesnou diagnózu) 

2. Formální změny (program léčby, změna jména a příjmení) 

3. Hormonální léčba  

4. Chirurgická operace (prsa a pohlaví) 

5. Plastická operace (dotvarování nosu, boků, prsou) 

3.4.3 Model terapeutického týmu transsexuálů 

1. Klinická psychologie 

2. Interní lékařství 

3. Endokrinologie  

4. Gynekologie 

5. Plastická chirurgie 

6. Urologie 

7. Rodinná psychoterapie 

8. Dětská psychologie 

9. Psychoterapie obecně 

10. Foniatrie 

11. Právo 

12. Laserová medicína 

13. Kosmetika 

14. Zdravý životní styl 

Teď si představíme tři pojmy, které nás často v této kategorii LGBT komunity pletou: 

TRANSGENEDER – transgender je člověk, který se necítí dobře ve svém těle a cítí se být jiné 

pohlaví než je teď (plánuje v budoucnu operaci). 
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TRANSSEXUÁL – transsexuál je člověk, který se stejně jako transgender cítí být jiným pohlavím, 

ale už prošel i hormonální léčbou a různými operacemi prsou a genitálií. 

TRANSGENDERIST – transgenderist je člověk, který je stejný jako transgender, ale liší se tím, že 

neprojevují touhy pozměnu pohlaví. 

SHEMALE – shemale, též ladyboy je osoba s mužskými i ženskými pohlavními znaky. Osoba 

prošla hormonální léčbou i plastickou operací, ale nenechala si odstranit původní přirození: prsa 

a penis, bez prsou a vagína. 

3.4.4 Hormonální léčba 

Hormonální léčba je zahájena z pravidla u lidí starších šestnácti let. A s pravidelnou návštěvou 

u psychologa nebo psychiatra po dobu šesti měsíců. 

U transsexuálů FtM (žena – muž) se podávají androgeny, u transsexuálů MtF (muž – žena) se 

podávají estrogeny a antiandrogeny. Při podávání těchto exogenních hormonů vznikají různé 

komplikace: deprese, psychóza, epilepsie, hypertenzní nemoc (vysoký krevní tlak), myokarditida 

(zánět srdečního svalu), hepatopatie (jaterní choroba), obezita a další. 

Účinky nasazení hormonální léčby bývají lepší, pokud se nasadí v mladším věku. První účinky se 

dostavují po 6 až 8 týdnech. 

Hormonální léčba by měla trvat minimálně rok před začátkem chirurgických zákroků. 

3.4.4.1 MtF 

U změn mužského organismu se podávají estrogeny (pohlavní hormony) a antiandrogeny 

(k potlačení mužských pohlavních hormonů), což způsobuje snížení libida, zlepšení akné, zvýšení 

citlivosti bradavek a rozšíření prsních dvorců bradavek. Sníží se častost erekcí a objem semenné 

tekutiny. Spermiogeneze je utlumena již po 2-4 týdnech podávání estrogenů. Pleť se stává jemnější, 

snižuje se svalová hmota a tuk se ukládá na typických ženských místech. Pravidelné kontroly jsou 

po 2-3 měsících, kdy se kontroluje změna váhy, pohlavní znaky jako zvětšení prsou apod. Pokud si 

pacienti během terapie stěžují na častou bolest hlavy, je nutné terapii ukončit (riziko hypofýze – 

nadbytek či nedostatek jednoho nebo více hormonů).  

3.4.4.2 FtM 

Obvykle po první nebo druhé injekci androgenu (mužské pohlavní orgány) se začíná zvyšovat 

libido, hlas se stává hlubším, objevuje se akné a zvyšuje se váha. Pokožka je mastnější, zvyšuje se 
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pocení a pach je intenzivnější, přibývá svalstva a lehce ubývají prsa. Androgeny by měly úplně 

zastavit menstruační cyklus, ne vždy tomu tak je. Menzes potom zastaví vyjmutí dělohy z těla. 

Často si nedočkavý pacienti obcházejí spoustu sexuologů jenom proto, aby jim také dával dávku 

hormonů, čímž mají několikanásobní příjem hormonů, než by měli mít. To zvyšuje riziko 

komplikací, často řešených hospitalizací.  

3.4.5 Operace prsou 

U MtF se dávají prsní implantáty, což se nazývá augumentace, nejčastěji se provádí řez v podprsní 

rýze. U FtM vyříznou dvorce i s bradavkou, poté se odstraní tkáň pod prsem, dále se ořízne část 

tkáně s mléčnou žlázou a tukem. Po ukončení operace se nasadí elastická bandáž, kterou pacient 

nosí i několik týdnu po operaci i po vytáhnutí stehů – mastektomie. Komplikací po operaci je 

například dlouhodobé krvácení nebo vznik hematomu. 

 

             Obr. 16 – mastektomie 

3.4.6 Operace pohlaví (chirurgická konverze) 

Tuto diagnózu nejdříve musí stanovit sexuolog, následuje až rok psychoterapie, poté se zahájí 

hormonální léčba. Věk pacienta před chirurgickým zákrokem musí dosáhnout puberty. O provedení 

chirurgické konverze rozhoduje sexuolog a později řada odborníků v Odborné komisi, podle 

posouzení výsledků pacienta. Většinou se operace povoluje lidem starším 18 let. Celý proces je 

dlouhodobý a pokračuje i po zákroku. Operace transsexuálů se provádí od roku 1953. U mužů se 

operace nazývá faloplastika a u žen vaginoplastika. U transsexuálních mužů se odstraní varlata 

(orchiektomie) a u transsexuálních žen se musí odstranit děloha (hysterektomie). Poté se vytvoří 

pohlavní orgány neopenis a neovagina. Na mužský pohlavní orgán se často využívá kůže z těla. 

Nejčastěji se berou kožní svaly ze zad, díky kterým se může penis ztopořit a pacient může souložit. 
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Dále třeba z třísel, stehen, laloku na předloktí (neochlupená část), kůže ze zad. Bohužel 

neprodukuje sperma, proto partnerka s tímto partnerem nemohou mít děti.  

Pro shrnutí: 

FtM – hysterektomie, faloplastika, mastektomie 

Mtf – orchiektomie, vaginoplastika, augumentace 

3.5 Kristian a Tony 

V rámci své závěrečné práce jsem si na sociálních sítích našla dva chlapce. Teď už Kristiana 

a Tonyho. Oba dva se v nejbližší době připravují na novou etapu života v jiném pohlaví. Jsou to 

totiž transsexuálové.  

3.5.1 Kristianův příběh a rozhovor 

Kristian má za sebou dlouhodobou hormonální terapii a před několika dny prodělal operaci 

hrudníku – odstranění prsou. Udělala jsem s ním rozhovor přes internetovou síť Instagram.  

Jméno: Kristýna, Kristian 

Věk: 17 

V kolika a co tě vedlo k tomu se “změnit“? 

Já to nějakým způsobem cítil celý svůj život, nikdy jsem na sobě neměl šaty, ani sukni a shodou 

okolností jsem nikdy v životě na sobě neměl podprsenku. Vyhýbal jsem se tomu, jak se říká “jako 

čert kříže“. V 11 letech jsem začal pociťovat, že je něco špatně, poté co jsem se poprvé zamiloval 

do své tehdejší spolužačky, začal jsem se přiřazovat k lesbě. Tohle oslovení mi bylo ale vyloženě 

nepříjemné, a radši jsem to neřešil a potlačoval. Ve 13 ti letech jsem začal mít silné deprese z toho, 

jak vypadám, jaké mám přirození, a ke všemu jsem se přiznal doma. O rok později jsem začal 

vystupovat jako kluk a začal docházet k sexuologovi. 

Nepřijde tito brzo, z tvého pohledu, začít přemýšlet nad svojí orientací už v 11? 

Myslím, že přemýšlet nad svojí orientací v 11 ti letech není nic uspěchaného. Jsem zastáncem 

názoru, že každý máme tolik let, na kolik se cítíme, a vzhledem k mému životu, kdy jsem dospěl až 

překvapivě rychle díky nemoci mé maminky a následného rozvodu svých rodičů, to není nic 
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neobvyklého. Dle psychologického vyšetření jsem už ve 12 ti letech měl myšlení 16 ti letého 

člověka, má to pro mě v tomto případě velkou váhu. 

Ty máš tedy za sebou hormonální léčbu a čeká tě operace. Kdy jsi začal s hormonální léčbou 

a jak ses cítil? (Kdy jsi pociťoval změny, co tě překvapilo atd.) 

Hormonální léčbu jsem zahájil před rokem, přesněji řečeno 31. 1. 2018. Cítil jsem se skvěle, ze 

začátku to mělo obrovský vliv spíš na moji psychiku, než na tělo, a po 5 měsících začaly změny 

i těla (vystoupl ohryzek, hlubší hlas, zvětšení zad, rukou, ochlupení po těle apod.). 

Kdy tě napadlo, že chceš i operaci? Máš to v plánu delší dobu? 

O odstranění prsou přemýšlím už od 12 ti, kdy mi prsa začala růst (bylo i období, kdy jsem 

přemýšlel, jak bych si je sám mohl nějakým způsobem vzít, díky bohu jsem to neudělal). Bohužel 

na operaci jsem chtěl nejlépe v 15 ti, ale komise to dovoluje až po roce užívání hormonů pro 

náctileté. 

