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Jméno a příjmení

Abstrakt
Tato bakalářská práce stručně představuje homoparentalitu v historickém kontextu, zmiňuje se
o registrovaném partnerství, které je s homoparentalitou spjaté a popisuje, jak lze
homomaparentální rodinu založit a jak taková rodina funguje. Hlavním tématem práce je
zkoumání sociálního stigmatu, jak ho definuje Erving Goffman, ve vztahu k homoparentálním
rodinám a jejich dětem. Jedním z cílů práce je zjistit, zda se homoparentální rodiny stávají
objektem sociálního stigmatu, a to na základě výpovědí komunikačních partnerů v
kvalitativních výzkumech publikovaných v zahraničních studiích. Výsledkem je potvrzení
působení sociálního stigmatu na homoparentální rodiny a jejich děti. Druhý cíl práce sleduje
strategie zvládání sociálního stigmatu, které popisuje Goffman. Práce i zde využívá výpovědi
komunikačních partnerů zahraničních studií, ve kterých hledá příklady jednotlivých strategií
chování homoparentálních rodin a jejich dětí. Příklady skrývání i ukazování stigmatu či
spoléhání se na blízké přátele se ve výpovědích vyskytují. Naopak konkrétní případy využívání
stigmatu jako výmluvy či omluvy se ve výpovědích neobjevují.
Klíčová slova
homoparentální rodina, homosexuální rodiče, dítě, sociální stigma, strategie zvládání stigmatu
Abstract
This bachelor thesis shortly introduces homoparentality in history, refers to civil partnership as
a connected topic and also describes the possibilities of homoparental family formation and it’s
functioning. The main topic consists in a relationship between homoparental families and social
stigma on the basis of the theory of Erving Goffman. One of the thesis‘ targets follows the
homoparental families as an object of social stigma based on the respondent’s experiences
included in foreign qualitative studies. The results confirm an influence of social stigma on
homoparental families. The second target follows Goffman’s strategies of coping with social
stigma. The thesis also uses the respondent’s experiences included in foreign qualitative studies
to find examples of using these strategies by homoparental families and their children. Hiding
and showing of the stigma and relying on friends as the examples of strategies are contained.
On the other side stands the social stigma used as an excuse which is not reported.
Keywords
homoparental family, homosexual parents, child, social stigma, strategies of managing stigma
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Úvod
Homoparentální rodiny, tedy takové rodiny, ve kterých se vyskytují rodiče stejného
pohlaví, tedy dvě ženy či dva muži, jsou tématem, které již několik let rozpoutává diskuse nejen
mezi veřejností. Postupem let se stav skutečností, týkajících se homosexuálních jedinců a jimi
založených homoparentálních rodin, pomalu zlepšuje, tito jedinci jsou stále lépe vnímáni a
rodinám jsou otevírány širší možnosti rodinného soužití, jako jsou například adopce dětí. Díky
tomu se v současné době vyskytuje ve společnosti stále více homoparentálních rodin, které
vychovávají děti. Na vyrůstání dětí v homoparentálních rodinách a výchovu dětí
homosexuálními rodiči existují názory, které jsou nakloněny pozitivním nebo naopak
negativním směrem. Tyto názory veřejnosti jsou vnímány homoparentálními rodinami a také
dětmi, které v těchto rodinách žijí a vyrůstají. Především negativní (ale i pozitivní) reakce
veřejnosti často vyvolávají pocity, které ovlivňují způsob chování těchto rodin ve společnosti a
rovněž socializaci dětí.
V této bakalářské práci se zaměříme na homoparentální rodiny a děti, které v takovýchto
rodinách vyrůstají. Nejprve si homoparentální rodiny stručně představíme a řekneme si, jak se
homoparentální rodiny vyvíjely. Zmíníme se také o registrovaném partnerství a manželství,
které je podstatným tématem v souvislosti s homoparentálními rodinami. Dále se budeme
věnovat založení homoparentální rodiny a způsoby, kterými lze založení rodiny provést.
Zaměříme se také na to, jak homoparentální rodina funguje a jaké jsou její specifikace. Další
částí bude rozbor teorie sociálního stigmatu Ervinga Goffmana (2003), pomocí kterého si
objasníme koncepci této teorie a představíme si strategie zvládání sociálního stigmatu a
chování, které tyto strategie provází. V analytické části práce budeme zjišťovat, zda se
homoparentální rodiny stávají objektem sociálního stigmatu a také které strategie chování podle
Goffmana (2003) tyto rodiny a jejich děti využívají v rámci zvládání případného sociálního
stigmatu. Kromě Goffmanovy (2003) teorie využijeme v analytické části i několik odborných
textů, které obsahují výzkumy týkající se homoparentálních rodin. V závěru práce se zaměříme
na interpretaci výsledků analytické části a zodpovíme si výzkumné otázky.
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1 Od rodiny tradiční k rodině homoparentální
Abychom se mohli dále jasně a srozumitelně pohybovat v oblastech problematiky
homoparentální rodiny, měli bychom se alespoň krátce podívat na to, jak se homoparentální
rodina vyvíjela a jakou absolvovala cestu od podoby rodiny tradiční. Zkoumání rodiny
z pohledu sociologie začalo v devatenáctém století, kdy se postupem let formovaly různé
směry, ze kterých bylo nahlíženo na problematiku rodiny a postupně stále více sociologů o
instituci rodiny různým způsobem uvažovalo. O vzniku sociologie rodiny se dá hovořit na
samém konci devatenáctého století vydáním studie o hornických rodinách Frédérickem Le
Playem (Možný, 1999). Tím také začíná období uvědomělého zkoumání ekonomických a
sociologických ohledů problematiky rodiny a objevují se nové empirické metody ke zkoumání
problematiky rodiny (Možný, 1999). V průběhu dvacátého století se v sociologii objevovalo
několik modelů rodiny, jako je například tzv. nukleární rodina Talcotta Parsonse (Možný,
1999). Ta vychází z podoby americké rodiny padesátých let tvořené manželským párem
vychovávajícím děti s jasným funkčním rozdělením mužské a ženské role. Stejně tak tzv.
manželská rodina Williama J. Goodea vychází ve svém předpokladu ze skutečnosti, že rodinu
primárně tvoří muž a žena, mezi kterými by navíc měla panovat jistá rovnost (Možný, 1999).
Víceméně všechny sociologické teorie rodiny, které se objevovaly na scéně sociologického
zkoumání v průběhu minulého století, automaticky předpokládaly v rodině mužskou a ženskou
roli a jejich představitele, to znamená soužití jednoho muže a jedné ženy, kteří rodinu zakládají.
Výrazným zlomem ve společenském chápání rodiny, ve způsobu nahlížení na rodinu a
ve způsobech, kterými byla rodina vědecky zkoumána, mohou být šedesátá a sedmdesátá léta
minulého století. Tou dobou se projevovala, jak říká Možný (2011), tzv. třetí a zatím poslední
sexuální revoluce. Podíváme-li se i na ty předchozí, první sexuální revoluce podle Možného
(2011) prošla Evropou již v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Je spojena s šířením křesťanství
a výrazně ovlivnila především staré antické mravy, jako postoj k homosexualitě a podobu
manželské lásky a dále také sexuální praktiky asijských kmenů, které osidlovaly Evropu v
průběhu stěhování národů nebo i tehdejší kmenové zvyky Slovanů. Tato sexuální revoluce
sjednotila různorodé kulturní dědictví do podoby přísné monogamie párové rodiny, mimo jiné
tabuizovala homosexualitu a postupně prosadila monopol manželství na sex a nerozlučitelnost
manželského svazku (s výjimkou nevěry mužů, pokud byla prováděna formou prostituce).
Druhá sexuální revoluce již nebyla podle Možného (2011) tak výrazná. Objevila se zhruba
v polovině 16. století a změnila především postoje k sexu samotnému (i mimomanželskému) a
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to s tím, že i nadále respektovala monogamickou párovou rodinu jako základní reprodukční
instituci (Možný, 2011). Vraťme se ale k již zmíněné třetí sexuální revoluci. Ta se vzhledem
k předchozím dvěma projevila v poměrně nedávné době a Možný (2011) říká, že byla
odstartována ekonomickou nezávislostí žen, vzrůstem jejich vzdělání a celkové životní úrovně
a hlavním impulzem byly nové a účinné antikoncepční prostředky. „Tato sexuální revoluce
odmítla už radikálně a otevřeně monopol manželství na sex, emancipovala sex nejen od
reprodukce, ale i od romantické lásky, a učinila ho plně legitimním samostatným zdrojem slasti
a novou oporou lidské identity: sex se stal pro mnohé v sekularisované společnosti novým
náboženstvím.“ (Možný, 2011, s. 120) Svou roli zde hrál feminismus a svobodné rozhodování
ženy o svém těle a při výběru partnera, i jen sexuálního. Také se objevovaly pro tehdejší dobu
nové formy sexuálních vztahů, jako například soužití nesezdaných partnerů, skupinová
manželství a skupinový sex a také, pro naše téma velmi důležité, homosexuální vztahy (Možný,
2011).
Homosexuálním jedincům a jejich vztahům a soužití velmi pomohla Americká
psychiatrická asociace, která v roce 1973 vyškrtla homosexualitu ze seznamu nemocí. To
v USA znamenalo začátek zcela nového přístupu ke gay a lesbické minoritě. O dva roky později
se ke stejnému rozhodnutí připojila i Americká psychologická asociace a v roce 1992 i Světová
zdravotnická organizace v Mezinárodní klasifikaci nemocí, čímž se tento krok rozšířil i za
hranice americké společnosti (Polášková, 2009).
Polášková (2009) hovoří o silném ženském vlivu, který se v sedmdesátých letech
minulého století začal objevovat v souvislosti s tím, jak se začaly objevovat diskuse o
homosexuální orientaci, a který poprvé přinesl do psychologického zkoumání pojem „lesbická
matka“. Ač bylo toto spojení pojmů bráno problematicky, stoupenkyně feministického hnutí ho
braly za své a je nepochybné, že právě pojem „matka“ přivádí pozornost k tématu rodiny a
výchovy dětí. Lesbické rodiny začaly být v průběhu let zkoumány a lesbické rodičovství začalo
být často porovnáváno s rodičovstvím heterosexuálním. Sociologové podporující novou formu
rodičovství, konkrétně Stacey a Biblarz (2001, cit. dle Polášková, 2009), přišli se souborem 21
psychologických studií dětí z homoparentálních rodin, pomocí kterých vyšlo najevo, že většina
výzkumů zabývajících se těmito dětmi, zdůrazňuje podobnost s dětmi vychovávanými v tzv.
tradičních rodinách heterosexuálními rodiči, a naopak přehlíží nepatrné, ale poměrně zajímavé
rozdíly. Stacey a Biblarz (2001, cit. dle Polášková, 2009) mají za to, že tento trend je způsoben
nadměrnou opatrností při analyzování výsledků výzkumů a strachem, že by se případné
zjištěné, zveřejněné a komentované rozdíly mohly stát východiskem pro kritiku
8
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homosexuálního rodičovství

jeho odpůrci.

