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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá konstruováním pozitivní lesbické identity v ženském
florbale. Zkoumá kontext vyjednávání a vytváření vlastní sexuální identity. Na další úrovni
pak porovnává deklaraci identity mimo sportovní prostředí. Téma zkoumané pohledem
feministické tradice má přinést vnitřní pohled na utváření identity „na holky“. Práce se
vztahuje k již vzniklým homosexuálním kategoriím a kategoriím lesbických identit. Na
základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů je vytvořena typologie sexuálních identit.
Práce dochází k závěru, že florbal poskytuje důležitý prostor pro deklaraci sexuální identity.
Současně urychluje deklarování sexuální identity skrze otevřenost, kontakt se sexuálními
minoritami, genderovou neutralitu, segregaci pohlaví a časovou náročnost.

Abstract
This bachelor thesis deals with constructing positive lesbian identity in female floorball. It
examines the context of negotiation and the creation of one's own sexual identity. At the next
level, it compares the declaration of identity outside of the sports environment. The theme
explored by the view of feminist tradition is to bring an inner look at the formation of an
identity „girls like girls“. The work relates to already created homosexual categories and
categories of lesbian identities. Based on the analysis of semi-structured interviews, a
typology of sexual identities is created. The work concludes that floorball provides an
important space for declaring sexual identity. At the same time, it accelerates the declaration
of sexual identity through openness, contact with sexual minorities, gender neutrality, gender
segregation and time consuming.
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1 Úvod
„Já si myslím, že mou identitu ovlivnil ten florbal. Ono když se pohybuješ v tom světě, kde
chodí holky s holkami, ty jsi malá a moc to nechápeš, ale potom jak s tím vyrůstáš...“říká o
florbale v propojení s identitou „holek, co jsou na holky“ jedna ze sociálních aktérek - Ema. A
není jediná. Podobné myšlenky se neobjevují jen u ní, ale i u jiných hráček. To, že hráčky často
přichází do kontaktu se sexuálními minoritami ve florbale a některé ji tak přijmou za normální
na základě socializačních vlivů ve sportu, může působit na utváření jejich sexuální identity. A
právě identitou „holek, co jsou na holky“ ve spojení s florbalovým prostředím se tato práce
zabývá. Snaží se pochopit vlivy, které formují pozitivní identitu „na holky“ a rozpoznat kontext
florbalu, který pozitivně přispívá k deklarování sexuální identity.
Vliv sportu na utváření lesbické identity byl již zkoumán především v americkém prostředí,
jednalo se však o sporty spíše tradiční – jako je fotbal v pracích Jayne Caudwell (1999, 2003,
2007) či softball v pracích například Ann Travers (2006, 2011). Podobné výzkumy na poli
českého sportu jsou však nepatrné a tomuto tématu není věnována větší pozornost. Studie vlivu
florbalu na utváření lesbické identity nebyly zatím vůbec provedeny, a právě tento výzkum
může vsadit poznatky z ostatních výzkumů do prostředí českého moderního sportu, který si
získává čím dál tím větší oblibu.
Cílem této bakalářské práce je popsat situaci českého ženského florbalu ve vztahu
k výskytu identity „holek, co jsou na holky“. V práci analyzuji pozadí výskytu této identity a
jaké faktory ji předchází, aby tato identita byla více viditelná než v normální populaci.
Otazníkem pro práci je i to, zda je tato identita přímo utvářena prostředím florbalu či florbal
slouží jako prostor pro vyjádření své identity. Zajímá mě, zda je identita u některých hráček
spojována pouze s florbalovým prostředím, či se přenáší i do jiných sociálních skupin.
K nalezení charakteristik pozadí vzniku této identity volím kvalitativní metody s užitím
polostrukturovaných rozhovorů s florbalovými hráčkami.

1.1 Pozadí florbalu
Florbal je v České republice poměrně mladý sport a úspěšně se rozšiřuje nejvíce mezi
mladou generací. Statistika České unie sportu uvádí přes 76 000 hráčů a hráček oficiálních
ligových soutěží1. (ČFbU florbal v číslech) Poprvé s ním byli čeští občané seznámeni v roce
1984, ale k jeho rozšíření a schopnosti tento sport zajistit i do budoucna došlo až v roce 1991.
1

Bohužel neexistuje přesná statistika, která by uváděla pouze počet florbalových hráček. Ze své zkušenosti vím,
že počet hráček není nijak zanedbatelný. Právě florbal je populární jak u mužů, tak ale i u žen. Jak ostatně
dokládají samotné sociální aktérky.
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(ČFbU historie v ČR) Florbal byl původně hrán v evropských a severoamerických zemích
v mnoha podobách a byl genderově neutrální – vhodný pro obě pohlaví a s oběma pohlavími
také spojován. Právě již původní spojení florbalu s genderovou neutralitou může mít vliv na to,
jak je florbal v současné době vnímání i v České republice. Na druhé straně ale jsou florbalové
týmy již od dětských kategorií většinou rozděleny na základě pohlaví. Podoba florbalu, jak jej
známe dnes, pochází ze Švédska z poloviny 70. let. (ČFbU historie ve světě) Tyto fakty a
porevoluční doba s uvolněním na několika rovinách (i té v sebevyjádření) mohou hrát roli
v utváření lesbické identity v českém ženském florbalu.

2 Teoretická část
Aby bylo možné vůbec zkoumat sexuální identitu, je na místě si nejprve vymezit, jak se
sexuální identita utváří. V této části práce budu pracovat jak s lesbickou identitou v rámci
sportovního prostředí, tak i s lesbickou identitou jako takovou a jejím slovníkovým vymezením.
Hned na tomto místě této práce ale objasním její název a to, že lesbickou identitu nahrazuji
identitou holek, co jsou na holky. Činím tak proto, že hráčky o sobě nemluví jako o lesbách, ale
o „holkách, co jsou na holky“. Kvůli pejorativnímu zabarvení pojmu lesba, které tak některé
vnímají, se v této práci dále vyvaruji jeho používání včetně pojmu lesbická identita. Pojem
lesbická identita budu používat pouze v teoretickém vymezení jiných autorů. O té mnou
zkoumané budu pak psát jako o identitě – myšleno sexuální identitě či o identitě „na holky“.
V konečném důsledku je nezamýšleným přínosem označení této identity její vše-pokrývající
charakter. Tímto označením pokryji jak lesbickou, tak bisexuální identitu do jedné kategorie,
stejně jako veškeré identity rozprostírající se mezi těmito dvěma uměle vytvořenými
kategoriemi.
V následující části nejprve objasním, s jakými termíny budu pracovat, jakým způsobem se
konstruuje sexualita a nakolik vychází genderová identita z biologicky daného pohlaví.
Vyložím také krátkou historii „vzniku“ homosexuality a představím již vzniklé kategorizace
jednotlivých autorů ohledně typů homosexuality a lesbické identity. Historický kontext
nahlížení na sexualitu v závěru propojuji se soudobým studiem sexuality ve vztahu k genderu,
kdy nastíním teorii „podivného“ vztahující se k pojmu queer. Teoretickou část uzavírá kontext
sportovního prostředí působící na utváření vztahů stejného pohlaví.
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2.1 Pohlavní a genderová identita
Sexuální identita se dle Fafejty (2016) skládá z několika částí, které na sebe navazují, a
nelze oddělit jednu od druhé. Veškerá identita se odvíjí od pohlavní identity, se kterou se rodíme
a váže se k našemu biologickému základu (pohlavní znaky, anatomie těla, chromozomy či
produkce jednotlivých hormonů). Na základě biologických daností typicky rozlišujeme dvě
pohlaví, a to ženské a mužské2. Z této pohlavní duality následně vyplývá genderová identita a
její charakteristiky. Přijímáním genderové identity přijímá jedinec i role (mužské a ženské),
které se k jednotlivým genderům váží. Ty pak často rozvíjí nejrůznější kulturní a sociální
stereotypy, jejichž význam se napříč kulturami mění, ale vždy navazuje na stejnopohlavní
základ. Takové stereotypy jsou obrazem toho, jak má vypadat femininní žena, jaké jsou její role
a obdobně také u maskulinního muže. Dříve bylo například nemyslitelné, aby žena sportovala,
protože sportovní aktivity byly vnímány jako ryze mužské. Prostřednictvím sportu muži
dokládali svou maskulinitu spojenou s fyzickou silou, agresí či odvahou. Po válečném období
sice vznikl obraz moderní ženy jako sportovkyně, ta byla ale spojována s ženskou maskulinitou
a vzdálením se od feminity. (Cahn, 1993) Přiblížením se k mužskému genderu byla vnímána
jako mužská lesba, která prostřednictvím ženské maskulinity dávala najevo, kdo je cílem jejích
tužeb. (Caudwell, 1999) Kvůli své ženské maskulinitě (též `neuctivému mužství`) byly často
označovány jako „muscle moll“ a bylo na ně nahlíženo jako na ty, které v heterosexuálních
vtazích selhaly a neoplývají atraktivitou (Cahn, 1993, s. 347-349). V konečném důsledku ale
„sport umožnil ženám kombinovat činnosti a vlastnosti vnímané jako maskulinní s více
konvenčně femininními kvalitami přátelství, kooperace, péče a náklonosti3“ (Cahn, 1993, s.
362).
Protože se tyto stereotypy mění v průběhu let, stejně jako jsou různé v odlišných
kulturách, vyvstává otázka, zda genderová identita vychází přímo z biologického pohlaví či
nikoliv. Rozdíl mezi muži a ženami nevzniká pouze na úrovni biologických rozdílností, ale na
úrovni kulturních významů, které jsou jednotlivým pohlavím připisovány a které od sebe tato
pohlaví oddělují. Gender na jedné straně vyplývá z toho, s jakým pohlavím se jedinec narodí,
nemusí ale nutně reflektovat tuto skutečnost. Někteří jedinci se mohou pohodlněji cítit v rolích,
2

V poslední době i vnímání pohlavní duality bývá terčem kritiky. Existenci intersexuálů se nesnažím nijak
dehonestovat, přesto s intersexualitou nebudu v této práci nijak pracovat. Činím tak proto, že v České republice se
děti po narození přiřazují v rodném listu k jednomu ze dvou pohlaví. Tím, že se musí přiřadit k jednomu z nich,
jsou automaticky s jedním z pohlaví spojováni. Tak se většinou děje i na florbale rozřazením do pohlavně
homogenních skupin. Stejně tak není cílem mé práce se více zaobírat transgenderem.
3
Přeloženo z anglického originálu: „Sport allowed women to combine activities and attributes perceived as
masculine with more conventionally feminine qualities of friendship, cooperation, nurturance, and affection.“

5

které jsou připisovány druhému pohlaví. Ani zájmy a volnočasové aktivity jedinců nemusí
nutně korespondovat s tím, jaký gender by měly přitahovat.

2.2 Dekonstrukce genderové identity
Myšlenku, že nelze oddělit genderovou identitu od pohlavní kritizuje především
feministický přístup. S jakým pohlavím se člověk rodí, je biologická danost, ale jaký gender
osoba získá, je konstruováno skrze kulturní a politické struktury dané společnosti. Původně byla
homosexualita vnímána pouze ve vztahu k maskulinitě či feminitě, které formovaly sexuální
touhu. Podle tohoto schématu upřednostňovala homosexuální žena maskulinní étos nad
femininním. Dle Butler (1990, s. 6) lze toto schéma zjednodušit na: nefemininní žena =
maskulinní = butch. V rámci feministického a poststrukturalistického názoru, že gender je
sociální konstrukt, je porušen lineární vztah mezi biologickým pohlavím a genderem
(Caudwell, 1999). Jak uvádí Butler (1990, s. 6) „předpoklad binárního genderového systému
implicitně zachovává víru v mimetický vztah mezi pohlavím a genderem, čímž gender zrcadlí
pohlaví nebo je jím jinak ohraničen“4. Gender automaticky nevzniká jako biologická danost,
proto i feminita a maskulinita jsou sociálními konstrukty již předešlého sociálního konstruktu
genderu (ibid).

2.3 Queer a teorie „podivného“
Butler (1990) své myšlenky rozvíjí s dalšími poststrukturalistickými kolegy – jako je
například Michel Foucault, Jacques Lacan či Jacques Derrida, na které navazuje. Sexuální touha
k osobě stejného pohlaví nemusí být nutně základem sexuality, jak se v době prvotních bojů za
práva sexuálních menšin zdálo. Někteří nemusí sami sebe vnímat jako homosexuála/ku,
přestože by tak společností byli kvůli svému sexuálnímu chování označeni. Tato situace může
nastat ale i právě naopak, kdy homosexuální vymezení sebe sama postrádá homosexuální
chování. To, jak se člověk může vnímat, potažmo jak ho může vnímat společnost je produktem
samotné společnosti – diskurzu, který ve společnosti panuje. Dle Foucaulta nám diskurz
prostřednictvím pravidel a norem ohraničuje, jakou formou o daných věcech mluvíme či
smýšlíme až po to, o čem se mluvit dá a o čem nikoliv. Obrácený diskurz pak působí způsobem,
kdy nově vytvořený termín – homosexuální identita – začne prezentovat sebe samu a hájit svá
práva v době moderní sexuality. (Spargo, 2001)
4

Přeloženo z anglického originálu: „The presumption of a binary gender system implicitly retains the belief in a
mimetic relation of gender to sex whereby gender mirrors sex or is otherwise restricted by it.“
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V době boje za práva sexuálních menšin byla maskulinita stále spojován s lesbismem a
tvořila hlavní proud boje za práva sexuálních menšin, což kritizovaly feministické lesby. I
Caudwell (1999) poukazuje na stereotyp vazby mezi lesbickou sexualitou a maskulinitou, kdy
jsou ostatní lesbické gendery odsunuty a vytěsněny. Stejně ale tak nám naše sexuální identita
není vrozená a v průběhu života se může různě měnit. Tyto neshody vedly k ustavení teorie
„podivného“. V 90. letech 20. století se vynořil nový pohled na sexualitu a termín queer5
(podivný) byl přejat osobami, které jsou marginalizované z hlediska jejich sexuální identity. Na
tento termín se dá nazírat z různých pohledů. Někteří si jej spojují s homosexuály a lesbami,
pro jiné označuje vše kromě heterosexuální identity. (Spargo, 2001) Althusser, Freud, Lacan a
Saussure svými teoriemi upravují soudobý myšlenkový prostor, ve kterém se mohl objevit nový
termín queer a terie „podivného“. Termín queer s významem, který zde popisuji, vznikl jako
poststrukturalistická kritika vnímání identity jako něčeho nezávislého a vnitřního. Lidská
identita není vyjadřována jazykem, naopak jazyk s ideologií naši identitu formují. Identita není
ničím jiným než procesem identifikace. (Jagose, 2001) Teorie „podivného“ následně navazuje
na myšlenky „Jacquese Lacana, modelu decentralizované, nestabilní identity, Derridovy
dekonstrukce binárních pojmových a lingvistických struktur, Foucaultova modelu diskursu,
vědění a moci“ (Spargo, 2001, s. 38-39). Tím vzniká podivný, který nezapadá do předchozích
binárních struktur genderu a vždy se staví proti normě – heterosexuální či homosexuální
identitě, která vznikají jako produkt společnosti (ibid).