A co na to všechno rodiče a kamarádi? 

Rodiče to vzali moc dobře, můj tatínek ze všech nejlíp, a mé mamince chvíli trvalo, než se s tím 

smířila, ale oba mi moc pomáhají. A většina mých přátel aktuálně mě poznala až po hormonální 

terapii, a ti to berou velice dobře, vlastně taky skvěle.  

Popsal bys mi nějak průběh hormonální terapie a operace?  

Hormonální terapie spočívá v podporování mužských hormonů a potlačování těch ženských, to je 

vlastně celé, dalo by se říct, že ty mužské nahrazují ty ženské hormony. 

Průběh operace ve zkratce, na sále ti vlastně rozříznou tkáň pod prsem, před tím vyříznou dvorce 

i s bradavkou, poté oříznou část tkáně i s mléčnou žlázou a tukem, a zbytek tkáně natáhnou přes 

sval a sešijí, nakonec oříznou dvorce na průměr 22 milimetrů a bradavku přišijí na zpět.  

Plánuješ do budoucna i operaci genitálií? 

Plánuji to na 100%, ale budu ji podstupovat až po dokončení vysoké školy, a hlavně v zahraničí, 

a to není jedna z nejlevnějších záležitostí. 

Jsi už přejmenovaný na kluka i v rodném listě? 

Úplně všude, akorát mám všude střední rod. 
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A předtím ses jmenoval jak? 

Předtím jsem se jmenoval Kristýna. 

Co vůbec studuješ, jestli se můžu zeptat? 

Studuji obchod a propagaci, ale vysokou školu chci zaměřit hlavně na psychologii, to je můj takový 

dětský sen.  

Kristian je momentálně po operaci a je v pořádku. 

3.5.2 Tonyho příběh a rozhovor 

Tony právě nastoupil na hormonální léčbu.  

Jméno: Marie, Tony 

Věk: 17 

V kolika a co tě vedlo k tomu se “změnit“? 

Takže, už jako malý jsem nikdy nebyl normální, nechtěl jsem, vždycky jsem se snažil zapadnout, 

ale pokaždé mě něco odlišilo. Pokud jde o hry, hrál jsem si se vším, co mě bavilo a to nebyly ani 

čistě klučičí a holčičí věci. Často spíš nějaké korálky, barevné zatahovací stavebnice, puzzle, 

s bratrancem lego a s bratrem bagry. Ale protože s bagry jsem si ve školce nehrál, řekl jsem si, že 

budu jako holky a máma mi kupovala panenky. Nebavilo mě to tolik jako třeba angličáky, ale hrál 

jsem si s nimi, protože si s nimi hrály ostatní holky. Tohle všechno byly jenom jakési důkazy pro 

mě, že jsem si to nevymyslel najednou, že už se něco dělo dřív. Začal jsem o tom přemýšlet, když 

jsem v devíti letech zjistil, že jsem v pubertě. Začaly mi menzes a já jsem myslel, že jsem 

nemocný. A máma mi řekla, že je to důkaz toho, že jsem zdravá žena a že můžu mít dítě, že můžu 

otěhotnět. Nedokázal jsem si to představit, bylo to fakt hrozně nepříjemný, ale říkal jsem si, že si 

na to nejspíš zvyknu, tak to bylo vždycky. “Zvyknu si na to“. Na menzes, na svoje tělo, když se 

začalo v pubertě měnit, na to, že mi říkali jménem. Neviděl jsem v tom zjevnou příčinu. Až když 

jsem někdy ve dvanácti, třinácti letech narazil na krátkometrážní film na Youtube, kde si holka 

ostříhala vlasy, stáhla hrudník obvazem, nechtěla nosit šaty a chtěla si vzít klučičí oblečení. S tím 

oblečením to u mě bylo tak, že jsem vždycky nosil věci po bratrovi. Až když mi začaly být malé, 

máma mi začala kupovat mé vlastní a to se mi nelíbilo. Ale zase, myslel jsem, že si zvyknu. Ale 

zpátky k tématu. V tom filmu padlo slovo “transsexuál“ a já si ho hned našel. Prostě mě to dostalo. 

