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Cíle
Studující si formou hry vyzkouší, jaké to je procházet coming-outem a být v kůži 
člověka, který musí vystoupit proti stereotypním očekáváním svých blízkých a oče-
kávat jejich reakci, nad kterou nemá žádnou kontrolu. Tím si studující uvědomí 
křehkost celé situace a fakt, jak zásadní dopady může coming-out mít v případě 
odmítnutí. Dobré přijetí ze strany těch, jimž se jedinec svěřuje, je nutné k tomu, 
aby se s těmito lidmi nadále cítil příjemně, a napomáhá jeho dalšímu osobnímu 
rozvoji a nabytí sebejistoty.

Vazba na vzdělávací oblasti
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Občanská výchova (Výchova
k občanství), Člověk a jeho svět, Základy společenských věd, Psychologie, Socio-
logie.

Kroky
Rozdělíme třídu do čtyř skupin, z nichž každá připraví jednu scénku na téma 
coming-out, s následujícími možnými scénáři:
Pozitivní přijetí rodinou;
Negativní přijetí rodinou;
Přijetí kamarády;
Vyučující přijde do třídy, kde je na tabuli napsáno „(jméno) je lesba.“ Studující, 
který hraje vyučující/ho, si připraví, jak by reagoval a jak by pracoval/a se stu-
dující/m, na kterého je poznámka na tabuli adresována.

Jednotlivé role si studující sami ve skupinkách rozdělí a připraví si dialogy, na 
přípravu jim dáme 5-10 minut.

Jednotlivé skupinky necháme předstoupit před tabuli a odehrát scénky.

Vždy po odehrané scénce se bavíme s těmi, kdo hráli osobu, která se „outova-
la“, jak se cítila a jak by se zachovala, kdyby se jí někdo svěřil, že je miluje osoby 
stejného pohlaví. Těch studujících, kteří hráli rodiče, se ptáme, jestli by přijali 
své dítě, kdyby se jim svěřilo, že má jinou než heterosexuální orientaci nebo od-
lišnou genderovou identitu (např. trans). Pokud je reakce studujících negativní, 
pokusíme se jim vysvětlit, že být LGBT+ je běžné napříč společnostmi, názor 
jim nenutíme, jen předkládáme validní vědecké údaje. Například, že minoritní 
sexuální chování je součástí přírody kolem nás a bylo tak objeveno i u mnoha 
jiných živočišných druhů nebo, že u lidského druhu je přítomno po celou dobu 
jeho existence napříč kulturami a že se nejedná o žádný kulturní „výstřelek.“ 
Důležité je zmínit, že podstatná je rodičovská láska ať už je dítě hetero- či ho-
mosexuální, ale i že přátelství znamená brát druhého takového jaký je.
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V případě scénáře s přáteli opakujeme podobný postup, těch co sehráli scénku 
a případně i zbytku třídy se ptáme, jak by se vyrovnali s tím, kdyby jim kamarád 
či kamarádka něco takového řekli. Zde je vhodné zdůraznit, jak je pozitivní při-
jetí pro LGBT+ jedince důležité, jelikož coming-out je obvykle spjatý s velkým 
množstvím stresu a strachu z možné ztráty někoho blízkého nebo ztráty celé 
skupiny lidí.

U varianty se scénkou ze školního prostředí se toho kdo hrál učitele nebo uči-
telku ptáme, jaké jsou vhodné kroky, jak takovou situaci ve třídě vyřešit, jak se 
asi cítí studující, vůči němuž je poznámka adresována. 
Mělo by zaznít, že jakékoliv zesměšňování pro jeho odlišnou orientaci nebo 
genderovou identitu je i ve svých zdánlivě neškodných formách nepřijatelné. 
Dotčeného člověka totiž ponižuje a ničí mu jeho pozici a pocit bezpečí v mís-
tě, kde se musí soustředit na svůj vlastní rozvoj. Můžeme zmínit, že takovéto 
chování, které by zůstalo bez odezvy, může snadno vést ke snaze daného 
člověka vyhýbat se škole (protože se tam nebude cítit dobře). Podobná šikana 
a přehlížení, pokud by se opakovala, dále může u daného člověka ústit ve zpo-
chybňování sama sebe a psychicky ho ničit.

Jakkoliv se scénky týkají poměrně vážných životních situací týkajících se 
LGBT+ osob nebo jiných osob, kteří se musí s něčím osobním svěřit a nejsou 
si jisti reakcí okolí, cílem těchto aktivit je zábavnou a interaktivní formou sezná-
mit studující s tím, co je obvykle součástí života LGBT+ populace. Tato aktivita 
má také pomoci pochopit, jak je proces coming-outu důležitý při osobnostním 
zrání jedince. 

Pojmy
Coming-out je promluva v níž se lesba, gay, bisexuální nebo trans člověk svěřuje 
se svou orientací nebo genderovou identitou druhým lidem. Anglický význam slo-
va coming-out poukazuje na „vycházení“ ze svého osobního prostoru, aby člověk 
mohl žít autenticky i na veřejnosti.


