Přílohy
Příloha č. 1: Koho byste nechtěli za sousedy? – časové srovnání (tabulka)

Příloha č. 2: Podíl obyvatel, kteří se domnívají, že homosexualita není nikdy
ospravedlnitelná (tabulka)

Zdroj: KUYPER, l., LEDEMA, J., KEUZENKAMP, S. (2013). Towards Tolerance:
Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality in Europe.
Haag: The Netherlands Institute for Social Research.

Příloha č. 3: : Podíl obyvatel, kteří deklarují, že by nechtěli mít homosexuály za sousedy
(tabulka)

Zdroj: KUYPER, l., LEDEMA, J., KEUZENKAMP, S. (2013). Towards Tolerance:
Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality in Europe.
Haag: The Netherlands Institute for Social Research.

Příloha č. 4: Podíl obyvatel, kteří se domnívají, že by gayové a lesby měli mít právo žít
své životy, jak si přejí (tabulka)

Zdroj: KUYPER, l., LEDEMA, J., KEUZENKAMP, S. (2013). Towards Tolerance:
Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality in Europe.
Haag: The Netherlands Institute for Social Research.

Příloha č. 5: Scénář rozhovoru (text)
1. Cesta k aktivismu, motivace
Začneme takovým exkurzem do minulosti. Jak jste se k LGBT aktivismu dostal/a?
Co je Vaší hlavní motivací?
Jak dlouho se této činnosti věnujete?
Kolik času aktivismu věnujete? Jaká je Vaše pozice v rámci Vaší organizace? Jakým
činnostem se v rámci Vaší organizace věnujete? Jaká je Vaše role v rámci kampaně „Jsme
fér“?
2. Cíle
Co je pro Vás osobně hlavním cílem Vašeho snažení? Proč?
Proměnily se tyto cíle nějakým způsobem oproti minulosti?
Co je největším dosavadním úspěchem LGBT komunity? Co je největší výzva do budoucna?
Pokud by bylo uzákoněno stejnopohlavní manželství (cíl kampaně „Jsme fér“), byla by Vaše
práce u konce?
3. Strategie
Za pomoci jakých nástrojů se snažíte dosáhnout zmíněných cílů? Proč postupujete právě
takto? Změnila se strategie oproti minulosti?
Je něco, v čem máte s ostatními aktivisty spory, nebo o čem vedete diskuse?
Snažíte se například získat sympatie veřejnosti? Jak se o to snažíte? Jakým způsobem
argumentujete, abyste získali veřejné mínění na svou stranu?
Jakým způsobem se snažíte prezentovat LGBT komunitu navenek?
Inspirujete se například v zahraničí? Nakolik jsou zahraniční zkušenosti přenositelné do české
reality?
4. Spojenci, síťování s dalšími aktéry
Spolupracujete s nějakými dalšími organizacemi (politické strany, neziskové organizace,
vládní instituce, soukromé firmy…) a případně jakým způsobem tato spolupráce probíhá (ať
už formálně či neformálně)?
Vnímáte agendu LGBT jako spojenou s určitými politickými ideologiemi či konkrétními
politickými stranami?
Jak byste zhodnotil/a spolupráci s jinými organizacemi v oblasti LGBT?
Jsou státní instituce (vláda, parlament, ministerstva…) a politikové citliví k tématům, které
otevíráte? Jak byste popsal/a vztah ke státu?

5. Proměny diskurzu lidských práv, regres, současný politický kontext
Jak vnímáte současnou atmosféru ve společnosti ohledně menšin obecně?
Nahlíží česká veřejnost z Vašeho pohledu jinak na sexuální menšiny než na jiné menšiny
(např. etnické, náboženské…)?
Jak se z Vašeho pohledu veřejnost dívá na lidskoprávní problematiku? Pozorujete v této
oblasti nějaké proměny přístupu ze strany politiků?
Jak vnímáte současné možnosti LGBT komunity na zlepšení postavení? (legislativní rovina,
společenská akceptance)?
Jak reagujete na odpůrce Vašeho snažení?
Jak vnímáte načasování kampaně „Jsme Fér“? Proč kampaň začala právě teď (19. 4. 2017)?
6. Prague Pride
Jak nahlížíte na Prague Pride? Jakou má podle Vás tato událost význam?
Jak je podle Vás tato událost vnímaná veřejností?
7. Tolerance české společnosti a postavení sexuálních menšin
Jak podle Vás česká veřejnost nahlíží na sexuální menšiny?
Lze označit českou společnost jako „tolerantní“? (i vůči jiným menšinám)
Proměňuje se vnímání sexuálních menšin? Vnímáte nějakou posun v tomto ohledu?
8. Vnímání aktivismu ve společnosti a v rámci LGBT komunity
Jak podle Vás veřejnost nahlíží na (LGBT) aktivisty?
Co se podle Vás lidem vybaví, když se o někom řekne, že je „aktivista“?
Cítíte ze strany LGBT komunity podporu pro Vaše snažení? Je pro Vás tato podpora důležitá?
Jak Vaše snažení hodnotí příslušníci LGBT komunity?
Má podle Vás „řadový“ člen LGBT komunity pocit, že je zastupován/reprezentován Vaší
organizací, iniciativou…?
Vnímáte provázanost aktivistů a LGBT komunity?
9. Nálada v LGBT komunitě, kolektivní identita
Jak vnímáte aktuální náladu v LGBT komunitě? Mění se?
Souhlasil/a byste s tvrzením, že LGBT komunita je jednotná? Proč ano? Proč ne?
Myslíte si, že LGBT komunita vnímá určité společné zájmy a potřeby?
10. Jsou nějaká témata, kterými jsme se nezabývali a rád byste se o nich zmínil/a.

Příloha č. 6: Seznam participantů (tabulka)
Jméno

Pohlaví

Marta
David
Jan
Ondřej
Eva
Jakub
Anna
Matěj

Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Muž

Jak dlouho se věnuje
aktivismu
5 až 10 let
Méně než 2 roky
2 až 5 let
5 až 10 let
2 až 5 let
2 až 5 let
5 až 10 let
2 až 5 let

Příloha č. 7: Informovaný souhlas (text)

Informovaný souhlas s rozhovorem v rámci diplomové práce
Součástí mé diplomové práce je provedení výzkumných rozhovorů týkajících se LGBT
aktivismu v ČR.
Rozhovor je důvěrný a nikde v diplomové práci nebude uvedeno Vaše jméno nebo jakákoliv
jiné údaje, dle kterých by bylo možné Vás identifikovat.
Rád bych upozornil na to, že rozhovor bude nahráván na nahrávací zařízení a následně přepsán
do písemné podoby. Všechna získaná data budou použita pouze mnou a to výhradně v rámci
mé diplomové práce.
Vaše účast na rozhovoru je dobrovolná a můžete kdykoliv odmítnout odpovědět na položené
otázky či požádat o ukončení rozhovoru.
Dne:
Jméno výzkumníka:
Podpis výzkumníka:
Jméno participanta/participantky:
Podpis participanta/participantky:

