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Cíle
Studující si doplňují znalosti v oblasti LGBT+. Díky této aktivitě srovnají nově nabyté 
poznatky se svým pohledem na LGBT+ komunity. Diskuzí nad vlastními představa-
mi o LGBT+ lidech se seznamují s vnějšími vlivy, které formují jejich uvažování. Tím 
budou schopni sami kriticky posoudit míru a přiměřenost těchto vlivů ně samotné.

Vazba na vzdělávací oblasti
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Občanská výchova, Základy 
společenských věd, Psychologie a Sociologie.

Kroky
Rozdělíme studující do čtyř skupin a každé zadáme, aby napsala, co si vybaví, 
když se řekne; gay, lesba, bisexuál, trans osoba1. Studující se sesadí do jednot-
livých skupin, které na úkolu pracují společně.

Každá ze skupin bude mít za úkol popsat jednu z těchto skupin. Studující nabá-
dáme, aby na papír sepsali cokoli, co si představí, pakliže se mají bavit o jedné 
z těchto skupin. Studující tedy pracují formou brainstormingu.

Pokud vidíme, že studující už nic nového nevymyslí, vyzveme je, aby si sedli 
zpět do lavic. Poté vyzveme vždy zástupce/kyně jedné ze skupin prezentovat 
výsledky jejich diskuze.

Po každé jednotlivé prezentaci diskutujeme se studujícími nad jejich výstupy. 
Můžeme jim pokládat následující otázky:
Jak vznikla tato představa? (Můžeme očekávat, že z vlastní zkušenosti, zpro-
středkovaně, nebo z médií.)
Kolik z vás má přímou zkušenost s takovýmto jevem? (Hovoříme o konkrétních 
charakteristikách a obsazích, které studující vymysleli. Např. zvedněme ruku, 
kdo z nás se setkal s člověkem identifikujícím se jako gay, který nosí převážně 
růžové oblečení? A kdo z nás také nosí růžové oblečení?)
Jak podle vás tato představa skutečně odpovídá realitě a vztahuje se na všech-
ny lidi z dané skupiny?
Proč je podle vás tato představa reálná či nereálná?

Poznámka
Studující vedeme k tomu, aby si uvědomili, odkud jejich názory pochází a zda jsou 
relevantní k realitě. Nenutíme jim názory ve stylu; „gayové nejsou zženštilí, lesby 
nejsou mužné.“ Diskuzí a reflexí s nimi jen „testujeme realitu.“ Naší snahou je, aby 
si studující uvědomili, nakolik jsou sepsané poznámky jen předsudky založené na 
zobecněních individuálních charakteristik a nakolik mohou odpovídat realitě.

Úvod do tematiky LGBT+

D u h o V é  s e m i n á ř e

1  Obyčejně se používá 
například termín 
„transsexuál“, ovšem tato 
kategorie neobsahuje 
všechny možnosti, které 
mezi trans osobami 
najdeme. U studujících lze 
předpokládat, že si často 
budou plést například 
transvestitu s transgender 
osobou apod. Je tedy nutné 
znát tyto termíny, abychom 
je mohli studujícím vyložit. 
Tyto termíny jsou popsané ve 
slovníčku.
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Vysvětlíme kolektivu základní termíny, tedy pojmy lesba, gay, bisexuál, trans 
osoba, tak jak jim rozumíme, nebo tak, jak jsou popsané v příloze. Následně 
s žáky/němi diskutujeme o tom, jak odpovídají či neodpovídají tyto definice 
jejich vlastním představám o obsazích daných pojmů.

Využijeme otázky typu: Jak nazýváme zobecněné předpoklady, na základě kte-
rých posuzujeme lidi, ještě než se s nimi osobně setkáme? (Studující bychom 
měli dovést k pojmům: předsudek a stereotyp.)
Jak takové předsudky/stereotypy vznikají a jak odpovídají realitě? (Zde je důle-
žité upozornit na to, že předsudky máme všichni a podstatné je o nich vědět, 
abychom si mohli utvářet i vlastní názor.) Změnil se nějak jejich postoj ohledně 
těchto tzv. menšin? Pokud ano tak jak?
Myslíte si, že mají lidé z těchto skupin/menšin stejná práva jako ostatní lidé? 
Pokud ne, tak proč? Co my osobně můžeme dělat pro zlepšení situace těchto 
lidí? Jak mohu ovlivnit to, jak se v mém okolí cítí člověk identifikující se jako 
gay, lesba, bisexuál nebo trans?

Poznámka
Je dobré si poznamenat, jaké termíny vzbudily největší diskuzi, které byly kolekti-
vem nejvíce vysmívané či parodované a na tyto se následně při práci s kolektivem 
dále zaměřit. U které ze čtyř LGBT+ skupin bylo nejvíce negativních vlastností? Jak 
studující jednotlivé termíny vnímali?

Pojmy
gay – muž, který je citově i sexuálně přitahován muži (citovou přitažlivostí se míní 
přitažlivost z hlediska vlastností, které nejsou definované fyzicky)

lesba – žena, která je citově i sexuálně přitahována ženami

bisexuál – jedinec, který je citově i sexuálně nevyhraněný: přitahují jej obě pohlaví 
podobně, nebo jiné charakteristiky bez ohledu na pohlaví dané osoby

trans osoba – zde je základní dělení následující (tyto tři kategorie studující nej-
častěji zaměňují)

transsexuál – jedinec, který cítí, že jeho fyzické tělo není v souladu s jeho psychic-
kým pojetím sebe sama. Člověk, který pociťuje nesoulad mezi genderovou identi-
tou (mužskou, ženskou) a fyzicky viděným pohlavím. Obvykle člověk podstupuje 
hormonální terapii a lékařské zásahy v oblasti pohlavních znaků (změna z ženy na 
muže – „female to male, FtM); změny z muže na ženu – „male to female“, MtF)

transgender – tak se obvykle označují lidé, kteří nezapadají do typického způsobu 
škatulkování muž/žena, tedy transgender muž není typicky maskulinní jedinec, stej-
ně jako transgender žena není typicky femininní (tím je míněno, že může jít o muže 
či ženu, kteří nevykazují rysy, které jsou obvykle s těmito pohlavími spojené)

transvestita – jedinec, který se rád převléká do šatů obvykle připisovaných opač-
nému pohlaví

 4