Srovnávání

homosexuálního rodičovství

s heterosexuálním rodičovstvím se ukázalo jako problematické, s čímž se ztotožňovali i
výzkumníci, kteří sami pocházeli z homoparentálních rodin, a objevily se tak návrhy na
upuštění od srovnávání homosexuálního rodičovství s „ideálem“ heterosexuální rodiny a
vnímání odlišnosti jako indikátoru žádoucího nebo nežádoucího vývoje.
V Česku se zkoumání gay a lesbického rodičovství v době, kdy v zahraničí tato témata
získávala na síle a stále více odborných publikací a příspěvků se zabývalo touto problematikou,
nedočkalo stejné míry a intenzity zájmu o tyto nově se objevující formy rodičovství. Dokonce
ani sociologie a psychologie rodiny se ve svých kruzích výrazně nezabývá LGBT (lesbickou,
gay, bisexuální a transsexuální) komunitou v souvislosti s rodičovstvím a výchovou dětí.
Odkazy na toto téma se objevují jen velmi zřídka. Tato skutečnost bohužel přetrvává dodnes,
zkoumání homoparentálních rodin na poli české sociologie a psychologie je oproti světové
sociologii a psychologii stále výrazně pozadu a česky psaných publikací na tato témata je jen
velmi málo. Jak ale zmiňuje Polášková (2009), postupně přibývá alespoň empirických
výzkumů, které se pomocí kvalitativních metod věnují a snaží se popsat problematiku
lesbického mateřství. Polášková ale dodává, že mnohé tyto výzkumy jsou publikovány
s dlouhým časovým horizontem (2009).
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2 Registrované partnerství
K tématu gay a lesbického rodičovství a homoparentálních rodin se poměrně silně a
významně váže tematika gay a lesbického soužití a partnerství, a tudíž i rozšiřování povědomí
o těchto formách vztahů a soužití rozšiřuje povědomí homosexuálního rodičovství. Proto
bychom se měli zmínit i o problematice homosexuálních manželství a různých formách
oficiálního partnerství, jako je partnerství registrované fungující v Česku, ke kterému však
vedla poměrně dlouhá cesta. Nejdříve bychom si však měli ujasnit, co registrované partnerství
znamená a co registrovaným partnerům tato instituce zajišťuje a umožňuje. „Registrované
partnerství jako právní institut upravující soužití dvou osob může být otevřeno jak párům
stejnopohlavním (výlučně), tak i párům heterosexuálním. Práva a povinnosti, které z uzavření
tohoto svazku registrovaným partnerům či partnerkám vyplývají, se v jednotlivých zemích
významně liší. Zatímco někde se svým rozsahem téměř blíží instituci manželství, jinde zákony
registrovaným párům přiznávají jen velmi omezená práva a ve srovnání s manžely je i nadále
podstatným způsobem znevýhodňují.“ (Pechová a kol., 2007, s. 27) Například ve Španělsku,
Švédsku nebo Nizozemsku mohou stejnopohlavní páry uzavírat manželství, přičemž podmínky
a práva jsou stejné jako v případě heterosexuálních párů. Česká republika však homosexuálním
párům tuto možnost nedává a v roce 2006 uzákonila právě registrované partnerství, které se ve
srovnání s manželstvím heterosexuálních párů značně liší. Tento zákon čekal na své schválení
již od roku 1998 a svého prosazení se dočkal po čtyřech neúspěšných pokusech právě v roce
2006. Samotný zákon je výsledkem mnoha kompromisů (Pechová a kol., 2007).
Registrované partnerství v Česku je často bráno jako symbolické, to znamená, že přijatý
zákon o registrovaném partnerství má za úkol akceptovat a poukázat na to, že svazky
homosexuálních párů mají stejnou hodnotu jako svazky heterosexuálních párů a potřebují tak i
patřičnou právní podporu a oporu ze strany státu. To nicméně nemění skutečnost, že
registrovaní partneři mají v Česku oproti manželům jen omezená práva, která samotné
registrované homosexuální páry zčásti nehodnotí jako velký problém, na druhé straně v části
z nich vidí problém zásadní (Pechová a kol., 2007). Příkladem takovýchto problematických
rozdílů může být například společné jmění partnerů, které v případě registrovaného partnerství
nevzniká. Stejně tak některé oblasti daňového práva v registrovaném partnerství jsou pro
registrované partnery oproti manželství velmi znevýhodňující. Oblastí, ve které se
pravděpodobně snáší kritika na registrované partnerství nejvíce, je rodinné právo, a to
konkrétně rodičovská práva, adopce, výchova dětí a reprodukční práva (Pechová a kol., 2007).
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3 Homoparentální rodina
3.1 Založení homoparentální rodiny
V diskusích o homoparentálním rodičovství stále existuje a přetrvává mnoho pověr o
tom, co je z hlediska rodičovství a výchovy dětí normální a co je pro samotné děti nejlepší.
V současné době již existuje značné množství výzkumů a publikací, které dokazují, že výchova
dítěte dvěma muži či dvěma ženami, tedy partnery stejného pohlaví, nijak výrazně neovlivňuje
celkový psychický stav dítěte, nezpůsobuje dítěti žádné emoční poruchy nebo poruchy chování
(Nedbálková, Polášková, 2004) a mnohem důležitější jsou tak jiné faktory, jako například
kvalita rodinných vztahů, socioekonomická situace rodiny, etnická příslušnost apod.
(Pattersonová, Russel, Wainrightová, 2004). Že si mnoho homosexuálních párů, stejně jako
mnoho heterosexuálních párů, přeje založit rodinu a vychovávat děti, je přirozené. Možnosti
založení rodiny a výchovy dětí stejnopohlavními páry jsou v Česku stále značně omezené.
3.1.1 Biologické rodičovství
Polášková (2009) rozlišuje 2 způsoby vzniku gay a lesbického rodičovství. Tím prvním
je biologické rodičovství, jehož nejjednodušší formou je vznik takového rodičovství
prostřednictvím heterosexuálního pohlavního styku. Přestože je tato forma jednou z mála
legálních forem vzniku rodičovství, je také značně problematická, jelikož je nutné podstoupit
intimní kontakt s osobou opačného pohlaví, kterou se podle Poláškové (2009) často stává
například blízká známá osoba. Pokud se budoucí rodič rozhodne pro neznámý sexuální kontakt,
i tak je následně obtížné zachovat anonymitu. Běžnější podobou této formy biologického
rodičovství je vznik rodičovství v rámci předchozího heterosexuálního vztahu (často
manželství) ještě před tzv. coming outem, tedy otevřením své sexuální orientace svému okolí.
Další biologickou podobou vzniku homosexuálního a v tomto případě hlavně
lesbického rodičovství jsou metody asistované reprodukce. Zde však původní smysl a účel
asistovaných reprodukcí, kterým je pomoc neplodným párům, a které tuto metodu využívají
jako poslední možný způsob početí dítěte, naráží na skutečnost, že lesbické matky tuto metodu
často využívají jako primární. Heterosexuální páry vidí v neúspěšnosti početí dítěte pocit
selhání a společenské stigmatizace, přičemž stejný pocit, i když zmírněný, vidí i v asistované
reprodukci. U lesbických matek, pro které asistovaná reprodukce představuje volbu primární,
se pocit selhání neobjevuje. Lesbické matky však podstupují v rámci zájmu o asistovanou
reprodukci značné množství omezení, které se v různých zemích liší. V některých zemích a
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centrech specializovaných na formy asistované reprodukce lesbické matky odmítají, v jiných,
jako například v Belgii, Finsku či Velké Británii, se na lesbickou klientelu dokonce orientují
(Polášková, 2009).
V České republice nejsou na pracovištích, které tyto formy oplodnění s medicínskou
asistencí provádějí, tyto způsoby oplodnění pro lesbické ženy a jednotlivkyně oficiálně
přístupné. Stává se tak, že české lesbické ženy, které touží po rodičovství, cestují za asistovanou
reprodukcí do zahraničí (Polášková, 2009).
Polášková (2009) se také zmiňuje o tzv. náhradním (surogátním) mateřství, které je na
celém světě značně kontroverzní, v Česku není povolené, a bývá mylně označováno jako
primární metoda pro gay rodičovství (zde ve smyslu dvou mužů). Zamykalová (2003)
vysvětluje, že tento způsob placené služby je eticky i právně problematický a také poměrně
náročný a není tak příliš rozšířený. Existuje dvojí pohled na problematiku náhradního mateřství,
jeden jako podoba altruistického daru jedné ženy druhé ženě a druhý jako vykořisťování žen
z nižších společenských vrstev, které toto mateřství podstupují dobrovolně za vidinou
finančního zisku. Náhradní mateřství je povoleno pouze ve Spojených státech amerických
(Zamykalová, 2003).
3.1.2 Nebiologické rodičovství
Kromě různých forem biologického rodičovství popisuje Polášková (2009) i tzv.
nebiologické rodičovství nebo také sociální rodičovství. To obnáší formy náhradní rodinné
péče v podobě adopcí nebo pěstounské péče. Tyto formy rodinné péče se v poslední době
značně rozšiřují především v USA, kde průzkum adopčních agentur ukázal, že téměř dvě třetiny
z nich respektují a registrují homosexuální žadatele a u 40 % agentur byla zaznamenána
zkušenost s umístěním dítěte do domácnosti takového páru (Polášková, 2009). V České
republice je situace jiná. V naší zemi, pokud si chce samostatná a svobodná osoba, ať muž či
žena, adoptovat dítě a splňuje podmínky pro adopci, pravděpodobně nenarazí na žádný
problém. V případě páru, který uzavřel registrované partnerství je ale situace složitější. Osoba
v registrovaném partnerství může adoptovat dítě pouze jako jednotlivec, dvě osoby jako pár již
o adopci žádat nemohou.
Nebiologické rodičovství může vzniknout i adoptováním biologického dítěte partnera
(pojem „partner“ chápejme v textu v mužském i ženském rodě), se kterým je daná osoba
v registrovaném partnerství. Tento způsob funguje obdobně jako v manželství, kdy manžel či
manželka může adoptovat dítě svého protějšku. Jako v předchozích případech, i v tomto se
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právní úprava v různých zemích liší. Možnost adoptovat dítě partnera (např. z jeho předchozího
heterosexuálního manželství) výrazně pozitivně ovlivňuje stabilitu v rodině a posiluje jistotu
dítěte, že s případným koncem partnerství rodičů nekončí jeho vztah k blízké osobě. Partner
biologického rodiče se totiž stává stejně právoplatným rodičem dítěte. V Česku registrované
páry tuto možnost nemají. Registrovaným partnerstvím vzniká partneru biologického rodiče,
pokud žijí ve společné domácnosti, povinnost se o dítě starat, zabezpečit ho a vyživovat ho
stejně, jako by byl jeho právoplatným rodičem. Zákon však neumožňuje tento vztah mezi
dítětem a partnerem biologického rodiče právně upravit a homosexuální registrované rodiče tak
znevýhodňuje. Zásadní problém potom vzniká úmrtím biologického rodiče, jelikož nastává
situace, kdy je dítě svěřeno do péče některé z osob z rodiny biologického rodiče, a je tak
vytrženo že svého prostředí, na které je dlouhodobě zvyklé. Podobná situace může nastat po
rozpadu registrovaného partnerství, kdy biologický rodič dítěte, který má dítě ve své péči, může
zamezit styku svého dítěte s bývalým partnerem, i přestože k sobě mohli mít v době existence
vztahu vzájemně velmi silné pouto. Problematické je i dědické právo nebo právo na informace,
které partner biologického rodiče nemá (Beňová a kol., 2007).

3.2 Specifikace a fungování homoparentální rodiny
I přestože v mnoha státech není pro homosexuální páry snadné rodinu založit, existuje
velké množství párů, které se pro tento krok rozhodnou. Motivací k založení rodiny se zabývá
výzkum Bosové a kolegů (2003), kteří zkoumali rozdíly v touze a motivaci k rodičovství mezi
rodinami homoparentálními, konkrétně lesbickými, a rodinami heterosexuálními. Ukázalo se,
že lesbické matky vidí v mateřství motiv štěstí, který je významně silnější než u matek
heterosexuálních. V porovnání lesbických matek biologických a sociálních (partnerky
biologických matek), se rovněž motivace k založení rodiny a motiv štěstí ukazují jako silnější
u matek biologických. Druhým výrazným rozdílem je motiv identity matky, který byl naopak
silnější u matek heterosexuálních než u matek lesbických. Celkově lesbické matky, ať
biologické či sociální, přemýšlejí o založení rodiny intenzivněji a více se zabývají důvody, proč
se stát matkou než matky heterosexuální. Polášková (2009) podotýká, že rodičovství lesbických
párů bývá často předmětem jejich konfliktů a může se tak stát rizikovým faktorem partnerského
fungování. Heterosexuální partnerství tyto konflikty ve větší míře neprovází, a to z hlediska
normativních očekávání společnosti.
Jedna z nejsložitějších situací, kterou musí stejnopohlavní rodiče řešit, když založí
rodinu a chtějí vychovávat jedno nebo více dětí, se týká otevřenosti rodiny vůči okolí.
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Polášková (2009) říká, že podle Lairda (1998, cit. dle Polášková, 2009) se jedná o krok, který
poměrně výrazně zasáhne vztahy v rodině. Rozhodování o seznámení okolí se skutečností
homoparentality je ovlivněno posuzováním rizik a zisků plynoucích z tohoto učinění, přičemž
dopad na život dětí se stává tím hlavním aspektem (Perleszová a kol., 2006). Perlezsová s jejími
kolegy (2006) ve svém výzkumu zjistili, že lesbické matky velice pečlivě vybírají, komu
informaci o stejnopohlavním rodičovství sdělí. Tento výběr závisí na prostředí, kterého se týká,
přičemž například školy či zdravotnická zařízení patří k těm, která lesbické matky považují za
zásadní. Otevřenost homoparentální rodiny podle Perlezsové a kolegů (2006) také velmi záleží
na způsobu založení rodiny. Například plánované lesbické rodiny bývají vůči svému okolí
otevřenější než stejnopohlavní rodiny matek, které dítě počaly v předchozím heterosexuálním
vztahu. Je to z důvodu vyjasněnější identity leseb, které byly se svou sexuální orientací
uvědomělé již před založením rodiny. Polášková (2009) zmiňuje i negativní působení
zažívaného stresu, a naopak pozitivní působení kvality vztahu s vlastními rodiči na otevřenost
lesbických žen a jejich rodin ke svému okolí. Nakonec i narůstající počet homoparentálních
rodin v průběhu uplynulých let, pomáhá těmto rodinám k větší otevřenosti vůči okolí.