2.4 Sexuální identita, sexuální orientace, sexuální chování
Základ sexuální identity – sexuality je podmiňován kulturními a sociálními prvky. V
případě této práce jsou to prvky, které se objevují v rámci florbalu a jsou spojeny s jeho
kulturou. Nechci ani opomínat širší kontext sociálních struktur v dané společnost, které na
kulturu florbalu působí. Sexualita jako základ sexuální identity a uvědomění si své sexuální
orientace je dle Fafejty (2016) podmíněna také biologickým základem – pohlavím. Zde bych
ale ráda navázala na výše zmíněné myšlenky spjaté s dekonstrukcí genderu a přiklonila bych se
k poststrukturalistickým myšlenkám. S čím více pracuji je to, že sexualita vždy odrážela a
odráží hodnoty a normy společnosti, které v ní panují, a nelze tedy mluvit o stejnopohlavní
sexualitě, pokud daná společnost neví, jaké sexuální chování a projevy má tato sexualita
zahrnovat. (Fafejta, 2016) Znalost pojmu homosexuál/ka a orientování se v tom, jaké sexuální

5

Termín queer byl původně užíván jako hanlivé označení podivných lidí, kteří byli opakem těch „normálních“
(Spargo 2001).
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chování takové identitě odpovídá, však nemusí korespondovat s tím, jak je daná sexualita
vnímána ve společnosti.
Navazující sexuální orientace nám odkrývá, kým je daný člověk přitahován, kdo je cílem
jeho tužeb. V případě identity „holek, co jsou na holky“ – jsou jednoduše přitahovány ostatními
dívkami a ženami. Jak jsem již zmiňovala, tato identita může zahrnovat jak sympatie výhradně
k ženám, tak i nejrůznější formy bisexuality. V nejčistší formě by mělo být člověku s bisexuální
orientací lhostejné, s jakým pohlavím navazuje vztahy. Neupřednostňuje ani jedno z pohlavích,
ale důležitým rysem k navazování vztahů je samotná osobnost. (ibid) Nejsem toho názoru, že
lze bisexualitu zjednodušit na takovéto vymezení, neboť v různých chvílích člověk inklinuje
k odlišným pohlavím. Proto se přikláním k širšímu pojetí této orientace, potažmo identity. Ve
svém výzkumu budu s bisexualitou pracovat tak, jak ji cítí samy sociální aktérky. Pokud se cítí
být bisexuální, bude mne zajímat i to, jak vlastně bisexualitu vnímají a definují. Sama budu
však vyhledávat ty hráčky, které mají s bisexuálními vztahy delší zkušenost a nejedná se jen o
alkoholové opojení ve spojení s objevováním své vlastní sexuality v pubertálním věku.
Fakt, že “sexualita je sice biologická, ale není biologicky fixovaná” (Gagnon, Simon,
2005 in Fafejta, 2016, s. 10-11) mi pomůže pochopit fluidnost sexuality, kdy jsou některé osoby
schopné ve své sexualitě přecházet a orientovat se v různých časových horizontech na jiné
osoby s různými identitami. Ženy jsou pak oproti mužům více sexuálně fluidní. Vlastní
“sexuální jednání je ovlivněno kulturními, interpersonálními a intrapsychickými scénáři”
(Fafejta, 2016: 31). Do kulturních scénářů spadá vliv norem a očekávání ve společnosti, které
si jedinci spojují například s homosexualitou. Interpersonální scénáře zahrnují vztah mezi
sexuálními aktéry a intrapsychický scénář zahrnuje vlastní myšlenky v rámci rozvíjení fantazie
(ibid).

2.5 Historický „vznik“ homosexuality
Abych zde mohla objasnit pojem homosexualita, začnu nejdříve s vymezením dříve
vzniklého pojmu – heterosexualita. Pojem heterosexualita byl prvotně použit doktorem
Kiernanem, který jej zmínil ve své práce Sexual Perversion z roku 1892. Jeho význam byl
původně opačný, než jak ho známe dnes ve vztahu k převládající heteronormativitě v západních
společnostech. Původně byl pojem heterosexualita spojen s perverzí, kdy jedinec inklinuje
k oběma biologickým pohlavím6. K jednomu pohlaví inklinuje svou biologickou daností a
k druhému identifikací se s jedním z étosů (maskulinní/femininní). Kirnan následně navázal na
6

V našich soudobých kategoriích by toto chování odpovídalo nejvíce transgenderu.
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tento pojem a dal vzniknout i označení homosexuál, jehož hlavní touhou je pouze opačné
pohlaví – tedy inklinuje pouze k jednomu z pohlaví. (Katz, 2007, s. 19-23)
Původní kategorie, jak je známe s dnešním významem, rozpracoval až doktor Richard
von Krafft-Ebbing v knize Psychopathia sexualis původně z roku 1894. Až s ním vznikl
sociální konstrukt homosexuality v protikladu k heterosexualitě jako společenské normě.
Krafft-Ebbing označil za heterosexuála osobu, jejíž sexuální touha směřuje pouze k jednomu
z pohlaví – tomu opačnému. Homosexuál byl naopak člověk, jehož sexuální touha se orientuje
ke stejnému pohlaví a dochází tak k patologickému jevu. Stále však nebyla sexuální touha
klíčová k vymezení sexuální identity. Mnohem více u něj převažoval vliv genderové inverze,
která sexuální touhu formovala. Kvůli genderové inverzi vznikal obraz virilní lesby. Její aktivní
sexuální touha jen dokládala spojení s mužstvím, protože dříve byla u žen nemyslitelná.
(Caudwell, 1999)
Kategorizace leseb, kterou Krafft-Ebing sestavil, byla formována stupněm genderové
inverze. Jak sám autor poukazuje: „uranismus [jak také označoval homosexualitu] může být
téměř vždy podezříván u žen, které nosí krátké vlasy, nebo které se oblékají jako muži nebo se
baví sporty a kratochvílemi svých známých mužů“7 (Krafft-Ebbing, 1965, s. 395). Ve všech
kategoriích se jedná o popis fyzických znaků, které formují i odlišnosti v genderovém chování,
včetně podoby a formy sexuální touhy a náklonnosti. Samotná kategorizace lesbické identity
kopíruje mužskou homosexualitu, o které se toho vědělo (a stále ví) mnohem více než o té
ženské. První kategorii leseb lze charakterizovat jako „normálně“ vypadající ženy, které nesou
femininní znaky – znaky, se kterými si daná kultura spojuje většinovou představu, jak má žena
vypadat. Cílem tužeb těchto žen jsou rovněž ženy, ale heterosexuální tužby nejsou zcela
vyloučeny. Na druhé straně ale nepřevládají nad těmi homosexuálními. Druhá kategorie
zahrnuje ženy s vnějšími znaky opačného pohlaví. Tyto ženy si svým vzhledem přivlastňují
maskulinní étos a jejich sexuální touha je směřována výhradně k stejnému pohlaví. Do třetí
kategorie spadají ty ženy, které si přivlastňují nejenom maskulinní vzhled, ale také role,
charakteristiky a pocity spojované s mužským pohlavím. Poslední kategorie homosexuálek má
s ženskou podobou spojenu jen pohlavní identitu. Ostatní prvky vzhledu (stavba těla, hlas),
chování či vnímání jsou maskulinní. (Krafft-Ebing, 1965, s. 352-400)

7

Přeloženo z anglického originálu: "Uranism may nearly always be suspected in females wearing ther hair short,
or who dress in the fashion of men, or pursue the sports and pastimes of their male acquaintances...“
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2.6 Kategorizace homosexuality
Pro zkoumání identity „holek, co jsou na holky“ v jakémkoliv prostředí, je důležité
vymezit si, jak se homosexualita dělí, jakých forem může nabývat, jaké atributy jí jsou vlastní.
Tato kategorizace je důležitá především pro analýzu dat a pro to, abych byla schopna
reflektovat, jakým způsobem se ve florbalu utváří identita „holek, co jsou na holky“ právě ve
vztahu k tomuto prostředí. Vzhledem k tomu, že tato práce zkoumá téma v kontextu západních
hodnot, budu pracovat s tím, jak se samotná homosexualita dělí v moderních západních
společnostech. Kenneth Plumeer ji dělí na 4 kategorie, které já vnímám více jako překrývající
se spektrum homosexuality.
Nezávazná homosexualita zahrnuje nahodilé homoerotické projevy, které nemají vliv na
utváření širšího sebepojetí. V případě této bakalářské práce lze poukázat na nahodilé projevy
v rámci pubertálního věku hráček, kdy se nebojí experimentovat se svou sexualitou, především
na večerních akcích. Tyto projevy však předpokládám všude bez ohledu na prostředí. Vliv
přikládám dospívajícímu věku osob, které hledají svou sexualitu. Pro mě je důležité, jak budou
samy hráčky definovat homosexuální (ale i bisexuální) chování a zda vnímají takové projevy
homosexuality za klíčové. Budu tak činit proto, že cílem mé práce není zkoumat nezávaznou
homosexualitu, ale tu, která je hráčkám vlastní.
Situační homosexualita je charakterizovaná opakujícím se sexuálním chováním, které
však není samotnou preferencí jedince. V některých situacích slouží takové chování spíše jako
náhražka heterosexuálního chování, kdy jsou jednotlivá pohlaví v určitých situacích od sebe
oddělena. Lze například zmínit známou studii ženské homosexuality ve vězení od autorky
Kateřiny Nedbálkové (2006) 8. Ze samotné definice Plummera vychází, že tento typ
homosexuality nebude v mém výzkumu zastoupen. Přestože spolu hráčky tráví podstatnou část
jejich volného času, nejsou nijak odříznuté od okolního světa a není jim nijak bráněno
navazovat vztahy s opačným pohlavím. Tento typ homosexuality budu zvažovat, pokud se
budou hráčky projevovat homosexuálně pouze ve florbale a v ostatních sociálních skupinách
budou tuto skutečnost buď skrývat, anebo se projevovat v rámci heteronormativního očekávání.
Personalizovaná homosexualita zahrnuje jedince s preferovanými homosexuálními
aktivitami, kteří již vyhledávají osoby stejného pohlaví, ale nejsou s takovými osobami
v bližším kontaktu. Takoví jedinci svou orientaci před blízkým okolím skrývají. Tento typ

8

Studie ženské homosexuality odkrývá navazování lesbických vztahů ve vězeňských prostorách. Autorka
zaznamenala dvě identity, které se zde objevují, a to pravé a nepravé lesby. Pravá lesba je symbolem romantické
lásky, naopak nepravá lesba je charakteristická navazováním sexuálních vztahů pro uspokojení sexuálních potřeb,
které jsou mylně předpokládány spíše v mužských věznicích.
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homosexuality v prostředí florbalu předpokládám, ale předchozí definice mi přijde
nedostačující v tom smyslu, že i v prostředí, kde je homosexualita přijímána a existuje, ji mohou
někteří jedinci skrývat. Navíc svoji homosexualitu mohou u některých sociálních skupin tajit,
ale jiná prostředí jim umožňují se snáze vymezit.
Homosexualita jako způsob života uzavírá toto spektrum homosexuálními jedinci, kteří
prošli coming outem a svou identitu neskrývají, naopak se mohou sdružovat do komunit, kde
hledají osoby stejné orientace. Tuto kategorii v mé práci nejvíce předpokládám, může to být ale
také její největší viditelností v průběhu získávání dat a v průběhu mé hráčské aktivity. (Giddens,
2009, s. 538)

2.7 Coming out
Vzhledem k tématu, které zkoumám, je jistě na místě zhodnotit proces coming outu u
dotazovaných dívek. Ten pak mohu porovnávat v rámci různých sociálních skupin. Pojem
coming out je proces, během něhož jedinec rozpoznává svou minoritní sexuální orientaci. Dle
Janošové (2000) si coming outem projde prakticky každý. Nejčastěji dochází ke coming outu
v průběhu puberty. Vlivem různých faktorů k němu může docházet i v pokročilejším věku.
Janošová dělí coming out na dvě hlavní fáze, v nichž rozeznává pět stádií, které se prolínají.
Hlavní fáze se týkají „zjištění skutečnosti zaměření a její akceptace“ a „uspořádání života
v jejím souladu“ (Janošová, 2000, s. 20-21). Prvním stádiem je precoming out, kdy jedinec cítí
svou odlišnost od ostatních, ale nedokáže ji zatím definovat do konkrétní podoby. V průběhu
vlastního coming outu dokáže jedinec tuto odlišnost již pojmenovat. Svou identitu může po
zjištění odmítat, po čase si ji ale přizná. Fáze explorace již působící v rámci hlavní fáze
„uspořádání života“ zahrnuje experimenty v sexuálních vztazích a může přecházet do fáze
partnerství, kdy má jedinec potřebu navazovat dlouhodobější partnerství. Ve fázi integrace je
identita jedince utvořena včetně hodnotových orientací. (ibid)
Již zmiňovaný Plummer (1997) vytváří také proces coming outu na 4 úrovních. Osobní coming
out (coming out personaly) působí v době, kdy si jedinec uvědomí svou sexuální orientaci.
Následuje soukromý coming out (coming out privately), kdy se člověk svěří se svou orientací
nebližším osobám, ale před ostatními tuto skutečnost tají. V rámci veřejné fáze coming outu
(coming out publicly) odkrývá svou orientaci širšímu okolí a jeho/jí orientace tak přestává být
niterním tajemstvím a na přímou otázku na orientaci odpovídá podle skutečnosti. Politický
coming out (coming out politically) završuje tuto typologii tím, že takoví jedinci svoji orientaci
neskrývají před nikým, ale veřejně se k ní hlásí.
11

2.8 Butch a femme
Dalším teoretickým pozadím výzkumu je dělení přímo identity „holek, co jsou na holky“.
Janošová (2000) poukazuje na stereotyp ve vnímání rolí v ženských partnerských vztazích, kdy
jedna z žen zastupuje roli mužskou. Ta partnerka, která si vzhledově přivlastňuje maskulinní
charakteristiky, role, včetně dominantní pozice a s tím spojené i zájmy, bývá označována jako
butch. Naopak ta partnerka, která si ve vztahu uchovává femininní vzhled i s femininními
rolemi a zájmy, bývá označována jako fem(me) a její role je spíše submisivní. Přestože se v této
době vnímání partnerských rolí obrací spíše k rovnováze (stejně jako tomu je i u
heterosexuálních vztahů), toto dělení může přetrvávat na jednotlivých úrovni vzhledu, chování
či zájmů. Nutno podotknout, že na dominantní a submisivní role ženských partnerek je
pohlíženo skrze patriarchální systém.
Pojem a charakteristiky butch přitom historicky vznikly v americké barové kultuře 50. let
20. století. Ženy si v té době přivlastňovaly hodnoty a normy spojené s maskulinním étosem,
které formovaly jejich oblékání a chování. Uvolnění a rozšíření barové kultury i na lesbické
bary bylo zapříčiněno uvolněním po válečném obdobích. Po válce se změnil náhled na to, jaké
práce by měla žena vykonávat, protože spousta z nich za války pracovala v továrnách, což dříve
bylo nemyslitelné. Uvolněním konvencí byly lesbické aspekty normalizovány do prostředí, kde
pro ně předtím nebylo místo, přestože ženy již předtím navazovaly lesbické vztahy. Butch
přejímaly genderové role od mužské populace a tím dávaly prvotně najevo svůj erotický status,
tedy že jejich cílem jsou také ženy. Ta žena, která nebyla butch, byla automaticky označována
za femme. Tyto dvě kategorie významně strukturovaly vzájemný vztah a definovaly možné
partnerky. Femmes lesby si byly na rozdíl od butch schopné udržet zaměstnání, jež byla
spojována se ženskou prací. (Rupp, 2002, s. 154-159)
Nelze opomenout, že veškeré kategorie jsou Weberovými ideálními typy. Kategorie
butch a femme jsou založeny na příliš odlišných protipólech, stejně jako stereotypně vnímáme
rozdíly mezi mužem a ženou. Ve své práci s těmito pojmy budu pracovat, ale jako s volnějšími
kategoriemi, které stojí na protilehlých stranách rozsáhlejšího spektra. Hráčky se tak můžou
řadit jako něco mezi butch a femme či se blížit více například butch, ale neztotožňovat se s ní
ve všech rysech. Chtěla bych tak poukázat na to, že jednotlivé rysy butch a femme si můžou
odporovat. Například „holka na holky“ může vypadat jako butch, oblékat se jako butch, ale
zastávat femininní role a ponechávat si ženské chování. Proto bych ráda rozdělila
charakteristiky butch/femme leseb právě na základě vzhledu (délka vlasů, make-up), stylu
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oblékání a chování. Právě na těchto charakteristikách chci demonstrovat, že i kategorie, které
se jeví jako v rozporu, mohou koexistovat v rámci jedné sexuální identity.

