Rozhovory
Adam, 22 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Lidi s homosexuální orientací vnímám pozitivně, protože jsem jich za posledních let
potkal spoustu a lidsky byli většinou lepší než heterosexuálové. Je mi úplně jedno, kdo
s kým žije, anebo v jakém počtu. Pokud je hlavním aspektem soužití láska, pak to
vnímám jako v pořádku. Samozřejmě i mezi homosexuály nalezneme lidi, kteří jsou
řekněme výstřední až radikální a přehání to různými prohlášeními či kontroverzními
činy, ale těch je minimum a stejní lidé se vyskytují i mezi heterosexuály. Podle mého
názoru jsou homosexuálové naprosto stejně platnými členy společnosti a nevidím důvod
proč jim nastavovat odlišné podmínky.“
Znáš osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ano, několik, ať už se jedná o spolužáky z vysoké školy, anebo spolužačky a spolužáky
ze základní školy. Vídáme se a vycházíme spolu naprosto normálně, i když u mnohých
proběhl jejich coming out poměrně nedávno.“
Jak jsi to vnímal, když se k tomu přiznali?
„Já osobně jsem to nevnímal nijak zvláštně, stejně jsem u těchto osob tušil, že tomu asi
tak je, takže to bylo prakticky jenom čekání až se dotyčný vyoutuje. Ani mezi přáteli
jsem nezaznamenal nějaké negativní reakce, moje sociální bublina je v této otázce velmi
liberální a nevnímáme to jako něco nenormálního. Ostatně jako většina mileniálů, kteří
jsou podle opakovaných průzkumů velmi tolerantní k LGBT komunitě, nemají s ní
žádný problém a podporují ji.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Projevy náklonnosti na veřejnosti mi vůbec nevadí, pokud nejsou nijak společensky
nevhodné, ale to platí pro jakýkoliv pár. Já pozoruji, že v poslední době na veřejnosti
přibývá párů stejného pohlaví, které se nestydí, což podle mě povede k tomu, že časem
nám to přijde takřka všem naprosto normální a už si nebudeme nijak zvlášť všímat toho,
kdo koho drží za ruku, anebo kdo se s kým loučí polibkem.“

Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Neřekl bych, že homosexuálové jsou zde přímo diskriminováni, ale zákony, které se
jich týkají, jsou zde značně zastaralé, což ale není jenom problém České republiky, ale
velkého množství států, které v minulém století patřily pod sféru vlivu Sovětského
svazu. Co je pozitivní, že už jsou politici, kteří podporují například adopci
homosexuálními páry nebo stejnopohlavní manželství. Ale stále je jich málo a v
Parlamentu přetrvává jakýsi konzervativní étos, který nám brání v tom přijmout
zmíněnou legislativu a zařadit se tak po bok většiny etablovaných západních
demokracií, které homosexuálním párům takřka stejné podmínky jako těm
heterosexuálním.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„V době, kdy tento institut nabyl účinnosti, tedy v roce 2006 měl určitě smysl. Musíme
si však uvědomit, že za těch 12 let se svět výrazně proměnil a tento institut už se zdá
být nedostačující. Pro příklad rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2015, který
konstatoval, že páry stejného pohlaví mají právo se vzít. Nebo také slova nynějšího
papeže, který je k samotným homosexuálům smířlivější než jeho předchůdce a možná i
většina jeho církve. Také si je potřeba uvědomit, že podle výzkumů mezi mileniály je v
posledních letech vysoké procento těch, kteří si nejsou zcela jisti svoji orientací a snad
i proto bychom neměli s ohledem na budoucnost nikoho omezovat a všem párům
garantovat naprosto stejná práva.“
Víš, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Ano, liší se v právech a povinnostech. Pro příklad registrovaní partneři se mohou vzít
pouze na 14 určených úřadech, nemluvě o tom, že prohlásit za registrované partnery je
smí pouze matrikář. Problematický je taky společný majetek, protože registrovaným
partnerstvím nevzniká žádné společné jmění a ze současné legislativy může
registrované partnerství působit jako něco podřadnějšího, co není stejně důležité jako
klasické manželství.“
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Určitě ano, z důvodů, které jsem zmiňoval u několika předchozích otázek.“

Teď se dostáváme k adopci. Jaký máš názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí
biologické dítě druhého partnera?
„Přiosvojení určitě ano, ale ve stanovených podmínkách, kdy se třeba otec nebo matka
nestará a partner rodiče dítěte ano. Pokud je po rozvodu a dítě je například u matky, ale
otec jeví zájem a stará se, tak k tomu nevidím důvod. Za předpokladu, že jeden z rodičů
zemře a ten druhý si najde partnera stejného pohlaví, který se stará, tak také ano. Ale
nechal bych to opravdu do krajních situací, nepřiosvojoval bych, pokud to není nezbytně
nutné.“
A jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„Adopci dětí homosexuálními páry plně podporuji, protože si myslím, že je pro dítě
mnohem lepší, když vyrůstá v prostředí, kde se mu budou rodiče věnovat a vytvářet mu
dobré zázemí. Samozřejmě může být trochu problematické, že dítě bude pak ve škole
říkat, že má dvě maminky nebo tatínky. Chvíli asi bude trvat, než si na to celá společnost
zvykne, ale postupem času se to jistě stane věcí naprosto normální.“
A myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Homosexuální pár je podle mého názoru zcela jistě schopen zastávat všechny funkce,
které jsou nezbytné pro výchovu dětí. Problém může nastat, když si například dva muži
adoptují holčičku. Chybí zde ženský vzor, avšak myslím si, že se nejedná o neřešitelný
problém. Tento pár má zcela jistě nějakou dobrou přítelkyni, která je schopna jednak
poskytnou vzor slečně a ještě jí pomoci se strastmi dospívání mladé ženy.“
Změnil se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během tvého života?
„Nezměnil, vyrůstal jsem ve velmi tolerantním prostředí, takže od začátku jsem vnímal
homosexuály stejně jako heterosexuály.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Sice nemám k dispozici žádná data, ale myslím si, že se postoje k homosexuálům velmi
zlepšily a už nejsou mnoha lidmi bráni jako méněcenní lidé. Myslím si, že v minulosti
měli mnohem těžší pozici, kdy museli svoji orientaci tajit. V dnešních dnech už je
homosexualita takřka normální a věřím, že v budoucnosti budou mít homosexuálové
stejná práva jako heterosexuálové.“