3.3 Genderové role a kvalita partnerského vztahu
Role rodičů homoparentálních rodin jsou často diskutované téma v souvislosti
s rodičovstvím homosexuálních partnerů. Existuje obecně obava, že dvě ženy či dva muži jako
rodičovský pár nedokáží dítěti poskytnout přiměřené vzory mužských a ženských rolí
(Polášková, 2009). Goldberg (2005) vyjadřuje myšlenku, že existence biologické a citové
vazby dítěte s biologickou matkou je důležitější než skutečnost, zda je dítěti poskytnuta mužská
a ženská role (Goldberg, 2005 cit. dle Polášková, 2009). Primární pečovatelkou se ukazuje být
matka biologická, zatímco její partnerka častěji zaopatřuje rodinu ekonomicky. Péče o dítě se
však v homoparentální rodině jeví jako rovnoměrněji rozdělená než v heterosexuální rodině,
přičemž rovnoměrnost rozdělení rolí přispívá spokojenosti ve vztahu a adaptaci dětí
(Polášková, 2009).
Z výzkumů je patrné, že dítě v homoparentální rodině má značný pozitivní vliv na
kvalitu partnerského vztahu rodičů. Pattersonová (2002, cit. dle Polášková, 2009) zjistila, že
kvalita vztahu lesbických matek je vlivem dítěte dokonce lepší než kvalita vztahu
heterosexuálních rodičů. Tento aspekt, tedy přítomnost dítěte v domácnosti a společná
výchova, je významnější než délka soužití partnerů nebo otevřenost rodiny k okolí, o které jsme
se již zmínili.
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3.4 Širší rodina a sociální opora
Založení rodiny homosexuálním párem a vznik homoparentálního rodičovství se ve
značné míře týká i širších okruhů rodiny, jako jsou především rodiče a případně sourozenci.
Nejzávažnější rozpory vznikají podle Vanfraussenové a kolegů (2003) v případě rodin, kde
rodiče biologické matky nepovažují partnerku své dcery za plnohodnotného rodiče, a naopak
rodiče sociální matky nepovažují dítě za svého plnohodnotného potomka. Na druhé straně to
bývá právě matka biologické matky, která se stává zdrojem opory. Ze strany heterosexuálních
rodin se lesbické matky necítí být plně přijímány a svým blízkým a přátelům, kteří nemají děti,
se může nová matka i se svou partnerkou odcizit z důvodu různých zájmů. Homosexuální
rodiče se tak ocitají v jakémsi meziprostoru. Podle Poláškové (2009) s touto situací často
budoucí homosexuální rodiče počítají a předem si pojišťují svou síť přátel a rodiny, která jim
bude po narození dítěte dostatečnou oporou.

3.5 Výchova dětí
Je evidentní, že homoparentální rodina je na první pohled jiná než rodina založená
heterosexuálními partnery a je tedy pochopitelné, že výchovné strategie mohou mít v těchto
rodinách různou podobu. Co se týče kvality interakce sociální matky s dítětem srovnaná
s kvalitou interakce otce s dítětem v heterosexuální rodině, sociální matky z homoparentálních
rodin vykazují kvalitu interakce vyšší (Breaways a kol., 1997 cit. dle Polášková, 2009).
Lesbické matky, a to ať jde o matky biologické nebo sociální, jsou matkami dovednějšími
v efektivnosti rodičovství, méně často používají fyzické tresty, lépe vytvářejí a dodržují
pravidla a také bývají otevřenější v otázkách sexuality a jiných intimních témat. V lesbických
rodinách se také u dětí nevyskytuje tendence vybírat jednoho rodiče (jednu matku) pro sdílení
osobních témat, jak se jeví v rodinách heterosexuálních (Polášková, 2009). Je pravděpodobné,
že tyto skutečnosti jsou důsledkem omezenějších možností vzniku rodičovství u
homosexuálních párů, které se tak k výchově dítěte více připravují a věnují se dítěti s větší
intenzitou, jelikož pro ně zplození potomka není ještě před vznikem rodičovství tak
samozřejmou věcí jako u heterosexuálních párů. Stejný efekt se však může projevovat u těch
heterosexuálních párů, které měly s početím dítěte problémy.

3.6 Proč je lesbických matek více než gay otců?
Možnosti rodičovství homosexuálních párů a registrovaných partnerů jsou poměrně
omezené. Lesbické matky mají situaci o něco příznivější než mužské dvojice, kterým není
15

Pavel Giebel, Homoparentalita jako sociální stigma

z biologického hlediska umožněno využít forem asistované reprodukce, a gay rodičovství tak
vzniká pouze v případě, že alespoň jeden z partnerů má již dítě z předchozího heterosexuálního
manželství.
Vzhledem k širším možnostem lesbických žen k založení homoparentální rodiny se ve
společnosti vyskytují ve značné většině právě homoparentální rodiny, kde se vyskytují jako
rodiče dvě lesbické ženy. Z důvodu většího počtu rodin založených lesbickými matkami se tyto
rodiny stávají objekty výzkumů častěji než rodiny založené dvěma homosexuálními muži.
V zemích, kde jsou povoleny adopce homosexuálními páry se gay párů, které založily
homoparentální rodinu, vyskytuje více. V Česku se tyto podoby homoparentálních rodin
pravděpodobně rozšíří v případě schválení této možnosti.
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4 Koncepce sociálního stigmatu Ervinga Goffmana
V následující částí práce se budeme věnovat teorii sociálního stigmatu Ervinga
Goffmana (2003), který o něm pojednává v publikaci Stigma: Poznámky o způsobech zvládání
narušené identity. Jak název napovídá, Goffman (2003) v knize popisuje, co stigma znamená,
jaké má podoby, jak vzniká a jaké strategie lidé používají k tomu, aby se s ním vyrovnali.
Informace z Goffmanovy (2003) knihy použijeme pro to, abychom analyzovali, zda
homoparentální rodiny ve společnosti trpí sociálním stigmatem. Dále si Goffmanovy (2003)
strategie rozdělíme do několika skupin a budeme zkoumat, které z nich homoparentálních
rodiny používají, pokud potvrdíme, že sociálním stigmatem trpí.

4.1 Sociální stigma
Podle Goffmana (2003) rozumíme pod pojmem stigma silně diskreditující atribut.
Tento atribut se stává stigmatem, zvláště pokud je jeho dopad velmi rozsáhlý. Goffman (2003)
ho také označuje jako selhání, nedostatek nebo handicap. V případě homoparentálních rodin
bychom však pojmy selhání, nedostatek či handicap používat neměli, neboť homoparentalitu
nevystihuje ani jeden z těchto výrazů. Pokud bereme jako předpoklad, že homoparentální
rodina není žádným způsobem méněcenná oproti rodině heterosexuální, měli bychom si stigma
v případě homoparentálních rodin označit jako „odlišnost“. Tento termín vystihuje skutečnost,
že se homoparentální rodina liší od heterosexuální, nikoli však negativně.
Goffman (2003) operuje s pojmem „normální“. Normálními označuje ty, kteří se nijak
nevzdalují od toho, co běžně společnost očekává (Goffman, 2003). Výraz „normální“ lze tedy
celkem snadno spojit s pojmem „očekávané“. Předpokládáme-li tedy, že homoparentální
forma rodiny může být objektem sociálního stigmatu, mělo by platit, že homoparentální
rodina je ve společnosti něco méně očekávaného než rodina heterosexuální. Přihlédnemeli k tomu, že homoparentálních rodin je ve společnosti o poznání méně, jsou tedy takové rodiny
méně očekávané a objektem sociálního stigmatu se stát mohou.
Každý jedinec s určitým sociálním stigmatem zažívá podobné situace a má podobné
zkušenosti s chováním a postoji svého okolí vůči jeho odlišnosti. Každý takový jedinec
prochází jistou socializací, během které zjišťuje, jaký mají lidé obecně pohled na svět, získává
představu o identitě běžného „normálního“ světa a vidí, jak vypadá různým způsobem
stigmatizovaný jedinec. Na základě toho si uvědomuje svou odlišnost a spatří ve svém případě
stigmatizovaného jedince (Goffman, 2003). Goffman (2003) dále popisuje čtyři socializační
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vzorce, které nazývá „morální kariéra“. První z nich souvisí s vrozeným stigmatem. Tato
socializace bývá spojena již s primární socializací jednice. V případě homoparentálních rodin
bychom mohli tento vzorec použít u dětí, které se v takové rodině narodí a jsou jí vychovávány.
Dítě již od doby, kdy začne vnímat okolní svět a heterosexuální rodiny, které jsou ve společnosti
běžnější, si uvědomuje, že se liší tím, že má dvě maminky či dva tatínky. Stejné skutečnosti si
mohou všimnout i jiné děti a mohou začít klást otázky a být touto skutečností ovlivněny ve
svém chování. Druhý vzorec Goffman (2003) spojuje přímo s rodinným (a sousedským)
kruhem, který má chránit své dítě, trpí-li ve společnosti nejen svých vrstevníků sociálním
stigmatem. Tímto kruhem lze dítě ochránit od negativních okolních vlivů a působení stigmatu,
a to alespoň do doby, než dospěje a tento rodinný kruh opustí. Dítě vyrůstající v homoparentální
rodině začne pravděpodobně svou odlišnost vnímat poměrně brzy, a to již například v mateřské
škole. Ideál rodiny jako matky, otce a dětí je zažitý v různých kulturních podobách a dítě se
s ním setkává odmalička. Zjištění své odlišnosti a s ní souvisejícího sociálního stigmatu tak
nemusí být pro dítě z homoparentální rodiny tak nárazové a šokující. To, jak popisuje Goffman
(2003) v případech jiných stigmat, přichází například ihned v první den školy. Homosexuální
rodiče by své dítě měli v takových chvílích o to více psychicky podporovat.
Jako třetí vzorec Goffman (2003) popisuje situaci, kdy je daný jedinec stigmatizován
až v pozdějším věku. V tomto případě již takový jedinec ví, co je ve společnosti považováno
za „normální“ a jak vypadá osoba stigmatizovaná. Po změně tak může být těžké znovu nalézt
svou identitu. Příkladem může být dítě, které vyrůstá v heterosexuální rodině, jeho rodiče se
rozvedou a dítě připadne do péče rodiče, který si najde partnera stejného pohlaví a založí s ním
homoparentální rodinu. Toto dítě se tak najednou ocitá v situaci, kdy je stigmatizováno, i když
předtím nebylo. Čtvrtým a posledním vzorcem je podle Goffmana (2003) situace, kdy je
stigmatizovaný naučený fungovat v určité společnosti určitým způsobem a změní prostředí, ve
kterém žije. Tím se může změnit i společnost, ve které od doby změny funguje. Tato společnost
může považovat jiné vzorce chování za „normální“ a očekávané a daný stigmatizovaný jedinec
si musí osvojovat nové způsoby fungování ve společnosti. Zde by nasazení Goffmanovy (2003)
teorie na problematiku homoparentálních rodin platilo například v případě přestěhování rodiny
z jednoho místa do místa, kde jsou homoparentální rodiny akceptovány jinak. Se změnou
bydliště by se tak muselo určitým způsobem změnit fungování této rodiny a její vystupování
na veřejnosti. Podobnou situací může být i například přechod dítěte z homoparentální rodiny
do jiné školy, kde je jiný kolektiv dětí a jiný personál, který může mít na homoparentální
podobu rodiny jiný pohled. I v tomto případě by dané dítě i s rodinou bylo nuceno změnit své
vzorce chování.
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Důležité je zmínit a objasnit pojmy diskreditovaný a diskreditovatelný a chápat jejich
význam tak, jak je definuje Goffman (2003). V případě diskreditované osoby se předpokládá,
že její odlišnost je známa jejímu okolí a tato osoba čelí sociálnímu stigmatu a většinou si tuto
skutečnost uvědomuje. Na druhé straně diskreditovatelná osoba pociťuje sama svou odlišnost,
avšak tato odlišnost nemusí být známa jejímu okolí. Taková osoba tak nemusí přímo čelit
sociálnímu stigmatu, často však žije ve strachu, kdy se její odlišnost projeví a sociální stigma
tak začne ze strany společnosti působit (Goffman, 2003). Diskreditovatelní jedinci se mohou
často uchylovat k usilovnému skrývání své odlišnosti. Ta však patří mezi strategie zvládání
stigmatu, o kterých bude řeč později.

4.2 Přijetí společností
Největším problémem stigmatizovaného neboli diskreditovaného, je problém přijetí.
Toto přijetí je chápáno jako přijetí společností a lidmi, kteří se okolo stigmatizovaného pohybují
a interagují s ním. Z důvodu viditelných odlišností stigmatizovaného mu jeho okolí neprojevuje
takovou úctu, jaké by se mu dostávalo, kdyby jeho diskreditujících odlišností nebylo. Daný
stigmatizovaný si tak na základě toho uvědomuje svůj diskreditující atribut a chápe odmítavé
postavení jeho okolí (Goffman, 2003). Skutečnost, zda společnost odlišujícího se jedince přijme
nebo nepřijme, je rozhodující pro to, zda danou odlišnost považujeme za sociální stigma. Pokud
se v okolí jedince vyskytují negativní reakce na jeho odlišnost, můžeme říci, že tato odlišnost
je původcem stigmatu. I když danou odlišnost považujeme za sociální stigma, neznamená to
však, že se ve společnosti vůči stigmatizovanému jedinci neobjevují i pozitivní reakce.
Zjistíme-li tedy v analytické části, že se vůči homoparentálním rodinám či jejich dětem
objevují v jejich okolí ve větší míře negativní reakce zaměřené právě na skutečnost
homoparentality, můžeme homoparentalitu označit za sociální stigma, jak jej definuje
Goffman (2003).

4.3 Strategie chování stigmatizovaných jedinců
4.3.1 Otevřenost vůči okolí – neskrývání stigmatu
Když si stigmatizovaný uvědomí svou situaci, může mít tendenci o nápravu či změnu
své odlišnosti, kterou sám považuje za příčinu reakcí okolí, aby se tak sociálního stigmatu
vnímaného ze strany společnosti zbavil. Jednou z forem je zmírnění nebo úplné odstranění
odlišnosti (Goffman, 2003). To ovšem v případě homosexuálních rodičů nelze. U dětí se však
může objevit situace, kdy se dané dítě rozhodně odejít z homoparentální rodiny například
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k prarodičům či druhému biologickému rodiči (pokud je žijící a známý), aby tak svou odlišnost
odstranilo. Jakýmsi opačným efektem je podle Goffmana (2003) takové chování
stigmatizovaného, kterým chce ukázat svému okolí a společnosti, že je stejně způsobilý
k činnostem, které nejsou s jeho odlišností běžně spojovány a očekávány. V těchto případech
můžeme zaznamenat i větší snahu v dokazování způsobilosti k takovým činnostem. Příkladem
mohou být, jak jsme si již říkali, lesbické matky, které jsou dovednější v efektivnosti výchovy
dětí a také důslednější ve vytváření a dodržování rodinných pravidel (Polášková, 2009). Mohou
tak podvědomě i vědomě dokazovat svému okolí, že jsou rovnocennými matkami a
rovnocennými rodinami ve srovnání s heterosexuálními rodinami, které jsou ve společnosti
považovány za normu. Goffman (2003) ještě popisuje situaci, kdy stigmatizovaný využívá
svého stigmatu jako omluvu či výmluvu neúspěchu v okamžiku, kdy za daný neúspěch
jedincova odlišnost nemůže.
Okolí stigmatizovaného jednice, které s takovou osobou soucítí a nevystavuje ji
sociálnímu stigmatu, Goffman (2003) označuje jako soucítící. Soucítící osoby jsou osoby se
stejnou odlišností a trpící ve společnosti stejným sociálním stigmatem. Tito lidé si mohou být
navzájem oporou, mohou se navzájem vyslechnout a postěžovat si a mohou si také předávat a
sdělovat různé strategie vypořádání se s danou odlišností a sociálním stigmatem. Daný jedinec
se bude v přítomnosti stejně odlišné osoby cítit bezpečně, jistě a uvolněně. Takovou skupinou
soucítících mohou být pro homoparentální rodiny jistě jiné homoparentální rodiny, které ve
větší či menší míře trpí stejným sociálním stigmatem, které se může lišit v závislosti na místě
bydliště takové rodiny. Stejně tak děti homosexuálních rodičů si mohou rozumět s jinými dětmi
ze stejných rodin, a mohou si tak předávat zkušenosti se strategiemi, pomocí kterých se se
sociálním stigmatem vyrovnávají. Goffman (2003) však vnímá i opačnou stránku věci a
vysvětluje, že se stigmatizovaný jedinec může cítit ve skupině stejně stigmatizovaných lidí
postupně více a více nepříjemně a začne si postupně více uvědomovat svou odlišnost a přílišné
zaměření na danou odlišnost se samotné stává jakýmsi „trestem“ (Goffman, 2003).
Homoparentální rodina se tak může od ostatních homoparentálních rodin distancovat.
Spojovaní se stejnými rodinami může být nepříjemné z důvodu zesilování pocitu odlišnosti od
rodin heterosexuálních a následné posilování sociálního stigmatu.
Druhou skupinou soucítících jsou podle Goffmana (2003) tzv. zasvěcení. To jsou
osoby, které sice daným sociálním stigmatem netrpí, jsou však dostatečně seznámeni se
způsobem života stigmatizovaného a berou ho jako člověka, který se ničím neliší. Jeho
odlišnost nevnímají a nevysílají tak diskreditovanému známky stigmatu. Je ale důležité, aby
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tzv. zasvěcená osoba byla přijata i samotným stigmatizovaným jedincem. Zasvěcení se
vyskytují podle toho, kde se stigmatizovaná osoba vyskytuje, kde vykonává nějakou činnost
apod. (Goffman, 2003). V případě homoparentálních rodin, a především jejich dětí, se dá
očekávat, že zasvěcenou osobou se stane například personál školy, jako jsou například učitelé
a ředitel. Mohou být i pracovníci zdravotních zařízení, úřadů a jiných institucí, avšak v těchto
případech to může být značně individuální, např. podle míry potřeby zdravotních vyšetření,
hospitalizace. V případě rodičů se mohou zasvěcenými stát i například kolegové ze zaměstnání,
či blízcí přátelé, i bezdětní homosexuálové. Druhým typem zasvěcených jsou podle Goffmana
(2003) sociálně spříznění lidé, především širší rodina a příbuzní. Zasvěcení mohou být stejně
jako soucítící velmi důležití v životě stigmatizovaných osob a mohou svým porozuměním
stigmatizovaným osobám značně pomoci. Může se však také stát, že zasvěcení začnou časem
pociťovat v určité míře stejné sociální stigma, a to na základě přátelství či rodinného spříznění
s osobou prvotně stigmatizovanou (Goffman, 2003). Například rodiče homosexuálních rodičů
tak mohou pociťovat ze strany společnosti sociální stigma z důvodu toho, že jejich dítě žije
s partnerem stejného pohlaví a vychovává s ním dítě, což se vymyká tomu, co společnost
očekává.
4.3.2 Otevřenost vůči okolí – předstírání a skrývání stigmatu
Během socializace a dlouhodobějšího fungování stigmatizovaného jedince dochází
k osvojení určitých strategií, díky kterým dokáže ve společnosti fungovat a dokáže tak
zmírňovat samotné stigma nebo alespoň jeho účinek. V případech, že se toto jedinci nedaří,
osvojuje si různé únikové strategie, díky kterým se alespoň jemu samotnému ve společnosti
funguje lépe.
Goffman (2003) tyto strategie spojuje s předstíráním a říká, že toto předstírání značně
souvisí s viditelností daného stigmatu a je klíčovým faktorem. Viditelnost stigmatu lze vymezit
na pomyslné škále, která však nemusí být jednoznačná a může být silně individuální. Goffman
(2003) udává příklady bývalých pacientů psychiatrických léčeben, na kterých jejich odlišnost
není tak patrná, a na druhé straně slepce, na kterých je jejich odlišnost vidět ihned. V případě
homoparentálních rodin a jejich dětí je situace neurčitá a může být stejně tak na jedné straně
škály jako na té druhé. Viditelnost homoparentální rodiny se může lišit na základě chování a
vystupování dané rodiny navenek a například také v závislosti na prostředí, ve kterém se
vyskytuje. Pro představu, nakupuje-li homoparentální rodina s dětmi v obchodě, nebo se
prochází v parku, nemusí být pro kolemjdoucí jasné, že se jedná o rodinu a tato rodina tak není
vystavena sociálnímu stigmatu. Na druhé straně například u lékaře či ve škole, kde jsou jako
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rodiče uvedeni lidé stejného pohlaví, může být pro personál zdravotnického zařízení či školy
jasně patrné, že se jedná o homoparentální rodinu.
Lidé stigmatizovaní mají na výběr, zda se budou snažit své stigma skrývat a unikat tak
reakcím společnosti na jeho odlišnost, nebo ho skrývat nebudou a svému stigmatu budou čelit
přímo. Jak říká Goffman (2003) různá stigmata lze pochopitelně skrývat v různé míře, což
souvisí s viditelností stigmatu. Skrývání homoparentální podoby rodiny může i nemusí být pro
rodinu a její děti snadné a rovněž souvisí s viditelností a příklady, které jsme si uvedli
v předchozím odstavci. Největší problém v rámci skrývání své odlišnosti vidí Goffman (2003)
v případě přátel stigmatizovaného jedince. Následné odhalení negativně ovlivňuje současnou
sociální situaci a již navázané vztahy, a to i do budoucnosti. Úsilí skrývat odlišnost a vyvarovat
se tak stigmatu se mohou zafixovat jako součást jedincovy identity.
Snaha o skrývání svého stigmatu může být také ovlivněna, jak říká Goffman (2003),
skutečností, že osoba, se kterou stigmatizovaný jedinec interaguje, ví o tomto stigmatu, přičemž
stigmatizovaný jedinec si toho není vědom. Nastává tak situace, kdy se jedinec snaží před touto
osobou skrývat svou odlišnost, i když o ní tato osoba již ví. Ani jeden z účastníků interakce
však nedá nic najevo například ze strachu z reakce toho druhého. Může tak vznikat, řekněme,
zbytečné napětí.
V rámci skrývání stigmatu popisuje Goffman (2003) také tzv. úplné skrývání či
předstírání. Je to stav, kdy jedinec ví o své odlišnosti jen on sám a nikdo jiný. V případě
homoparentálních rodin však úplné skrývání není možné, a to z důvodu nutnosti interakce
rodiny se svým okolím. Děti vychovávané homosexuálním párem by však k tomuto stavu vůči
svým vrstevníkům mohly dojít a skrývat tak podobu rodiny, ve které žije. I v tomto případě by
to však pro dítě nebylo jednoduché a mohlo by pro něj takové chování být stresující a bylo by
mu pravděpodobně nepohodlné.
Goffman (2003) uvádí příklady tří typů míst, do kterých stigmatizovaný jedinec
přichází při každodenním fungování ve společnosti. Prvním místem je místo nepatřičné nebo
zakázané. Z tohoto místa je stigmatizovaná osoba vykázána. Homoparentální rodiny by tak
například nemusely být vítány například v církevních institucích, kde jediný platný vzor rodiny
představuje muž a žena vychovávající děti. Na druhé straně existují místa, na kterých je se
stigmatizovanými zacházeno s až přílišnou a přehnanou opatrností. Třetím a posledním
místem je takové místo, kde stigmatizovaný stojí svobodně a nemusí svou odlišnost skrývat a
zároveň ani nemusí spolupracovat na přehnané snaze přehlížet svou odlišnost. Takovýmto
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místem může podle Goffmana (2003) být společnost se stejným či podobným stigmatem. Pro
homoparentální rodiny by tuto společnost představovaly jiné homoparentální rodiny nebo i
komunita homosexuálních jedinců.
Jedinci, kteří skrývají svou odlišnost, aby se tak co nejvíce vyhnuli sociálnímu stigmatu,
bývají vystavení situacím, ve kterých jsou nuceni lhát. Toto lhaní z předstírání pramení ze
snahy nedat nikomu nejmenší záminku myslet si, že je něco jinak a že je daný jedinec nějakým
způsobem odlišný. Zahrnuje to i situace, kdy stigmatizovaní jedinci vtipkují společně
s ostatními na adresu své vlastní odlišnosti jen proto, aby ji skryli (Goffman, 2003).
Homosexuálové se tak například mohou posmívat homosexuálům, jen když jim to zajistí to, že
na jejich homosexualitu nikdo nepřijde. Děti z homoparentálních rodin by se tak mohly přidávat
ke svým vrstevníkům v situacích, kdy kritizují a pomlouvají rodiny, kde jsou rodiči dva muži
či dvě ženy. Nikdo by je tak nepodezíral, že ze stejného uspořádání rodiny pocházejí.
Někteří stigmatizovaní jedinci se snaží svou odlišnost skrývat v takové míře, až se toto
skrývání stane jakýmsi chorobným skrýváním. Někteří takoví jedinci mají již naučené různé
rituály a projevuje se u nich extrémní sebekontrola, aby nedali najevo svou odlišnost a
vypadali pro ostatní lidi „normálně“. Někteří se také mohou zdržovat v blízkosti místa, na
kterém si mohou odpočinout a nemusí být ve střehu a příliš se kontrolovat (Goffman, 2003).
Pro členy homoparentální rodiny může být tímto místem domov, ve kterém se skryjí před
ostatními lidmi. V případě, že by homoparentální rodina chtěla své rodinné uspořádání zcela
skrýt před svým okolím, museli by tuto extrémní snahu projevit všichni členové rodiny. I přesto
je docílení tohoto stavu téměř nemožné.
Skrývání symbolů stigmatu také často provází používání tzv. disidentifikátorů
(Goffman, 2003). Za disidentifikátory se dají považovat znaky chování, které zakrývají
odlišnosti daného jedince. Můžeme jim také říkat „pláštík“. Pod ten se stigmatizovaní jedinci
schovávají, aby se vyhnuli stigmatizujícím reakcím svého okolí. Příkladem by mohl být pár,
muž a žena, oba s homosexuální orientací, kteří spolu uzavřou manželství a vychovávají dítě
za účelem uspokojení potřeby dítěte. Působí tak jako obyčejná rodina, kterou společnost
očekává, a tato forma soužití je pro ně tedy přijatelnější než založení homoparentální rodiny.
Jinou strategií, která souvisí se skrýváním stigmatu, může být snaha zakrýt svou
odlišnost jinou odlišností, která je méně stigmatizující (Goffman, 2003). Příkladem z prostředí
homoparentální rodiny by mohla být situace, kdy dítě vyrůstající v homoparentální rodině
vystupuje v kolektivu svých vrstevníků jako dítě jedné matky, se kterou žije v domácnosti
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samo. Druhou ženu, která se vyskytuje v jeho blízkosti, by toto dítě mohlo prezentovat jako
sestru matky či jinou rodinnou příslušnici. Pro některé děti by sdílení domácnosti navenek
pouze s jednou matkou mohlo být méně stigmatizující než se dvěma matkami (matkou a její
partnerkou).
Velmi často se stigmatizovaní jedinci rozhodnou rozdělit lidi ve svém okolí na jednu
velkou skupinu, které o své odlišnosti neřeknou nic a budou ji skrývat, a na druhou malou
skupinu, které řeknou vše a budou od ní očekávat podporu (Goffman, 2003). Touto malou
skupinou může být pro homoparentální rodinu opět například jiná podobná rodina či blízcí
kamarádi. Dítě vyrůstající v homoparentální rodině si může vytvořit svůj úzký kruh kamarádů,
kterým se může svěřovat a kteří mu mohou následně pomáhat se skrýváním svého stigmatu
před ostatními vrstevníky.
Stigmatizovaní jedinci se mohou rozhodnout, že skrývání stigmatu by pro ně bylo
náročné a stresující, a proto se vyhýbají interakcím s ostatními lidmi a udržují tyto interakce
na nejnižší nutné míře. Nenastávají tak situace, kdy by si jiné osoby všimly jedincovy odlišnosti
a vyptávaly se (Goffman, 2003). Na druhé straně existují jedinci, pro které je skrývání stigmatu
rovněž nepřijatelné, a proto se naopak rozhodnou dát svou odlišnost najevo a veřejně ukazovat
znaky stigmatu (Goffman, 2003). Homoparentální rodiče se tak mohou například na veřejnosti
držet za ruce i v přítomnosti dítěte a vyjadřovat tak svou blízkost.