2.9 Sportovní prostředí a vztahy stejného pohlaví
Pro studium mnou zkoumané identity je dobré obrátit se na širší sociální souvislosti
daného prostředí. Jednou ze souvislostí je heteronormativita (společenská norma býti
heterosexuálem). Heteronormativita s převládající homofobií ve společnosti určují
prostřednictvím socializace, jak by se jedinci měli sexuálně chovat, jednat či myslet. Caudwell
(1999) poukazuje na převažující homofobii ve sportu. To může být dáno sportovními
disciplínami, na které se svých analýzách soustředí, a to zejména na fotbal. Já ale ze svých
zkušeností nepředpokládám výskyt homofobie ve florbale. Co se týče heteronormativity,
naopak vnímám florbal jako prostředí, kde vliv heterosexismu není příliš velký. Jak dodává
Davis-Delano (2014):
„protože mnoho sportů je spojováno s maskulinitou, mnohé sportovkyně jsou vnímané
jako maskulinní, b) lesbismus je také spojován s maskulinitou, a c) nesouhlas sportovkyň
s výzvou směrem k genderovým ideálům se často setkává s označováním sportovkyň jako
leseb a užíváním homofobie k diskreditaci a limitování ženského sportu nebo
jednotlivých sportovkyň9“ (s. 264).
Podle stejného vzorce ale působí i větší koncentrace sexuálních menšin v určitých
sociálních skupinách (například sportovním týmu), které mohou pozitivně působit na vnímání
menšinových sexuálních orientací ze strany těch druhých a snižovat míru homofobie v dané
kultuře. Tím mohou potlačovat stereotypy a předsudky, jež si hráčky mohou přinášet
z odlišných sociálních skupin. (Davis Delano, 2014, s. 265) Stejně jako „holky na holky“
reagují na homofobní postoje10, reagují i na pozitivní sociální podporu. Při vystavení se
pozitivním vzorům může být snadněji formována pozitivní identita. Ta se stává součástí úplné
identity a nezahrnuje pouze určité chování, ale celkové vnímání sebe sama. Pozitivní identita
se tak vytváří při podpoře jiných dívek podobné identity ve sportovní komunitě. Sporty otevřené
minoritním identitám poskytují důvěru ostatním a umožňují jejím členům snáze se vymezit.
9

Přeloženo z anglického originálu a) „Because many sports are associated with masculinity, many women athletes
are perceived as masculine, b) lesbianism is also associated with masculinity, and c) disapproval of women
athletes` challenge to gender ideals is often met with labeling athletes as lesbian and using homophobia to discredit
and limit women`s sport or particular women athletes.“
10
Například zůstávají svému okolí skryté.
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Sdílení své identity s ostatními členy sportovního týmu má pozitivní vliv na formování sebepochopení či sebevědomí dané ženy. (Krane, 1996, s. 237-244) Některé hráčky mohou sloužit
jako model pro ostatní, jak vyjít se svou identitou na svět. (Davis-Delano, 2014, s. 265)
Sport může na jedné straně působit jako kontext pro hledání podobných lidí, kdy
vyjádření sportovního ducha maskulinity působí také jako vyjádření své identity. Hráčky se tak
mohou buď shromažďovat ve sportovním prostředí díky jeho kultuře, nebo toto prostředí může
mít vliv na produkování identity. Nastavení sportu pro toleranci sexuálních minorit může
napomáhat kontaktu s těmito osobami, což může mít vliv na vnímání sexuálních minorit a
vztahování se k heteronormativitě. To ovlivňuje především dospívající dívky, které při vstupu
do takového prostředí jsou seznámeny i s jinou sexuální orientací, než která převládá ve
společnosti. Seznámení se s osobami lesbické/bisexuální orientace má také vliv na setkání se
s potencionálními partnerkami. (ibid)
Devis-Delano (2014) navazuje na tyto myšlenky a rozděluje je na základě toho, zda brání
vzniku lesbické identity nebo zda ji pomáhá formovat. Homofobie v jednotlivých týmech, ale i
celém sociálním prostředí brání rozvoji lesbické identity. Stejně tak může vést k homofobii
maskulinní reputace sportu v rámci genderových stereotypů, které opět brání rozvoji lesbické
identity. Ani sporty, které jsou označovány za příliš femininní, nerozvíjí vztahy stejného
pohlaví. Naopak ve sportu, který je vnímán jako genderově neutrální, může být atraktivita žen
rozvíjena nejvíce. Nejvíce jsou vztahy stejného pohlaví rozvíjeny v rámci adolescentního věku,
kdy dívky hledají jak samy sebe, tak svou sexualitu, se kterou v tomto věku experimentují.
Segregace pohlaví v rámci týmů pomáhá budovat vztahy stejného pohlaví, stejně jako doba,
kterou dívky spolu tráví na trénincích, zápasech a mnohdy i mimo tyto sportovní aktivity.
V nejnižších ligách mohou být tréninky vedeny velmi sporadicky s pravidelnými víkendovými
zápasy, v extralize se jedná již o pravidelné tréninky více jak 3x týdně. Na vyšších úrovní, kde
je časová náročnost na vysoké úrovni, mohou jiné vztahy mimo sportovní prostředí strádat na
úkor těch, které dívky navazují mezi s sebou. V některých případech může dojít až k úniku od
druhého pohlaví.
Ve spojení s emocionální blízkostí může sportovní prostředí nejen pečovat o vztahy
stejného pohlaví, ale i je vytvářet. U kolektivních sportů stojí za úspěchem nejen kvalita
jednotlivých hráček, ale i kvalita kolektivu jako celku a týmového ducha. Dívky spolu čas
nejenom sdílí, ale také prožívají. Společně dřou, vyhrávají, prohrávají, dokáží se vzájemně
podržet, a to mnohdy nejenom na hřišti. Neméně důležité je samotné setkání se ženou, která
navazuje vztahy s jinými ženami. Ostatním ženám může zprostředkovat, že přijít s coming
outem a stát se viditelnou pro ostatní nemusí být traumatizující. Svým postavením v týmu může
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také redukovat homofobii v týmu a umožnit ostatním, aby blíže poznaly takové osoby
s vědomím, že se nijak neliší a není třeba se jich stranit. Nejen že může ostatním ulehčit svou
nejistotu ohledně své sexuality a ukázat alternativu, díky takovým osobám lze ve sportovním
prostředí potkávat i potencionální partnerky, které se zde dají poměrně snadno rozeznat. A to
„především skrze nevyslovenou komunikaci“, kterou následně propojují do sociálních sítí
(Cahn, 1993, s. 358).

3 Metodologická část
3.1 Motivace k tématu
Jako bývalá hráčka mám k tomuto tématu velmi blízko. Florbal byl pro mne dlouho
zájmem, který mi formoval většinu volného času a pomocí něhož jsem se v mých očích
setkávala s odlišnou kulturou, než kterou jsem znala. Florbal jsem oproti většině hráčkám
v týmu začala hrát relativně pozdě (na to začít s novým sportem), a to v mých 14 ti letech. O
své heterosexuální orientaci jsem byla přesvědčena a nic nenasvědčovalo tomu, že by se má
situace měla s novým sociálním prostředím nějak měnit. Moje pozice na straně s ostatními
heterosexuálními hráčkami pomyslně kontrastovala s těmi, které se v mých očích netajily tím,
že navazují lesbické či bisexuální vztahy. To, že se svým sexuálním chováním nijak netajily,
přestože v celkové populaci to nebyla (a stále ještě není) naprosto přijímaná orientace11, mi
vždy připadalo zvláštní a z mé pozice nepochopitelné. Šlo především o utvrzenou představu o
své orientaci a své identitě, o které z mého dřívějšího pohledu nemohly být dívky v tak útlém
věku plně přesvědčeny.
Přestože jsem florbal přestala hrát v prvním ročníku bakalářského studia sociologie,
výskyt sexuální identity „na holky“ v něm formoval mé postřehy i v novém sociálním prostředí.
A to především ve vztahu k tomu, že od aktivního hraní florbalu jsem se s žádnou dívkou, která
by svou sexuální identitu proklamovala12, již neseznámila. Nelze konstatovat, že jsem se s ní
11

Tuto skutečnost dokládá pravidelný výzkum CVVM „Naše společnost“. V roce 2012, kdy jsem se zhruba
s florbalem seznámila na tréninkové úrovni, by 23 % dotázaných nechtělo mít za souseda osobu s homosexuální
orientací. Toto číslo se do roku 2017 pohybovalo okolo stejné hodnoty. (CVVM 2017a) V roce 2012 si také 51
% dotázaných myslelo, že by přiznání k homosexualitě vedlo k potížím v soužití v obci. V roce 2017 toto číslo
kleslo na 43 %. Pro výzkum je také důležité, že přestože v České republice klesá propojení homosexuality s
problémovým soužitím, v roce 2017 stále nemá 49 % dotázaných mezi známými homosexuální osobu. (CVVM
2017b)
12
To, že je sexuální identita „na holky“ ve florbale otevřeně deklarovaná vnímají i jiné hráčky. Stejný pocit sdílí
i Majda. „Naopak tam byly holky, který byly hodně vyhraněný tím druhým směrem, že naopak fakt byly takový ty
hrdý, na to jako že jsou lesby a že prostě, který to hodně dávají najevo.“
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opravdu nesetkala, jen jsem neměla tu možnost tuto skutečnost zjistit. Ať už to bylo
z jakýchkoliv důvodů. Florbal pro mne tak zůstal světem, kde nezáleží, kdo má jakou sexuální
orientaci a sexuální identitu. Světem, kde hráčky s homosexuální identitou nejsou
diskriminovány těmi, kdo ji nesdílí, i když vlastně heterosexuální hráčky nemusí plně chápat
tuto identitu a z mých zkušeností se o ní ani nijak více nebaví s těmi, kdo jí sdílí. Přes drobné
poznámky (které jsou ale ve florbale běžné a mohou být mířené na veškerá témata) hráčky tuto
identitu akceptují. Otázkou pro tuto práci je i to, zda ji respektují, tolerují, anebo přehlížejí
v takové podobě, že ve florbale je to normální. S postupnými myšlenkami, jakým tématem bych
se ve své bakalářské práci chtěla zabývat, jsem se ponořila zpět do svých vzpomínek včetně
těch, jaké prostředí mne nejvíce utvářelo. Po odchodu z tohoto prostředí mi došlo, že toto
prostředí na mě i tak působilo a muselo vytvářet můj náhled na sexuální orientaci a identitu i
v jiných sociálních sférách.
Teď se do florbalového prostředí vracím jako výzkumník a chci pochopit myšlenky, které
sdílejí hráčky s touto sexuální identitou a které mi dříve unikaly. Budu se snažit sociologicky
rozpracovat mou zkušenost s florbalem v širším společenském kontextu v duchu sociologické
imaginace. Jak ji popisuje Mills (2008):
„sociologická imaginace umožňuje těm, kdo ji mají, pochopit širší historickou scénu
v jejím významu pro vnitřní život a pro vnější životní dráhu různých jednotlivců. Je to
schopnost přecházet od nejosobnějších a nejvzdálenějších změn k nejintimnějším rysům
člověka – a chápat souvislosti mezi nimi“ (s. 9-11).

3.2 Výzkumné otázky
Jak by to mělo ve správném výzkumu být, i na začátku této práce stálo výzkumné téma s
výzkumnou otázkou, která sice z počátku byla velmi obecná a vycházející z mé dlouhodobé
zvídavosti, následně ale formovala celý výzkum. Především ontologické a epistemologické
stanovisko a následně pak metody sběru dat. Hlavní otázka se opírá o cíl výzkumu a to zjistit,
zda může mít florbal vliv na utváření identity „na holky“ a pokud ano, tak jaký.
•

Jak kultura florbalu umožňuje formovat pozitivní identitu holek, co jsou na holky?

V rámci této zásadní otázky chci prozkoumat prostředí florbalu, tak jak jej vnímají samotné
hráčky s minoritní sexuální identitou. Chci zmapovat, zda si hráčky uvědomují nějaké
charakteristiky, které mohou pozitivně přispět k jejich sexuální identitě.
•

Jak vypadá identita holek ve florbale, co jsou na holky?
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Cílem této výzkumné otázky je zmapovat, jak o sobě smýšlí samotné dívky s touto identitou.
V jakých kategoriích o sobě smýšlejí a jakým jazykem o sobě hovoří. Dále pak zmapovat,
zda dochází ve florbalovém prostředí k odlišným způsobům formování sexuální identity ve
srovnání s jinými sociálními sférami. Dílčí podotázkou je i, jaké sexuální identity sociální
aktérky v rámci florbalu rozeznávají na základě své vlastní sexuální identity, jaké
charakteristiky jim přisuzují a zda jejich kategorizace je pro ně nějakým způsobem důležitá.
•

Jak vnímají hráčky svou identitu mimo sportovní prostředí?

Smyslem této výzkumné otázky je porovnat identitu v různých prostředích. Zajímá mě, zda
hráčky svou identitu sdílejí stejně i v jiných prostředích – převážně ve škole, v rodině či
v rámci jiných sociálních skupin. A také, jak možnost vyjádřit sexuální identitu ve florbale
ve srovnání s jinými prostředími vnímají.
•

Jak sexuální identitu vnímají ostatní hráčky, jež se s touto identitou neztotožňují?

Tato otázka má doplnit obraz florbalového prostředí ve vztahu k sexuální identitě „na
holky“ z druhé strany – z pohledu heterosexuálních hráček. Zajímá mě, jak na tuto identitu
reagují heterosexuální hráčky a jak ji vnímají ony. Zda zde docházím k nějakým kontrastům
či nikoliv.

3.3 Metody výzkumu
Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metody zkoumání, které budou vhodným
způsobem, jak zpracovat téma, které ještě není více prozkoumáno. Motivace použít kvalitativní
metody je dána také charakteristikou výzkumu, kdy chci téma poznat více do hloubky a
porozumět vnímání sexuální identity v očích samotných sociálních aktérek. Budu se zajímat o
názory sociálních aktérek, o jejich pocity a „podstatu jejich zkušeností“ (Strauss a Corbin, 1999,
s. 11) se sexuální identitou. Přestože si ve své práci pokládám otázku spíše kauzální (zda má
florbal vliv na utváření lesbické identity), tuto kauzalitu nemohu nijak číselně doložit na
reprezentativním vzorku. Kauzální otázka napomáhá orientovat můj interpretačně laděný text
a inspiruje několik možných odpovědí, spíše než, aby směřovala k formulaci definitivní a jediné
odpovědi. Proto spíše než o kauzalitu, jde v této práci o zmapování vztahu mezi sportovním
prostředím florbalu a výskytem identity „na holky“ a zkoumáním sexuální zkušenosti se
stejným pohlavím v návaznosti na florbal.
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3.3.1

Ontologie
Protože od výzkumné otázky se má odvíjet ontologické a epistemologické stanovisko,

které následně formují povahu zkoumání reality, vnímám jako důležité zde tyto stanoviska
reflektovat. Podstatu sociální reality (ontologické stanovisko) florbalových hráček ve vztahu
k sexuálním identitám nelze zkoumat jako realitu samu o sobě nezávislou na aktérech – jak by
tomu mohlo být v tradici objektivismu (Bryman, 2008, s. 29). O myšlenky sociální reality jako
konstruované významy řeči se opírá konstruktivismus (Bryman, 2008, s. 29-30). Realitu
florbalových hráček s identitou “na holky“ nelze poznat samu o sobě bez širších historických a
sociálních souvislostí. Samotná sexuální identita je také konstruovaná skrze jazyk a současný
stav myšlení. Jak již bylo řečeno, o lesbické sexualitě nelze hovořit před vznikem takové
kategorie, přestože tomu chování mohlo v minulosti odpovídat. I tyto kategorie jsou sociálně
konstruovány skrze socializační procesy a jazyk, kterým se v daném prostředí mluví.
Sociální konstrukce reality, tak jak ji popisují Berger s Luckmannem (1999) vytváří
identity skrze vliv společnosti a socializačních procesů, jež jsou se společností svázané.
„Sociální procesy, jež se podílejí na formování i udržování identity, jsou dány sociální
strukturou. Identity vytvořené vzájemným působením organismu, individuálního vědomí a
sociální struktury zpětně danou sociální strukturu ovlivňují, udržují, obměňují, a dokonce ji i
přebudovávají“ (s. 171). Sociální a historický kontext utváří jednotlivé identity, které lze odlišit
jednu od druhé. Jinak by také vypadala identita leseb v rámci „romantického přátelství“ (Rupp,
2001, s. 48-49) oproti té, které zkoumám nyní. Typy identit mohou být snadno rozpoznatelné
ve vztahu k ostatním identitám, avšak v rámci studia sexuální identity tato rozpoznatelnost
nemusí být tak zjevná. V některých případech nemusí k odhalení sexuální identity dojít nikdy.
Z výše zmíněných pasáží by mělo být zjevné, že ani já se nebudu snažit nahlížet na
realitu objektivně. Záleží mi na významu reality, který jí dají samotné hráčky s identitou „na
holky“. Uvědomit si významy reality je pro mě důležité proto, že nejsem osoba, která tuto
identitu sdílí. Proto ji budu popisovati z jejich pozice, kde významy slov mohou být odlišné od
heterosexuálních hráček, ale i například hráček fotbalu.