Bruno, 23 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Můj postoj k homosexualitě je úplně v pohodě, vícemeně kladnej.“
Znáš osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Znám, ne pár, ale homosexuála, dva, tři.“
A jak na ně nahlížíš? To jsou tví přátelé?
„To úplně ne. Jeden je bejvalej spolužák ze základky a s tim už se vůbec nestýkáme. A
jednoho jsem viděl jen párkrát.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„No přijde mi to zvláštní, když to vidíš třeba v metru, nebo tak. Je mi jako jedno, ale
ten pohled na to je divnej.“
Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„To je těžký no. Myslim si, že trochu asi určitě.“
A v čem myslíš, že jsou diskriminováni?
„No nemaj stejný práva jako hetero páry.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„Úplně v pohodě. Normální. Maj právo na to, mít spolu ňákej svazek, když teda ne
manželství.“
Víš, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Nevim.“
Tak si zkus tipnout, v čem to spočívá.
„No tak určitě v právech… ale víc nevim.“
Jasně. Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé.
Uvedu pár příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních

úřadech k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále
partnerům nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na
vdovský důchod, nemohou osvojit dítě apod.
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Asi jo, když takhle slyším ty znevýhodnění, co maj, tak je to diskriminace. Takže určitě
jo.“
Teď se dostáváme k adopci. Jaký máš názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí
biologické dítě druhého partnera?
„No měli by mít to právo si ho přiosvojit, když spolu teda žijou.“
Jeden z důvodů takového přiosvojení je například strach ze situace, kdy biologický
rodič zemře a ten druhý, který ho několik let vychovává, může ztratit právo dítě
vychovávat dál.
A jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„Myslim, že pro ty děti je lepší bejt v rodině, kde je budou mít rádi. Je jedno, jestli to
jsou homosexuálové, nebo hetero páry. Myslim, že je to pro ně lepší, než bejt v dětskym
domově.“
A myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Jo, myslim, že jo. Nezáleží tom, jaký maj pohlaví, ale na tom, jestli chtěj bejt dobrý
rodiče.“
Vyvíjel se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během tvýho života?
„Jo určitě. Tak jako v pubertě to bylo něco, čemu jsem se až vysmíval. Ale teď už to
beru tak jako, jako normální věc. Dřív mi to připadalo divný, nebo jiný. A teď už mi to
přijde v pohodě. „
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„No myslim, že se to fakt změnilo. Dřív to bylo něco nepřijatelnýho a teď se jako víc
dostávaj do nějakýho povědomí, aby třeba měli ty stejný práva a tak dále. A nahlížení
na ně se změnilo, jako k lepšímu, než to bylo dřív.“

Dominik, 23 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Rozhodně ne zápornej. Asi normální, nemám s tim žádnej problém“
Znáš osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Asi ne, občas někoho potkám, ale osobně nikoho neznám.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„No to nepotřebuju vidět, nechci se na to dívat a nechci tomu bejt vystavenej.“
Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„To nevim. Když nad tím přemejšlim, tak asi jsou, když se nemůžou brát.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„No měli by mít možnost registrovanýho partnerství, je dobře, že jí mají, s tim
souhlasim. Ale není to věc, o který bych přemejšlel.“
Víš, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„No to nevim.“
Tak si zkus tipnout, v čem to spočívá.
„Tak nejsou si rovný. Vim, že svatbu mít nemůžou. Registrovaný partnerství bude asi
něco míň, ale víc fakt netušim.“
Ano. Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé. Uvedu
pár příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních úřadech
k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále partnerům
nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na vdovský
důchod, nemohou spolu osvojit dítě apod.
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?

„Ano, na základě toho, co jsi mi teď řekla, určitě. Měli by mít stejný práva, jako všichni
ostatní. A je to i jinde, byl jsem v Americe a tam je to legální, tak proč by nemohlo u
nás.“
Teď se dostáváme k adopci. Jaký máš názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí
biologické dítě druhého partnera?
„No tak určitě by měli mít tu možnost. Ale nevim, proč by to chtěli dělat?“
Například kvůli právní ochraně dítěte. Kdyby se biologickému rodiči něco stalo a
třeba by zemřel, ten druhý by mohl ztratit právo dítě nadále vychovávat.
„Tak to jo. Tak to by měli mit tu možnost, aby předešli takový situaci, která může nastat.
Zase jsme u toho, že by měli mít stejný práva jako heterosexuální páry.“
A jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„Určitě by na to měli mít právo.“
A myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„No to je těžká otázka, ale lepší, aby to dítě vyrůstalo u dvou lidí, který ho milujou, než
v dětským domově.“
Vyvíjel se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během tvýho života?
„Možná trochu, ale ne nějak zásadně. Ne, že bych byl někdy vyloženě proti tomu, jen
jsme si z toho možná dřív dělali srandu. Postupem času už si z toho srandu nedělám.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Já si myslim, že hodně. V podstatě o 180 stupňů k lepšímu. Dnešní doba je už
otevřená.“

George, 24 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Dřív před nějakou dobou mi to asi vadilo, nebo svym způsobem třeba u chlapů na
veřejnosti, ale postupně se mění doba, že už to je normálnější než dřív, takže jsem
změnil názor a svym způsobem mi to nevadí. Když ten člověk toho druhýho má rád, tak
mi to jedno, jestli to je ten nebo ten.“
Znáš osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Znám od vidění, bavil jsem se s nim párkrát na základní škole, nebyl to žádnej můj
kamarád, je to bratr mojí kamarádky.“
A jak na něj nahlížíš?
„No bylo to v devátý třídě, takže jsme si o něm říkali, že je buzík (smích), a to je tak
všechno.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Přijde mi to zvláštní, není to na veřejnosti příjemný, když třeba jedeš někde v metru a
oni se tam líbaj, ale svym způsobem i u normálních párů to není příjemný.“

Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Samozřejmě jsou, záleží taky v jaký zemi. U nás asi jsou, nemaj stejný práva jako
normální páry.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„Souhlasim s tim, je dobře, že maj aspoň ňákou možnost ňákýho svazku.“
Víš, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Vim. V manželství maj společnou domácnost, společný jmění, společný děti a tak dále
a v registrovanym partnerství tyhle práva nemaj.“
Ano a myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?