Když jsem četl, co to vlastně je, myslel jsem, že jsem se snad zbláznil. Vůbec jsem nevěděl, že to 
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jde, být chlap, co byl předtím holka. A naopak, samo sebou. Prostě do té doby to pro mě bylo něco 

fakt nenormálního. No ale sám jsem si řekl, že to nemůže být možné, hrozně dlouho jsem si to 

odpíral, dokonce jsem pod záminkou, že jsem normální holka, začal nosit oční stíny. Myslel jsem, 

že s nimi možná budu hezčí. Hrozně dlouho jsem si každou podobnou myšlenku zakazoval, až 

jsem s tím jednoho dne sekl. Občas se mi pak ještě stávalo, že jsem třeba přemýšlel a pochyboval, 

ale už jsem si ty myšlenky nezakazoval a takhle jsem se vlastně našel. Bylo mi tak patnáct. A když 

jsem to řekl mámě, řekla mi, že se to ještě může změnit. Tátovi jsem napsal dopis a řekl mi, že se 

pokusí najít mi pomoc. Tehdy nás všechny objednal k psycholožce a byla to dost hrozná 

psycholožka. Předtím jsem to snad řekl jen své tehdejší holce a pak ještě pedagogickému poradci, 

protože mi kdosi řekl, že to je taky psycholog (nevím, jestli je to adekvátní, ale řekl mi, že nejlíp se 

se svým tělem seznámím pomocí autoerotiky. Nevím, co si tím získal.) Psycholožka řekla mě 

a mým rodičům, že se to ještě může změnit, vlastně to samé, co mi řekla máma. A taky že můžu 

být stejně tak dobře zmatená lesba. Bylo mi tehdy šestnáct a ona řekla, ať počkám ještě minimálně 

rok, že prý do osmnácti se s tím stejně nedá nic dělat. Věděl jsem, že to není pravda, ale byla to 

doktorka. No a tak jsem čekal a trápil se, z mého pohledu to byl snad nejhorší rok mého života. 

A až vlastně nedávno, v říjnu minulého roku, jsem to mámě znovu připomněl a řekl, že se nic 

nezměnilo a že mám spoustu doktorů, kteří by mi mohli pomoct. A konečně mě máma objednala 

k adekvátní sexuoložce. Poprvé jsem u ní byl někdy v říjnu nebo listopadu a na poslední schůzce 

minulý týden mi řekla, že už je to cca půl roku a že bych mohl nastoupit na HRT.  

Co na to tvoji rodiče a kamarádi? 

Z počátku rodiče opravdu doufali, že je to jenom fáze a přesvědčovali mě, což mi nepomohlo v té 

chvíli, ale teď cítím, že bych si nebyl takhle jistý jako teď, kdyby mě netlačili do pochyb. 

Z kamarádů jsem to první řekl své holce a kamarádce ze základky a obě s tím byly tak nějak 

v pohodě, braly mě bez problémů. Ta holka se se mnou pak rozešla, ale doteď nevím, jestli to bylo 

kvůli tomu, nebo kvůli něčemu jinému, lesba není, protože má teď cis kluka, takže tak. No 

a kámoši ze třídy si musí zvyknout, ale nikdo s tím neměl vyloženě problém, snad jen jedna 

učitelka se chová, jakoby o ničem nevěděla. 

Plánuješ operaci prsou a genitálií? 

Mastektomii – operaci prsou – plánuji co nejdřív, protože máma mi nechce dovolit nosit stahovák, 

kvůli mému zdraví (stažené plíce a jiné orgány, hrudní kost, skolióza…) Ale já ho nosím do školy, 

když jsem na intru. A spodek plánuju taky, ale ne tak brzo, bude záležet, jestli mi hormon úplně 

zastaví menzes nebo ne. A faloplastiku chci taky, ale ne v Česku, nebo aspoň ne v dohledné době. 

Protože ty výsledky odtud jsou, jak to říct, hrozné. 
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Jak se těšíš, čeho se bojíš atd. při začátku požívání hormonů? 

Bojím se, že to bude trvat. A zároveň se bojím, že to půjde rychle, protože rád zpívám, takže se 

moc bojím, že přijdu o ovládání hlasu. Ale zpíval bych pro sebe asi stejně, jen už ne tolik. Ale 

zároveň se na změnu hlasu neskutečně těším, protože občas mě i bolí, když se snažím mluvit 

hluboko, pořád to nejde a navíc jen mluvím tišeji. Těším se vlastně i na to všechno, čeho se bojím. 

Těším se na to, že začnu jinak páchnout, že se mi začnou možná rozšiřovat ramena a podle 

doktorky taky zmenšovat prsa. Ale nejvíc ze všeho se těším na ten hlas a na víc mužský rysy, 

protože teď pořád vypadám jako malé dítě.  

4 Pokračování LGBT komunity 

LGBT je známá zkratka, kterou jsme si už vysvětlili, není to ale vše. Tato zkratka je mnohem delší 

a obsáhlejší. Zkratka pokračuje takto: LGBTQQIP2SAA a další už méně známé. 