4.4 Rekapitulace strategií zvládání stigmatu
Aby se nám v analytické části textu ve strategiích definovaných Goffmanem (2003) lépe
orientovalo, rozdělíme si je do kategorií po jedné, popř. po dvou nebo třech strategiích (pokud
spolu souvisejí).
Stigmatizovaný jedinec zmírňuje vliv své odlišnosti a poukazuje na ni v lepším světle
tím, (1) že se výrazně snaží prokázat způsobilost k činnostem, které mu mohou být vlivem jeho
odlišnosti očima společnosti cizí. Stigmatizovaní jedinci mohou také (2) využívat svou
odlišnost a své stigma jako omluvu či výmluvu například určitého neúspěchu. V souvislosti se
sociálním stigmatem se kolem stigmatizovaného jedince objevují tzv. (3) soucítící osoby a
zasvěcení, na které se jedinec obrací a spoléhá a považuje je za svou oporu. Sociální stigma
závisí a objevuje se v závislosti na (4) místě, na kterém se stigmatizovaný jedinec ocitá, čemuž
může své chování přizpůsobit. Stigmatizovaní jedinci často (5) předstírají, že odlišní nejsou a
svou odlišnost tak skrývají. Tito jedinci jsou často nepřímo (6) nucení kvůli předstírání lhát.
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Skrývání stigmatu může dojít do stavu (7) chorobného skrývání a extrémní sebekontroly.
Stigmatizovaní jedinci ve společnosti používají tzv. (8) disidentifikátory, odvádějí od své
odlišnosti pozornost jinou méně závažnou odlišností a rozdělují své okolí na dvě části; jedné
neřeknou nic a druhé vše. Někteří stigmatizovaní jedinci se navíc mohou (9) zcela vyhýbat
kontaktu s lidmi a jiní mohou na svou odlišnost přímo poukazovat, aby se tak vyhnuli otázkám
svého okolí. Vyjmenujme si nyní přehledně všech 9 strategií chování stigmatizovaných osob:
1.

STEJNÁ ZPŮSOBILOST K ČINNOSTEM – TENDENCE VÝRAZNÉ SNAHY

2.

VYUŽÍVÁNÍ JAKO OMLUVA ČI VÝMLUVA

3.

SOUCÍTÍCÍ OSOBY, ZASVĚCENÍ

4.

MÍSTNÍ ZÁVISLOST

5.

PŘEDSTÍRÁNÍ A SKRÝVÁNÍ

6.

LHANÍ Z PŘEDSTÍRÁNÍ

7.

CHOROBNÉ SKRÝVÁNÍ, EXTRÉMNÍ SEBEKONTROLA

8.

DISIDENTIFIKÁTORY, SKRÝVÁNÍ JINOU ODLIŠNOSTÍ, ROZDĚLENÍ NA 2 SKUPINY

9.

VYHÝBÁNÍ SE LIDEM x POUKAZOVÁNÍ NA ODLIŠNOST

Tyto strategie budou vodítkem v analytické části textu a budeme se k nim neustále
vracet. Strategie budeme zkoumat na základě zahraničních kvalitativních výzkumů a budeme
hledat příklady chování komunikačních partnerů (respondentů), které korespondují s
Goffmanovými (2003) strategiemi chování stigmatizovaných jedinců.
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5 Analýza studií homoparentálních rodin
5.1 Výzkumné otázky
Než postoupíme k další části práce, definujeme si přehledně výzkumné otázky:
Stávají se homoparentální rodiny a děti vyrůstající v těchto rodinách objektem
sociálního stigmatu, jak ho definuje Erving Goffman?
Jaké strategie chování v rámci zvládání sociálního stigmatu se u homosexuálních
rodičů a jejich dětí vyskytují?