„Ano, když na to maj právo normální páry, tak proč by neměli mít homosexuálové, když
to chtěj. Je to úplně to samý, jak když se vezme chlap s ženskou, jak když se vezme
chlap s chlapem. Měli by mít stejný práva jako všichni ostatní.“
Dostáváme se k tématu adopce. Jaký máš názor na tzv. přiosvojení ?
„Samozřejmě by na to právo mít měli, když žijou spolu a společně ho vychovávaj. Vim,
že kdyby se tomu jednomu koho to dítě je, něco stalo, tak by to tomu druhýmu, kterej
se o něj staral mohli sebrat.“
Jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„Kladný. Je lepší, když jsou u někoho doma, kdo o ně pečuje, než když vyrůstaj celej
život v dětskym domově a pak z něj odejdou a nic nemaj.“
Myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Asi určitě je, když si vezmeš, že samotná ženská nebo samotnej chlap jsou schopný
vychovávat dítě, tak proč by nebyl schopnej dítě vychovávat ten homosexuální pár.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Je to mnohem víc běžný, dřív když někdo veřejně řekl, že je homosexuál, tak si na něj
všichni ukazovali a všichni ho měli jako za divnýho. Teď už je to normální. Nebo takhle,
pořád jsou lidi, jako třeba starší generace, který si na ně pořád ukazujou a přijde jim to
nechutný. Mladší generaci už to přijde normální.“

Aneta, 22 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Vesměs pozitivní, nemám s tím vůbec žádnej problém.“
Znáš osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ano, klučičí i holčičí. Mám spolužačku lesbu.“
A jak na ni nahlížíš?
„Úplně v pohodě, chodím s ní na párty, kecám s ní. Ani nevnímám, že by byla nějaká
jiná. Bavíme se i o tom, že ona má jako kdyby radar (smích), hned pozná třeba v baru,
kdo je homosexuál nebo lesba.
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Tak mě osobně to nevadí, ale třeba rodičům jo.“
Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Asi z části ano, třeba tou starší generací. Třeba našima rodičema, nebo možná ne
diskriminovaní, ale zesměšňovaní.“
Aha a co si o nich myslí tvoje rodiče?
„No komentujou to, maj takový ty narážky. Třeba když to táta vidí v televizi, tak se
popadá za břicho a směje se…strašná legrace.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„Myslím si, že na to má právo každej. Když můžou mít klasický páry manželství, tak
proč oni by nemohli mít tohle.“
Víš, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Vim, že z právního hlediska, ale co přesně, to nevim.“
Uvedu pár příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních
úřadech k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále

partnerům nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na
vdovský důchod, nemohou osvojit dítě apod.
„Aha, takže jako oni to musej uzavřít jenom na úřadě?“
Ano, na 14 úřadech k tomu určených.
„Takže jako podle krajů jo?“
Ano.
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Asi mi je to jedno. Já s tím nemám problém.“
Jaký je tvůj názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí biologické dítě druhého
partnera?
„Tak samozřejmě, pokud to tomu druhýmu rodiči nevadí a souhlasil by s tim, tak proč
ne. Proč nevytvořit úplnou rodinu, pokud je to dítě schopný to vstřebat.“
Jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„No u žen mi to přijde normální, ale dvěma chlapům nevím, jestli bych to svěřila. Asi
by měly bejt zavedený nějaký kurzy, aby věděli, co to obnáší.“
Znamená to tedy, že si nejsi jistá, jestli je homosexuální pár schopen zastávat
všechny funkce nezbytné pro výchovu dětí?
„Asi není schopnej zastávat všechny funkce, já si myslim, že v rodině ty děti potřebujou
mámu i tátu.“
Vyvíjel se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Asi ne, asi jsem to měla vždycky takhle. Nikdy jsem k tomu neměla negativní postoj.
Já tancuju, takže v tomhle prostředí je hodně takových lidí a všichni jsou tolerantní.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Asi hodně. Dřív to asi nebylo vůbec možné si myslim. Bylo to takový tabuizovaný. A
teď ta naše generace je s tim v pohodě a ta starší se s tim musí smířit. Už se o tom
normálně na veřejnosti diskutuje, ví se o tom a ty lidi se za to už tolik nestydí.“

Beáta, 23 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Mě to vůbec nevadí, nepřijde mi to nějaký nepřirozený.“
Znáš osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Homosexuální pár neznám, ale znám homosexuála, kluka.
„A jak na něj nahlížíš?“
„No ještě než se k tomu přiznal, tak jsem si to myslela, že je gay. A když s tim vyšel,
tak mi to bylo uplně jasný. Ale je to člověk, jako každej jinej.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Vůbec mi to nevadí, ani to nějak jako nevnímám. Přijde mi to uplně normální.“
Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Asi jak kde. Myslim si, že u nás ještě jo. Myslim, že třeba v Americe už se na to dívaj
jinak. Já sleduju YouTube a ten je plnej homosexuálů a různých jiných orientací a tam
se na to lidi dívaj jinak, berou to. U nás ještě ňáký to stigma je.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„Určitě s tim souhlasim.“
Víš, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„No vim, že nemaj stejný práva, ale nevim, jakej je konkrétní rozdíl.“
Dobře. Uvedu pár příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na
matričních úřadech k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti,
dále partnerům nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera
nárok na vdovský důchod, nemohou spolu osvojit dítě apod.
„Takže je to teda jen nějakej úředně ověřenej svazek? A nemůžou mít svatbu jako
heterosexuálové?“

„Ano, přesně tak, oni si v podstatě potvrdí, že spolu chtějí být a jsou zapsáni
v registrační knize, ale „typický“ svatební obřad mít nemohou.
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Jo mělo, protože mi to přijde nefér. Když se dva lidi mají rádi, tak je úplně jedno, jaký
jsou orientace. Měli by mít nárok na to se vzít, stejně jako je to v uvozovkách u
normálních párů.“
Teď se dostáváme k adopci. Jaký máš názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí
biologické dítě druhého partnera?
„No určitě, nevidim důvod, proč by to tak nemělo bejt. Když se o to dítě ten jeho druhej
pravej rodič nestará, tak proč by nemohlo mít někoho jinýho, kdo se o něj postará a dá
mu to, co to dítě potřebuje. Samozřejmě pokud to budou dvě ženský, tak tam bude
chybět ta figura toho otce, ale to se dá nahradit.“
A myslíš si, že by měl mít homosexuální pár právo adoptovat dítě z dětského
domova?
„Určitě, uplně bez problému. Tak když to třeba u chlapů jinak nejde, tak stoprocentně.“
A myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„No… jako asi tam něco chybět může, já do toho tak nevidim, že jo. Jasně, že když to
budou vychovávat dvě ženský, tak tam ta figura toho chlapa chybět bude. To samý,
když to budou vychovávat dva chlapi. Ale to nejzákladnější, ty základní potřeby, co to
dítě potřebuje jako vzdělání a lásku a domov a tak dále, to jim dají určitě. Samozřejmě
když to budou vychovávat dvě ženský, tak ty věci, co má učit táta, tak to tam chybět
bude.“
Vyvíjel se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během tvého života?
„Jo. Doma jsme o to nikdy moc nemluvili. Ne, že by to bylo tabu, ale prostě jsme se o
tom nikdy nebavili. Takže jsem si na to musela nějakym způsobem přijít sama. K tomu,
že mi to nevadí a že je to přirozený, jsem musela dospět sama. A tim, že to docela
sleduju, třeba na tom netu, tak se můj postoj změnil. Dřív jsem o tom moc nevěděla a