3.3.2 Epistemologie
Na otázku „jak můžu poznat svět/ jak vypadá teorie poznání“ můj výzkum odpovídá
v duchu interpretativismu. Já jakožto osoba nesdílející zkoumanou identitu se budu snažit
vyložit celé téma tak, jak jej vidí samotné hráčky – z jejich pohledu. (Bryman, 2016, s. 24-27)
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Budu se snažit jejich realitu nepřetvářet v řeči heterosexuálních kategorií a heterosexuálního
vidění světa. Budu ji interpretovat skrze již zmíněný konstruktivismus.
V souladu s mou pozicionalitou ve výzkumu vycházím také z myšlenek symetrické
antropologie. Dělám tak hlavně kvůli svému osobnímu vztahu s některými sociálními
aktérkami. V tomto přístupu není kladen důraz na motivaci sociálních aktérů k výzkumu. Je
tedy jedno, co já jako výzkumník „dám“ sociálním aktérkám. Neméně důležitý je i pocit
z participace na výzkumu. Ideální způsob pro mou práci by měl být takový, že by mělo sociální
aktérky těšit mluvit o svých stanoviscích a prezentovat svůj způsob nahlížení na svou sexuální
identitu – právě pokud jejich sexuální identita není ve společnosti ještě tolik přijímaná. Byla
bych ráda, kdyby výzkumný rozhovor nesloužil pouze mne, ale v ideálech symetrické
antropologie obohatil i samotné účastnice. (Brož a Stöckelová, 2015)
Jako nejvhodnější teorii poznání pro můj výzkum pak volím propojení tří druhů
epistemologických stanovisek dle Vikki Krane. Krane (2001) spojuje queer teorii s
feministickými kulturními studii a feministickým stanoviskem. Protože hlavním tématem mé
práce je sexualita, queer teorii, která ji staví do centra zájmu, je vhodným způsobem, jak se
k mému výzkumu stavět.
Centrem zájmu feministických kulturních studií je dopad kultury na každodenní
praktiky. Florbal jako jedno z kulturních polí utváří praktiky sociálních skupin – tedy
jednotlivých týmů či celého florbalového prostředí. Důraz je kladen na širší systém
společenských norem jako heterosexismu a homonegativismu, které převládají ve společnosti.
Zkoumáním, nakolik je heterosexuální orientace ve florbale platná norma či nikoliv, mi umožní
propojit toto pozadí s výskytem lesbické identity. (Krane, 2001)
Způsob, jak zkoumaným dát hlas, aby se mohli vyjádřit dle sebe a tím byly správně
vyloženy i významy toho, co říkají, je feministické stanovisko. Feministické stanovisko je pro
mě důležité hned z několika důvodů. Feministické stanovisko se snaží porozumět odlišným
identitám z jejich pohledu – mnohdy z pohledu marginalizovaných skupin. Dává prostor
vyjádřit se ženám, tedy těm, ke kterým dlouhá léta nebyl směřován zájem (což platí i u studia
sexuality, kdy byl zájem obracen víc na mužskou homosexualitu). Zaměřím se hlavně na
perspektivu samotných leseb, rozhovory s heterosexuálními hráčkami budou pouze ilustrovat
rozdíly ve vnímání těchto dvou odlišných identit v rámci jednoho sociálního prostředí. Klady
feministického stanoviska se odráží především ve face to face rozhovorech, kdy v rámci
zkoumání poznání se budu snažit pochopit odlišné sociální identity – tedy v mém případě
identitu „na holky“. (Krane, 2001)
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3.3.3 Polostrukturovaný rozhovor
Z výše uvedeného pozadí výzkumu volím polostrukturovaný rozhovor k získání
odpovědí na mé výzkumné otázky. Polostrukturovaný rozhovor13 dává větší prostor jak
výzkumníkovi, tak mým sociálním aktérkám. Okruhy témat a konkrétní otázky jsem si
formulovala tak, abych zachovala metodu a zároveň zjistila to, co je pro mě klíčové. Na druhé
straně zbyl prostor pro vyjednávání mezi mnou a dotazovanými dívkami. Mohla jsem měnit
pořadí otázek, doptávat se, reagovat na odpovědi, rozvíjet je, ale stále mít na paměti, co je pro
mě klíčové a co nesmím opomenout. (Bryman, 2016, s. 201, 403-405, Hendl, 2016, s. 178)
Protože téma této bakalářské práce je velmi citlivé, v provádění polostrukturovaných
rozhovorů jsem se inspirovala i Kauffmanovým chápajícím rozhovorem (Kauffman, 2010). Ten
vychází z feministického rozhovoru kladoucí důraz na větší sensitivitu, vyslyšení ženského
hlasu a vnímání sociálních aktérů jako komunikačních partnerů, nikoliv objektů výzkumu.
(Bryman, 2016, s. 403) Stejně jako feministická tradice klade důraz na hlubší vztah mezi
sociálními aktéry, větší reciprocitu mezi výzkumníkem a dotazovaným. Podobně jsem usilovala
o minimalizaci hierarchie tazatel/dotazovaný. Tato hierarchie by v případě mé práce mohla mít
jen negativní dopady snížením předchozí důvěry u mých známých, jestliže se pohybuji
v prostředí, které je mi blízké. Stejně tak tato důvěra a předchozí kontakt napomohly vliv
hierarchie omezit.
Chápající rozhovor je pro můj výzkum stěžejní, protože takový rozhovor se snažím vést
právě proto, že nesdílím stejnou identitu, ale snažím se ji pochopit. Snažím se nastolit takovou
atmosféru rozhovoru, aby při něm vznikli dva stejně rovní komunikační partneři. (Kauffman,
2010, s. 41-83) Ze své reflexe mohu zpětně potvrdit, že se mi to poměrně dařilo. Dokladem
může být situace, kdy jsem nebyla pouze já, která se ptala, ale i sociální aktérky se zajímaly i
moje názory a hlediska.
Veškeré rozhovory jsem si nahrávala na audio záznam ve svém mobilním telefonu.
Dotazované dívky s tím neměly problém a chápaly, že dělat si poznámky by jen narušilo
vzájemnou komunikaci. Některé poznámky jsem si však v průběhu rozhovoru dělala, ale to
spíše podněty, které nebyly vyřčené a na které bych se mohla dále zaměřit. Z audio záznamů
jsem si udělala přepisy rozhovorů, které jsem podrobila analytickému zkoumání. V analytické
části vycházím z některých aspektů zakotvené teorie. Z vlastního významu slova analýza se
ukazuje, že jsem celé přepisy rozbila na malé části a následně je skládala dohromady tak, aby
ve svých celcích dávaly pro můj výzkum smysl. (Corbin a Strauss, 1999, s. 43) Analýzu dat
13

Hendl (2016) pro tento druh rozhovoru používá také pojem rozhovor pomocí návodu.
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jsem prováděla pomocí otevřeného, axiálního a selektivního kódování. Slovem kód autoři
zakotvené teorie míní úsek dat (ať je to jedno slovo, věta či část odstavce), ke kterému je
následně přiřazen zjednodušující název – kód. V rámci otevřeného kódování jsem tyto kódy
přiřazovala k úsekům dat, hledala jsem nejvhodnější názvy kódů, které by pokrývaly podobné
úseky dat a které jsou pro mé práci stěžejní. V závěru práce se snažím vytvořit paradigmatický
model konstruování sexuální identity. (Strauss a Corbin, 1999, s. 72-78) U metod výzkumu
nelze opomenout ani vlastní pozorování z mých aktivních let hraní florbalu, ze kterého v celé
práci vycházím a které bylo motivací k danému tématu.

3.3.4 Výběr výzkumného vzorku sociálních aktérek
Všechny dotazované dívky jsou hráčky florbalu, které hrají anebo hrály na území Prahy.
Převážně jsem se zajímala o aktivní hráčky, neopomenula jsem ale ani hráčky bývalé, u kterých
mě zajímala jejich možná změna identity po opuštění florbalového prostředí. Díky vlastním
zkušenostem s florbalem jsem se měla na koho obrátit. Při výběru sociálních aktérek jsem tak
byla svým vlastním gatekeeperem a kam mé osobní kontakty nedosáhly, tam jsem využila
metodu sněhové koule a nacházela tak další zajímavé sociální aktérky. Prvotně jsem tedy
kontaktovala ty hráčky, u kterých jsem byla přesvědčena, že jim takový rozhovor nebude vadit
a které budou mít k tématu co říct. Snažila jsem se najít rozdílná stanoviska, rozdílné sexuální
identity či rozdílně staré hráčky.

3.3.5 Charakteristika rozhovorů a sociálních aktérek
Z výše zmíněného osobního vztahu k florbalovému prostředí jistě vyplývá, že nebylo
těžké sociální aktérky k rozhovoru najít, potažmo přesvědčit. Provedla jsem tak 10
kvalitativních rozhovorů v době od listopadu 2017 do dubna 2018. Některé dívky jsem dotázala
dokonce dvakrát, abych dostala detailnější informace s tím, jak jsem sama prohlubovala své
znalosti ohledně zkoumaného tématu. Rozhovory s hráčkami s identitou „na holky“ trvaly
kolem 30-45 minut a dotázala jsem celkem 8 dívek. Doplňující rozhovory s heterosexuálními
hráčkami byly kratší a to kolem 10 ti minut. Na začátku rozhovorů jsem vždy krátce představila,
co zkoumám a co bude tématem rozhovoru, následně mi hráčky podepsaly informovaný souhlas
s rozhovorem, přestože to dle všech nebylo nutné. V samotné realizaci rozhovorů jsem se jim
snažila vyjít maximálně vstříc, aby se cítily při takto citlivém osobním tématu komfortně. Proto
jsem nechávala místo dotazování zcela na nich a dojížděla jsem za nimi do různých koutů
hlavního města Prahy, kde jsem omezila své zkoumání. Rozhovory tak probíhaly v různých
kavárnách, vinárnách či při trochu hezkém počasí v parku. Jako drobnou odměnu za jejich čas
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a ochotu se účastnit výzkumu v rámci mé bakalářské práce jsem jim alespoň zaplatila nějaký
nápoj.
Sociální aktérky jsem si pro své účely rozdělila do několika kategorií, které svými
charakteristikami měnily obsah výzkumného rozhovoru. Toto rozdělení pro mne bylo důležité
především k osobní přípravě na rozhovor a sestavení scénáře rozhovoru s okruhy témat či
konkrétnějšími dotazy. První a nejdůležitější kategorií pro mne byla kategorie aktivních hráček.
Druhá kategorie byla kategorie bývalých hráček, jejichž identita „je na holky“. Poslední
skupinou jsou současné hráčky florbalu, které jsou heterosexuální a rozšiřují mozaiku celého
prostředí i s názory na „druhé straně“ oproti hráčkám se zkoumanou sexuální identitou.
Dokonce se mi podařilo dotázat i jednu bývalou hráčku, která se nyní pohybuje ve florbale jako
trenérka. Další hráčka může propojit své zkušenost s úlohou rozhodčí.

3.4 Etika výzkumu
Přestože jsem z počátku jako hráčka pod heterosexuálním viděním světa velmi naivně
vnímala lesbickou identitu jako přednost, kterou většina dává na odiv a nijak jí neskrývá,
hovořit o sexuální identitě je velmi soukromá záležitost. Přesto se však většina sociálních
aktérek k rozhovorům stavěla bez viditelných obav. I tak je ale velmi důležité hovořit o etice
mého výzkumu, do které bych zahrnula etické normy a konkrétní etické otázky, se kterými jsem
musela v průběhu výzkumu vypořádat.
V rámci mého výzkumu jsem se držela standardů etických kodexů. Z českých etických
kodexů jsem se řídila hlavně Etickými směrnicemi České asociace pro sociální antropologii. I
v mém výzkumu bylo hlavní samozřejmostí, abych nezpůsobila újmu těm, které zkoumám.
Proto je součástí mého výzkumu podepsán informovaný souhlas, ve kterém jsou sociální aktéři
seznámeni s účelem výzkumu, právem nezodpovídat některé otázky či ukončit výzkum
předčasně. Naprostou samozřejmostí je ochrana soukromých údajů, aby nemohlo dojít
k identifikaci sociálních aktérek. (Etické směrnice, 2016) Všechna jména, místa, názvy
sportovních týmů apod. jsou v celé práci anonymizované prostřednictvím fiktivních jmen.
Jakkoli jsem usilovala o maximální možnou anonymizaci, nemohu zcela vyloučit, že osoby,
které se pohybují ve florbalovém prostředí, by mohly reálnou identitu odhalit.
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4 Analytická část
4.1 Kultura florbalu
„Ten člověk a ta celá jeho osobnost – tak do nějaký míry je jako víc na holky a do nějaký
míry víc na kluky a prostě jenom v tý pubertě – nebo v tom našem věku a v tom daném prostředí
toho florbalu tak je jednodušší inklinovat k těm holkám“ (Sarah).
Sarah popisuje florbalové prostředí jako to, ve kterém je snazší „inklinovat k holkám“,
tedy snazší vyjádřit vlastní sexualitu. A právě kultura florbalu se mi jeví jako zásadní kontext
pro vyjednávání a vytvářené vlastní sexuální identity. Samotnou kulturu florbalu zde definuji
v rámci propojení dvou termínů – Foucoultova diskurzu s Bourdieho habitem.
„Habitus je systémem trvalých, přenositelných dispozic, strukturovaných struktur
majících sklon fungovat jako strukturující struktury... objektivně ‚regulovaných‘..., aniž
by však byl produktem podřízenosti pravidlům, může být kolektivně organizovaný, aniž
by byl produktem organizačního úsilí nějakého dirigenta“ (Bourdieu [1980] 1990: 53).
Habitus se do kultury florbalu vepisuje tím, jak mají jedinci vnímat, myslet či jednat.
„Jsem se setkala s kvantem lidí, kteří jsou úplně jiní ... a úplně jinak přemýšlej“ (Majda).
Vnímání světa florbalových hráček chápu skrze vztahování se k florbalovém prostředí, které je
pro hráčky specifickou perspektivou pro porovnávání s jinými sociálními prostředími. Otiskuje
se nejen do toho, jak hráčky vnímají (ať už sebe či ostatní subjekty a objekty), ale do jejich
stylu, oblékání či vkusu. V propojení s diskurzem je pak stanoveno, jakým způsobem lze ve
florbale o věcech hovořit, jak se k nim vztahovat a co nám právě kultura florbalu dovoluje o
věcech říct. „No tak asi otevřenějc. Obecně asi o všem, že prostě jsme tam neměli moc problém
mluvit o žádným tématu, zatímco teď mi třeba přijde, že něco, co se stalo, kdybychom řešili ve
škole, tak že by to ty lidi úplně nepochopili.“ (Majda). V širším měřítku pak florbalová kultura
působí na utváření nejen sexuální identity, ale identity jako takové.
Kulturu florbalu zde celkově definuji ve vztahu k u tváření sexuální identity. Níže
popisuji, jaké jednotlivé kontexty utváří kulturu florbalu a umožňují vyjednávat a utvářet vlastní
sexuální identitu. Jedná se o genderovou reputaci florbalu – tedy to, k jakému pohlaví je florbal
spíše řazen a s jakým pohlavím je spíše spojován. Segregaci florbalových týmů a soutěží na
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základě pohlaví, emocionální blízkost s časovou náročností a v neposlední řadě kontakt s lesbou
či hráčkou minoritní sexuální identity.

