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Prostorovost, institucionalizace 
a kontextualita heteronormativity:  
studie vyjednávání neheterosexuálních identit 
v Česku1 / Michal Pitoňák

Spatiality, institutionalization and contextuality of heteronormativity: 
Study of non -heterosexual identity negotiation in Czechia
Abstract: The article focuses on the relationship between space and sexuality, phenomena rarely studied together 
in the Czech social sciences. I use heteronormativity to describe the power polarization of largely socially constructed 
institutionalized relations between various sexualities. These polarizations are also inherently spatial, thus geographical 
phenomena. First, I focus on the discussion of various theoretical standpoints linked with foundations of heteronormativity. 
Secondly, I critically rethink the linear view of non -heterosexual identity development and discuss non -linear alternatives 
of ‘passing’ and sexual ‘closetedness’. I then incorporate this into the contextual model of sexual -identity negotiation. 
Thirdly, I  use this model for understanding the spatial dynamics of heteronormativity and connected levels of non-
-heterosexuals’ comfort in particular spaces. Finally, by utilizing a rarely used visual methodology conducted on a sample of 
1,589 Czech non -heterosexuals I focus on measuring the ‘perceived levels of heteronormativity’ in selected spaces. Results 
were translated into an ‘index of presumed spatial heteronormativity’ allowing for better understanding the everyday 
spatial negotiations of non -heterosexual identities.
Key words: heteronormativity of space, institutialization, geographies of sexualities, queer geography, identity negotiation, 
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Studium sexualit rozhodně v Česku nepatří mezi nejčastější 
předmět studia geografie. Zahraničním geografickým obo-
rům nejsou ale následující otázky nijak cizí: Mají nehete-
rosexuální2 lidé stejný přístup k veřejným či poloveřejným 
prostorům jako heterosexuálové, cítí se v nich rovnopráv-
ně nebo stejně pohodlně jako jejich většinoví spoluobčané?

Výzkum v  oblasti geografie sexualit a  queer geogra-
fie v současnosti nabývá na významu, který má nejen so-
ciálněgeografickou, ale i široce společenskou relevanci. Na 
makroregionální úrovni to dokládají například nedávné le-
gislativní změny týkající se neheterosexuálních lidí v Rusku 
(zákony týkající se homosexuální propagandy), USA (zruše-
ní ochrany různopohlavního sňatku jako privilegované in-
stituce) či Francii (zrovnoprávnění stejnopohlavních i růz-
nopohlavních manželství). Studium zabývající se ostatními 
měřítkovými úrovněmi vykazuje neméně zajímavý vztah ke 
studiu prostorovosti sexuality, tuto situaci dokládají mnohé 
práce zaměřené na život neheterosexuálů ve velkoměstech 
(Binnie 1995; Hubbard 2001), ale i na venkově (Bell, Valen-
tine 1995). Problematika spojená s úrovní mikroregionál-
ní pak, jak dále ozřejmím, již ukazuje komplikované kaž-
dodenní prostorové životy nejrůzněji diferencovaných lidí. 
Protože prací zaměřených na každodenní prostorové živo-
ty neheterosexuálů není mnoho, rozhodl jsem se přispět 
k této interdisciplinární problematice z pohledu geografie. 
V této práci se zaměřím na geografii neheterosexualit jak 
z teoretického, tak empirického hlediska, kdy teoretické ar-
gumenty podložím na základě primárních kvantitativních 
dat získaných v rámci dotazníkového šetření. Věřím, že se 

mi podaří prokázat, že kvantitativní metodologie a smíšené 
přístupy jsou v oblasti interdisciplinárního či sociálněgeo-
grafického studia sexuality relevantní.

Krátce se ale ještě v úvodu pozastavím nad důvody, který-
mi si vysvětluji, proč je podobná problematika v české geo-
grafii řešena teprve nyní.

Sociální (humánní) geografie během své dlouhé historie 
byla vždy velmi osobitou disciplínou na pomezí přírodních 
a sociálních věd (Matthews, Herbert 2008). Nejprve pro-
dukovala převážně idiografické vědění (popis regionů, spe-
cifik), které bylo v polovině minulého století v rámci obdo-
bí krize identity geografie z větší části nahrazeno produkcí 
vědění nomotetického (lokalizační modely apod.), které po 
vzoru dalších přírodních věd jako fyziky, matematiky, che-
mie a biologie inklinovalo k hledání pravidelností a k tvorbě 
teorií silně pozitivistické orientace (Kitchin 2006). V anglo-
-americké geografii byl prolomen dominantní pozitivis-
mus a produkce tohoto typu vědění už ve druhé polovině 
20. století. Pokrok u nás byl však značně ovlivněn důsled-
kem vlivu bývalého Sovětského svazu na tehdejší Českoslo-
vensko, kdy byla místní produkce vědění odchýlena od své 
„původní evoluční trajektorie“. Bez tohoto vlivu by se dnes 
možná více podobala současné anglo -americké geografické 
tvorbě, především té německé či francouzské, na které měla 
česká geografie v minulosti silné vazby. Kromě dalších dů-
sledků byla „naše“ geografie diskursivně (zejména ideolo-
gicky) separována od klíčových společenských dopadů soci-
álních hnutí, např. feministického, gay či lesbického, které 
od 60. let minulého století aktivně měnily společenskou si-
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tuaci v USA a později ovlivňovaly dění v západní Evropě či 
ve Skandinávii. Celá sociálněgeografická realita u nás byla 
„strukturálně“ zasažena procesy homogenizace a niveliza-
ce, které byly řízeny socialistickými politikami, jež mimo 
jiné vedly k dogmatizaci, ostrakizaci a všeobecně nižší vidi-
telnosti diference. Po pádu socialistického režimu začala éra 
transformace a české (v této době stále ještě českosloven-
ské) katedry geografie, které byly tradičně institucionalizo-
vány na přírodovědných fakultách, začaly studovat mnoho 
nejrůznějších oblastí spojených s procesy transformace (Dr-
bohlav et al. 2004) stále především z pozitivistické, materi-
alistické a přírodovědné perspektivy, které byly pro studi-
um některých transformačních změn relativně vhodné. Na 
méně „hmatatelné“, ale přesto mnohdy podstatou prostoro-
vé změny ve společnosti, reagovaly dříve než geografie dal-
ší společenskovědní obory jako sociologie a filosofie. Čes-
ká geografie proto prozatím, až na světlé výjimky (Růžička 
2006), nijak významně nerozvinula citlivost k diferenci na 
základě pohlaví, genderu, rasy či sexuality, která je charak-
teristická pro tzv. kulturní obrat v geografii (Gregory et al. 
2009). Určité „kulturní zpoždění“ je tedy u české geogra-
fie pochopitelné, domnívám se ale, že i ostatní společenské 
vědy byly poznamenány, protože u nich je možné zase regis-
trovat nedostatky v tzv. prostorovém obratu (Gregory et al. 
2009), kdy sociálněprostorová perspektiva není dostateč-
ně rozpracována. Hodnotovým cílem této práce je tedy pou-
kázat na potřebu interdisciplinární spolupráce, jež pomůže 
prohloubit kulturní a prostorový obrat v českých sociálních 
vědách, tj. sblížit sociální geografii s dalšími sociálněvědní-
mi a humanitními obory.