nějak jsem to přehlížela. Teď to toleruju a přijde mi fér, aby měli stejný práva, jako
normální páry.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Určitě to jde směrem k lepšímu. Myslim si, že jsou lidi už otevřenější, přístupnější
k tadytěm věcem. Ale myslim, že třeba u nás konkrétně to bude ještě nějakou dobu trvat,
než si na to lidi zvyknou, že jo. Myslim, že mladý lidi s tim začínaj bejt víc v pohodě.
Ty starší to neznaj, nebo byli vychovávaný prostě k tomu, že je to něco špatnýho.“

Denisa, 24 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„Nevadí mi to. Hlavně proto, že už jsem se s tím několikrát setkala. V každý práci, nebo
na každý brigádě, kam jsem chodila, jsem se vždycky s někym takovým setkala.
Většinou s lesbou. Ale vždycky to byli v pohodě lidi, nikdy mi ničim nevadili a vždycky
jsem si s nima rozuměla, takže mi to nepřijde divný, je to v pohodě.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„No po pravdě to úplně vidět nemusim. Třeba u holek mi to přijde přirozenější než u
kluků. Nemusim vidět, jak se třeba líbaj dva kluci. Na druhou stranu je to jejich věc.“
Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Myslím, že jo. Je to přece jen nová věc a spoustu lidí to odsuzuje a nemaj ani stejná
práva.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„Já jsem o tom donedávna moc nevěděla a ani se o to nezajímala. Myslela jsem si, že
maj stejná práva jako manželé, že je to prakticky to samý jako manželství. Teď už vim,
že to tak není. I tak si ale myslim, že je dobře, že je.
A víš, jaké konkrétní rozdíly v tom figurují?
„Něco mi říkala známá… ale moc si to nepamatuju.“
Dobře, uvedu pár příkladů pro připomenutí: registrované partnerství lze uzavřít
pouze na matričních úřadech k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez
slavnosti, dále partnerům nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti
partnera nárok na vdovský důchod, nemohou spolu osvojit dítě atd.
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Myslim, že ano. Proč ne? Myslim, že to funguje už ve více státech a nevidim v tom
žádnej problém. Když budou fungovat normálně a budou to slušný lidi, jako i k dětem
a tak dále., tak v tom nevidim problém.“

Teď se dostaneme k adopci. Jaký máš názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí
biologické dítě druhého partnera?
„No tak to nevim, to bych byla možná proti… protože co když to dítě už svého tátu má?
I když jsou rozvedený, ale on má právo na to ho vídat.“
Jasně. A co v případě, že biologický táta toho dítěte se o něj nezajímá, nebo
například zemřel?
„Jo to samozřejmě, to bych byla pro.“
Jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„Já nevim, asi bych brala v potaz hlavně to dítě. Aby to dítě chtělo vůbec k takový
rodině.“
Ve většině případů je zájem o co nejmladší děti.
„Jasně, no tak určitě lepší, aby mělo domov v homosexuální rodině, než v dětskym
domově, kde nemá rodinu.“
Myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Asi tam vždycky bude něco chybět. Když to budou dva chlapi, tak tam bude chybět
máma a naopak. Ale na druhou stranu dítě v dětskym domově mámu ani tátu nemá,
takže na tom asi nesejde. Asi nezastanou úplně všechno, ale přijde mi, že v každym tom
páru hraje jeden mužskou roli a druhej ženskou roli.“
Vyvíjel se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během tvýho života?
„Určitě jo. Tim, že jsem starší a víc tomu rozumim, tak o tom víc vim. Potkala jsem
několik homosexuálů. Když jsem byla mladší, tak jsem na to měla určitě jinej názor,
protože jsem to nechápala a přišlo mi to divný. Teď je to úplně jiný.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„No nikdy jsem se o to moc nezajímala. Asi se to trochu zlepšilo, ale pořád to není tak
dobrý. Pořád nemaj stejný práva jako heterosexuálové.“

Gabriela, 25 let
Jaký je tvůj postoj k homosexuální orientaci?
„No já s tím nemám problém, protože jsem potkala spoustu lidí, který byli
homosexuálové. Jak gayové, tak lesby. Já jsem i bydlela se spolubydlící, která byla
lesba. Jakmile na to člověk nahlídne zblízka, tak by se asi divil, kolik je všude
homosexuálů a leseb. A jakmile člověk někoho takovýho pozná, tak pochopí, proč
vlastně oni bojují za svoje práva a přijde mu to přirozený. Jo a je s nima sranda, jsou
hodně společenský, ale taky promiskuitní (smích). Další věcí je, že homosexuální rodina
je daleko lepší než nefungující heterosexuální rodina. V nefungující normální rodině
dítě trpí, takže radši ať je s tátou a tátou, ti jim dají tisíckrát více lásky.“
Jaký máš názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„No když nad tím přemejšlim, tak u holek mi to nevadí, připadá mi to přirozenější a
něžnější. Kolikrát se třeba holky opijou a třeba se líbaj, takže to může člověk vidět i u
holek, který nejsou lesby. U chlapů mě to spíš šokuje, ale po chvíli se s tím nějak
srovnám, že jsou to gayové. Ale nepotřebuju to vidět.“
Myslíš si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Stoprocentně, protože je tady furt taková ta stará generace, která to nezná. Za
komunismu to bylo děsný tabu a dnes je to čerstvý. Ty starší lidi to ještě nedokázali
pobrat a vlastně až naše generace to začíná přijímat a chápat o co jde. A hlavně
registrovaný partnerství není manželství, nemají stejný práva, říkala mi to ta moje
kamarádka lesba.“
Jaký máš názor na registrované partnerství?
„No nemají stejný práva. Ta kamarádka mi o tom vyprávěla. Když by jeden umřel, tak
nemají vdovskej důchod, jsou tam majetkový rozdíly a tak dále. Je to takový, aby jim
zavřeli pusu. Tady máte registrovaný partnerství a to vám musí stačit. Jakože jsou
okroužkovaný a ve finále to nic neznamená, je to jen na oko a neuspokojí je to.“
Myslíš si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?