4.1.1 Genderová reputace
Protože i samotné hráčky (a to s jakoukoliv orientací a identitou) vnímají ženský florbal
jako místo koncentrace rozlišných sexuálních identit, rozhodla jsem se zjistit, proč tomu tak je.
Florbal však není zdaleka jediný, který je takto vnímán. Nejvíce tak vnímají sociální aktérky
bez ohledu na jejich identitu (heterosexuální i neheterosexuální hráčky) i fotbal, nohejbal,
házenou či basketbal – tedy většinou sporty, které jsou s maskulinitou spojené více než mnou
sledovaný florbal14. Samotné sociální aktérky vnímají lineární vztah mezi maskulinitou sportu
a výskytem mnou zkoumané sexuální identity. Sporty, ve kterých vnímají velkou koncentraci
minoritní sexuální orientace, označují jako více maskulinní. „Přece je ten fotbal víc takový jako
klučičí sport“ (Ema). „Tak protože ten fotbal je takovej víc mužskej a tam jsou takový ty víc
mužský lesby, bych řekla“ (Aneta). Tato představa jde proti představě Davis-Delano, která
maskulinní sporty vnímá jako ty, kde nařčení z lesbické identity vede k jejímu potlačení.
Vzhledem k tomu, že v této práci není prostor pro srovnávání s jinými sporty, otázku musím
nechat nezodpovězenou.
Na otázku, zda dívky považují florbal spíše za ženský nebo mužský sport, odpovídaly
velice rozporuplně. Některé ho považují za ženský, jiné za mužský a jiné ho vnímají jako
genderově neutrální. Pokud se při této otázce vyjádřily ve prospěch jednoho pohlaví, během
rozhovoru svůj názor mnohdy vyvrátily. Některé se ale jasně ztotožňovaly s florbalem jako
ženským sportem. „Spíš jako ženskej sport. Ale to jsem takhle měla vždycky, že chlapy jsem spíš
měla na hokej, pozemní hokej, ale florbal ne. To je prostě pro mě holčičí záležitost.“ (Marie)
Ty, které se těžko rozhodovaly, nakonec zmínily, že je vhodný pro obě pohlaví a s oběma
pohlavími také spojován. „Spíš tak půl na půl, nepřijde mi to úplně mužský, ani ženský“ (Aneta).
Zde vidíme, že genderová reputace florbalu se nyní rozprostírá mezi oběma gendery. To, že
poukazuji na současnou situaci reflektuje skutečnost, že ještě před pár lety tomu tak nemuselo
být – jak například dokládá Apolena: „Já si myslím, že se to určitě hodně změnilo, ale jako ze
začátku to byl spíš chlapskej sport.“ Názor Apoleny však může být dán vlivem medializace a
tím, jak je ženský florbal ve vztahu k mužskému podfinancován.

14

Po vzoru Caudwell (1990) jsem se krátce dotazovala rozličných lidí, jak vnímají florbal. Zda ho považují za
ženský nebo mužský sport a jaký názor mají na ženy, které hrají florbal. Populace, která s ním nepřijde do styku,
si jej moc nedokáže zařadit. Stejně tak nevnímají stereotypy ohledně lesbické identity, které rozeznávají především
ti, kteří s ním přijdou nějakým způsobem do styku.
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Vnímání florbalu jako genderově neutrálního může být zapříčiněno i jeho moderním
vznikem. Oproti fotbalu není tak silně spojován s mužskou reputací, která je dána jeho
historickým kontextem. Genderovou neutralitu dokládá i fakt, že počet týmů a hráčů je na
základě rozdílnosti pohlaví víceméně vyrovnaný. „Florbal mi přijde jako jeden z nejvíc, co se
počtu hráčů – jako registrovaných hráčů jako hodně vyrovnanej. Když se vezme počet i jako
holčičích týmů, tak furt je to menší, ale už se to blíží víc tomu klučičímu.“ (Bety) „V poslední
době se to hodně začíná vyrovnávat v tom, že se začíná víc propagovat i ten ženský florbal, což
je super, ale furt to hraje víc kluků asi s tím, že i začíná víc malých kluků než holek.“ (Majda)

4.1.2 Segregace
Přestože dle pravidel České florbalové unie mohou ženy hrát za mužské týmy na
regionální úrovni, příliš často se s tím člověk nesetkává, spíše naopak. Dívky mohou oproti
ženám hrát za chlapecké týmy stejné věkové kategorie i na celostátní úrovni. To je možné však
jen do dorosteneckých kategorií. Kvůli již viditelným fyzickým rozdílům a rozdílům v herních
dovednostech, není ani toto běžná praxe. Nejběžnější střet obou pohlaví je v rámci elévských
kategorií, kde u dětí ve věku 10-11 let není ještě tak viditelný fyzický a herní rozdíl. Přesto jsou
už některé týmy a soutěže v tomto věku rozdělovány na základě pohlaví. I u mladších žákyň je
poměrně běžné, že se obě pohlaví propojují, kdy dívky hrají s chlapci ve věkové kategorii 1213 let. Po tomto věku se pohlaví ve florbale začíná nejvíce oddělovat. (ČFbU Soutěžní řád)
Pohlavní segregaci ve florbale jsem v rámci rozhovoru nezkoumala příliš do hloubky. I
přesto však otázka na pohlavní segregaci měla v mém výzkumném rozhovoru své místo, a to
ve vztahu k vnímání rozdělení týmů a soutěží na základě pohlaví. Zajímalo mě, jak tuto
pohlavní segregaci hráčky vnímají, zda jí považují za přínosnou nebo by ocenily spojení
s mužskou částí oddílu. Sociální aktérky o pohlavní segregaci vypovídají ve vztahu k časové
náročnosti, kdy tráví hodně času s „těmi holkami“. Mužský element jim v prostředí týmu nijak
nechybí. Částečně je tam zastoupen buď trenérem, anebo typem vnímání a humoru. „Nechtěla
bych hrát s klukama, není to kvůli tomu, že jsem na holky, ale je to kvůli tomu, že ti kluci jsou
jinde, a to by mě asi moc nemotivovalo“(Marie). „Je to zábavnější, když tam jsou jenom ty
holky“ (Josefína). Josefína také dodává, že na letních turnajích může být dobré propojit obě
pohlaví do jednoho týmu, v rámci ligy by to ale určitě neocenila.
„Ono protože podle studií mají lesby prokazatelně víc testosteronu než heteračky, takže
si myslím, že i tím to chování bylo mužnější, drsnější humor – tak to tam dost jako
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kompenzovalo. Takže konkrétně v našem florbalovým týmu jsem určitě nevnímala, že by
to byl jako babinec, který by obtěžoval svou ženskostí, to ne.“ (Sarah)

4.1.3 Časová náročnost a emocionální blízkost
Florbal, stejně jako ostatní sporty, má několik výkonnostních úrovní, které se odráží
v počtu tréninků a časové náročnosti. Na vyšších úrovních je běžný trénink 3x do týdne a
vícekrát. U nižších lig počet tréninků klesá. Všechny kategorie však mají společné to, že dívky
tráví společný čas o víkendech na zápasech. Hráčky vyšších lig hrají každý víkend jeden den,
kdežto hráčky nižších lig hrají jednou za 14 dní, ale jak v sobotu, tak i v neděli. „Každý den
florbal, každý víkend prostě ta účast s těmi holkami. Když trávíš skoro všechen čas na tréninku
s holkami, že všechny víkendy pomalu na zápasech.“ (Ema) Na nižší úrovni kratší dobu
strávenou na trénincích kompenzují některé hráčky společným posezením po víkendovém
zápase. Mimo herní sezónu se hráčky z nejrůznějších týmů a lig mohou setkat na turnajích, ať
už důležitých či jen pro dobrý pocit ze hry a trávení času s týmem. „Když už jsme začaly jezdit
na ty turnaje...“ (Apolena) poukazuje na rozvíjení časové náročnost a další prohlubování
vzájemných vztahů ať už v týmech či mezi týmy. Majda komentuje emocionální blízkost takto:
„Ale asi celkově, že jsme spolu vycházeli hezky a myslím si, že to je i tím sportem, že jak
jsme spolu zažily i ty dobrý i ty špatný věci, tak že to lidi hodně stmelí a že jsme furt
měly ten jeden cíl v tom florbalu podávat dobrý výsledky a vyhrávat, tak že to taky asi
už utužuje ten kolektiv.“
V některých případech ale jde časová náročnost proti radosti ze hry. Kolektiv hráček
tak může být důležitým rysem, proč při hře florbalu zůstat. „Ale jako furt ráda hraju, a hlavně
kvůli kolektivu, co tam máme s holkama“ (Aneta). Emocionální blízkost může být jedním
z motivů, proč se ve florbalovém prostředí stále pohybovat. Majda po svém zranění uvádí:
„Mrzí mě, že jak jsem přestala hrát, tak jsem o ně (holky) přišla, protože se s nima najednou
nevídáš.“ Právě proto začala trénovat děti, aby mohla být v kontaktu s blízkými osobami
z florbalového prostředí. Součinnost časové náročnosti a emocionální blízkosti lze sledovat u
Josefíny. „No tak jsme spolu začaly chodit sledovat zápasy a pak to nějak vyplynulo...objevily
jsme to tak nějak společně“ komentuje situaci, jak navázala vztah se svou současnou přítelkyní.
Vedle časové náročnosti a emocionální blízkosti ale působí na vznik sexuální identity i kontakt
s lesbou či hráčkou bisexuální orientace.
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4.1.4 Kontakt s lesbou
Kontakt s hráčkou, která deklaruje svou identitu „na holky“, mi z rozhovorů vyvstává
jako klíčový, neboť se objevuje ve všech rozhovorech. Jako počáteční vliv tato deklarace působí
směrem k poznání existence osob s odlišnou identitou, ale i poznáním jich jako takových. „A
vlastně tam, že jsem tam přišla, a to byly moje dvě první holky, který jsem potkala, že to jako
vůbec nějak jako existuje“ (Bety). Deklarace sexuální identity nemusí působit přímo na vznik
vlastní sexuální identity. Může jen zprostředkovat to, že takoví lidé existují a jsou všude kolem
nás. V druhém případě může sloužit k přímému kontaktu s dívkou, která tíhne víc k dívkám a
zjištěním vzájemných sympatií. Tak tomu bylo například u Apoleny, která se „zabouchla“.
Kontakt se sexuální minoritou je důležitý i na úrovni hráček nesdílející tuto identitu.
„Když jsem začínala, tak se s těma lidma (holky co jsou na holky) člověk moc
nesetkával, protože to tady bylo ještě velký tabu a stále docela i někde ještě, takže
najednou jedem tamhle na turnaj a polovina holek se tam spolu líbaly, tak člověk je
z toho pak takovej vyjukanej“ (Apolena).
Prvotní „vyjukanost“ se při seznámení se s takovým sexuálním chováním ve florbale
postupně mění do normy, kdy hráčky popisují, že „je to ve florbale normální“ (Ema). Vztahují
se tak většinou ke školnímu prostředí. „Mně fakt přijde v tom florbale, že je těch leseb větší
koncentrace, že ty lidi o tom věcí víc a vědí, jak se chovaj, než třeba v tý škole“ (Bety).

4.1.5 Dílčí shrnutí kultury florbalu
V kultuře florbalu se věnuji kontextu vzniku identity „na holky“. Tento kontext může
působit na několika rovinách. Pro některé je zdrojem snazšího coming outu u sexuální identity,
o které měly hráčky tušení ještě před stykem s florbalovým prostředím a v tomto prostředí se
mohly ve své sexuální orientaci (potažmo identitě) utvrdit. U jiných se sexuální identita
rozvinula až při příchodu do tohoto prostředí. Některé hráčky roli florbalu na vznik identity
vnímají přímočařeji, jiné by si to uvědomily i tak. Kontext kultury florbalu ve většině případů
ale uspíšil vznik identity „na holky“.
Florbal je vnímán jako prostor, kde se komunikuje otevřeně, proto je i více
otevřený minoritním sexuálním identitám, které zde mohou být (a jsou) otevřeně deklarovány.
V návaznosti na Davis-Delano (2014) se ve florbalovém prostředí nesdružují lesby kvůli
otevřenosti v deklarování vlastní sexuální identity. Florbal není aktivně vyhledáván pro snazší
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vymezení se a navázání kontaktu s podobnými lidmi a najitím potencionálních partnerek. Tato
sexuální identita vzniká prostřednictvím kultury florbalu, která se skládá z genderové reputace,
pohlavní segregace, časové náročnosti, emocionální blízkosti a kontaktu s lesbou či jinou
osobou neheterosexuální identity. Florbal jako genderově neutrální sport rozdělený na základě
pohlaví s vysokou časovou náročností vede k navazování stejnopohlavních vztahů. Protože již
od začátků florbalu je tento sport spojován s oběma pohlavími, genderová neutralita zde po
vzoru Davis-Delano (2014) působí na vznik identity „na holky“. Časová náročnost sama, jak
tvrdí Menneson (2003), podporuje vznik silných emocionálních vazeb, jež můžou vést
k homosexuálnímu chování. Důležitou příčinnou podmínkou je kontakt s někým, kdo dle
Caudwell (1999) vyvolá nový pocit sympatie ke stejnému pohlaví. Sexuální minority ve
florbale pomáhají zprostředkovat ostatním hráčkám existenci takových osob. Kontakt s osobou
neheterosexuální orientace brání předsudkům a častý kontakt způsobuje vnímání koncentrace
takových osob za normální. Proto je zde snazší identifikovat se s těmi, na jejichž identitu se ve
florbale nahlíží jako na něco, co je časté a normální. Proto i heteronormativita a homofobní
reakce nejsou, na rozdíl od jiných prostředí, pro florbal charakteristické (Davis-Delano, 2014),
Krane, 1996, Caudwel, 1999).

4.2 Identita „holek, co jsou na holky“
V rámci analýzy dat se mi vynořila identita holek, co jsou „na holky“. V rámci této
identity rozvíjím, jak dívky samy sebe vnímají, v jakých kategoriích o sobě smýšlejí a jak
smýšlejí o jiných dívkách s podobnou identitou. Zajímá mě jejich proces vnitřního přijetí a
vnějšího coming outu. Další poznatky se vztahují k jejich vizuální stránce.