V této práci se postupně zaměřím na vysvětlení instituci-
onalizace a kontextuality prostorovosti společenského řádu 
heteronormativity, jak z hlediska teoretického, tak i empi-
rického. Cílem bude odpovědět na otázky, jak mohou být 
prostorové životy neheterosexuálů strukturovány a  zda 
je heteronormativita jimi vnímaná všude stejná, a pokud 
není, jaký je její prostorový rozměr.

Institucionalizace heteronormativity
V laickém či mediálním diskursu týkajícím se negativních 
postojů vůči „homosexualitě“ se lze často setkat s termínem 
homofobie. Podle O. Pechové (2007) se jedná o termín ne-
vhodný, a proto se přikláním k termínu heteronormativi-
ta, jež je rovněž analyzován v zahraniční literatuře, ze které 
převážně čerpám. Heteronormativitu lze chápat jako „spo-
lečenský regulační rámec, produkující binární dělbu pohla-
ví, normalizující touhu mezi muži a ženami, který margina-
lizuje ostatní sexuality jako odlišné a deviantní“ (Gregory 
et al. 2009: 329). Heteronormativita je tedy jakousi spole-
čenskou strukturou či řádem, jehož studium vyžaduje inter-
disciplinární přístup. K tomu, abychom zodpověděli otázku, 
jakým způsobem je tato společenská struktura ustavována 
a čím vlastně je, je třeba proniknout hlouběji k podstatě so-
ciologie vědění. V rámci sociálněkonstruktivistického pří-
stupu P. L. Bergera a T. Luckmanna je realita pojímána jako 

„nepřetržitý sled typizací“ (Berger, Luckmann 1999: 38). 
Podle nich tvoří základ sociálního řádu teorie instituciona-
lizace, v jejímž rámci instituce vznikají v důsledku činnos-
ti lidí, to, zda vědomé či nevědomé, ponechme pro začátek 
stranou. Lidskou činnost Berger s Luckmannem popisují 
jako habitualizovanou, tedy ustálenou ve vzorcích a rutini-
zovanou v zásobě vědění. Při rutinizaci dochází k vyloučení 
nespočtu možností, kterými lze splnit daný úkol. K ilustra-
ci autoři užívají známý příklad úkolu výroby kánoe ze si-
rek, rutinizací totiž ve výsledku dojde k ustálení jedné ces-
ty její výroby, i když možných postupů je nespočet (Berger, 
Luckmann 1999). Rutinizace tak umožňuje uvolnit napě-
tí a „mentální energii“ např. pro zdokonalování postupů. 
Určité typy činností, mezi kterými Berger a Luckmann ex-
plicitně probírají i sexualitu, jsou dále typizovány pro re-
levantní vykonavatele činností. Tyto typizace jsou již vždy 
institucemi, sdílenými a  dostupnými všem členům dané 
společenské skupiny (Berger, Luckmann 1999: 58). Institu-
ce tak stanovují, že činnost typu X bude vykonávána akté-
ry typu X (c.d.). Každá instituce, která byla někdy ustave-
na a je předána následující generaci, se stává historickou, 
čímž dochází k její objektivizaci a upevnění v realitě. Ber-
ger s Luckmannem (c.d.) apelují na to, že institucím není 
možné porozumět bez chápání jejich historie. Studiu his-
torie instituce sexuality zasvětil významnou část svého ži-
vota např. Michel Foucault (1978). Instituce tedy řídí lid-
ské chování, stanovují mu určitý vzorec, který určuje jeden 
směr chování ze všech možných (kdo s kým, kde s čím, kdy, 
za jakých okolností, jak často atd.). Klíčový v kontextu teo-
rie institucionalizace Bergera a Luckmanna je fakt, že insti-
tuce mají řídicí charakter již z podstaty své existence, někte-
ré mají samozřejmě i různé sekundární řídicí mechanismy 
a systém sociální kontroly (právní úpravy atd.). „Říci, že ur-
čitý druh lidské činnosti byl institucionalizován, je totéž 
jako říci, že tento druh činnosti byl podřízen sociální kon-
trole“ (Berger, Luckmann 1999: 58). Kontinuitu v čase in-
stitucím zajišťují procesy socializace, v rámci kterých hra-
je nejdůležitější funkci jazyk. Jazyk instituce objektivizuje, 
anonymizuje  a  zpřístupňuje všem, kteří ho sdílejí (c.d.: 
44). Svět institucí vytvořený člověkem je zdánlivě objektiv-
ní, objektivizovanou realitou, kterou každé dítě v průběhu 
své (primární) socializace internalizuje za svou tak, jak je, 
a nezpochybňuje ji. Vztahy mezi objektivizací, internaliza-
cí a externalizací (zpětným promítáním internalizovaného 
světa) je třeba považovat za dialektické (Berger, Luckmann 
1999), viz dále.

Jazyk vtiskuje institucionálnímu řádu logiku, která po-
dle Bergera a Luckmanna není v rámci vědění zpochybňo-
vána. Věděním zde nemyslí teoretické, ale tzv. preteoretické 
(primární) vědění, tedy souhrn toho, „co každý ví“ o sociál-
ním světě. Patří sem souhrny pouček, morálních zásad, li-
dových moudrostí, hodnot, přesvědčení i mýtů (c.d.: 68). 
Toto vědění lze chápat jako návod, který definuje a vytváří 
role, jež mají být v kontextu daných institucí hrány. Právě 
kontextualita, jak dále uvidíme, je pro interpretaci klíčová. 
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Obdobným způsobem uvažuje o kontextech každodenního 
života i E. Goffman, který každodenní interakce přímo při-
podobňuje k divadelní hře (Goffman 1999). Role jsou tedy 
„typizace v kontextu objektivované zásoby vědění“, v rámci 
kterého jsou známy zásady rolí i jejich známost, proto jsou 
jejich vykonavatelé (aktéři) i za jejich způsob vykonávání či-
něni zodpovědnými (Berger, Luckman 1999: 76).