„Ano. Člověk se s tim narodil. Oni to nezmění. Podle mě si musej procházet těžkýma
chvílema, už když na to přicházej. A když si najdou ten správnej protějšek, tak proč ne?
Proč jim nedat šanci žít normálně jako heterosexuálové?“
Jaký máš názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí biologické dítě druhého
partnera?
„No určitě by měla existovat nějaká právní ochrana pro takový případy. Aby potom to
dítě nešlo třeba k babičce, která se o něj moc starat nechce. V takových případech by to
měl řešit asi soud a přihlížet k tomu, co je nejlepší pro dítě samotný.“
Jaký máš názor na adopci dětí z dětského domova?
„Určitě je pro dítě lepší mít rodinu, než zůstat v dětským domově.“
Myslíš si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Já si myslím, že asi ne, ale že s tím počítaj a podle toho se přizpůsobí. Myslim si, že
chlap dokáže nahradit ženu nebo mámu, kolikrát jsou fakt zženštělí a naopak.“
Vyvíjel se nějakým způsobem tvůj postoj na homosexualitu během tvýho života?
„Já nemůžu říct, že by mi to někdy vadilo. Ale můj názor se určitě rozvíjel díky tomu,
že jsem poznala takový lidi a nahlídla do jejich života.“
Jak se podle tebe změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Změnilo se to hodně. Jestli za to oni byli trestaný a tak dále. … A dnes už je to na
dobrý cestě. Ale není to prostě dotažený do konce, nemají skoro žádný práva, ale
rozhodně tam je obrovskej krok dopředu. Už jen v tom, že se o tom mluví. Dřív se o
tom vůbec nemluvilo, bylo to úplně tabu, ty lidi to nechtěli přiznávat, radši možná
spáchali sebevraždu, než aby to přiznali. Dnes je to v plenkách. Stará generace to podle
mě ale už nikdy nepobere, člověka nepředěláš a my se tomu nemůžeme divit. Jsou zajetý
ve svých zvycích a tohle pro ně bylo tabu, takže je to pro ně těžký. Já jsem ráda, že se
to řeší, protože to nejsou nestvůry a maj právo na to žít normální život.“

Mirek, 45 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„Nevadí mi to, respektuju to.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ne.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Nevadí mi to.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Myslim si, že jo. Všeobecně v médiích, nebo když o tom někde čtu, tak si myslím, že
jo“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„Souhlasim s tím.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Nevim.“
Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé. Uvedu pár
příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních úřadech
k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále partnerům
nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na vdovský
důchod, nemohou společně osvojit dítě apod.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Myslim, že jo.“
A proč?
„No, ať maj stejný práva.“

Nyní přejdeme k tématu adopce. Existují dva druhy adopce. Tzv. přiosvojení, kdy
partner osvojí biologické dítě druhého partnera a adopce z dětského domova,
neboli společné osvojení.
Jaký máte tedy názor na tzv. přiosvojení ?
„Myslim, že by na to měli mít právo. V tom bych neviděl problém.“
A jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„Já si myslim, že na tom není nic špatnýho. Když si ho může vzít muž a žena, tak proč
by nemohly například dvě ženy.“
Takže si myslíte, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné
pro výchovu dětí?
„Myslim, že kolikrát líp, než heterosexuální pár.“
Z čeho vycházíte?
„ (smích) Z výměny manželek, viděl jsem párkrát, že tam byli homosexuálové a starali
se dobře.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Určitě když jsem byl mladej, tak jsem to absolutně neuznával, možná to byla
nevědomost. Postupem času a s věkem jsem pochopil, že ty lidi jsou jiný, že to mají
v sobě takhle daný.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Myslim, že se změnili hodně, ale pořád je to tabu. Lidi o tom nechtěj mluvit, ani slyšet.
Spoustě lidem to vadí. Ale kdyby se takovým lidem narodilo dítě, který by bylo lesba,
nebo homosexuál, tak by se s tim taky museli vypořádat. Pak by to možná pochopili.“

Norbert, 44 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„Ať si každej dělá, co chce, když mě do toho nebude zatahovat, nebo když mě s tim
nebude jakoby obtěžovat.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„ Znám jednoho, kdo se k tomu veřejně přiznal.“
A jak na něj nahlížíte?
„Je to jeho věc, vždycky to byl můj kamarád.“
Takže pořád je Váš kamarád?
„Ano.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Když to není nějak oplzlý, nebo něco, všeobecně sex když není nějak na veřejnosti
oplzlej, tak mi to nevadí.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Určitě, on je diskriminovanej každej, že jo ? (smích)“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„Určitě to těm lidem hodně ulehčí život a hodně problémů.“
Kdybychom se tedy vrátili v čase a vy byste mohl hlasovat pro/proti uzákonění
registrovaného partnerství. Jak byste se rozhodl?
„Asi bych byl pro.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„ Můžu říct, že nevim. Asi tam budou nějaké právní rozlišnosti.“

Ano přesně tak. Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako
manželé. Uvedu pár příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na
matričních úřadech k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti,
dále partnerům nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera
nárok na vdovský důchod, nemohou osvojit dítě apod.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„ Já si myslim, že manželství má být dvojpohlavní, takže ne.“
A myslíte si, že by homosexuální páry měli mít alespoň stejná rodinná práva jako
heterosexuální páry?
„Asi by měli mít, ale nevim. Jestli bych na to měl pohlížet tak, že spolu celej život žijou
a pak nemaj právo na nějaký dědictví nebo důchod, tak to by asi měli mít. Nejsem si
úplně jistej, jak je to přesně s tou adopcí.“
Ano, k tomu se právě dostáváme. Existují dva druhy adopce. Tzv. přiosvojení, kdy
partner osvojí biologické dítě druhého partnera. Moc se o tom nemluví, ale mnoho
dětí už v homoparentálních rodinách reálně vyrůstá. Jeden z důvodů takového
přiosvojení je například strach ze situace, kdy biologický rodič zemře a ten druhý,
který ho několik let vychovává, může ztratit právo dítě dále vychovávat. Dalším
typem adopce je adopce z dětského domova. Ani jedna z možností není u nás
v registrovaném partnerství možná.
Jaký máte tedy názor na tzv. přiosvojení ?
„Tak jestli už spolu v nějakým soužitím žili předtím, tak by to asi mělo pokračovat,
když ten jeden umře.“
Jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„Pro to dítě bude asi furt lepší bejt vychovávaný třeba dvěma chlapama, nebo dvěma
ženskýma, než prožít svoje dětství někde v nějakým děcáku. Každej na to má nějakej
pohled, jakej vliv mají na to dítě dvě ženský nebo dva chlapi. No já si tim ale po pravdě
nejsem úplně jistej.“