4.2.1 Jsme „holky, co jsou na holky“
Jak již bylo zmíněno v úvodu, většina dívek o sobě nemluví jako o „lesbách“, protože
buď se jim tento název jednoduše nelíbí, nebo je opředen negativními konotacemi a přijde jim
hanlivý. „Mně přijde, že slovo lesba je furt nějak hanlivý nebo že pro ty lidi je to dost takový
útočný“ (Bety). Dívky nejvíce používají, že jsou jednoduše „na holky“, že se jim „líbí holky“,
že „mají přítelkyni“. „Já třeba mezi lidma, co znám a jsou taky na holky, tak většinou říkam
tadyta holka je na holky. Nebo my to asi neoznačujem nějak, že by byla třeba lesba. My to o
sobě víme, že ta holka je... Já třeba řeknu, že je elko, ale to je asi hodně individuální.“ (Bety)
To, že tuto skutečnost o sobě dívky vědí je dané charakterem florbalu. Florbal je jedna velká
komunita, která se pravidelně setkává na zápasech, turnajích a není tak divu, že zabýváním se
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aktuálními partnerskými vztahy stejného pohlaví a homosexuálním chováním je každodenní
praxí.

4.2.2 Pro někoho komunita, pro jiné ne
Florbal je vnímán v očích sociálních aktérek více jako komunita, než hráčky vnímají
například samotnou lesbickou komunitu, do které se řadí jen část dotázaných. Ani lesbická
komunita (stejně jako lesba/lesbička) není pro všechny vhodné označení, které by tyto dívky
užívaly v rámci běžné řeči. „Jsme prostě součást, ne komunita bych neřekla, to se mi taky nelíbí,
přesně to že tě házej do jednoho pytle se vším“ (Apolena). Sarah se proti pojmu komunita nijak
nevymezuje. Její pozice v komunitě je daná její aktivní rolí, kterou v rámci komunity zastává.
Přesně v takovém světle vnímá lesbickou komunitu Ema: „Jo, možná je nějaká lesbická
komunita, kde se plánujou různý já nevím Pridy a tyhlecty akce, třeba Mezi ploty, ale že bych
patřila do nějaký komunity, nevím no.“ I přesto, že se hráčky necítí být součástí lesbické
komunity, navštěvují gay bary a účastní se Prague pride.

4.2.3 Pouze na holky nebo na obojí?
V rámci mého výzkumu rozeznávám několik identit, od té čistě bisexuální po orientaci
výhradně směrem k ženám. Florbal je obecně prostor otevřený k vyjednávání neheterosexuálních identit. Identity se mezi sebou ale nejrůzněji liší a představa většinové
lesbické identity ve florbale nemusí odpovídat skutečnosti. Naopak ve florbale se objevuje
několik sexuálních identit, které dohromady tvoří spektrum od výhradní bisexuality k výhradní
homosexualitě. Některé hráčky jsou také toho názoru, že „každá žena je svým způsobem
bisexuální“, jiné poukazují na to, že ve florbale jsou „holky, co jsou na holky“ automaticky
řazeny k lesbám. To je však pouze zkreslený pohled osob, které nesdílejí tuto identitu. U
sociálních aktérek, které se nebrání vztahu s oběma z pohlaví, je důležitá emocionalita a
charakter jedince.
„Protože jsem zkusila to i to. Holt akorát prostě jinde zafungovala láska a jinde ne
...Tady fakt jde asi spíš o ty city. Jako tady jsem se fakt jako zabouchla a prostě kdyby
to byla stejná osoba, ale byla to kluk, tak to dopadne stejně, si myslím.“ (Apolena)
I v rámci neheterosexuálních identit může vznikat pnutí napříč jednotlivými sexuálními
identitami. Holky, které „jsou spíše na holky“, mohou vnímat bisexuální hráčky jako ty, které
„se nedokáží rozhodnout“(Marie). Na druhé straně však kromě několika sociálních aktérek
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smýšlejí o jiných hráčkách v rámci jejich identity jako trendu. „No a nejenom to (že jsou bi),
ale jakože jsou lesby, jenom kvůli tomu, že je to teďkon jakoby populární...“ (Bety). Josefína
tento názor směřuje hlavně na mladší hráčky, které vlivem starších hráček mohou napodobovat
jejich chování. „Trendy to může být, hlavně v mladších týmech, ty to maj rozhodně tak, že to
zkoušej a pak si to nějak rozmyslej, ale myslim, že je to móda“ (Josefína). Tento pocit sdílí i
Ema: „Vždyť ty malý, já nevím, co to je – dorostenky nebo co, že to viděj u těch starších a `oh,
dala jsem si pusu s holkou, teď spolu jako budem chodit`.“ Marie tuto populárnost nahrazuje
spíše experimentováním, které se v pubertálním věku dá očekávat: „Mně přijde, že na florbale
se to hodně zkouší. Jak jsou v tom prostředí, kde jsou na holky a skoro nic jinýho neznáš.“

4.2.4 Vzhled leseb – butch a femme
„Já jako když potkám nějakou holku – když potkám lesbu, tak 90 % z nich poznám,
nevím proč. Ale prostě to tak je. Je to kombinace vzhledu, kombinace chování –
nějakýho hrubšího a vůbec nemusí bejt chlapák ta holka, kombinace nějakejch pohybů.
Prostě někdo, kdo to tak nemá, tak to nedokážu vysvětlit.“ (Sarah)
Z jiných rozhovorů poměrně jasně vyplývá obraz typické „holky, co je na holky“. Nutno
podotknout, že ve většině případů se jedná o sympatie výhradně k ženám. Tu lze rozlišit dle
výpovědí sociálních aktérek na třech hlavních úrovních a to – vzhledu, chování a stylu oblékání.
Ženy se mezi kategoriemi butch a femme volně pohybují a přiřazují si některé atributy z těchto
rozlišných úhlů, které jim jsou vlastní. Typickou lesbu pak vnímají jako tu, která se přibližuje
ideálnímu typu butch. Dívky si nejvíce všímají krátkých vlasů, obličeje bez make-upu,
klučičího stylu chůze, držení těla a různých módních trendů, které jsou vnímány spíše jako
chlapecké. „Tak asi máme radši pohodlnější oblečení, a ne nějaký takový výstřední holčičí...ale
tak můžou bejt i jiný, zřejmě...“(Aneta). Nelze opomíjet ale ani ty dívky, které jsou většině
heterosexuálních hráček skryty.
Co se týče rolí ve vztahu, které holky na holky zastávají, ty, které se orientují převážně
na ženy, se ztotožňují s tou, která by měla o přítelkyni pečovat a chránit ji.
„Ale u holek je třeba určitě vidět, že se chtěj chovat víc jako kluci, prostě bejt, starat se
o tu holku druhou, a prostě být k ní dobrej kluk, protože víme, že kluci jsou takoví občas
jako hajzlové žejo, tak prostě nechovat se takhle a bejt tou dobrou oporou“ (Aneta).
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4.2.5 Coming out
Vnitřní uvědomění si sympatie ke stejnému pohlaví vnímaly hráčky různě dle pochyb,
které o své sexuální stránce doposud měly. Pro některé to bylo vysvětlení předchozího chování,
které jim konečně dávalo smysl, pro jiné to představovalo šok.
„Ono to zní jako klišé, ale pak to všechno začne dávat smysl. Proč jsem vždycky
kámošila s klukama, proč jsem na těláku hrála fotbal s klukama, a ne volejbal
s holkama, proč jsem lezla po stromech. A pak si řekneš `aha no jo tak jo`.“ (Sarah)
Pro Marii to bylo zase ulehčení a uvědomění si, co chce do budoucna, což začalo
ovlivňovat její směřování.
„Jako ze začátku jsem si myslela, že bych mohla bejt na obojí, ale postupem času, právě,
viz na tom florbale, jak jsem byla v tý komunitě, tak se to prostě tak ukázalo. No tak
hlavně jsem si byla stoprocentně jistá, co v životě chci. Už jsem věděla, že nemám dávat
šanci něčemu, jako jsou kluci.“ (Marie)
Jsou zde však i hráčky, které takovou skutečnost braly tak, jak přišla a nechaly všemu
volný průběh s tím, že uvidí, jak se celá situace vyvine. „Mě ty vztahy obecně moc nezajímaly
a jakoby jsem si nepřipustila, že by mě nějak jako přitahovaly holky, ale prostě potom nějak
přišla jedna holka, tam jsem si to nějak uvědomila, no a pak už jsem to nechala bejt“ (Bety).
Na druhé straně jsou zde u některých hráček pochyby, a to jak na straně vlastních citů a
prožívání, tak na straně obav z reakcí okolí. „Když jsem potkala jí, protože jsem si říkala, že to
se nemohlo stát tohlencto, že si ze mě asi někdo dělá srandu. Po tom všem, že já se tady
zakoukám do první holky, kterou ve finále poznám. Ze začátku jsem hodně tápala.“ (Apolena)
Hráčky také poukazují na to, že nejsou jediné s touto identitou, že takových hráček je
tam více, tudíž nebudou první ani poslední, kdo s tím vyjde ven. Klíčovou úlohu v coming outu
může sehrát osoba sdílející podobnou identitu, o které se to v týmu již ví. „V tom momentě, co
jsem se to dozvěděla (že se mi začala líbit holka, co je taky na holky), tak jsem nad tím začala
víc přemýšlet, protože to bylo poprvé, co jsem slyšela takhle od někoho, že by se nám takhle
přiznal.“ (Aneta) „Ten zbytek s tím byl jakože smířenej, jakože znali ty lidi, jak to funguje, jak
se chovaj, takže já jsem to v tomhle měla jako o dost jednodušší“ (Bety).
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Marie je z mých sociálních aktérek jediná, která o svém cítění přemýšlela ještě před
seznámení se s florbalem. „No tak to už jsem nějak věděla odjakživa. Já jsem třeba ten případ,
co šel na florbal s tím, že už jsem to o sobě věděla. Tušila jsem to, že se koukám víc jako po
holkách než po klukách v tý době.“ (Marie) Společně s Bety pak zastupují ty, které si svou
identitu uvědomily dříve, než tomu odpovídalo sexuální chování. „To že jsem na holky, to že
jsem lesba, jsem si uvědomila ještě předtím“ (Bety).
Na úrovni vnějšího coming outu se výpovědi již shodují více. Jde především o
skutečnost, že hráčky nemusely se svou sexuální identitou nijak vycházet. V rámci florbalové
komunity se mnohdy ostatní hráčky dozví o sexuálním chováním určité osoby dříve, než si tuto
skutečnost dotyčná osoba sama srovná. „Dusila jsem to v sobě dlouho, ale jakoby holky na
florbale to poznaly (po půl roce) na mě, že jsem. Takový to vnitřní dilema, jestli jako vůbec s tím
jít na povrch.“ (Aneta) „Že už se známe dlouho, už vědí vlastně ten můj, dá se říct, vývoj
v tomhleton (sexuální identitě). Takže je to vůbec nepřekvapilo.“ (Ema) „Znám takový, co se
oblíkaj jako holky a jsou na holky, akorát, že to třeba nechtěj přiznat, ale ví se to o nich“
(Aneta). „Ono vždycky padne jako na někoho podezření, pak se to jakoby...vyšetřuje...a tak, a
pak si stejně každej myslí, co chce, a když vona to nepžizná, tak to tak zůstane no...“ (Aneta).

4.2.6 Dílčí shrnutí Identity holek, co jsou „na holky“
Ve florbale se vyskytuje množství minoritních sexuálních identit, které spojuje to, že
„jsou na holky“. Jejich identity se však liší, a to na základě několika úrovní, které budu
popisovat v následující části, kde vytvořím typologii identit. Tím, že ne všechny hráčky jsou
vyhraněné směrem k lesbické identitě, pocit sounáležitosti k lesbické komunitě zde není patrný.
To může být dáno tím, že místo Andersonova pomyslného společenství lidí (což vlastně
lesbická komunita je) jsou tyto dívky neustále v kontaktu s těmi, kdo sdílí podobnou identitu.
Myšlenka pozitivní sociální podpory, kterou zmiňuje Krane (1996) se ve florbale objevuje na
úrovni spíše přehlížení než reálné podpory. Ne každé hráčce věří její sexuální identitu a některé
hráčky jsou vnímány spíše jako konformní k současným trendům. Podpora se zde dostává
hráčkám s neheterosexuální orientací v podobě pozitivních vzorů, které mohou usnadnit vnitřní
coming out. Právě florbal může sloužit jako prostor, kde dojde k vyjasnění odlišnosti při fázi
precoming outu, který popisuje Janošová (2000). Na základě setkání s hráčkami, které jsou na
úrovni Plummerovy (1997) veřejné či politické fáze coming outu, mohou samy objevit pozitivní
identitu „na holky“ a dále rozvíjet coming out na úrovni explorace a navazování partnerství.
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4.3 Identity ve florbale
V této kapitole shrnu, jaké identity „holek na holky“ se ve florbale objevují a s čím jsou
spojené. Budu se snažit do mnou vytvořené typologie zařadit dívky tak, aby si byly podobné ve
svých charakteristikách a kostry jejich příběhů byly stavěné na podobných základech. Ve
florbalovém prostředí se vyskytují identity situační Ema, bisexuální Lenka, jistá Klaudie, jistá
a viditelná Marie s uzavírající identitou aktivní a informované Sarah.

4.3.1 Situační Ema
Jako první identitu ve florbale rozeznávám situační Emu. Tuto identitu bych mohla
přiřadit k situační homosexualitě, kterou jsem zmiňovala v teoretickém úvodu. Plummer se sice
odkazoval na prostředí, kde homosexuální chování působí jako náhražka heterosexuálních
vztahů. Dle mého ale pojem situační homosexualita plně vysvětluje tento druh identity. Ema se
dokáže orientovat na obě pohlaví, žádné z nich neupřednostňuje. Sama bisexualitu definuje na
základě toho, že se sexuální chování opakuje a že o něm s dotyčnou osobou již hovoří Střídá
období, kdy „je na kluky“ a kdy „je na holky“. I z toho důvodu nemá rád typ holek, který se
snaží vypadat a chovat jako kluci. Proto pokud se v daném čase orientuje na holky, požaduje,
aby holka vypadalo jako holka. „Přece jsem lesba, jsem na holky, tak potřebuju, aby vypadala
jako ta holka.“ I když o sobě v některých situacích dokáže mluvit jako o lesbě, tento pojem
vnímá pejorativně.
Dle dělení sexuální orientace nezávislé na nynějším čase by šlo o ideální typ bisexuality.
Záleží nejvíce na tom, v jakém prostředí se zrovna nachází. Pokud se jedná o florbal, kde – jak
sama zmiňuje, působí časová náročnost, z „hodně dobrých kamarádek“ se mohou stát
partnerky. Jiná společnost s jinými zájmy může ale tuto ve florbale vzniklou identitu zpětně
potlačit. Jako jediná naprosto uznává vliv florbalu na utváření její identity. „Já si myslím, nebo
nevím, kdy bych to zjistila, kdybych nehrála florbal. Já si myslím, že to ovlivnil ten florbal.
Protože ono když se pohybuješ v tom světě, kde chodí holky s holkami. Ty jsi malá, moc to
nechápeš, ale potom jak s tím vyrůstáš prostě...“ Stejně tak vnímá vliv i na vytváření identity
mladších hráček, kterým tuto identitu zprostředkovávají starší hráčky. Holky v pubertálním
věku po své zkušenosti označuje za ty, které „nevědí“ a „hledají se“. Sama poukazuje dvě
florbalové hráčky, které by se v jazyce antropologického výzkumu daly označit za gatekeepery
k její nynější sexuální identitě.
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Ema není příliš znalá pojmů, které hráčky s rozvinutější identitou rozeznávají (butch,
femme, queer). Necítí se být ani součástí LGBT15 komunity. Do ní řadí spíše ty osoby, které se
nějak více podílejí na kulturních aktivitách sexuálních minorit. To může být zapříčiněno i tím,
že pro Emu nebyl vnitřní coming out vysvětlením například předchozích náznaků, ba naopak.
„Ne takový to uvolnění, že se najdeš, ale prostě teď jsem začala řešit, jak to budou vnímat
ostatní, jak to budou vnímat rodiče, žejo, to okolí.“ Část přátel o její identitě ví, stejně jako
holky z florbalu, které to na ní poznaly, protože se znají dlouho. Zatím to ale nehodlá říkat
rodině, protože si to nejdříve chce ještě srovnat. Podle Janošové (2000) se Ema nachází mezi
fází explorace a partnerství, které ještě nenavazuje na úrovni dlouhodobějších vztahů.