Svět institucí lze tedy chápat jako svět působení moci. 
Neodlučitelné provázání moci s  věděním popsal vhodně 
např. M. Foucault (1980, 1995). Nekonformní odchýle-
ní a vybočení od tohoto vědění, obecně platného souboru 
pravd (od správného vykonávání role), je sankcionováno, 
označováno buď za morální poklesek, mentální chorobu, 
nebo prostou nevědomost (Berger, Luckmann 1999: 68). 
Role a jejich způsob „hraní“, „předvádění“ či „performová-
ní“ (viz dále) tak reprezentují institucionální řád, podobně 
jako jazyk či objekty, jejichž symbolické významy musejí být 
neustále „oživovány“. Foucault při svém studiu mocenských 
vztahů v tomto kontextu místo rolí uvažuje o tzv. dispozi-
tivech, které chápe jako specifické mocenské vztahy vtisk-
nuté do konkrétních konfigurací v určitých oblastech, které 
máme k dispozici pro naše akce a jež zároveň omezují naše 
životy (Foucault 1978). Prostorová, geografická perspektiva 
řádu je zde čitelná již přinejmenším implicitně. Ve Foucaul-
tově výkladu je jakoby každý „chycen v pasti“ těchto mocen-
ských vztahů a nemá možnost uniknout z jejich hegemonic-
kého disciplinačního sevření, užívá proto dokonce metafory 
Benthamova „dokonalého“ vězení Panoptikonu (Foucault 
1995). Souhlasím s kritiky (Giddens 1984; Butler 1993), že 
Foucaultova perspektiva je možná až příliš funkcionalistic-
ká a neposkytuje příliš prostoru pro jedincovo záměrné jed-
nání, které je podle A. Giddense, J. Butler i P. L. Bergera s T. 
Luckmannem vůči sociálnímu řádu v dialektickém vztahu.

Na rozdíl od Bergera, Luckmanna či Goffmana další autoři 
problematizují míru svobody jednání aktéra nejen v oblasti 
lidského vědomí a jeho racionality, ale také v jeho nevědo-
mé části mysli (Butler 1993; Giddens 1984). Tato proble-
matika ale patří do širší funkcionalisticky -voluntaristické 
debaty známé jako struktura vs. aktér. Judith Butler roz-
pracovala především vybrané psychoanalytické práce Freu-
da a Lacana, čímž podpořila vlastní argumentaci týkající se 
neodlučitelných souvislostí mezi sociální konstrukcí insti-
tucí pohlaví, genderu a sexuality (Butler 1990, 1993).

Práce Butler je zde důležitá, protože představila svou te-
orii performativity (Butler 1990, 1993). V kontextu vztahu 
(subjektivity) jedince k heteronormativitě kriticky rekon-
ceptualizovala Foucaultovy teze a konfrontovala je s psy-
choanalytickou a dekonstruktivistickou perspektivou. But-
ler poukázala na to, že za konstrukci (tvorbu) subjektu 
nejsou zodpovědné pouze mocenské vztahy (a tedy vědění), 
ale že samotné mocenské vztahy jsou neoddělitelné od sub-
jektů, jež (heteronormativní) normy a zvyky (re)produku-
jí za pomocí svých (re)citací a performativit (Butler 1993). 
V kontextu předchozí analýzy práce Bergera a Luckman-
na se zde jedná v podstatě o shodný pohled bez použití ex-

plicitních výrazů jako role či drama. S rozdílem v psycho-
analytické úrovni teorie Butler tedy podobně jako Goffman 
upozorňuje, že konstrukce subjektu je závislá nejen na soci-
alizaci, čili přijetí mocenských vztahů internalizací, ale také 
na jejich neustálé reprezentaci a „oživování“ (slovy Butler 
na performativitě). Pozastavím se na chvíli u termínů per-
formativita a performance, které jsou často zaměňovány, 
ačkoliv mají podle Butler zcela odlišný význam.

Dílo Judith Butler bohužel stále nebylo přeloženo3 do 
češtiny, a protože její literární styl je až extrémně neorga-
nizovaný a sofistikovaný (Salih 2002: 63), vzniká mnoho 
nedorozumění, která jsou pochopitelná a často předpokla-
datelná či nevyhnutelná. Autorčino psaní je mnohdy zařa-
zováno do tzv. queer teorie, v rámci které se o významové 
konsolidovanosti neuvažuje (Browne, Nash 2010). Přes-
ná definovanost či srozumitelnost není v tomto kontextu 
žádoucí, jednalo by se v podstatě o queer oxymóron. Ani 
v rámci dekonstruktivistického myšlení není pevné ustálení 
významů myslitelné (Derrida 1977). V raných pracích But-
ler (1990) ještě termíny performance a performativita za-
měňuje, performativní zde ale definuje jako: „ustavující či 
ztvárňující to, čím je prohlašováno, že je“ (Butler 1990: 25). 
Hovoří -li tedy Butler o performativní genderové identitě, 
má na mysli proces, děj představení bez představitele. Poz-
ději však již Butler explicitně uvádí, že zatímco performan-
ce předpokládá předem existující subjekt, performativita 
napadá vlastní úvahu o předem existujícím subjektu (But-
ler et al. 1994: 33). Koncept performativity Butler vychá-
zí ze starší Austinovy teorie mluvních aktů (Austin 1962), 
konfrontovaný právě s  Derridovou dekonstrukcí (Derri-
da 1977) a psychoanalýzou. Termíny performativita a per-
formance je tedy třeba rozlišovat a nepředpokládat dopře-
du existenci subjektu, který nemusí předem existovat a být 
tedy vůbec ukončitelný. Nahrazování termínu performativi-
ta termínem performance je proto chybou, která může vést 
k chápání jednání aktérů jako nějakého zamýšleného umě-
leckého představení či provádění činnosti. Od takového vo-
luntaristického výkladu své práce se Butler explicitně di-
stancovala (Butler 1993).