5.2 Uvedení do analýzy a metodologie
Abychom se pokusili zjistit, zda homoparentální rodiny a děti, které v takových
rodinách vyrůstají, trpí sociálním stigmatem, využijeme k tomu jeden z faktorů Goffmanova
(2003) sociálního stigmatu, a to přijetí odlišujícího se jedince společností. Jak už jsme si řekli,
objevují-li se vůči odlišujícímu se jedinci negativní reakce založené právě na jeho odlišnosti,
můžeme o této odlišnosti říci, že je stigmatizující. Kromě Goffmanovy (2003) teorie použijeme
zahraniční studie, které se věnují zkoumání vztahu homoparentálních rodin, dětí
z homoparentálních rodin a společnosti/okolí rodin a dětí. Objevíme-li v těchto studiích četnější
příklady negativních reakcí společnosti na homoparentální podobu rodiny, budeme moci
homoparentalitu považovat za sociální stigma, jak ho definuje Goffman (2003).
Dále se budeme věnovat strategiím chování stigmatizovaných osob, k čemuž jsme si
představili a přehledně zobrazili Goffmanovy (2003) strategie zvládání sociálního stigmatu.
Rovněž s využitím zahraničních studií budeme zjišťovat, zda existují příklady chování
stigmatizovaných osob (homoparentálních rodin a jejich dětí) dle jednotlivých konkrétních
strategií zvládání sociálního stigmatu. Budeme tak moci určit, které ze strategií se u těchto osob
vyskytují. Na základě tohoto zjištění zodpovíme druhou výzkumnou otázku, tedy které strategie
zvládání sociálního stigmatu se u homoparentálních rodin a jejich dětí vyskytují.
Pro analýzu máme k dispozici odborné texty, jejichž výběr spočíval v několika
kritériích. Hlavním z nich je podmínka, aby daný odborný text obsahoval studii kvalitativního
výzkumu prostřednictvím rozhovorů s komunikačními partnery, kteří žijí v homoparentální
rodině, nejlépe s dětmi, které často pobývají ve školním prostředí. Školní prostředí je pro
homoparentální rodiny a jejich děti prostředím, se kterým téměř denně interagují. Díky tomu
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lze očekávat velké množství zkušeností, které určují strategie chování. Odborný text by také
měl obsahovat přímé výpovědi komunikačních partnerů, ve kterých jsou obsaženy konkrétní
zkušenosti a příklady interakcí komunikačních partnerů se svým okolím. Studie by rovněž měla
obsahovat dostatečné množství výpovědí komunikačních partnerů, ze kterých půjde zjistit co
nejvíce informací. Hledání odborných textů probíhalo pomocí internetových zdrojů, odkazů
v jiných odborných textech či akademických pracích a v dostupných knihovnách. Odborné
texty mohly být psány česky a anglicky a studie mohly pocházet z kteréhokoliv prostředí,
včetně českého. Výsledkem hledání jsou tři odborné texty, které použijeme pro následnou
analýzu. Všechny texty jsou psány anglicky a studie jsou zahraničního původu.
Dostupných odborných textů na téma homoparentálních rodin existuje málo a jsou často
obtížně dostupné. Internetové zdroje často vyhledávají studie, které se homoparentální tematice
věnují, ale neobsahují kvalitativní výzkumy založené na výpovědích respondentů. Některé
odborné texty, na které se odkazují jiné publikované zdroje, nejsou na internetu (databáze
odborných textů Univerzity Karlovy, EBSCOhost, Google Scholar) k dispozici vůbec či pouze
v zahraničí. Knižní publikace, které by odpovídaly kritériím, nebyly nalezeny vůbec. V Česku
navíc nebyla zjištěna žádná studie, která by se požadovaným způsobem věnovala
homoparentálním rodinám a jejich dětem, a proto vyhledávání probíhalo převážně mezi
zahraničními texty psanými v angličtině. I přesto, že máme ve výsledku k dispozici pouze tři
zahraniční studie, jsou tyto studie kvalitně a přehledně zpracované a dohromady obsahují
dostatečné množství komunikačních partnerů a jejich výpovědí pro naše účely.
Studie, které máme k dispozici, jsou: australská studie Pooleyové a Titlestada (2014),
americká studie Welshové (2011) a rovněž australská studie Gregoryho a Rayové (2001).
Všechny tři studie obsahují kvalitativní rozhovory s jedinci, kterých se týká problematika
homoparentálních rodin. Tyto studie pro nás budou klíčové, neboť obsahují přímé výpovědi
komunikačních partnerů.
Pooleyová a Titlestad (2014) zkoumají 8 osob ve věku od 18 do 46 let, které mají
alespoň jednoho biologického rodiče, který se identifikuje jako homosexuální jedinec.
K získání komunikačních partnerů využili především techniku sněhové koule neboli
„snowball“. Ta se jeví jako nejlepší při získávání komunikačních partnerů k citlivým tématům,
jako je problematika homoparentálních rodin, a kdy jsou potřebné skupiny respondentů ve
společnosti skryty. Studie se věnuje osobám, které prožily část života v homoparentální rodině,
jejich zkušenostem s reakcemi okolí a způsobům zvládání těchto reakcí.
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Welshová (2011) využila pouze komunikační partnery v adolescentním věku, přesněji
od 13 do 18 let. Všech 14 respondentů bylo získáno pomocí dopisů a letáčků s informací o
výzkumu, které byly distribuovány i pomocí organizací věnujících se LGBT aktivitám. Podle
Welshové (2011) v literatuře chybí studie, která by přímo ukázala zkušenosti dospívajících
vyrůstajících v homoparentálních rodinách, a nechává tak komunikační partnery volně vyjádřit
své zážitky a pocity.
Studie Gregoryho a Rayové (2001) se zaměřuje na děti z různých školních ročníků a
kombinuje kvalitativní metody rozhovorů a focus groups s těmito dětmi. Výzkumu se
zúčastnilo celkem 48 dětí z různých měst a oblastí Austrálie. Autoři uvádějí, že psychické
zvládání dospívání dětí z homoparentálních rodin se neliší od dětí vyrůstajících
v heterosexuální rodině. Děti z homoparentálních rodin však mohou čelit zábranám, které jim
ztěžují život. Autoři se na tyto těžkosti zaměřují a analyzují je.
Závěry, které z analýzy vyplynou, se pokusíme zobecnit. Zobecnitelnost strategií
chování v rámci sociálního stigmatu bude však omezená tím, že studie pochopitelně nevystihují
zcela všechny příklady chování, které mohou nastat. Nenajdeme-li tedy pro určitou strategii
konkrétní případ, neznamená to nutně, že tuto strategii chování homoparentální rodiny a jejich
děti nepoužívají. Při zobecnění musíme také počítat s tím, že všechny studie pocházejí
z kulturně odlišného prostředí a například pro české prostředí nemusí být některé výsledky
přenositelné. V Česku jsou homoparentální rodiny pochopitelně vnímány jinak a mají jiné
možnosti než v Austrálii či ve Spojených státech amerických. Ve všech státech USA jsou
například od roku 2015 povoleny manželství homosexuálních osob, stejně tak jako adopce
homosexuálními páry. Obdobná situace ohledně adopcí dětí homosexuálními páry je v Austrálii
(Carroll a Mendos, 2017).

5.3 Přijetí společností
Zahraniční studie, které se věnují tematice homoparentálních rodin, nejčastěji zachycují
to, jak jsou homoparentální rodiny a jejich děti vnímány společností a jak na ně okolí reaguje.
Nejčastěji se studie věnují školnímu prostředí, které se týká jak dětí, tak jejich homosexuálních
rodičů. Adamsová a Persinger (2013) říkají, že ve školách je často jako vzor rodiny zakořeněna
podoba muže a ženy a jejich dětí. Homosexuální páry, které založily rodinu, si tak připadají
vyloučené ze školních aktivit a diskriminované v případě školních formalit. Projevuje se to
například v různých formulářích, které často obsahují kolonky „otec “ a „matka“ a ne genderově
neutrální výrazy „rodič“ a „rodič“. Navíc existují případy, kdy ostatní rodiče vyjadřují nelibost
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ohledně homoparentálního uspořádání rodiny, kterou dávají najevo jak samotným
homosexuálním rodičům, tak jejich dětem, žákům či studentům školy (Adamsová a Persinger,
2013). Gregory a Rayová (2001) uvádějí, že samotné děti často přiznávají, že za nimi vrstevníci
často chodí s nepříjemnými dotazy na jejich nezvyklou formu rodiny. Není jim jasné, jak se
mohl jejich spolužák vůbec narodit a jak je možné, že například jedna jeho z matek není jen
teta.
Případná šikana dětí z homoparentálních rodin však nemusí být ve školním kolektivu
pravidlem. Ukazuje se, že míra reakcí vrstevníků na uspořádání rodiny dětí homosexuálních
partnerů, závisí na věku a s ním spjatém ročníku školní docházky. V nižších ročnících se šikana
těchto dětí objevuje méně často. Ve vyšších ročnících se děti častěji dočkají od svých vrstevníků
hanlivých výrazů vyjadřujících pohrdání homosexuálními jedinci (Diazová a Kosciw, 2008).
Často se také děti z homoparentálních rodin dočkávají fyzických kontaktů, které mají
provokativní a odmítavý podtext (Gregory a Rayová, 2001). Po překlenutí určitého věku však
slovní a fyzické útoky ustávají. Zároveň se postupem věku dokáží děti z homoparentálních
rodin s těmito útoky lépe vyrovnávat (Pooleyová a Titlestad, 2014). Studie však přesněji
neuvádí alespoň přibližnou věkovou hranici, od které by tyto útoky ustávaly. Komunikační
partneři, které Pooleyová a Titlestad (2014) zkoumali, pravděpodobně nebyli v této informaci
konkrétní. Každý jedinec navíc může mít tuto hranici posunutou.
Problémem, na který poukazují Lammeová a Lamme (2001), jsou situace, kdy dospělí,
kteří jsou svědky ať již slovních nebo fyzických útoků proti dětem z homoparentálních rodin,
nepodniknou žádnou akci, která by toto jednání zastavila. Více než čtyři pětiny dětí potvrdily
zkušenost, že v případech, kdy byly ve škole napadány homofobními útoky z důvodu jejich
homosexuálních rodičů, nikdo ze zaměstnanců školy ani z učitelů nezakročil.
Negativní reakce však děti z homoparentálních rodin neslýchají jen ve školním
prostředí. Jeden z komunikačních partnerů Welshové (2011) popsal i anonymní telefonát
s obsahem, který vyjadřoval názor, že by jedinec s homosexuálními rodiči vůbec neměl být na
světě, jelikož homosexuálové nemohou mít děti. Děti z homoparentálních rodin trápí i situace,
kdy v rádiu či televizi slyší názory, že homosexuální rodiče nejsou srovnatelní s rodiči
heterosexuálními a že celé homoparentální rodiny nejsou právoplatné a jsou tak méněcenné
(Welshová, 2011). V okamžicích, kdy děti z homoparentálních rodin slyší tyto názory i ve svém
okolí, bolestně si uvědomují, že k nikomu nemají tak blízko, jak by potřebovaly. A to je to
nejtěžší, popisuje jeden z komunikačních partnerů Welshové (2011).
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Pooleyová a Titlestad (2014) také uvádějí, že míra šikany dětí z homoparentálních rodin
a dětí z rodin heterosexuálních partnerů se příliš neliší. Všechny tyto děti zažívají podobné
situace, které působí na jejich psychiku srovnatelně. Studie však tyto informace nijak
neupřesňuje. Bylo by dobré se zaměřit na příčiny šikany a uvést pro představu a porovnání jiné
příčiny šikany dětí, než jsou homosexuální rodiče, a jejich míru, kterou šikanu vyvolávají.
Ve studii Gregoryho a Rayové (2001) se ale objevili i jedinci, kteří zaznamenali
pozitivní reakce svého okolí na skutečnost, že jsou vychovávaní homoparentálními rodiči.
Spolužáci těchto dětí, pokud se dozvěděli o homoparentálním uspořádání rodiny, považovali
dané dítě za zajímavé a pokládali mu různé otázky, které neměly negativní podtext. Někteří
spolužáci podle jednoho komunikačního partnera vyjádřili myšlenku, že by se nebránili také
mít rodiče stejného pohlaví a někteří by v takové rodině dokonce chtěli žít.
Negativní reakce jsou tedy prokazatelnou skutečností, která se objevuje v případě
homoparentálních rodin a jejich dětí. Negativní reakce mají různou podobu, útoky jsou slovní,
fyzické nebo mají diskriminační charakter a poškozují homoparentální rodiny nepřímou
interakcí (jako např. zmíněné formuláře). Vzhledem k tomu, že negativní reakce jsou
popisovány a jejich příklady jsou uváděny v několika zdrojích, můžeme říci, že
homoparentální rodiny a jejich děti se stávají objekty sociálního stigmatu, jak ho definuje
Goffman.
Dále se budeme věnovat strategiím zvládání sociálního stigmatu a podobám chování,
které tyto strategie provází.