L – lesba, G – gay, B – bisexuál, T – transgender, Q – queer, Q – questioning (pátravý, tázavý) – 

tito lidé jsou na cestě sebepoznání. Jsou si nejistí a stále hledají svoji sexuální orientaci a gender 

identitu. Studie ukázaly, že až 57% dětí mezi 11-15 rokem zpochybňovalo svoji orientaci, I – 

intersexuál, P – pansexuál, 2S – termín, který někteří domorodní lidé používají k popisu jejich 

pohlaví, sexuální nebo duchovní identity, termín byl vytvořen v roce 1990 ve Winnipegu a značí 

jejich tradiční třetí rod (slavnostní role), A – asexuál – absence sexuální touhy a sexuální orientace, 

osobu nikdo eroticky nepřitahuje, A – ally – neidentifikují se jako členové komunity, podporují 

práva a bezpečnost lidí, kteří do komunity patří. 

5 Práva a povinnosti v České republice  

Česká republika je jedna ze zemí střední Evropy, která tuto komunitu nejvíce akceptuje. V 60. 

letech 20. století byl v Československu zrušen trest homosexuálního styku. Po Sametové revoluci 

byl sjednocen věk pro vykonávání pohlavního styku heterosexuálním i homosexuálním lidem od 15 

let, dříve homosexuální lidé mohli provozovat pohlavní styk od 18. Homosexuální prostituce je 

legální od roku 1990. 

5.1 Sňatky v České republice 

V roce 2006 bylo v Česku schváleno registrované partnerství osob stejného pohlaví. Registrované 

partnerství je svazek, který mohou uzavřít dvě osoby stejného pohlaví. Osoby se mohou vzít jen na 

14 určených úřadech. Zůstává jim jejich příjmení, o změnu musí za poplatek zažádat. Jejich 
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majetek není sloučen a nemají nárok na vdovský a vdovecký důchod, ani adopci dětí Návrh na 

registrované partnerství byl schválen 16. prosince 2005 Poslaneckou sněmovnou a 26. ledna 2006 

Senátem Parlamentu České republiky. Zákon začal být platný od 1. června 2006. Již více než 10 let 

se sexuální orientace považuje podle mezinárodního práva za zakázaný důvod diskriminace.  

5.2 Adopce v České republice 

Adopce je svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Buď formou osvojení = přijetí cizího dítěte za 

vlastní, nebo adopce na dálku = pravidelná finanční podpora dětí v rozvojových zemích. Dne 28. 

června 2016 byl zrušen zákon, který zakazoval jednomu z partnerů, aby si dítě osvojil. Osoby si 

nemohou společně osvojit dítě z ústavu, ani nemohou být společnými pěstouny. Je zakázáno, aby si 

lesbický pár přistoupil k umělému oplodnění. Je běžné, že vychovávají děti, ale právoplatný je 

vždy jen jedna osoba z páru, druhá polovička nemá tedy žádné oficiální povinnosti a práva, to 

nadále komplikuje například smrt druhé osoby, na kterou je dítě “napsané“.  

6 Práva a povinnosti podle světadílů 

6.1.1 Evropa  

V Evropě je homosexuální pohlavní styk dovolen všude. Stejnopohlavní soužití je zakázáno 

například v Albánii, v Bělorusku, v Bulharsku, v Litvě – zákon je v jednání a ještě pro příklad 

Polsko a Slovensko. Stejnopohlavní manželství je zakázáno všude kromě Belgie, Dánska, Finska, 

Francie a další jako Rakousko a Norsko. Osvojení je dovoleno ve více státech, pro příklad Andorra, 

Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko a další. 

6.1.2 Afrika 

Afrika je území, kde je to na můj vkus hrozné, nelegální pohlavní styk je například v Alžírsku (až 2 

roky ve vězení), Botswana, Čad, Džibutsko (10-12 let ve vězení), Eritrea (3 roky ve vězení nebo 

smrt), Gambie (trest smrti), Mauritánie (trest smrti) a další. Stejnopohlavní soužití je povoleno 

pouze v Jihoafrické republice, zbytek je buď ilegální, nebo nezjištěn. Stejnopohlavní manželství je 

dovoleno pouze v Jihoafrické republice. Osvojení také pouze v Jihoafrické republice (zbytek 

ilegální, nebo nezjištěn).  

6.1.3 Severní a jižní Amerika 

Z Afriky se přesouváme do trošku klidnější zóny. Legální pohlavní styk osob stejného pohlaví není 

pouze ve státě Antigua a Barbuda, Barbados, Dominika, Grenada, Guyana (ženský legální), 
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Jamajka a další. Stejnopohlavní soužití se nedá například v Bolívii, v Dominikánské republice, 

v Guatemale a na Panamě. Stejnopohlavní manželství lze v Argentině, v Brazílii, v Kanadě a další 

jako Kolumbie nebo Spojené státy americké. Osvojení je u několika států nezjištěno, o kterém ale 

víme, že jde, je například Argentina, Brazílie, Kanada a Kolumbie. 