Určité záměrné a revoluční podrytí či svržení řádu není 
tedy podle autorů možné. Nerevoluční subverzivní praktiky 
v rámci prostoru X a dominantního sociálního řádu A (např. 
heteronormativity) však mohou díky dekonstruktivistické-
mu chápání významu výroků či lidských performancí pro-
dukovat alternativy sociálního řádu B (např. homonorma-
tivitu). Výrok X, o kterém komunikuje osoba A s osobou B, 
nemá z dekonstruktivistické perspektivy nikdy zcela zaru-
čený smysl či ukončený význam, existuje proto možnost 
pro jeho alternativní pochopení (např. smích veselý × smích 
hysterický; polibek motivovaný vtipem × polibek z citu), 
a tedy i subverzi. Narušení zdánlivě hegemonických struk-
tur, tedy i heteronormativity, může být dosaženo lokálně 
jak záměrným jednáním, tak i performativitami. Performa-
tivní mód jednání je vlastní jakékoliv dialektické koncep-
tualizaci vědění (Butler 1993; Salih 2002). Sexuální norma 
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je proto vždy potenciálně queer (queer zde chápeme ve vý-
znamu antinormativní). Uvažování Butler lze do jisté míry 
na úrovni lidského jednání srovnávat s Giddensovou teorií 
strukturace (Giddens 1984), ve které je rovněž kladen dů-
raz na dialektické vztahy, nikoliv však explicitně na sexuali-
tu či gender. V již uvedené queer teorii je tomu ale naopak, 
ta se sexualitou a genderem zabývá primárně.

Označením queer teorie mám na mysli „společné označe-
ní pro rozmanité intervence zaměřené na destabilizaci he-
terosexuální normy, které se soustředí na demonstrování 
sociální a prostorové konstruovanosti původu všech sexu-
álních identit“ (Howell 2009: 122). Obecně lze queer teorii 
chápat jako „myšlenkový proud zpochybňující a problema-
tizující konsenzus, stabilitu či upřednostňovaný argument, 
který ke splnění svých cílů využívá postmodernismu a pře-
hodnocuje sociální život především z perspektivy nehete-
rosexuálů“ (Brown, Knopp 2003: 313). Mnoho z geografů 
sexualit zasvětilo svou práci právě tzv. queerování prosto-
ru, ve smyslu destabilizování či denaturalizace heteronor-
mativity v jeho rámci (Bell, Valentine 1995; Duncan 1996). 
Ke zformování toho, co dnes nazýváme queer teorií, přispě-
li mnozí, nejčastěji jsou však citováni autoři a autorky jako 
Foucault, Butler, Sedgwick, Derrida, Kristeva, Lacan, Freud 
a další. Do geografie jejich myšlení začalo pronikat převáž-
ně od počátku 90. let 20. století.

Na základě těchto teoretických přístupů je možné uva-
žovat o  samotné heteronormativitě jako o  společenské 
struktuře závislé na své (re)produkci či (re)konstrukci jed-
notlivci. Heteronormativita je norma, která je součástí pre-
teoretickeho obecného vědění, a je proto u každého člově-
ka automaticky předpokládaná (Sherry 2004). Důsledkem 
této situace je obecná neviditelnost neheterosexuálních 
identit, protože vědění s nimi spojené není součástí obec-
ného, ale specifického (třebaže preteoretického) vědění. 
V procesu (primární socializace) dítěte dochází k sociali-
zaci automaticky předpokládající heterosexualitu. U  ur-
čitého procenta neheterosexuálů tak dochází k internali-
zaci heteronormativní identity a celého „balíčku vědění“ 
spojeného s předpokládanou heterosexualitou. Vlastní ko-
existenci institucí heterosexuality a homosexuality Berger 
s Luckmannem (1999: 66) nepovažují za problém. Jejich 
vztah ovšem nabývá na problematičnosti právě v situaci 
„všudypřítomného“ automatického předpokladu heterose-
xuality ze strany společnosti, který má důsledky na vývoj 
identity člověka. Neheterosexuální identity (např. homo-
sexuál, gay, lesba či bisexuál) jsou ve společnosti považova-
né za stigmatizované (Goffman 2003), v rámci heteronor-
mativity zneviditelňované či umlčované (Burgess 2005). 
Toto umlčování je možné odvodit i  z  postřehu Bergera 
a Luckmana, ve kterém připomínají důležitost konverza-
ce pro udržování reality, tu zde můžeme chápat i jako per-
formativitu. „Subjektivní realita něčeho, o čem se nemlu-
ví, se stává mlhavou“ (Berger, Luckmann 1999: 151). Není 
snad třeba dokládat aktuální realitu v Česku, kde „konver-
zaci“ o homosexualitě rodiče ani škola příliš času nevěnují. 

V heteronormativním kontextu je proto neheterosexualitu 
potřeba neustále potvrzovat a tím se diskreditovat (Fou-
cault 1978) či přijímat stigma (Goffman 2003) ať slovním 
prohlášením (např. „jsem gay“) či jednáním (např. „polibek 
muže s mužem“). Zde již narážím na nutnost problemati-
zovat samotné uvažování o sexuálních identitách a přede-
vším kriticky rozpracovat populární myšlenku procesu co-
ming outu.

Neheterosexuální identita a její vyjednávání
Sexuální identitu člověka výzkumníci tradičně považují za 
jednorozměrnou (Meyer, Ouellette 2009; Verni 2009: 69). 
Specificky to platí v kontextu klasických lineárních mode-
lů vývoje sexuální identity, které klasifikují veřejné odhale-
ní sexuální identity, tzv. coming out, jako zdlouhavý, avšak 
lineární, psychologický proces, jehož úspěšné zakončení je 
společensky „zdravé“ a žádané (Verni 2009). Klasicky je co-
ming out definován jako „kognitivně behaviorální proces 
rozpoznání vlastní atypické citové a sexuální náklonnosti 
a jejího následného osvojení a integrace do systému sebe-
pojetí. Jeho průběh je velmi individuální jak z hlediska tr-
vání, tak možné konfliktnosti“ (Procházka 2001 in Poláško-
vá 2009: 22). Další klasickou definicí je „proces postupného 
hledání a uvědomování si vlastní sexuality, který vyvrcho-
lí tím, že si člověk svou sexuální orientaci pojmenuje (tím ji 
do značné míry přijme a sdělí ji svému nejbližšímu okolí)“ 
(Smetáčková, Braun 2009: 21). V této práci se proto poku-
sím tento lineární pohled kriticky přehodnotit a předložit 
model kontextuálně sociální, prostorově a časově vyjedná-
vané4 neheterosexuální identity, který dokreslím předlože-
ním výsledků svého výzkumného šetření.