4.3.2 Bisexuální Lenka
Bisexuální Lenka sdružuje identitu Apoleny, Majdy a Josefíny, jejichž identita vychází
z orientace na obě pohlaví. Oproti situační Emě se zde neutváří takový vliv prostředí na
orientaci k danému pohlaví. Jde spíše o vzájemné sympatie, které v případě navazování vztahů
u bisexuální Lenky působí. Lenka nejprve začínala navazovat vztahy s opačným pohlavím, nyní
má ale zkušenost s oběma pohlavími a v současné době inklinuje spíše k ženám. Nijak ale
neodmítá, že by v budoucnu mohla navázat vztah s mužem. V současné době je dle Janošové
(2000) Lenka ve fázi partnerství, kdy má již delší dobu přítelkyni. O jejím coming outu by se
dalo říct, že se nachází mezi Plummerovým (1997) soukromým a veřejným coming outem. O
sexuální identitě Lenky ví širší okolí než její nebližší okruh známých. K identitě se sice veřejně
hlásí, ale velká část lidí, se kterými je v kontaktu, to o ní stále neví.
Uvědomění si své sexuální identity nebylo pro Lenku zásadním najitím sebe sama.
Vztah se ženou vyplynul právě na základě vzájemných sympatií nikoliv z experimentování se
sexualitou. Lenka je typ hráčky, o jejíž sexuální identitě by měly florbalové hráčky pochyby,
protože není spojována s obrazem typické lesby. Lenka má dlouhé vlasy, obléká se sice
pohodlně ale spíše žensky, nebrání se ani drobným šperkům. Občas si také nanese make-up.
V duchu Krafft-Ebingových (1965) kategorií lze bisexuální Lenku přiřadit k „normálně
vypadají ženě“. Lenka si ponechává spíše ženský vzhled a v současné době se orientuje spíše
na ženy, ale nevylučuje navazování vztahů s muži. Podobně jako Ema, ani Lenka nemá moc
povědomí o pojmech vztahující se k sexuálním minoritám. Takové pojmy buď nezná, nebo má
pouze povrchní představu o tom, co znamenají.
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Lesbian, gay, bisexual, transexual
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4.3.3 Jistá Klaudie
Identita Klaudie vychází z předpokladu, že si je svou identitou jistá, stejně jako tím, že
bude navazovat vztahy pouze se ženami. S jistou Klaudií spojuji dívky (Bety a Anetu), které si
buď vzápětí uvědomily svou identitu, nebo si ji uvědomily až později po negativních
zkušenostech s chlapci. Přestože na bisexualitu nepohlížím jako představ homosexuality,
v tomto procesu tento pohled nezamítám. Dělám tak na základě toho, jak nyní samy sebe
považují a jak samy vnímají utváření sebe sama. Jejich identita nevznikala náhodným
experimentováním, ale utvořily si ji dříve, než tomu odpovídalo jejich chování. Původní
sympatie k dívkám následně přešly do výhradní orientace na holky. Důležitým faktorem pro
tuto orientaci je také to, jak vnímají chlapce a jaké s nimi mají zkušenosti.
V duchu Plummerovy kategorizace tato identita spadá částečně do personalizované
homosexuality, kterou ale upravuji pro své účely. Hráčky již mají preferované pohlaví, které
vyhledávají. V rozporu s Plummerem jsou s nimi ve florbale často v kontaktu. Skutečnost, že
jejich identita je personalizovaná, nijak nebrání tomu, že to o nich některé sociální skupiny ví.
Na této úrovni svou skutečnost sdělily již rodině, anebo o tom v blízké době uvažují – jako
například Bety. V duchu Plummerovy kategorizace coming outu je Klauide mezi soukromým
a veřejným typem coming outu. Ve florbalovém prostředí to o nich hráčky zjistily. Prvky, které
florbalové hráčky rozeznávají u identity jisté Klaudie jsou rozvinuty především na
úrovní chování a stylu oblékání. Oblečení převažuje pohodlné, spíše chlapecké, dívky se sice
nemalují, ale ponechávají si dlouhé vlasy.
Úlohu florbalu nevnímají jako klíčovou, spíše si uvědomují jeho urychlující efekt. „No
jako nemyslím si, že za to úplně může florbal, nebo možná to třeba urychlil, ale myslím, že bych
na to třeba přišla časem, i kdybych hrála něco jinýho. Spíš mi to pomohlo v tom, že si věřím.
Florbal je přívětivější, protože se k tomu [holky] nevyjadřujou.“ (Aneta) Mohou zde být již
náznaky toho, že při uvědomění si své identity nebyly příliš překvapeny. „Když jsem byla malá,
tak jsem prostě nenosila sukně, neměla jsem ráda růžovou, hrála jsem florbal. Nechci říct, že
mě bere (táta) jako syna, to ne, ale že se takhle k ségře třeba nikdy nechoval.“ (Bety) „Prostě
jsem začla nad tím přemýšlet, a jako by tím jsem chápala ty moje náznaky na takovýhle věci“
(Aneta).

4.3.4 Jistá a viditelná Marie
Marie je ve florbale tou, se kterou si většina spojí lesbickou identitu a to, jak vypadá
typická lesba. Má krátké vlasy, nemaluje se a obléká se spíše pohodlně – možná až chlapecky.
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I Mariiny role a charakteristiky se přibližují spíše chlapecké straně. Marie je opravdu ta, která
nemá s klukem ani sebemenší zkušenost. Ani do budoucna tuto možnost příliš nezvažuje, o své
identitě je již dlouho přesvědčená. Marie je jednou z těch, které ve florbalovém prostředí mohly
sloužit jako vzor pro budování vlastní identity. O své identitě věděla již předtím, než se
seznámila s florbalovým prostředím a než se seznámila s někým, kdo by ji identitu „na holky“
přiblížil. Svou identitu začala dávat poměrně brzy najevo, a i její rodina zjistila skutečnost o
její sexuální orientaci ještě v dospívajícím věku. Může to být právě ona, která ostatním hráčkám
přiblížila minoritní sexuální orientaci.
Marie prošla coming outem skoro na všech úrovních, svou identitu otevřeně deklaruje.
Její identitu lze shrnout tím, že je ve florbale viditelnou nositelkou sexuální identity, která se
vrývá i do jejích hodnot. Její coming out by právě díky těmto hodnotám byl po vzoru Janošové
(2000) zařazen na úroveň integrace. Dle Plummerova dělení homosexuality by byla mezi těmi,
pro které je homosexualita způsobem života. Na druhé straně ale nevyhledává aktivity
orientované na sdružování sexuálních minorit. Má pocit, že přílišným zviditelňováním se
sexuálních minorit můžou samy minority zvyšovat ve společnosti homofobii.

4.3.5 Aktivní a informovaná Sarah
Typologii identit „na holky“ uzavírám Sarah, která uzavírá i typologii homosexuality
Plummera, protože její identitu řadím do homosexuality jako způsobu života v jeho původním
významu. Svoji identitu veřejně hlásá, prošla vnějším coming outem na všech úrovních, a i
podle vzhledu a chování si ji florbalové hráčky lehce řadí k její sexuální identitě. Nejen že se
sdružuje v komunitách, je ale i aktivní členkou a podílí se na organizaci událostí zaměřených
pro sexuální minority. Sama se cítí „být lesbou“. Označení lesba jí nijak nevadí, ale také ho
příliš nepoužívá (pouze, když je „nucená ho použít“), nevadí jí se s ním ale ztotožnit. „Já jsem
vždycky tvrdila, že každý je tak trochu bi, ale reálně se cítím být lesbou. Kluka jsem nikdy
neměla, nikdy mě to nějak nelákalo, ale never say never, ale nemám potřebu.“ Na rozdíl od
předchozích identit u ní chybí špatná zkušenost s mužem či negativní názory na muže obecně.
Hlavními důvody, proč nenavazuje vztahy s muži jsou ty, které se pohybují v zažitých
genderových stereotypech. Sama přijímá spíše mužskou roli ve vztahu, což je také důvodem,
proč by se necítila ve vztahu s mužem pohodlně. „Když bude kluk s holkou na večeři, tak já
budu chtít platit, otevřít dveře, já jí chtít půjčit tu bundu, když je zima.“ Tím by se dle KrafftEbinga (1965) řadila k těm, jejichž role i charakteristiky jsou mužské.
Sarah se nejlépe ze všech identit ve florbale orientuje jak v komunitním prostředí, tak v
aktuálních pojmech spojenými se sexualitou. Komunitu LGBT vnímá podobně jako například
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florbal. Pojem komunita je pro Sarah synonymem k rodině – i k té florbalové. I když jí pojem
komunita nevadí, jeho význam není spojený s tím, co představuje. Na otázku, zda se vnímá
členkou komunity odpovídá: „Já určitě jo, ale nemyslím si, že je to způsobený tím, že bych si
myslela, že sexualita to nějakým způsobem spojuje.“
Pojem queer zná, ráda by ho používala namísto zažitých kategorií homosexuál/ka,
bisexuál/ka, heterosexuál/ka. Tento pojem chápe dokonce v širším kontextu, než jak jej definuji
v teoretické části. Kromě osob s neheterosexuální identitou sem řadí i ty, které podporují queer,
čímž jsou dle Sarah také queer. Můžou to být rodiče queer nebo ti, kteří navštěvují akce
zaměřené na LGBT komunitu nebo „by podepsali petici pro práva homosexuálů“. Sama
shrnuje, že nerada mluví v kategoriích, ale pojem quuer není u ostatních zažitý. „Ta současná
společnost na tom ještě není tak, aby to bylo možný. Já bych strašně ráda mluvila o lidech jako
o lidech.“

4.4 Deklarace identity mimo florbalové prostředí
Všechny dívky, se kterými jsem prováděla výzkumný rozhovor, nějakým způsobem
deklarují svou identitu „na holky“ i mimo florbalové prostředí – především ve školním
prostředí, práci a v rámci rodiny. To, kde všude ji deklarují se odvíjí od jejich věku a také od
toho, zda mají dlouhodobější partnerku. Ema poukazuje na zajímavou situaci, kdy dává svou
identitu více najevo v nesportovním prostředí. Dívky v týmu její skutečnost ví, jsou obeznámeni
s tím, jaké významy jsou její identitě připisovány, ale ve škole musí o své identitě ostatní více
utvrzovat.
„Nevím no, na tom tréninku to nějak nepotřebuju řešit s těma holkama nebo už vědí
prostě, jak se v tom pohybují. A mimo to sportovní prostředí – tak to mám mezi kamarády,
se kterými to řeším více a nevím no, je to jiný. Mám pocit, že v tom nesportovním to dávám
víc najevo.“ (Ema)
I pro Anetu bylo příjemnější, že svou identitu nemusela ve florbalovém prostředí
stvrzovat, protože ji spoluhráčky odhalily na základě charakteristik, které rozeznávaly právě u
jiných hráček s již rozvinout sexuální identitou. Jak ukazuje Ema, tento kontext pozitivního
vzorů chybí.
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„Mně spíš překvapilo to, že oni se s tím tak nesetkávali jako já prostě téměř od malička.
Takže pro ně to byl spíš takový jakoby šok, ale přijaly to úplně v pohodě a baví se se mnou
úplně normálně. V té škole je to trochu jinačí u těch kluků, u těch kamarádů, že si z toho
jako dělají větší srandu a někdy je to až nepříjemné. I když oni to dělají ze srandy...“
(Ema)
„Ale vím že některý holky, který fakt prostě víc hledaly a vypadaj jako kluci, tak ti [kluci]
občas mají narážky že prostě tak vypadaj“ (Majda). Josefína shrnuje, že: „Hlavně když je parta
kluků tak je coming out složitější.“
Co se týče vymezení v rámci rodinného kruhu dochází zde k paradoxu. Většina se
bojí přijít s coming outem nejvíce u rodiny, přestože by rodina měla být nejbližší sociální
jednotkou při podobných změnách identity jedince. „Hlavně jsem vůbec nevěděla, jestli do toho
půjdu, protože moje mamča k tomu nepřistupovala úplně s otevřenou náručí“ (Apolena). U
Anety „to obrečeli oba rodiče“. Někteří rodiče reagovali naopak kladně. „To mi vlastně mamka
s tátou řekli, že si to mysleli, že jo, že na mě už to asi taky bylo vidět, pořád kratší vlasy... Mamka
vždycky říká, že jí to nevadí, že je to pořád lepší, než abych brala drogy.“ (Marie) Na situaci
comingoutu u svých rodičů se momentálně připravuje Bety.
„Jako už jsem jakoby přemýšlela, že to asi budu mít těžší nebo jako spíš se strašně bojím
přesně tý reakce jakože našich, že až to jako přijde, že potom asi to nikdy moc nebude
stejný, že sice naši tušej, že to přijde, ale nevím, jako jestli se změní chování vůči mně.
Vím, že kámoši jakoby když to vědí už od začátku, tak se to nezmění a u těch rodičů je to
takový...“ (Bety)
Přímo s negativními reakcemi se dívky setkávají spíše u cizích lidí než v jejich blízkém
okolí. „Maximálně když už, tak úplně nějaký cizí lidi, když jedu s tou svojí holkou, tak v tramvaji,
jenom se tam držíme a prostě vystupuje nějaký člověk a má nějaký komentář“ (Aneta). „No
třeba když jsem s jednou svojí bývalou přítelkyni šla po ulici tak jeden pán pro nás plivnul“
(Majda).

4.5 Pohled z druhé strany
„Bylo mi asi 11 nebo 12 a vůbec jsem v tu dobu nevěděla, co to znamená.“ popisuje
Zdena první zkušenost s tím, když do jejího týmu přišly nové lesbické hráčky. Nyní uznává, že
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díky florbalu přišla do styku s minoritní sexuální orientací a má tak oproti svému okolí
z nesportovního prostředí jiný náhled na sexualitu. „Já asi i díky tomu, že hraju ten florbal, tak
jich známe fakt hrozně moc, některý jsou mý hodně dobrý kamarádky, tak mi to přijde normální.
Nemám k nim žádné předsudky nebo tak“ (Zdena). Na druhé straně ale uznává, že ne vždy jí
byla blízkost dívek s identitou „na holky“ příjemná, a to především v období dospívání. „Musim
přiznat, že když mi bylo třeba tak 15, tak mi třeba bylo nepříjemný chodit do sprch, když se tam
zrovna sprchovaly.“ (Zdena) V současné době jí tato skutečnost již nijak nevadí.
Florbal je sice vnímán jako otevřenější prostředí k deklarování vlastní sexuální identity.
Sexuální minority působí i na heterosexuální hráčky, které díky nim mají tu možnost poznat
osobu, která nezapadá do heterosexuálních kategorií a která tak redukuje heteronormativitu. Na
druhé straně ale může být pohled heterosexuálních dívek na sexuální identitu svých spoluhráček
velmi odlišný a sexuální identita všech hráček nemusí být plně respektována. Vilma vnímá, že
ve florbale vzniká rozdíl mezi těmi, kdo jsou pouze „na holky“ a těmi, jejichž tužby směřují
k oběma pohlavím. „Myslím si, že je tam víc těch bisexuálek, že prostě jenom o sobě tvrděj, že
jsou lesby, ale reálně jsou bisexuálky“ (Vilma). Typickou lesbu vidí Vilma jako tu, které má
„pár kilo navíc, není úplně hezká a má krátký vlasy většinou“. Přesto se ke všem identitám
nechová stejně. Pokud má Vilma blízký vztah s hráčkou, je jí jedno, jaká identita je hráčce
vnitřní, nebrání se ani konverzaci ohledně stejnopohlavních partnerských vztahů. Vadí jí
především ty, které deklarují, že jsou lesby, ale ona to vnímá spíše jako přetvářku. „Nemám to
ráda, protože mi to přijde, že je to z jejich strany nějaká přetvářka nebo jako nějakej trend“
(Vilma). „U hodně z nich je to jen póza. Až jednou budou chtít děti, tak si to rozmyslí.“ (Zdena)
Vilma dále rozvíjí, že mladé hráčky napodobují ty starší a snaží se zvnitřnit jejich hodnoty.
„Začly s tim ty hráčky, co jsou prostě dobrý, nebo reálně jako původně ty dobrý hráčky
jsou fakt lesby, protože jsou klučičejší. Ale asi to pak ty mladý holky odkoukaj, nebo si myslej,
že když budou lesby, budou dobrý, nebo já nevim, je to cool.“ (Vilma) Na druhou stranu však
uznává i časovou náročnost v pohlavně homogenním prostředí, které může oslabit styky
s opačným pohlavím. „Nebo i když jsou v kolektivu holek celej tejden a máš jeden den volno za
celej tejden, tak je těžký si najít kluka a najít si holku je pro ně víc snadný“ (Vilma).