6.1.4 Asie 

V Asii je to poměrně jednoduché, legální styk je pouze v Číně, na Filipínách, v Indii, v Izraeli, 

v Japonsku atd. V Malajsii hrozí trest 20 let ve vězení nebo výprask. Ve Spojených arabských 

emirátech hrozí deportace, vězení či trest smrti. Stejnopohlavní soužití je dovoleno pouze v Čínské 

republice a Izraeli. Stejnopohlavní manželství pouze v Nepále a Čínské republice. Co se týče 

osvojení, to je možné v Čínské republice, Kambodži, Izraeli a na Filipínách. 

6.1.5 Oceánie  

Legální stejnopohlavní styk je zakázán státům jako Papua-Nová Guinea a Šalamounovy ostrovy. 

Stejnopohlavní soužití je skoro všude nezjištěno, legální to je ale u těch zjištěných například 

v Austrálii a na Novém Zélandě. Manželství je možné pouze na Novém Zélandě a v Austrálii. 

Osvojení je možné na Novém Zélandě a na části Ameriky.  

Tresty na světě mohu být různé, přes pokutu, mučení, vězení, až po trest smrti. Buďme rádi, že 

žijeme v České republice, která si na tyto tresty nepotrpí.  

Celkově si myslím, že nejhorší situace je v Mauritánii, kde je na stejnopohlavní styk trest smrti a ve 

všech muslimských zemích. 

7 Neziskové organizace  

Po celém světě existuje spousta neziskových organizací, které pomáhají lidem, kteří právě zjistili 

svoji orientaci a neví, jak si s ní poradit. Nebo vedou různé organizace a spolky, které se snaží o to, 

aby se povolilo manželství a zlepšilo rodičovství pro homosexuální páry. V České republice to je 

například Stud Brno, Logos Česká republika a Queer spolek Charlie. Mezi LGBT organizace 

homosexuálů spadá spolek Proud, Jsme fér, Amnesty International a další. Spousta těchto spolků 

pořádá různá sezení a akce, jako je právě velmi známý Prague Pride. 

7.1 Prague Pride 

Celosvětovou známou akcí sexuálních menšin je tzv. Prague Pride. Festival pořádaný v Praze od 

roku 2011, který trvá přibližně týden o letních prázdninách. Letos bude 5. až 11. srpna. 
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V současnosti patří mezi největší kulturní akci v České republice. Nejhlavnější akcí je Duhový 

průvod Prahou, ale těšit se můžete na duchovní debaty, debaty celkově, představení, sportovní 

události. Lidé se různě převlékají, převážně do barev LGBT komunity. Tento pochod organizuje 

stejnojmenná nezisková organizace Prague Pride. Od roku 2018 je ředitelkou Hana Kulhánková. 

Sobotního průvodu se může zúčastnit opravdu každý. V roce 2018 se akce Prague Pride zúčastnilo 

90 000 lidí a průvodu neuvěřitelných 40 000 lidí. Letošního průvodu se určitě zúčastním. Kdo by si 

přece nechal ujít takovou atmosféru? 
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8 Knihy, filmy, osobnosti 

Níže vám vypíšu pár knih a filmů s tématikou LGBT a pár známých osobností, které do této 

komunity spadají, aniž byste si toho byli třeba vědomi.  

8.1 Knihy 

Já Simon – Becky Albertalli (kniha dostupná i ve filmové podobě) 

Teplá Praha – Jan Seidl (queer historie Prahy) 

Dánská dívka – David Ebershoff (kniha dostupná i ve filmové podobě) 

Dej mi své jméno – André Aciman 

Baby Jane – Sofi Oksanen 

Muffin a čaj – Theo Addair 

Klec pro majáky – Mike Perry 

Beautiful music for ugly children – Kristin Cronn-Mills 

Will Grayson, Will Grayson – John Green, David Levithan 

Líbali jsme se – David Levithan 

Dám ti slunce – Jandy Nelson 

Obr. 17, 18, 19. 20 – pochod Prahou 
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Cestou necestou, lásko – Zuzana Kalousová 