Nelinearitu a kontextualitu (nehetero)sexuálních identit 
dokládá rozsáhlá oblast výzkumu upozorňujícího na potře-
bu fluidnějšího a plastičtějšího chápání sexuálních identit, 
které samozřejmě souvisejí s rozvojem queer teorie. Coming 
out tak zde chápu jen jako „výrok“, který by byl nepotřeb-
ný, pokud by neheterosexuální identita viditelně označova-
la těla svých nositelů, tak tomu ale není (Longhurst 1995). 
Coming out dává smysl jen v heteronormativním kontextu 
a nikdy ho nelze završit (Adams 2010).

Lze rozlišit alespoň dva hlavní koncepty, ve kterých auto-
ři představili metafory popisující situaci interakční kontex-
tuality sexuální identity. První koncept vychází z kritické-
ho přehodnocení (ne)linearity procesu coming outu, ten je 
nazván podle známého anglického rčení „coming out of the 
closet“, tedy volně přeloženo „vycházení ze skříně“. Feno-
mén kontextuálního vyjednávání (kde, kdy a za jakých okol-
ností je osoba „venku ze skříně“) se v těchto pracích popisu-
je termínem „closetovanost“ (Sedgwick 1990; Betsky 1997), 
česky tedy možná „zaskříňovanost“, v geografickém kontex-
tu se často setkáváme s termínem „zaskříňovaný prostor“ 
(closeted space) (Brown 2000). Tento koncept je v geografii 
sexualit značně oblíbený, protože umožňuje mapovat pro-
story a místa, v rámci kterých neheterosexuální lidé dočas-
ně své „skříně“ opouštějí, a kde se naopak v důsledku nej-
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různějších faktorů, jako diskriminace či strach, ve svých 
„skříních“ drží. G. Valentine (1993) se například zaměřila 
na studium vyjednávání lesbických identit a identifikovala 
vícero nejrůznějších identit, které ženy vyjednávaly v rámci 
nejrůznějších prostorů, ať už se jednalo o domov, nákupní 
centrum či pracoviště. Tyto identity byly vždy v různé míře 
„otevřené či neheterosexuální“. Zde se již blížím k druhé-
mu konceptu, který s metaforou zaskříňovanosti poměr-
ně úzce souvisí a je nazýván termínem passing. Passing je 
do češtiny možné přeložit jen obtížně jako „proplouvá-
ní či procházení“ (jako heterosexuál apod.). Oba koncep-
ty – zaskříňovanost i proplouvání (passing) – jsou si velmi 
podobné a vztahují se k popisu vícerozměrných, mnoho-
značných, relačních a fluidních sexuálních identit. Proplou-
vání (passing) „je strategie ztvárňování své identity (identi-
ty enactment) jako identity, ke které se osoba jinak aktivně 
nehlásí“ (Verni 2009: 67). Jedná se o celou škálu typů jed-
nání využívaných jednotlivci jako prostředků k proplouvá-
ní v kontextech, kde by jinak byli vystaveni riziku stigmati-
zace. Autoři popisují jak záměrné, tak nezáměrné varianty 
proplouvání v kontextech identit rasových, sexuálních, gen-
derových, akademických či jiných (Barreto et al. 2006; Reid 
2007; Torres 2007). Forem proplouvání je celá škála od ak-
tivních až po zcela pasivní, jsou ale vždy závislé na interper-
sonálních dynamikách a specifických sociálních, prostoro-
vých či časových kontextech (viz schéma 1). Proplouvání ale 
nelze považovat pouze za záměrné či vědomé jednání, čas-
to je totiž probíráno ve svých nevědomých kontextech, kdy 
v rámci obrany vůči stigmatu jednotlivci podvědomě „po-
tlačují části sebe samých“ (Linton 2006: 166). V Goffma-
nových metaforách by proplouvání mohlo být interpreto-
váno jako manipulace v rámci dramatického aktu předního 
regionu jednotlivce či skupiny (Goffman 1999). Proplouvá-
ní (passing) zde ale chápu v queer teoretickém smyslu, tedy 
i psychoanalyticky, a neuvažuji o  tomto jednání jen jako 
o záměrném „managementu dojmů“ nebo o nějaké racio-
nální, vědomé praktice. Autoři se shodují na tom, že feno-
mén proplouvání má kontextuální charakter, a je tedy zá-
vislý na sociálním, geografickém, časovém i psychologickém 
kontextu. Zájem o pochopení této kontextuality byl ústřed-
ním motivem pro tuto práci.

Mezi nejčastější motivy spojované s proplouváním pat-
ří: 1. vystříhání se diskriminace a zajištění obecného bez-
pečí, 2. zakrytí stigmatizované identity, 3. aktivní klamání, 
4. dosažení výhod určených pouze dominantním skupinám, 
včetně společenského přijetí a pocty (Adams 2010; Barre-
to et al. 2006; Reid 2007; Torres 2007; Verni 2009). Pro-
plouvání je tedy úzce propojeno se subjektivním pocitem 
komfortu (viz dále). R. Verni (2009) v rámci svého kvalita-
tivního výzkumu prokázala, že s praktikováním proplouvá-
ní se pojí jak negativní emoce, např. rozmrzelost, frustrace 
(spojené s pocitem neviditelnosti), zlost (např. v důsledku 
nutnosti „proplouvat“), pocit odcizení, strach, izolovanost 
(např. v důsledku vyloučení z homosexuální komunity), tak 
i emoce pozitivní jako pocit bezpečí, privilegovanosti, nadě-

je kariérního růstu, zachování autonomie či vědomá mož-
nost manipulovat či záměrně mást okolí spojovaná s poci-
tem zmocnění, kdy se zdrojem moci stává vědění o vlastní 
skryté identitě (Verni 2009: 74).