Znamená to tedy, že si nejste jistý, že homosexuální pár je schopen zastávat
všechny funkce nezbytné pro výchovu dětí?
„Asi to dokážou, ale myslim si, že jsou různý případy. Asi se to liší případ od případu,
ale zase na druhou stranu bych jim v tom asi nebránil.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Určitě. Nejdřív jsem se o tom musel něco dozvědět, že něco takovýho vůbec existuje.
Po překonání určitýho zděšení (smích) dejme tomu, se s tím člověk musel smířit.
Nejdřív si člověk řekne, že to je hrozný, pak si uvědomí: no tak každý jsme ňákej a pak
zjistí, že je takových spousta a že to není v naší době žádná novinka. Tak ať si lidi dělaj
po svým, co jim vyhovuje. Já jsem se vždycky bránil tomu, aby mi někdo něco
vnucoval. Dobře, dělejte si to, ale já o tom nepotřebuju tolik vědět.“
Takže Vás to jako téma nezajímá? Když o tom slyšíte třeba v televizi.
„Ne, úplně o tom nepotřebuju přemejšlet.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„No hodně, úplně o 180 stupňů, jednoznačně. Když si vezmete, tak vlastně počátky naší
moderní doby byly samozřejmě pokusy o to to léčit (smích). Nedej bože operacema,
nedej bože medikamentama a dnes už se to bere tak, že to je každýho přirozenost.“

Oto, 50 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„Normální, nad tim moc nepřemejšlim. Nemám nic proti.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ne.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Takhle. Když to nepřekračuje ňáký meze, tak je to v pohodě.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Asi jsou.“
Proč myslíte?
„No já nejsem žádnej odborník, ale nekouká se na ně stejně, jako na ostatní.“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„Souhlasim s tim.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„No není to stejný, řek bych, že v registrovanym partnersví asi nemaj tolik práv.“
Ano. Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé.
Například registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních úřadech
k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále partnerům
nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na vdovský
důchod, nemohou spolu osvojit ani přiosvojit dítě atd.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Jo. Oni nejsou něco míň než my, jsme si rovný, a proto by měli mít stejný práva.“

Jaký máte názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí biologické dítě druhého
partnera?
„No s tím souhlasim, nevidim jedinej důvod, proč ne, jestli to tak všichni chtěj.“
Jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„No jestli budou nějak ověřený, jako se to dělá u normálních párů, tak proč ne. Domov
s rodičema je lepší, než s vychovatelkama.“
Myslíte si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„No tak tim si nejsem uplně jistej. Takhle…vzor chlapa u dvou ženskejch chybět bude.
Ženská kluka fotbal nenaučí. A zase u dvou chlapů chybí ženská. Holku chlap nenaučí
vařit…i když vařit třeba jo, ale víte jak to myslim. Ale to neznamená, že nedokážou
vychovat dítě dobře.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„No asi jo. Za mlada jsem o tom nic nevěděl. Teď už o tom něco vim. Je to asi tou
dobou.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„ No jak už jsem řek…doba je jiná. Už se o tom ví a mluví. Za komunismu to bylo jiný,
prostě tabu. Takže… je to lepší než dřív.“

Petr, 53 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„No myslim, že je to proti přírodě. Jak se řiká, lidi se maj rozmnožovat a homosexuálové
nemůžou, takže mi to přijde proti přírodě.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ne, neznám.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„No to je hrozný. Jako dvě ženský ještě tak nějak beru, ale u chlapů je to divný. Není to
hezký. A když už to tak chtěj, tak ať si to nechaj na doma.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„No asi jsou, viděl jsem v televizi nějaký debaty, že by chtěli manželství.“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„No jako ať se registrujou, ale ať se neberou. Nejsou jako normální páry, takže tak. Ale
tohle bych jim asi nechal.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„No moc ne, vim, že to není stejný, ale nevim.“
Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé. Uvedu pár
příkladů: registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních úřadech
k tomu určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále partnerům
nevzniká nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na vdovský
důchod, nemohou osvojit dítě apod.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Myslim si, že ne. Protože manželství je proto, aby ty lidi měli děti. To homosexuálové
přirozenou cestou nemůžou, takže ne. Je to proti přírodě.“

Teď se dostáváme k tématu adopci. Existují dva druhy adopce. Tzv. přiosvojení,
kdy partner osvojí biologické dítě druhého partnera. Moc se o tom nemluví, ale
mnoho dětí už v homoparentálních rodinách reálně vyrůstá. Jeden z důvodů
takového přiosvojení je například strach ze situace, kdy biologický rodič zemře a
ten druhý, který ho několik let vychovává, může ztratit právo na to dítě dále
vychovávat. Dalším typem adopce je adopce z dětského domova. Ani jedna
z možností není u nás v registrovaném partnerství možná.
Jaký máte tedy názor na tzv. přiosvojení ?
„No myslim, že by neměli vychovávat děti, ale pokud je to jejich a ten partner by chtěl
to dítě mít za vlastní a jsou tam nějaký rizika, tak bych asi byl pro. Záleží na konkrétním
případu.“
Jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„No jako když nad tim tak přemejšlim, tak je asi lepší, když je dítě někde doma, než
v ústavu. Ale na druhou stranu jako nevim, jestli pak ty děti nebudou mít ňáký problémy
ve škole, mezi kamarádama a tak. Přece jenom mít dvě mámy nebo dva táty není běžný.“
Znamená to tedy, že si nejste jistý, že homosexuální pár je schopen zastávat
všechny funkce nezbytné pro výchovu dětí?
„No přesně. Nejsem si tim jistej, a proto mám takovej pohled. V rodině má bejt ženská
i chlap. Máma i táta. Tak to vždycky bylo. A díky tomu lidstvo přežívá. Kdyby byl
každej homosexuál, tak kam bysme se dostali? Vymřeme. Doufám, že to bude tak, jak
to má bejt. Prostě jako v přírodě, samec a samice.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Můj postoj asi ne. Změnilo se to, že dřív se o tom nemluvilo, když jsem byl mladej.
Teď se o tom už mluvit může a mluví a já mám víc informací, ale postoj se moc
nezměnil.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„No malinko to začíná ustupovat, začíná se to zohledňovat, ale snažej se fungovat mezi
náma a už nejsou tak utlačovaný, jako dřív.“