8.2 Filmy 

V jeho očích – Daniel Ribeiro 

Pride – Matthew Warchus 

Zkrocená hora – Ang Lee 

Kluci nepláčou – Kimberly Pierce 

Klub poslední naděje – Jean-Marc Vellée 

8.3 Známé osobnosti 

8.3.1 Lesby 

Aneta Langerová – zpěvačka 

Kristen Stewart – herečka 

Ellen DeGeneres – herečka, moderátorka a bavička 

Martina Navrátilová – tenistka 

Jitka Smutná – herečka a moderátorka 

Anne Heche – herečka, režisérka a scénáristka 

Cynthia Nixon – herečka 

Linda Perry – zpěvačka a skladatelka 

Jodie Foster – herečka 

Greta Garbo – herečka 

8.3.2 Gayové 

Leonardo da Vinci – malíř 

Ricky Martin – zpěvák 
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Brandon Flynn – herec 

Zdeněk Troška – režisér 

Freddie Mercury – zpěvák 

Elton John – zpěvák a skladatel 

Bruno Mars – zpěvák 

Aleš Cibulka – moderátor a publicista 

Neil Patrick Harris – herec 

Jan Bendig – hudebník 

8.3.3 Bisexuálové 

Hans Christian Andersen – spisovatel 

Alfred Kinsey – psycholog, etolog a profesor 

James Dean – herec 

Sia – zpěvačka 

Angelina Jolie – herečka 

Megan Fox – herečka 

Lady Gaga – zpěvačka a skladatelka 

Iggy Pop – zpěvák 

Pink – zpěvačka 

Kesha – zpěvačka a skladatelka 

8.3.4 Transsexuálové 

Lili Elbe – malířka 

Tereza Španihelová = Tores Gorgeous – marketingové služby 
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Amanda Lepore – zpěvačka 

Sharon Needles – hudebník 

Grayson Perry – umělec 

Jodie Harsh – diskžokej 

Bruce Jenner – sportovkyně 

Andreja Pejicová – modelka 

Mike Perry – spisovatel a písničkář 

9 Vyhodnocení dotazníku 

Jako poslední kapitola, které se v mé práci budu věnovat je celkové vyhodnocení dotazníků. 

Dotazníky jsem rozdala žákům naší školy, a to ve třídách: 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B. Dále 

také učitelům a dalších dospělým lidem, abych mohla porovnat myšlení mladých a starších lidí.  

Dotazník měl celkem 13 otázek a úkolů. Hlavním smyslem dělání dotazníku bylo hlavně 

seznámení žáků a dospělých o této komunitě, protože závěrečného prezentování se nezúčastní 

všichni plnící.  

9.1 Vaše pohlaví 

Dotazníku se účastnilo celkem 148 lidí. Z toho 88 žen a 60 mužů. Žáků bylo celkově 122 a učitelů 

s dalšími dotázanými bylo 26. 

 

59%
41%

Pohlaví

žen

mužů 82%

18%

Žáci a dospělí

žáků

dospělých
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9.2 Akceptuješ tuto komunitu? 

Byla jsem překvapená, že tuto komunitu akceptuje tolik lidí. Myslím si, že je to dobře, a navíc by 

se dalo říct, že je to v dnešní době normální věc. Pod grafy máte možnost, přečíst si nejčastější 

důvody neakceptování této komunity.  
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Nejčastější důvody neakceptování:  

1. Potřeba se zviditelnit 

2. Nelíbí se mi jejich projevování na veřejnosti 

3. Je to divné a nechutné 

4. Jen se za LGBT člověka vydávají 

S bodem číslo jedna naprosto souhlasím. Je pravda, že hodně lidí toho momentálně začalo 

využívat. Někdy je to až přehnané a otravné, což kdysi nebývalo.  

9.3 Spadáš do ní i ty? 

V tomto si věku si každý člověk nachází svou cestu, kterou se vydá. Buď je to heterosexuální cesta, 

homosexuální, bisexuální nebo transsexuální. Nikdo by se těmto lidem neměl posmívat, je to 

naprosto normální věc. Naopak bychom se měli všichni tolerovat a navzájem si pomáhat.  

Jen přece to je každého věc, co cítí, a proto jsem neudělala grafy na každou třídu zvlášť, ale pouze 

na holky a kluky, aby se to někoho nedotklo, a pak se necítil špatně, že jsem to prozradila. Právě 

proto se mu říká anonymní dotazník.  

 

Celkově do této komunity spadá 8% dotázaných. 
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9.4 Spadá do ní někdo z tvého okolí? 

 

Nejčastěji máme kamarády spadající do této kategorie na rozdíl od rodiny.  

9.5 Jste pro adopci dětí do párů stejného pohlaví? 

Nejčastějším nesouhlasem o adopci dětí bylo, že náhradní homosexuální rodina nebude moct 

zastupovat roli matky a muže. Dalším nejčastějším argumentem pro nesouhlas byly následky dětí 

v životě, až už šikana, posměchy, špatná psychika a stres, nebo že nepoznají “pravou“ lásku. 