Jak již bylo řečeno, neheterosexuálně identifikova-
ný člověk je v  heteronormativním kontextu neviditel-
ný, „nevyoutuje -li“ se dočasně, neopustí -li „skříň“ nebo 
nepřestane -li ve vztahu k lidem kolem sebe proplouvat jako 
heterosexuál.

Skříň (closet) v naší kultuře není funkcí homosexuality, 
ale povinné a předpokládané heterosexuality. Můžu být 
veřejně identifikován jako gay, ale aby byla má identita 
uznána, musím ji deklarovat při každé nové příležitosti. 
(Crimp 1993: 305)

V populární kultuře (či v obecném vědění) ale samozřejmě 
o neheterosexuálních identitách koluje „vědění“ o tom, jak 
poznat neheterosexuála, o „charakteristikách homosexuá-
lů“, ty jsou však často založeny na stereotypech, na základě 
kterých je možné identifikovat možná jen zlomek skutečně 
neheterosexuálně se identifikujících osob. Existence feno-
ménu proplouvání (passingu) dokáže narušit hranice kolem 
zdánlivě pevné identity či skupinové příslušnosti a vědění 
o možnosti jednotlivců „navlékat legitimnější“ identity tak 
podkopává „zdánlivě stabilní“ sociální kategorie či identity, 
včetně těch „heterosexuálních“. To může u „ochránců soci-
álních hranic“ vyvolávat „úzkost a strach“ (Verni 2009: 68). 
Proplouvání tak zpochybňuje platnost obecně uznávaných 
znaků stigmatizovaných identit (např. femininity u gayů), 
čímž rozmazává hraniční čáry mezi těmi, jež jsou ve společ-
nosti privilegovaní, a těmi, jež jsou ignorováni či znehodno-
cováni (Torres 2007; Adams 2010).

Vysvětlováním mechanismů interakcí a chování jednot-
livců v prostředí se zabývá nejrůznější škála oborů včetně 
behaviorální geografie, geografie strachu, environmentál-
ní psychologie či sociální ekologie. Často ale bývá v rám-
ci těchto přístupů opomíjen psychoanalytický rozměr lid-
ského jednání, který by ale v práci ovlivněné queer teorií 
neměl být opomenut. Diskuse o zainteresovaných podvě-
domých, kognitivních či metakognitivních procesech by již 
představovala odlišný článek. Domnívám se ale, že na zá-
kladě předcházející teoretické diskuse lze obhájit, že jedin-
ci vnímají a interagují v rozdílných prostorech v závislosti 
na interakčním kontextu, jenž je ovlivněn sociálními, geo-
grafickými, časovými i psychologickými faktory (schéma 1). 
Jedincova interakce je tak podmíněna podobně jako v rám-
ci Giddensovy regionalizace (Giddens 1984: 124) nebo Go-
ffmanových „předních“ a „zadních regionů“, není ale vždy 
ovlivněna vědomě a poznatelně. V některých prostorech či 
místech se proto mohou lidé v důsledku své sexuální dife-
rence „stát sami sebou“ pravděpodobněji než v jiných. Na 
základě této argumentace se tak domnívám, že i heteronor-
mativita je vnímána kontextuálně, a lze tudíž hovořit o růz-
ně vnímané heteronormativitě prostorů.
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Prostor není prázdnou dimenzí, ve které se sociální for-
mace stanou strukturovanými, právě naopak, o prostoru 
musí být uvažováno ve vztahu ke své účasti v ustavová-
ní interakčních systémů… nejsou žádné logické či meto-
dologické rozdílnosti mezi humánní (sociální) geografií 
a sociologií! (Giddens 1984: 368, volně přeloženo, závor-
ka přidaná)

Na základě tohoto komplikovaného teoretického pozadí 
jsem se pokusil experimentálně „změřit“ vnímanou hetero-
normativitu ve vybraných „typických, každodenních“ pro-
storech a stanovit, jak neheterosexuálové vnímají hetero-
normativitu těchto prostorů. Ve kterých prostorech jsou 
projevy neheterosexuality pravděpodobnější a ve kterých 
prostorech se neheterosexuální lidé cítí pohodlněji? A kte-
ré kontextuální faktory k tomu přispívají? Které prostory 
jsou více queer, tedy méně sexuálně normativní? Dochází 
např. v „gay prostorech“ k dekonstrukci a destabilizaci he-
teronormativity, nebo pouze k (re)definování nové normy, 
a jsou tedy např. „homonormativní“? Na tyto otázky odpo-
vím v další části.

Měření vnímané heteronormativity prostorů
V rámci tohoto výzkumu jsem se přiklonil ke kvantitativ-
ní metodologii, k  internetovému dotazníkovému šetření. 
Domnívám se, že kvantitativní metody mají potenciál i pro 
měření fenoménů tak obtížně operacionalizovatelných, jako 
je heteronormativita. V  anglo -americkém akademickém 

prostředí lze v současnosti zaznamenat poměrně zajímavou 
diskusi ohledně trvající hodnoty kvantifikace (Brown 2007, 
2008; Browne, Nash 2010). Z těchto důvodu jsem přesvěd-
čen, že odmítání kvantitativních metod v rámci queer teo-
retického přístupu by vedlo k produkci nekritického a dua-
listického vědění místo plodného přispění k metodologické 
komplementaritě kvalitativních a kvantitativních přístupů.

Dotazník byl zaměřen výlučně na neheterosexuální lidi. 
Metodologicky je takový výběr problematický, protože jde 
o tzv. skrytou populaci, pro kterou není dostupný výběrový 
rámec (Marpsat, Razafindratsima 2010), a protože sexualitu 
nelze objektivně měřit5 (Jenkins 2010), nelze náhodně vybí-
rat respondenty z populace. Tento problém je v rámci výzku-
mů neheterosexualit známý (Browne 2005), a proto jsem se 
přiklonil k nejčastěji užívané výběrové metodě, sněhové kou-
li (výběr nabalováním) v kombinaci s metodou samovýběru 
(Reichl 2009). Pro výzkumy skrytých populací je metoda sně-
hové koule vhodná, protože využívá vzájemné síťové propo-
jenosti jednotlivců v populaci (Heckathorn 1997), která je na-
víc poněkud vyšší u neheterosexuálů (Tuten 2006).