Michaela, 40 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„Za mě jsou to lidi úplně stejní jako každý jiný.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Znám několik homosexuálů, jak z řady gayů, tak leseb. Znám mužský pár, který
adoptoval své první dítě, tedy jenom jeden z těch registrovaných partnerů. A mám
kamarádku, která je vlastně lesba a žije s přítelkyní. Jsou v mém blízkém okolí, v práci,
u nás v domě, neustále se kolem mě pohybují, ne nějak moc, ale jsou v mém běžném
životě.“
U vás v domě?
„Ano, bydlí tam dva gayové, jsou skvělí a mám je ráda.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Je pravda, že zbystřím, že se na to podívám, že se třeba ne otočím, já se běžně neotáčím,
když se něco děje, ale všimnu si toho. Nicméně mi to nevadí. Když se na to dívám, není
to proto, že bych to brala negativně, ale není to obvyklá věc, tak se na to podívám a
vůbec mi to nevadí, nemám proti tomu nic.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Ano, myslím si, že jsou stále diskriminováni. Zejména co se týká třeba menších měst,
kde to není vůbec obvyklé, ale i větších měst, kde se lidé za nimi otáčí a podívají se. A
nejenom mezi lidmi veřejně, ale také z hlediska legislativy, práv… Už jenom to, že musí
mít registrované partnerství a nemůžou mít regulérní svatbu, co se týče adopce a
takových věcí. Takže si myslím, že stále ještě diskriminace je. Sice není tak obrovská
jako bývala kdysi, ale určitě diskriminace ano.“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„No ta moje kamarádka s tou svou přítelkyní registrovaná není, protože ony říkají, že
jim to nic nepřináší, že pro ně to nemá žádný přínos, ale jinak já mám názor kladný a
jsem pro registrované partnerství.“

Už jsme se rozdílu mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím dotkly. Od
svých známých tedy víte, v čem se to liší.
Myslíte si tedy, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Ano, stoprocentně.“
Teď se dostaneme k adopci. Existují dva druhy adopce. Tzv. přiosvojení, kdy
partner osvojí biologické dítě druhého partnera a adopce z dětského domova.
Jaký máte tedy názor na tzv. přiosvojení ?
„Ve všech případech by homosexuálové měli mít právo adoptovat jakékoli dítě. Ať už
si ho přiosvojit nebo z osvojit z dětského domova.“
Myslíte si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Ano a pokud k tomu mohu doplnit, tak nezáleží na tom, jestli jsou rodiče
homosexuální, nebo heterosexuální, to je o tom přístupu, jakým chci být rodičem a
nezáleží na orientaci.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Ano, určitě se vyvíjel, ne že bych si ty informace sama vyhledávala, ale gayové a lesby
mi nikdy nevadili. Nikdy jsem proti nim nic neměla. Ani v rodině jsme to nijak neřešili,
že by ostatní byli negativní a já pozitivní. Ale samozřejmě se vyvíjel můj názor nebo
vědomosti, díky tomu, že jsem gaye a lesby poznala. Takže mi obohacují ty vědomosti,
které homosexualitě mám. A vyvíjí se neustále. Neříkám, že bych sama pátrala po
dalších postupech atd. Možná kdyby byl nějaký článek, nebo v televizi nějaké vysílání,
tak bych se na to podívala, ale spíše to sbírám od těch určitých lidí, s kterýma se
stýkám.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„No po pravdě to asi nedokážu popsat nějak detailně, to bych si musela načíst nějakou
literaturu. Nicméně dříve a dnes je to podle mě diametrální rozdíl, protože už se o tom
mluví, lidé to přiznávají, můžou se brát, stále se to řeší, aby ta práva byla stejná. Kdysi
se s tím nemohlo ani ven, všechno bylo tajné, vůbec to neexistovalo. Řekla bych, že

pomalými krůčky se dostáváme k pozitivnímu výsledku, ale myslím si, že je ještě
dlouhá cesta k tomu, aby homosexuálové měli stejná práva jako heterosexuálové. A
nemyslím jenom legislativně, ale tak, aby i společnost se na ně nedívala nějak jinak,
když bys námi jezdili na dovolené a byli třeba vedle v hotelu a normálně se líbali pod
slunečníkem atd. Tohle může být ještě pro dost lidí problém, ale čím víc se to rozšiřuje,
tak tím více si zvykáme na to, vnímat to jako běžnou realitu dnešního světa.“

Nela, 43 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„Asi bych řekla kladnej, nemám s tim žádnej problém.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ne, neznám, ale chtěla bych znát.“
Z jakého důvodu?
„Zajímalo by mě, jaký jsou a jaký maj názory.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„To mi vůbec nevadí. Beru to tak, že za to nemůžou, oni si to nevymysleli.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Trochu si myslím, že jsou. Například ohledně dětí. Já bych jim přála, aby si mohli
osvojit dítě.“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„Souhlasím s tim.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„No třeba, jak bych to řekla…co se týče majetku atd.“
Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé. Například
registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních úřadech k tomu
určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále partnerům nevzniká
nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na vdovský důchod,
nemohou osvojit ani přiosvojit dítě atd.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Myslím, že jo. Aby měly tyhle výhody, takže už kvůli dětem, kvůli majetku.“

Jaký máte názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí biologické dítě druhého
partnera?
„S tím naprosto souhlasím. Zrovna tak, kdyby se jednomu z nich něco stalo, tak aby měl
ten druhej možnost se o dítě postarat.“
Jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„Myslím si, že dětem bude líp u homosexuálů doma, než v dětskym domově. Že budou
mít víc lásky.“
Myslíte si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Ano, stoprocentně. Možná líp než leckterej normální pár.“
Proč si to myslíte?
„No viděla jsem v televizi nějaký pořady…o homosexuálech. Z toho soudim, že jsou
hodně…jak to říct…že se dokážou dobře starat o děti, že jsou citlivý a tak.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Určitě ano. Dřív se o tom nemluvilo. Byli to zkrátka teplouši a nic se o tom nevědělo.
Dnes už se na to dívám jinak, jsem tomu mnohem více otevřená.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„No myslím, že se to posunulo k lepšímu, že dnes už se mají lépe, než dříve.“