Naopak ale často padlo mnoho hezkých slov. Někdy mohou být homosexuálové lepšími rodiči než 

heterosexuálové, lepší než aby byly v dětském domově, skvělým rodičem může být každý a jiné.  

A  jak to máme v procentech? Nejčastější nesouhlas byl u dospělých a 7. B. 
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9.6 Jste pro svatby párů stejného pohlaví? 

V dnešní době ještě není stále možné manželství pro homosexuální páry, ale kdyby ano, jak byste 

k tomu přistoupili?  

 

Zde byl velký nesouhlas také u dospělých a 7. B. 

Tady u toho jde vidět, že dospělí přemýšlí jinak. Jen přece mají dost velký kus života za sebou a ví, 

jak to v životě chodí. My, mladší generace zase přemýšlíme jinak, tak, jak nás vede doba, a myslím 

si, že je to lepší. Každý má právo na rodinu, lásku a klidný život bez omezení.  

Nejčastějším důvodem nesouhlasu u dospělých bylo registrované partnerství, které by jim prý mělo 

stačit. Dále že je to divné, porušují tradici, která by měla vypadat, že se bere muž s ženou a další, 

pro mě nelogické věci.  

9.7 Kde si myslíš, že je situace nejhorší? 

Popravy, bičování, mučení a tresty smrti. To všechno se děje ve státech kolem nás. Je zajímavé 

vidět, co kdo tipuje. Někdy se tipy hodně lišily od ostatních.   

Nejčastěji tipované státy, země a místa:  

1. Spojené státy americké – 20 

2. Čína – 13 

3. Saúdská Arábie – 12 + Rusko 12 

71%

28%

1%

Svatby

pro

proti

neví
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4. Muslimské země – 11, nejčastěji Írán, Irák, Islám 

5. Česká republika – 6 

Dále se zde objevila třeba Indie, Asie a další.  

9.8 Přemýšlel jsi někdy nad svojí orientací? 

 

 

43%
57%

7. A

přemýšlelo

nepřemýšlelo

48%52%

7. B

přemýšlelo

nepřemýšlelo

70%
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8. B

přemýšlelo

nepřemýšlelo
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40%

8. A
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9.9 Komu by ses svěřil, kdybys zjistil, že nejsi heterosexuál? 

Nejčastěji by se lidé svěřili svým kamarádům, většinou těm nejlepším. Co se týče rodiny, nejčastěji 

by to byla matka, dost šokující bylo, že by se více jak polovina bála toto říct svému otci. I když na 

druhou stranu bych se ho bála víc, jak své matky, ale každý to cítí jinak.  

1. Kamarádi – 68 

2. Rodina – 65 

Další už méně zodpovězené: 

3. Nikomu 

4. Další blízký 

5. Odborník 

6. Kolegům v práci, partner 

9.10  Poprosil bys o pomoc nějakou neziskovou organizaci? 

0%

100%

Ostatní dospělí

přemýšlelo

nepřemýšlelo

19%

81%

Učitelé

přemýšlelo
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20%

80%

Organizace
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9.11 Slyšel si někdy o Prague Pride? 

Odpovědi na tuto otázku mě zaskočily asi úplně nejvíce. Hodně lidí o této akci vůbec nevědělo, 

a bylo jedno, zda je to dospělí, nebo žák.  

 

9.12 Jaká by byla tvá rekce na to, že ti některý kamarád řekl, že je 

homosexuál? 

Na tuto otázku odpověděla skoro většina pozitivně.  

Mezi nejčastější kladné odpovědi patří:  

1. Respektoval bych to 

2. Pomohl bych mu 

3. Pořád by to byl můj kamarád 

4. Byl bych rád, kdyby se mi svěřil 

Mezi nejčastější záporné odpovědi patří:  

1. Smál bych se mu 

2. Lekl bych se ho, dával si na něj pozor, vyhýbal se mu a bál se ho  

3. Přestal bych se s ním bavit, už by to nebyl můj kamarád 

46%
54%

Prague Pride

vím o něm

nevím o něm
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Nejčastější třída se zápornými reakcemi byla 7. B. Nejvíce kladných jich bylo v 8. B a u učitelů. 
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Závěr 

Psaní závěrečné mi dalo hodně. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které mi osvědčily to, že 

tito lidé to nemají jednoduché, a že je na čase seznámit s tím více lidí, aby se nemuseli tolik 

schovávat a nebáli se vyjít s pravdou ven. Ve světě je důležitá tolerance, která některým lidem 

chybí. Doufám, že cestou této práce jsem některé přesvědčila, že není zapotřebí tuto skupinu lidí 

neakceptovat, že je to normální věc, která se za pár let stane úplně běžnou situací v každé zemi.  
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2019 _______________________  

           podpis  
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