V kombinaci metody sněhové koule jsem ještě kontak-
toval 30 administrátorů/rek neheterosexuálně orientova-
ných komunitních webů6 a požádal je o vyvěšení grafického 
inzerátu mého dotazníkového šetření na jejich stránky. Při 
šíření dotazníku mi rovněž pomohlo „queer sdružení“ UK 
Charlie o.s. Každý elektronický dotazník zahrnoval prosbu 
o šíření mezi dalšími neheterosexuály, čímž jsem aktivoval 
další nabalování a pokoušel se proniknout do co největší-

Zdroj: Vlastní. 
Poznámka: Přírodním prostorem jsou zde chápány i determinované přírodní, 
biologické možnosti těla jako mikroprostoru člověka, patří sem tedy i limitující faktory lidského těla.

Schéma 1: Kontextualita lidského jednání.
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ho počtu sociálních sítí a omezil jsem určité nepravděpo-
dobnostní výběrové zkreslení (Baltar, Brunet 2012). Zcela 
reprezentativního vzorku dosáhnout pravděpodobně ne-
lze, proto i v rámci tohoto výzkumu je možné odvozovat na 
skutečnou skrytou celkovou populaci neheterosexuálů jen 
omezeně. Strategii šíření dotazníku jsem věnoval značnou 
pozornost, aby bylo dosaženo co největší diverzity výsled-
ného vzorku, který nakonec dosahoval počtu N=1 589 ne-
heterosexuálních osob.

V teoretické části jsem vysvětlil, že stigmatizovaná není 
heterosexuální, ale neheterosexuální identita. Existuje ne-
spočet geografických a  příbuzných sociálních výzkumů 
prokazujících opresivní nastavení veřejného (často i sou-
kromého) prostoru vůči neheterosexuálům, v rámci hetero-
normativního řádu, a naopak potvrzujících automatičnost, 
relativní bezproblémovost a privilegovanost heterosexuali-
ty (Bell, Valentine 1995; Duncan 1996). Projev heterosexu-
ality není v heteronormativní společnosti mnohdy ani za 
sexuální považován (Valentine 1993), věřím, že mnozí hete-
rosexuální čtenáři a čtenářky z vlastních zkušeností potvr-
dí, že před tím či v průběhu toho, co své partnerky či part-
nery drží za ruce, dotýkají se jich, líbají je či jim jen věnují 
upřímný pohled, neuvažují o tom, zda jejich jednání vyvolá 
nesouhlasné pohledy, civění, šuškání, hlasitý odpor, či do-
konce fyzickou agresi (Duncan 1996). Tyto reakce jsou však 
častou nekomfortní, stigmatizovanou realitou, se kterou se 
setkává značné množství neheterosexuálů. S takovou rea-
litou se tedy setkává mnoho neheterosexuálů, kteří zrov-
na neproplouvají jako heterosexuálové či nepřenášejí svou 
„skříň“, do které by svou pravou sexuální identitu „uzavře-
li“. Neheterosexuální lidé tedy své identity vyjednávají v zá-
vislosti na kontextuálních faktorech ovlivňujících jejich in-
terakci (schéma 1). V rámci svého šetření jsem se zaměřil na 
vyjednávání sexuální interakce, kterou lze vzhledem k dis-
kusi o proplouvání a zaskříňovanosti spojovat s konceptem 
sexuálního komfortu.

Aby tedy bylo možné vnímanou heteronormativitu 
v kontextu nejrůznějších prostorů změřit, rozhodl jsem se 
využít v geografii nepříliš častou vizuální metodologii, prá-
ci s fotografiemi, při které jsem se zaměřil na kvantitativní 
hodnocení kontextuality a reprezentací vázaných k těmto 
prostorům (Rose 2001). Do výzkumu jsem zařadil 19 od-
lišných fotografií zobrazujících nejrůznější veřejné či po-
loveřejné prostory, které jsou v miniaturách zobrazené na 
obrázku 1. V  těchto prostorech se lidé mohou běžně vy-
skytnout ve svém každodenním životě. Většina fotografií 
byla vybrána z důvodu jejich relevance v oblasti výzkumu 
geografií sexualit, které byly studiu interakcí v těchto pro-
storech již věnovány (Valentine 1993; Binnie 1995; Matej-
skova 2007 aj.). Všech 19 fotografií jsem vybíral s náležitou 
opatrností, aby reprezentovaly co nejrozmanitější soubor 
veřejných, poloveřejných městských, ale i jiných prostorů. 
Prostor, který často bývá s vyjednáváním neheterosexuál-
ních identit spojován, prostor pracoviště, jsem do výzku-
mu nezařadil, protože se domnívám, že jeho reprezentace 

na fotografii z důvodu příliš vysoké diverzity možných va-
riant pracovišť není možná. Konkrétně vybrané fotografie 
probírám v rámci diskuse o výsledcích. Fotografie byly re-
spondentům postupně zvlášť zobrazeny ve vysokém rozli-
šení, tak aby jimi měli vyplněnu téměř celou obrazovku mo-
nitoru. To mělo zprostředkovat představu daného prostoru.

Respondenti měli k  dispozici k  hodnocení dvě deseti-
stupňové škály (sémantické diferenciály). Na první škále 
šlo o zhodnocení vlastního relativního stupně sexuálního 
komfortu7 (pohodlí/uspokojení), pro každého jedince jedi-
nečného pocitu, individuální potřeby, který by eventuálně 
pociťovali v zobrazeném prostoru či místě. Respondenti se 
tedy měli „ponořit do situace“ a ohodnotit stupeň svého re-
lativního sexuálního komfortu, resp. míry náklonnosti, kte-
rou by v daném prostoru ke svému (alespoň představované-
mu) partnerovi/partnerce projevovali. Pokud respondenti 
neměli zkušenosti s partnerským vztahem nebo v něm ne-
byli, požádal jsem je, aby si přibližnou situaci alespoň před-
stavili. Na tomto místě je zajímavé pojetí sexuálního kom-
fortu od R. Holliday (1999):

Komfort znamená … vnější vyjadřování toho, co jedinec 
cítí uvnitř. Jinými slovy, existuje touha uzavřít mezeru 
mezi performancí (jednáním) a ontologií (bytím), touha 
být přítomen (self -present) nejen sobě, ale i pro ostatní. 
Komfort je v tomto případě odvozen od bytí „rozlišitelně“ 
queer vůči oběma, sobě samému a vzhledem k ostatním. 
(Holliday 1999: 485, volně přeloženo)