5.4 Strategie zvládání sociálního stigmatu
5.4.1 Stejná způsobilost k činnostem – tendence výrazné snahy
Pooleyová a Titlestad (2014) uvádějí výpověď jednoho z komunikačních partnerů, který
popisuje svou vlastní snahu, aby jeho homosexuální matka vypadala v očích ostatních jako
schopná a snaživá matka rovnající se těm ostatním, heterosexuálním. „…chtěl jsem ji
představovat jako efektivní matku, schopnou matku. Lidé se ptali: dokáže se správně starat o
děti? A já chtěl docílit toho, aby všichni věděli, že ano. Byla úžasná.“ (Pooleyová a Titlestad,
2014) Komunikační partner zde vyjadřuje snahu pomoci svým rodičům a celé rodině ukazovat
rodinu v co nejlepším světle a zvládat tak odlišnost lépe.
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I jiní komunikační partneři popisují svou snahu ukazovat rodinu v co nejlepším světle.
Jeden z nich říká, že je těžké čelit nátlaku ze strany společnosti a stát si za tím, že rodina, ve
které žije, je srovnatelná s jinými, běžnějšími rodinami. Souhlasí s tím, že jeho rodiče tvoří
homosexuální pár a potvrzuje, že je vše v naprostém pořádku (Welshová, 2011).
Tato snaha však může přerůst i v případy, kdy samotné děti homosexuálních rodičů
zatajují situace, kdy byly verbálně či fyzicky napadeny z důvodu podoby jejich rodinného
soužití. Jeden z respondentů říká: „Já jí (matce) o tom vlastně zpočátku nikdy neříkal, protože
jsem nechtěl, aby věděla, že jsou na mě kvůli tomu ostatní zasednutí“. (Pooleyová a Titlestad,
2014) Děti z homoparentálních rodin zdůvodňují tato rozhodnutí snahou ochránit své rodiče
před pocitem viny. Pro samotné děti to však může být z hlediska jejich psychického stavu
nebezpečné, jelikož tak mnohdy nemají nikoho, komu se s takovými negativními zážitky
mohou svěřit a nechávají si je samy v sobě.
Výrazná snaha rodičů o prezentování rodiny v co nejlepším světle nebyla zaznamenána
ani v jedné ze studií, které máme k dispozici. Jak jsme již citovali Poláškovou (2009)
v předchozích částech textu, lesbické matky bývají matkami dovednějšími v efektivnosti
výchovy dětí a také důslednějšími ve vytváření a dodržování rodinných pravidel. Výpovědi
rodičů však v zahraničních studiích zahrnuty nejsou, a proto nelze tuto skutečnost uvést na
konkrétních případech, které by byly ve studiích popsány. U dětí se však tato strategie chování
vyskytuje, což některé z nich potvrdily ve svých výpovědích.
5.4.2 Využívání jako omluva či výmluva
Konkrétní případy používání homoparentální podoby rodiny jako omluvy nějakého
neúspěchu či výmluvy v určité nepříjemné situaci se ve studiích, které zkoumáme, neobjevují.
Naopak jak jsme zmiňovali v předchozích odstavcích, děti z homoparentálních rodin se často
snaží svou rodinu ukázat v co nejlepším světle a ukazovat a vyzdvihovat ve svém okolí kvality
svých rodičů. Jednáním, kterým by používali svou rodinu jako výmluvu určitých například
neúspěchů, by činili pravý opak a lidé by si mohli nabýt dojmu, že homoparentální podoba
rodiny je pro samotné dítě nevhodné, když je takto neúspěšné.
Ve studiích se také objevují názory komunikačních partnerů ve smyslu, že si ony samy,
děti homosexuálních rodičů, přijdou naopak lépe sociálně vybavené a připravené pro další život
a vnímají, že mají větší pochopení pro určité situace a pro různé odlišnosti (Welshová, 2011).
Jedna z komunikačních partnerek Pooleyové a Titlestada (2014) uvedla, že má takzvaně „silnou
kůži“ a leccos psychicky ustojí, neboť je zvyklá na slovní či fyzické narážky vůči její osobě a
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její rodině. Jiná komunikační partnerka vypověděla: „Cítím, že mi to dalo jedinečnou zkušenost,
díky které mohu potkávat mnoho rozdílných lidí a vidět odlišné stránky života. Mám díky tomu
širší uvědomění a mám dobré předpoklady pro to, být dospělá“. (Pooleyová a Titlestad, 2014)
Příklady chování, které by měly za účel postavit homoparentalitu jako omluvu či
výmluvu se tedy ve výpovědích komunikačních partnerů studií nevyskytují. Objevují se ale
opačné, které mají za úkol působení homoparentální rodiny navenek naopak vylepšit.
5.4.3 Soucítící osoby a zasvěcení
Vliv soucítících osob a zasvěcených se ve výpovědích komunikačních partnerů
výzkumníků objevuje často. Soucítící osoby, tedy osoby se stejnou odlišností a trpící stejným
stigmatem, se jeví jako velmi důležitý okruh blízkých lidí, kteří pomáhají homoparentálním
rodinám a jejich dětem zvládat tlak společnosti. Gregory a Rayová (2001) říkají, že děti
z homoparentálních rodin si užívají poznávání jiných homoparentálních rodin a tvoření si
přátel, se kterými mohou mluvit zcela otevřeně o věcech, o kterých nejsou zvyklí a nemohou
vždy mluvit. Jedna z komunikačních partnerek vyjádřila radost nad tím, jak „jsou tady všichni
stejní“. (Gregory a Rayová, 2001).
LGBT společnost je vítaná pro socializaci dětí a děti mezi 8 a 12 lety věku, které jsou
v kontaktu s gay a lesbickou komunitou, jsou odolnější vůči negativním vlivům okolí a jsou
rovněž odolnější vůči homofobii obecně (Bos and van Balen, 2008 a Bos, Gartrell, van Balen,
Peyser, and Sandfort ,2008 cit. dle Pooleyová a Titlestad, 2014).
Socializace v kolektivu těch, kteří žijí a fungují ve společnosti se stejnou odlišností,
pomáhá homoparentálním rodinám a dětem z těchto rodin, vnímat, že to, co prožívají, je
normální. Welshová (2011) potvrzuje, že sdílení svých zážitků a zkušeností s těmi, kteří
prožívají to samé, dává dětem z homoparentálních rodin sílu do života. Jeden z komunikačních
partnerů Welshové (2011) potvrzuje, že jediní, kteří opravdu dokáží pochopit a vcítit se, jsou
právě jiné děti vyrůstající rovněž v homoparentálních rodinách. Zkoumané děti vyjádřily, že
jsou-li v kolektivu stejných dětí či ve společnosti alespoň jednoho z nich, nepřipadají si samy
(Welshová, 2011).
Zasvěcení jedinci, tedy ti, kteří danou odlišnost nesdílejí, ale akceptují ji a respektují
stigmatizované jedince, bývají často nejbližší přátelé a kamarádi. Jedna z komunikačních
partnerek Pooleyové a Titlestada (2014) se svěřila se svou odlišností svým nejbližším přátelům,
na kterých jí nejvíce záleží a jejich ztráta by ji mrzela. Její přátelé zareagovali pozitivně a ona
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v nich nyní vidí oporu. I mezi výpověďmi studie Welshové (2011) se objevuje zkušenost se
svěřením se nejbližším přátelům, kteří odlišnost přijmou a stanou se tak potřebnou oporou.
Komunikační partner Gregoryho a Rayové (2001) uvedl, že nemá nikoho z přátel,
kamarádů či spolužáků, kterým by se mohl svěřit. Podle jeho slov zažívá pocity strachu. Je zde
vidět rozdíl mezi ním a komunikačními partnery, jejichž zkušenosti se svěřením se přátelům
uvádějí ostatní studie. Zatímco obeznámení a respektující (zasvěcení) přátelé se stali pro
komunikační partnery oporou, tento, který se nemá komu svěřit, je vystrašený a cítí se sám.
Větší pozornost se ve studiích věnuje soucítícím, přičemž zajímavější náhled by mohlo
poskytnout zkoumání právě zasvěcených jedinců, jejich existence u různých komunikačních
partnerů a také jejich vztahy s komunikačními partnery. Z poznatků studií se zdají být zasvěcení
jedinci pro psychický stav diskreditovaných důležitější. Získat si svého zasvěceného přítele
může být navíc pro jedince z homoparentální rodiny o mnoho snazší než hledat jedince
soucítícího, kterých je méně a je tak náročnější takového poznat a vytvořit si s ním blízký vztah.
5.4.4 Místní závislost
Dá se očekávat, že v různých prostředích, ve kterých se pohybují různí lidé, lze očekávat
různé reakce těchto lidí na určité podněty. Je tomu tak i v případě homoparentálních rodin. Jak
jsme si již říkali, Goffman (2003) uvádí příklady tří typů míst. Na jednom lidé reagují na danou
odlišnost odmítavě, na druhém naopak až přehnaně opatrně a třetí je místem tolerantním, kde
daný jedinec nemusí kontrolovat své chování.
Pooleyová a Titlestad (2014) uvádějí, že homoparentální rodiny se rozhodují, zda ukázat
podobu rodiny nebo na základě toho, kdy a kde se nachází. Právě vliv toho, kde se nachází,
hraje významnou roli, neboť členové homoparentálních rodin se v prostředích, která jim nejsou
dostatečně známá, cítí nejistě a podobu rodiny, ve které žijí, tak většinou tají. Nemají jistotu,
jak lidé budou reagovat.
Goffman (2003), jak již víme, říká, že jím definovaná třetí skupina často obsahuje osoby
či skupiny lidí se stejnou odlišností. Řekli jsme si i, že takovými osobami či skupinami lidí
mohou být jiné homoparentální rodiny či homosexuální komunita. To potvrzuje Welshová
(2011), která říká, že homoparentální rodiny se ve své společnosti navzájem cítí dobře a
nevnímají tak svou odlišnost či případné stigma. Když jsme rozebírali osoby soucítící, je rovněž
patrné, že třetí typ místa spjatý právě se soucítícími (tedy to, kde se jedinec nemusí kontrolovat
a cítí se dobře), je významným pozitivem pro homoparentální rodiny a jejich děti.
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S odmítavým prostředím má zkušenost jeden z komunikačních partnerů Welshové
(2011), který vypráví: „Když moje máma řekla otci o své homosexualitě, reagoval na to docela
nedospěle. Řekl o tom celému kostelu ještě dříve, než měla máma možnost to udělat sama, takže
jsme se nakonec museli odstěhovat pryč z našeho města do jiného města, protože se máma už
nemohla vyrovnat s tím pronásledováním“. (Welshová, 2011) Zde se však objevuje situace,
kdy prostředí zmanipuloval někdo další, který sám danou odlišnost špatně nese. Nelze to tedy
považovat zcela za reakci společnosti, která se vyskytuje na určitém místě.
Studie se zabývají nejvíce třetím typem místa, které se pro homoparentální rodiny stává
jakýmsi bezpečným a klidným územím. Zbylé předchozí typy míst se ve studiích neobjevují, a
tak nelze zkušenosti zkoumaných jedinců šířeji porovnat a rozebrat.
5.4.5 Předstírání a skrývání
Poměrně mnoho dětí odpovědělo Gregorymu a Rayové (2001) napříč školními ročníky,
že si nechávají tajemství odlišnosti své rodiny pro sebe a nikomu ho neříkají. Vždy v rozmezí
čtvrtiny až třetiny dětí z homoparentálních rodin v každém ročníku. Děti se často bojí reakcí
svých spolužáků a mají strach, že se stanou obětí šikany. Některé děti uvedly, že se snaží, jak
mohou, nechat si toto tajemství pro sebe, což popisují jako velmi těžké a náročné.
Goffman (2003) popisuje, jak jsme si již řekli, situaci, kdy přátelé jedinců, kteří se jim
svěří se svou odlišností, se odvrátí a přátelství přeruší. Pooleyová a Titlestad (2014) tyto situace
potvrzují. Jedna z komunikačních partnerek sdělila smutnou zkušenost s několika svými přáteli,
kteří se jí sami od sebe vzdálili po tom, co jim sdělila, že ji vychovávají rodiče stejného pohlaví.
Jiný komunikační partner uvedl, že jeho matka byla „vypuzena“ ze sdružení přátel školy, a to
kvůli své orientaci a své rodině, kterou založila.
Welshová (2011) uvádí, že všechny její zkoumané homoparentální rodiny a jejich děti
potvrdily, že po určitý čas podobu své rodiny skrývaly. Dále však šířeji nepopisuje případy,
kdy by někteří jedinci nějak výrazně a záměrně a dlouhodobě skrývali odlišnost. Jeden z nich
uvedl, že sám od sebe nikomu o své homoparentální rodině neříká, ale když se někdo zeptá,
odpovídá víceméně popravdě.
Skrývání a předstírání bychom mohli postavit jako nadřazené následujícím strategiím
zvládání sociálního stigmatu (lhaní z předstírání, chorobné skrývání a extrémní sebekontrola,
disidentifikátory, skrývání jinou odlišností i rozdělení na dvě skupiny).
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5.4.6 Lhaní z předstírání
Několik dětí z homoparentálních rodin potvrdilo ve výzkumu Gregoryho a Rayové
(2001), že byly součástí skupiny dětí, které vyjádřily homofobní reakce a poznámky vůči svým
spolužákům či určitým situacím. Jedna ze zkoumaných vypráví o chvíli, kdy dvě objímající se
dívky byly slovně napadeny ve smyslu, že jsou lesby. Sama zkoumaná prý pokřikovala také,
jen aby nebyla podezřelá, kdyby vyjádřila, jak moc špatné toto negativní jednání je. Měla strach,
že by se ocitla na opačné straně a útočivé reakce by se obrátily i proti ní. Proto nedala nic najevo
a v rámci skrývání své vlastní odlišnosti útočila také.
Lhaní z předstírání se u několika dětí vyskytlo a tuto strategii použily. Homosexuální
rodiče se ve studiích ve vztahu ke lhaní z předstírání neobjevují.
5.4.7 Chorobné skrývání, extrémní sebekontrola
Extrémní sebekontrola spočívá v tom, že členové uzavřených homoparentálních rodin,
jsou nuceni neustále kontrolovat každé své slovo a usilovně rozmýšlet, než něco řeknou. Stejně
tak si například děti z homoparentálních rodin nemohou vodit domů své kamarády, jelikož by
na vlastní oči viděli podobu rodiny. Tyto rodiny mají strach, že sebemenší naznačení podoby
rodiny by vedlo k nedobrovolnému odhalení tajemství (Lammeová a Lamme, 2001).
Jeden z komunikačních partnerů Welshové (2001) popisuje trochu jinou formu
sebekontroly, respektive sebekontrolu za poněkud jiným účelem, než je skrývání rodiny. Říká,
že jeho homoparentální rodina se před okolím neskrývá, ale on sám, jako dítě vychovávané
homosexuálním párem, musí neustále kontrolovat své chování a nedat najevo nejmenší
psychickou slabost. Znamenalo by to podle jeho slov, že by všichni jeho slabost přisuzovali
tomu, že pochází z homoparentální rodiny, a to on nechce. Zároveň přiznává, že důvody
k psychickému zhroucení měl již aspoň stokrát.
Konkrétní případy chorobného skrývání a extrémní sebekontroly za účelem skrývání
podoby rodiny se ve studiích neobjevují. Prezentování rodiny v co nejlepším světle však
jednoho z komunikačních partnerů k sebekontrole vede.
5.4.8 Disidentifikátory, skrývání jinou odlišností, rozdělení na 2 skupiny
Příklad, který se dá považovat za použití disidentifikátorů, tedy znaky chování, které
mají maskovat jedincovu odlišnost, je výpověď jednoho komunikačního partnera Welshové
(2011). Jeho matka se svému okolí neuzavírá se skutečností vztahu se ženou a založením
homoparentální rodiny. Samotnému dítěti toto chování ale nevyhovuje, a proto se snaží se od
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matky distancovat například tím, že na ni před svým okolím reaguje jako na tetu, která vozí na
autě samolepku s duhovým motivem (symbol LGBT komunity). Tím „mate“ své okolí, které
tak nenabývá dojmu, že je dítětem homosexuální matky a je vychováván v homoparentální
rodině.
Případy, které by se daly označit za skrývání jinou odlišností, se ve výpovědích
zkoumaných osob ve studiích nevyskytují. Bylo by zajímavé se přímo ptát respondentů, zda
tuto strategii nepoužili alespoň jako přechodnou po tom, co se rozhodli svou homoparentální
rodinu alespoň postupně odkrýt.
Naopak rozdělování svého okolí a svých přátel, kamarádů či spolužáků na skupinu
jednu, které svou homoparentální rodinu odkryjí, a na druhou, které rodinu utají, se objevilo
několikrát. Toto jednání souvisí s obavou, jak budou lidé na takovou formu rodiny reagovat, a
proto se členové homoparentální rodiny rozhodnou své tajemství sdělit pouze nebližším
přátelům, na které se spoléhají, že tuto informaci přijmou pozitivně (Pooleyová a Titlestad,
2014). Je důležité vybrat, komu tuto informaci sdělit a také, kdo ji může slyšet. Je to do jisté
míry strategické, jak říká jeden z komunikačních partnerů Welshové (2011).
Jedna z dívek výzkumu Gregoryho a Rayové (2001) se, jak sama uvádí, rozhodla říci o
svých dvou matkách pouze své jedné nejlepší kamarádce, o které věděla, že s tím nebude mít
problém, a bude se na ni moci spolehnout, že to nikomu dalšímu neřekne. Některé další děti
také uvedly, že jsou-li jim kladeny otázky týkající se jejich rodiny, někdy odpovídají popravdě
a někdy říkají jen „to je jedno“ (Gregory a Rayová, 2001). Jedna z komunikačních partnerek
také uvádí: „Než jsem to řekla mým přátelům, čekala jsem, dokud jsem si nebyla jistá jejich
reakcí. Přátelé, ke kterým nemám tak blízko to nevědí. Ti to nepotřebují vědět“. (Gregory a
Rayová, 2001)
5.4.9 Vyhýbání se lidem vs. ukazování odlišnosti
K vyhýbání se kontaktům s lidmi často přistupují jedinci, aby se vyhnuli otázkám ze
strany svého okolí. Stejnou zkušenost vyjádřila jedna účastnice výzkumu Gregoryho a Rayové
(2001). Když se spolužáci ve škole dozvěděli o formě rodiny, ve které vyrůstá, plakala doma a
nechtěla do školy vůbec chodit. Chtěla se tak vyhnout otázkám, které by ze strany ostatních
dětí pravděpodobně přišly. Její chování nemělo za cíl skrýt homoparentální formu rodiny, ale
uniknout tlaku společnosti, která o této formě již ví.
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Ukazování své odlišnosti veřejně je opačnou formou vypořádávání se se stigmatem, než
je skrývání stigmatu a předstírání. Jeden z komunikačních partnerů Welshové (2011) popisuje
své pocity, když si uvědomil, že již nemůže svou odlišnost dále skrývat a cítí, že musí o podobě
své rodiny někomu říct. Když se otevřel svému okolí, překvapilo ho, jak uspokojivý pocit to je.
Poznal tak, kdo jsou opravdu jeho přátelé. Ti mu poskytují oporu a on tak svého rozhodnutí
nelituje.
Dvě z dětí z výzkumu Gregoryho a Rayové (2001) rovněž uvedly, že když se otevřely
svému okolí, cítily se lépe a zaznamenaly i pozitivní odezvy od svých spolužáků. Jeden ze
zkoumaných chlapců uvedl zážitek, při kterém uhodil jednoho ze dvou spolužáků, kteří ho
zesměšňovali na základě toho, že je vychováván v homoparentální rodině. Ukázal tak svou
hrdost, se kterou brání svou rodinu, a spolužáci ho již nikdy slovně ani fyzicky nenapadli
(Gregory a Rayová, 2001).
V souvislosti s extrémní sebekontrolou jsme si říkali, že si někteří jedinci nevodí domů,
do homoparentální rodiny, své přátele. Welshová (2011) ukazuje zajímavý kontrast, kdy jeden
z komunikačních partnerů popisuje, že své přátele vzal domů a pozoroval, jak budou reagovat
na jeho homosexuální rodiče. Cítil se v tu chvíli dobře, což vysvětluje tím, že přesunul
pomyslný psychický tlak situace ze sebe na své přátele.
Neskrývání své odlišnosti, ale naopak její ukazování jako jedna ze strategií, jak se
vypořádat se stigmatem, má pro několik komunikačních partnerů prokazatelně pozitivní účinky
na psychický stav. Na rozdíl od skrývání a zatajování, které mělo na psychický stav jednoho
z komunikačních partnerů (ve studii Gregoryho a Rayové (2001)) negativní vliv.
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Závěr
Je jisté, že homoparentální rodina se může stát objektem sociálního stigmatu. Jak
jsme si řekli, objektem sociálního stigmatu se stává něco, co je ve společnosti méně očekávané.
Homoparentální