Olga, 46 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„No osobně nikoho neznám, ale všeobecnej postoj je určitě tolerantní.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„První co mě napadne je, že to ty lidi nemaj jednoduchý a že jim svým způsobem
fandim, že s tim dokážou vyjít na veřejnost a nemusej se skrejvat.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Myslim si, že u nás je ta doba už hodně, hodně daleko oproti tomu co bylo dřív, ale
myslím si, že stále narážej a budou narážet na lidi, kteří budou netolerantní.“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„Souhlasim s tím.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Tak tušim, že rozdíl jev tom, že v manželství už platí jiný zákony, co se týče dědění a
podobně a myslim, že si můžou osvojit dítě.“
No v registrovaném partnerství může zatím jednotlivec a nemůže si přiosvojit dítě
druhého partnera, dále nemají nárok na společné jmění, nevzniká jim nárok na
vdovský důchod apod.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Jestliže se jedná o pár, který je schopnej spolu dlouhodobě žít. Pokud nejde o vztah na
rok nebo na dva. Tak si myslim, že by měly mít stejný práva jako kdokoli jinej.“

Jaký máte pohled na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí biologické dítě druhého
partnera?
„No určitě bych tam tu možnost dala, ale vim, že i v normálních manželstvích bejvaj
problémy, kdy se lidi soudí o děti. Takže by musely bejt nastavený pravidla, aby nedošlo

k tomu, že by se třeba snažily dítě odtrhnout od otce, nebo naopak od matky. Ale ta
možnost by měla existovat.“
Jistě, podmínkou je, aby biologický rodič dítěte souhlasil s tím, že si ho přiosvojí
jiná osoba.
Jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„To je samozřejmě plus. Pokud projdou tim schvalovacím procesem, jestli jsou vhodný
osoby k tomu, aby si osvojili dítě a chtěj mu dát domov, tak to vidim jako plus. Dají
dítěti lásku a domov.“
Znamená to tedy, že si nejste jistý, že homosexuální pár je schopen zastávat
všechny funkce nezbytné pro výchovu dětí?
„Já si myslim, že jsou schopný zastat všechny funkce. Já jsem toho názoru, že každej
člověk má v sobě mužskou i ženskou energii. A je úplně jedno, jestli to je muž, nebo
žena a že to tak jako převládá běžně. A myslim, že v homosexuálním páru se to nějakym
způsobem takhle rozdělí.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„No já jsem v sobě měla vždy jakousi naivní touhu po spravedlnosti (smích) a vždycky
mě přišlo, ať už se jednalo o rasismus, o černochy nebo homosexuály strašně líto, když
někdo někomu křivdil. Vždy jsem měla takovej pocit, že ty lidi maj práva jako kdokoli
jiný. A ne aby jim někdo jinéj nakazoval, co mají a co nemají dělat, co mají a nemají
cítit. Takže se moc nevyvíjel, mám ho pořád stejnej.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„Tím, že nikoho neznám osobně, vim akorát o jednom spolužákovi, že je homosexuál a
že se mu v životě daří. Přijde mi, že jsem viděla hodně filmů o tom, jak dřív hlavně
v Americe to musely tajit, kvůli rodičům, protože byli schopný je z tý rodiny vyvrhnout
a pak filmy, kde homosexuály zabíjeli a že to byl lidskej odpad. Dnes si myslim, že už
to není nic neobvyklýho potkat homosexuálního člověka. Když ho vidim, tak jen
přemejšlim: je homosexuál, není homosexuál? Ale je na něm vidět, že je výrazně jinej
a takovejch lidí člověk dnes potkává hodně, takže si myslim, že už nemaj takovej
problém s tim to přiznat a i ta rodina je přijímá.“

Pavla, 46 let
Jaký je Váš postoj k homosexuální orientaci?
„Určitě dobrej, nevadí mi to.“
Znáte osobně nějakého homosexuála, popř. homosexuální pár?
„Ano, znám jednoho gaye.“
Jak na něj nahlížíte?
„Určitě jako na kohokoli jinýho v mým okoli.“
Jaký máte názor na veřejný projev náklonosti homosexuálů?
„Víte, já nad takovejma věcma nepřemejšlim, takže nevim, jak odpovědět. Nevadí mi
to.“
Myslíte si, že jsou homosexuálové v dnešní společnosti diskriminováni?
„Určitě jo… nemaj stejná prava.“
Jaký máte názor na registrované partnerství?
„Podle mě je dobře, že pro ně existuje nějaká forma soužití, takže s tim souhlasim.“
Víte, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím?
„Je tam rozdíl v právech, ale víc k tomu asi neřeknu.“
Registrovaní partneři nemají stejná práva a povinnosti jako manželé. Například
registrované partnerství lze uzavřít pouze na matričních úřadech k tomu
určených, bez svědků, bez veřejnosti a bez slavnosti, dále partnerům nevzniká
nárok na společné jmění, nemají po smrti partnera nárok na vdovský důchod,
nemohou společně osvojit, ale ani přiosvojit dítě atd.
Myslíte si, že by mělo být homosexuálním párům v ČR povoleno manželství?
„Určitě. Když takhle slyšim, co všechno nemůžou.“

Jaký máte názor na tzv. přiosvojení, kdy partner osvojí biologické dítě druhého
partnera?
„Tak určitě by takovou možnost měli mít. Nejdůležitější jsou přece děti a jejich
ochrana.“
Jaký máte názor na adopci dětí z dětského domova?
„S tím souhlasim stoprocentně. V děckých domovech je tolik děti, co nemaj rodinu.
Jestli jim daj lásku a pocit bezpečí, tak je to určitě lepší, než aby zůstaly v ústavu.“
Myslíte si, že homosexuální pár je schopen zastávat všechny funkce nezbytné pro
výchovu dětí?
„Jestli dítě opravdu chtěj, tak určitě. Je jedno, jakýho jsou pohlaví, hlavně, aby věděli,
jak dítě vychovat.“
Vyvíjel se nějakým způsobem Váš postoj na homosexualitu během Vašeho života?
„Asi trochu určitě. Dnes je jiná doba, dřív se o tom moc nemluvilo, tak postupem času
získávám nový informace, třeba dneska od vás.“
Jak se podle vás změnily postoje k homosexualitě v celé společnosti?
„V dnešní době už se o tom mluví, diskutuje se o jejich právech a lidi se k tomu
přiznávaj. Dřív to bylo tabu, takže se postoje posunuly určitě k lepšímu.“