4.6

Konstrukce identity „na holky“
Závěrem na tomto místě bych ráda nastínila to, jak se konstruuje identita „na holky“ ve

florbale. Právě konstrukce identity „na holky“ je totiž centrální kategorií celého výzkumu.
Zkoumaný jev – identita „na holky“ se ve florbalu může objevovat díky několika podmínkám
– příčinným, intervenujícím a díky kontextu. To, co identitě „na holky předchází, je příčinná
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podmínka kontaktu s lesbou či jinou osobou neheterosexuální identity. Ten je důležitý
v uvědomění si toho, kdo je cílem tužeb. Právě tento moment je důležitý ve fázi precoming
outu. Díky kontaktu s takovou osobou dokáže hráčka definovat svou odlišnost, kterou do té
doby sice zaznamenávala, ale nedokázala ji pojmenovat. (Janošová, 2000) Ne všechny hráčky
si tuto odlišnost uvědomovaly. U jiných působil spíše kontakt s takovou hráčkou ve vztahu
s kontextem. Kontext florbalu je mnou definovaná kultura florbalu – tedy genderová reputace
sportu, pohlavní segregace, časová náročnost a emocionální blízkost. Nutno podotknout, že
právě v tomto kontextu je identita „na holky“ vnímaná jako normální. Širším kontextem
konstrukce identity „holky, co je na holky“ (intervenující podmínkou) je struktura společnosti.
Tou ve vztahu ke studiu sexuální identity míním heteronormativitu a homofobii ve společnosti,
tak i ve florbale. Změna režimu v roce 1989 byla v České republice klíčovou pro sexuální
menšiny. Do té doby byla homosexualita tabu, ze strachu z diskriminace tak spousta
homosexuálních osob svou sexuální identitu skrývala. Aby nebyli odhaleni, svou
homosexualitu skrývali pod heterosexuálním manželstvím. Veřejné toalety s dalšími
podobnými prostředími představovaly jediné vhodné místo pro náhodný sex. Právě veřejné
toalety byly počátkem vzniku gay subkultury, která se po roce 1989 podílela na vzniku gay
komunity. (Nedbálková, 2009) Dívky ve florbale by obtížně deklarovaly svou sexuální identitu,
pokud by náhled na sexuální menšiny byl stejný jako v minulém režimu. Tomu by odpovídala
i strategie jednání, která se nyní ve florbale pohybuje kolem vtipů, narážek, na druhé straně i
charakteristickou strategií jednání, že „to neřešej“. Právě díky této strategii jako konečnou fází
paradigmatického modelu lze získat pozitivní identitu „na holky“, kterou lze ve florbale snadno
proklamovat.

5 Závěr
Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak kultura florbalu umožňuje formovat pozitivní
identitu „holek, co jsou na holky“ a jak konkrétně tato sexuální identita vypadá v ženském
florbale v pražských týmech. Zajímal mě ale i širší kontext vnímání sexuální identity v jiných
prostředích z perspektivy florbalových hráček a také to, jak minoritní sexuální identitu vnímají
heterosexuální hráčky.
V teoretické části jsem popsala, jak se utváří sexuální identita, jaké jsou současné pohledy
na sexualitu a nastínila jsem již vzniklé kategorizace homosexuálních identit, abych mohla na
závěr práce vytvořit typologii sexuálních identit v ženském florbale. Také jsem rozebrala, jak
kontext sportu může mít vliv na utváření identity „na holky“.
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Díky feministickému přístupu jsem pochopila, jak hráčky vnímají svou sexuální identitu
z jejich pohledu. Díky zjištěním lze tvrdit, že florbal má pozitivní vliv na formování sexuální
identity „na holky“ a stejnopohlavních vztahů. Práce také ukázala, že ve florbale se nepohybují
pouze lesby, ale rozličné sexuální identity. Právě florbal demonstruje fluidnost sexuality, která
se zde vyjednává, vytváří a následně deklaruje.
Důležitým zjištěním v rámci této práce je, že florbal je otevřen sexuálním minoritám, i
přesto, že heterosexuální hráčky nemusí plně chápat některé sexuální identity a některé identity
mohou řadit k těm, které se snaží zaujmout a držet krok s módou, která se ve florbale ohledně
sexuality ustavuje. Kvůli emocionální intenzitě zde nedochází ke konfliktům kvůli rozličným
sexuálním identitám. Heterosexuální hráčky takové identity tolerují, nebo se k nim nijak
nevyjadřují. Florbalové prostředí má pak zásadní vliv na rychlejší coming out na
soukromé/osobní úrovni, která se v takovém prostředí poměrně rychle překlene ve veřejný
coming out.
Poznatky z tohoto výzkumu bych v budoucnu ráda prohloubila a srovnala s jinými
kolektivními sporty, které jsem v práci označila, že by také mohly být zdrojem stejnopohlavních
vztahů. Myslím, že by bylo příhodné celé téma podrobit i kvantitativní analýze.
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7 Přílohy
Příloha č. 1 – medailonky hráček

EMA
20 let
Hraje 10 let
Na holky i kluky–situačně
Vnímá roli florbalu
Neznala předtím lesby
Dlouhé vlasy
Maluje se
Pohodlné spíše ženské

BETY
18 let
Hraje 11 let
Spíš na holčičí holky
Identita před zkušeností
Negativní názor na kluky
Neznala předtím lesby
Dlouhé vlasy, nemaluje se
Spíše mužský styl
oblékání

MARIE
21 let
Hraje 9 let
Na holky
Věděla to o sobě už dříve
Neznala lesby předtím
Na florbale utvrzena
homosex.
Krátké vlasy
Pohodlné spíše mužské
oblečení

ANETA
18 let
Hraje 10 let
Z bisexuality na homosex.
Negativní názor na kluky
Neznala lesby předtím
Identita před chováním
Dlouhé vlasy
Pohodlné oblečení

SARAH
24 let
Trenérka, již nehraje
Hrála od 12-20 let
Zkusila to
Spíš na holčičí holky
Občas se maluje
Krátký vlasy
Spíš klučičí role
Neměla nikdy kluka
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JOSEFÍNA
26 let
Na holky i kluky
Je jí to jedno
Dlouhé vlasy
Pohodlné oblečení
Spíš na holčičí holky
Nebylo to experimentem

MAJDA
19 let
Florbal hrála 4 roky
Na holky i kluky
Ze začátku více vyhraněná
Dlouhé vlasy
Pohodlné spíše ženské
Maluje se

APOLENA
23 let
Florbal od 13 do 16 let
Na holky, ale bisexuální
Zabouchla se do holky
Špatná zkušenost s klukem
Znala lesby před florbalem
Dlouhé vlasy
Pohodlné spíše ženské
oblečení

ZDENA
22
Florbal 11 let
Heterosexuální

VILMA
23 let
Florbal 9 let
Heterosexuální
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Teze bakalářské práce
Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
Ráda bych se ve své bakalářské práci zaměřila na téma, které ještě není zkoumáno
sociology, přestože nabízí hned několik zajímavých témat, které mohou být pro sociologii
zajímavé. Ráda bych zkoumala lesbickou identitu v ženském florbale a podrobila tento nově
vznikající fenomén kritickému sociologickému myšlení. Tento relativně nový sport se těší čím
dál tím větší popularitě, právě jeho krátká doba, před kterou se ukázal v českém sportovním
prostředí, může ovlivňovat kulturu tohoto sportu. Přestože florbalové týmy jsou již od dětských
kategorií rozděleny na základě pohlaví a nedochází moc ke střetu pohlaví v tomto sportu,
v ženských kategoriích je poměrně časté zastoupení lesbické identity, která co se vizuální
stránky týče kopíruje tu mužskou (styl oblíkání, krátký střih vlasů). Tato identita se vymezuje
již v poměrně útlém věku v rámci juniorských kategorií, kde jsou dívky již přesvědčeny o své
identitě a nebojí se tuto skutečnost šířit dál. Protože se dívky sexuálně vymezují ještě před
dokončením pubertálního věku a florbal zde může působit jako nástroj socializace s danou
sportovní kulturou, zajímá mě tedy, proč je lesbická identita v ženském florbale tak častá. Zda
právě prostředí, z kterého byl do České republiky florbal přenesen, a následně porevoluční
doba, ve které byl formován v sobě nesou i jisté prvky volnosti co se týče sebevyjádření a nové
kultury, která oproti tradičním sportům může být více přátelská k neheterosexuálním formám
identit.
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Také s pomocí literatury, protože při bakalářské práci nejsem schopna obsáhnout jak
kvalitativní, tak i kvantitativní data, chci srovnat, jak sportovní prostředí florbalu a jiných sportů
umožňuje formovat nové identity a jak se daná kultura sportů liší. Ve své práci chci zjisti, proč
právě florbal více rozvíjí atraktivitu žen stejného pohlaví, které mezi sebou navazují partnerské
vztahy. Zda je to kvůli neutrálnosti sportu, kdy se florbal tříští mezi maskulinním a femininním
étosem a převážně mužská pověst sportu osvobozuje ženy od jejich genderu. Jestli má
segregace pohlaví ve florbale vliv na heteronormativitu, která následně zvyšuje vazbu mezi
ženami a některé identifikuje s lesbami. (Davis-Delano 2014: 280-283)

Teoretická a konceptuální východiska
Teoretickou část práce bych chtěla postavit především na vidění sportu jako socializačního
nástroje a vymezování se vůči homofobii a heterosexismu, ke kterým je potřeba se obrátit při
studiu lesbické identity. (Krane 1996: 237) K cílům své práce bych chtěla pracovat s queer
teorií v rámci feministické analýzy sportu, ke které bych se snažila vztáhnout kulturu ženského
florbalu. Feministická analýza sportu se vztahuje k genderu jako společenskému konstruktu
souboru kulturních vztahů. Feministický pohled je založen na vnímání sportu jako patriarchální
instituci, které dominují muži; negativním pohledu na lesbičky ve sportovním prostředí,
podpoře sportovních institucí ve zprostředkování heterosexuální orientace a vytvoření
nepřátelského sportovního prostředí pro lesbičky. (Krane 1994, 1996) Florbal oproti tradičním
sportům vytváří prostředí s větší volností sebevyjádření, s jehož pomocí je lesbická identita
v tomto sportu častější. Chtěla bych porovnat nakolik skutečná situace lesbické identity ve
florbale odpovídá výše zmíněným charakteristikám. Právě podpora, jež umožňuje
sebevyjádření své identity, by měla být ve florbale dobře patrná oproti tradičním sportům.
Konceptuální východiska mé práce obsahují myšlenku, že homofobie a heterosexuální
orientace jak ve společnosti, tak ve sportu ovlivňují socializaci jedinců. Lesbičky pak na dané
homofobní postoje reagují. Tyto postoje pak za pomoci pozitivní sociální podpory a vystavení
pozitivním vzorům formují jejich pozitivní identitu lesbičky. Ta se stává součástí úplné identity
a nezahrnuje pouze určité chování, ale celkové vnímání sebe sama. Pozitivní identita se tak
vytváří při podpoře jiných lesbiček ve sportovní komunitě. Uznání méně častých identit vytváří
pozitivní atmosféru ve sportovní komunitě, což může vést i k ovlivnění úspěšnosti týmu. Sporty
otevřené minoritním identitám poskytují důvěru ostatním a umožňují jejím členům snáze se
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vymezit. Sdílení své identity s ostatními členy sportovního týmu má pozitivní vliv na formování
sebe-pochopení či sebevědomí dané ženy. (Krane 1996: 237-244)

Cíle bakalářské práce
Cíle, které jsem si s touto bakalářkou stanovila, jsou prozkoumat lesbickou identitu
v ženském florbale, jak lesbické sebevyjádření umožňuje samotná kultura tohoto sportu a jak
se liší od tradičních sportů, kdy bych nejvíce vycházela z fotbalu, jež je nejvíce prostudovaný
a florbalu poměrně blízký. Chtěla bych blíže zjistit, jak se lesbická identita ve florbale formuje
a zda florbal usnadňuje sebevyjádření vlastní sexuální orientace/identity, nebo zda implicitně
působí na utváření této identity. Chtěla bych navázat na myšlenky Vealey (1994) a
transformovat přístup ke studiu lesbiček ve sportu, který by mohl pomoci vymýtit homofobii,
jež v mnoha tradičních sportech stále ještě převládá.

Výzkumné otázky a hypotézy
•

Jaká je kultura florbalu ve vztahu k tradičním sportům?

•

Jak tato kultura umožňuje formovat pozitivní identitu leseb?

•

Pomáhá kultura florbalu vyjádřit svou identitu nebo ji implicitně formuje?

•

Jak vnímají hráčky svou identitu mimo sportovní prostředí?

•

Jak identitu leseb vnímají hráčky, jež se s touto identitou neztotožňují?

Metody
Bakalářská práce bude založena na kvalitativním výzkumu. V rámci své práce budu
provádět etnografický výzkum na sportovních zápasech a jiných sportovních událostech.
V rámci etnografie budu provádět hloubkové rozhovory především s dívkami, jež
sdílejí lesbickou identitu, ale i hráčkami, jež se s touto identitou neztotožňují. Takové rozhovory
pro mne mohou být zdrojem reflexe a rozšíření názorů na dané téma, které mohou prozradit
formování lesbické identity z jiného úhlu pohledu, protože i takové dívky s tímto formováním
identity přichází do styku.
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Chtěla bych se zaměřit na ženské sportovní kategorie od juniorských lig, kde se utváří sexuální
orientace a jsou již viditelné rozlišovací znaky, po ty dospělé kategorie. Pro lepší orientaci chci
provádět výzkum i napříč různými ligami (extraliga, 1. liga či nižší ligy) a srovnávat tak, zda
nejsou nějaké odlišnosti v lesbické identitě napříč ligami, zda ženský florbal jako takový
umožňuje formování lesbické identity či zda jsou to umožňují jen nějaké jeho části. Protože
proti sobě v různých ligách soupeří týmy z celé České republiky, které se kvůli utkáním různě
navštěvují, nebude problém získat data z různých koutů České republiky. To mi také umožní
srovnávat tuto identitu z pohledu velkých měst, především Prahy ve vztahu k menším městům.
Dle časových možností a s větší specifikací bakalářské práce bych také chtěla srovnat, jak
florbal umožňuje formování lesbické identity ve vztahu k jiným tradičním sportům-fotbalu.
Protože by bylo náročné sbírat data ještě z jiného sportu, tuto komparativní analýzu založím
pouze na studiu vhodné literatury a udělám tak úvod pro samotné zkoumání v terénu.

Předpokládaná struktura bakalářské práce
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Teoretická východiska
Metody
Deskriptivní část
Analytická část
Závěry
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