rodinu

považujeme,

vzhledem

k jejich

menšímu

počtu

a

méně

pravděpodobnému výskytu oproti rodinám heterosexuálním, za něco méně očekávaného a
taková rodina se tak může jednoduše stát objektem sociálního stigmatu. Tato skutečnost je
přenášena i na děti z homoparentálních rodin, a i ty se tak mohou stát na základě svých
homosexuálních rodičů, kterých je ve společnosti méně a jsou tedy méně očekávatelní,
objektem sociálního stigmatu.
Nejdříve se zaměříme na odpověď na otázku, zda se homoparentální rodiny a děti
v nich vyrůstající stávají objektem sociálního stigmatu, jak ho definuje Erving Goffman?
Jak jsme zjistili na základě zahraničních studií obsahujících kvalitativní výzkumy s výpověďmi
komunikačních partnerů z homoparentálních rodin, objevují se případy a konkrétní příklady
komunikačních partnerů, které potvrzují existenci negativních reakcí společnosti. Tyto
negativní reakce jsou založené na odmítavém postoji vůči homoparentálním rodinám a jejich
dětem. Tyto reakce obnášejí slovní, fyzické útoky a případy diskriminace ve formálních
záležitostech. Na základě konkrétních případů negativních reakcí, které se vyskytují v několika
zdrojích, můžeme potvrdit, že se homoparentální rodiny a děti v těchto rodinách vyrůstající
objekty sociálního stigmatu opravdu stávají.
Další otázkou, na kterou jsme hledali odpověď či lépe řečeno odpovědi, je otázka
týkající se výskytu strategií chování v rámci zvládání sociálního stigmatu u
homosexuálních rodičů a jejich dětí. Použili jsme k tomu devět skupin strategií zvládání
sociálního stigmatu, které popisuje Goffman (2003) ve své teorii sociálního stigmatu a sledovali
jsme výskyt těchto strategií v zahraničních studiích.
U většiny strategií chování a zvládání sociálního stigmatu jsme našli alespoň jednoho
komunikačního partnera, který takové chování či zkušenost popisuje. Nejvíce příkladů, které
popisovaly dané chování, jsme našli v případě skrývání a předstírání stigmatu, pod které jsme
zařadili i některé další strategie. Jak vypověděli komunikační partneři, důležitá pro ně je
skupina soucítících osob a zasvěcených. O jejich pozitivním vlivu a tendenci obracet se na ně
vypovědělo mnoho komunikačních partnerů. Konkrétní příklady pozitivního vlivu ukazování
odlišnosti a vyhýbání se tak otázkám a psychickému tlaku vlivem skrývání uvedli čtyři
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komunikační partneři. Dále rozdělování svého okolí na dvě skupiny, kdy jedna ví vše a druhá
nic, popsalo rovněž několik komunikačních partnerů.
Na druhé straně ke strategiím využívání stigmatu jako omluvy či výmluvy a také
skrývání jinou odlišností se příklady komunikačních partnerů nevyskytly a nemůžeme tak říci,
zda existují nějací jedinci, kteří se k těmto formám chování obracejí a využívají je.
Aplikování závěrů, které jsme si uvedli, na všechny homoparentální rodiny je
samozřejmě problematické z hlediska různých kulturních prostředí, ve kterých se
homoparentální rodiny vyskytují. V různých zemích je vnímání homoparentálních rodin a
výchovy dětí v takových rodinách rozdílné a zkušenosti a strategie těchto rodin a jejich dětí na
postoji společnosti značně závisí. Dá se předpokládat, že v prostředích, ve kterých byly
výzkumy popsané studiemi uskutečněny, by zobecnění závěrů bylo méně problematické než
v zemích, které jsou v otázce homoparentality obecně více či méně tolerantní. V českém
prostředí by aplikovatelnost dále závisela například na tom, zda homoparentální rodina žije ve
městě, kde je prostředí anonymnější, či na venkově, kde se může obyvatelstvo vyjadřovat vůči
homoparentalitě konzervativněji. Tím by se zkušenosti a strategie komunikačních partnerů a
zároveň i jejich výpovědí nejspíše lišily. Podobný výsledek by ale pravděpodobně přineslo
zkoumání přijetí homoparentálních rodin českou společností. I u nás bychom snadno našli
příklady, kdy homoparentální rodiny a jejich děti nebyly společností a například kolektivem
vrstevníku v případě dětí přijaty, a na druhé straně příklady, kdy by členové homoparentálních
rodin popisovali pozitivní zkušenosti s reakcí svého okolí.
Nutné je také zmínit, že zkoumání homoparentálních rodin není dostatečně rozšířenou
oblastí u nás ani v zahraničí. I když existují dostupné studie, které se homoparentálním rodinám
a jejich dětem věnují, není jich mnoho. Tato bakalářská práce používá dostupné zdroje
publikované v zahraničí, jelikož v Česku je situace se zdroji, které by se věnovaly tomuto
tématu, nepříznivá. Bylo by proto přínosné uskutečnit výzkum podobný těm, které jsou
obsažené v zahraničních studiích použitých pro tuto bakalářskou práci, i v prostředí českých
homoparentálních rodin a jejich dětí. Tato bakalářská práce bude sloužit i jako východisko pro
zrealizování kvalitativního výzkumu na toto téma v českém prostředí se zkoumáním českých
homoparentálních rodin a jejich dětí. Získání kontaktů na homoparentální rodiny žijící v Česku
není snadné a zabere značné množství času. Tato bakalářská práce pomůže tvorbě budoucí
diplomové práce a tvoří teoretický základ pro další zkoumání a uskutečnění kvalitativního
výzkumu.
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