Druhá škála měla sloužit ke změření stupně subjektivního 
vnímání diference v možnosti relativně se sexuálně uvol-
nit a být sám sebou a k tomu, jak situaci respondent vnímá 
u své pomyslné představy „běžného heterosexuála“. Nepo-
koušel jsem se tedy z pohledu neheterosexuálů měřit stu-
peň komfortu „běžných heterosexuálů“, to by nebylo mož-
né, protože nic jako „běžný heterosexuál“ neexistuje, měřil 
jsem pouze subjektivní pocit vnímané rozdílnosti mezi svou 
neheterosexuální a „pomyslnou heterosexuální“ pozicí, čili 
pocit, který je pro každého jedince jedinečný. Jinými slo-
vy, narážím zde na fenomén proplouvání a zaskříňovanosti, 
kdy neheterosexuální jednotlivec má možnost proplouvat 
jako heterosexuál. Rozdíl v naměřených hodnotách na šká-
le první a druhé jsem pak využil ke stanovení indexu vníma-
né heteronormativity prostoru (IHP). Domnívám se, že tento 
index kvantitativně zachycuje (operacionalizuje) nejen vní-
manou heteronormativitu prostoru, ale i specifický poten-
ciál pro opuštění „skříně“ a pravděpodobnější vyjednávání 
své autentické neheterosexuální identity.

Úvahy o výsledcích šetření
Užitá metodologie byla poněkud komplikovaná, ale proto-
že jsem se s kvantitativním studiem kontextuality vyjedná-
vání neheterosexuální identity prozatím nesetkal, poskytla 
do této problematiky nový vhled. Nejprve krátce přiblížím 
charakteristiku výběrového vzorku.
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Zdroj: Autorovy fotografie.

Šetření proběhlo mezi únorem a květnem roku 2011 a ve 
výsledném výběrovém souboru (N=1 589) převážil 74% po-
díl gayů (N=1 178) oproti 15 % leseb (N=241), 7 % bise-
xuálních mužů (N=104), 3 % bisexuálních žen (N=52) a 1 
% jinak se identifikujících osob (N=14). Věkové složení re-
spondentů bylo následovné: 119 osob (7,5 %) do 18 let, 668 
osob (42 %) ve věku 19–25 let, 517 osob (32,5 %) ve věku 
26–35 let, 191 osob (12 %) ve věku 36–45 let, 66 osob (4,2 
%) ve věku 46–55 let a 28 osob (1,8 %) bylo starších 56 let. 

Je pravděpodobné, že poněkud nižší věkový průměr (mo-
dus 21 let, medián 26 let a aritmetický průměr 28,1 let) vý-
běrového souboru byl zapříčiněn použitou internetovou 
metodologií. Vzhledem k nenormálnímu rozložení ve věko-
vých skupinách jsem k ověření signifikance věkových roz-
dílů mezi jednotlivými skupinami respondentů použil ne-
parametrickou alternativu k jednostranné analýze variance 
(ANOVA), Kruskall -Wallisův test, který nevyžaduje normál-
ní rozložení dat. Výsledkem testování (na hladině signifi-

Obrázek 1: Soubor vybraných fotografií ve výzkumu.
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kance 0,05) bylo prokázání statisticky signifikantních vě-
kových rozdílů u následujících dvojic, (+) značí sig. starší, 
( -) sig. mladší: bi -muži (+) × bi -ženy ( -), bi -ženy ( -) × gayo-
vé (+), bi -ženy ( -) × lesby (+) a gayové (+) × lesby ( -). Charak-
teristika výsledného výběrového souboru sice není zcela re-
prezentativní, domnívám se ale, že vzhledem k robustnosti 
vzorku (N = 1 589) značnou, byť ne zcela neomezenou, vy-
povídající hodnotu má.

Nyní tedy již přejdu k  interpretaci výsledných hodnot 
indexů heteronormativity prostorů (dále IHP) a výběru vy-
braných fotografií. Výsledné hodnoty IHP jednotlivých zařa-
zených prostorů jsem pro interpretaci rozdělil do skupiny 
pozitivně (plusově), negativně (minusově) a neutrálně (blíz-
ce nule) hodnocených fotografií. Výsledky IHP jsou pro kaž-
dou fotografii a skupinu respondentů zobrazeny přehledně 
v tabulce 1, kde jsem je podle svého subjektivního názoru 
pojmenoval, uvedl jsem u nich ale čísla, na základě kterých 
je lze dohledat podle obrázku 1 a 2.

Skupina fotografií s pozitivním IHP

Plusové hodnoty IHP značí situaci, kdy většina responden-
tů svůj vlastní relativní (nehetero)sexuální komfort pova-
žovala za vyšší než ten, který předpokládala pro „běžné he-
terosexuály“. Dalo by se tedy hovořit o „homonormativitě“ 
těchto prostorů, ve kterých se naopak heterosexuálně iden-
tifikovaní mohou střetávat s automatickým předpokladem „ 
neheterosexuality“, dokud se „nevyoutují“ jako heterosexu-
ální (Adams 2010: 234). Pozitivní hodnoty získaly pouze tři 
fotografie prostorů, které lze s výhradami nazvat „gay měst-
ské prostory“. Většina geografů sexuality spojuje městské 
prostory vyhraněné pro socializaci neheterosexuálů, pře-
devším gayů a leseb (např. gay bary, kluby či kavárny), za 
prostory aktivně sexualizované, kdy jim je především v dů-
sledku kapitalistické produkce diskursivních významů, nej-
častěji prostřednictvím médií, produkce symbolů, hodnot, 
služeb atd., přisuzována „homosexuální“ autentičnost (Bi-
nnie 1995). V této souvislosti je mnohdy skloňována tzv. 
komodifikace gay kultury a tzv. růžová ekonomika (Binnie, 
Skeggs 2004). Na základě těchto skutečností se domnívám, 
že jsou všechny tyto prostory prostoupeny věděním zalo-
ženým na „homosexuální“ či „neheterosexuální“ institucio-
nalizaci. L. Moran et al. (2001) pak poukazuje na zajímavé 
zjištění, že „gay prostory“ jsou od „heterosexuálních“ vždy 
odděleny hranicemi, které mají komplexní charakter s re-
lativně stabilní geografickou či symbolickou pozicí, jakoby 
„vždy na okraji“. Popisují dveřníky, vyhazovače, hesla, sou-
hlasy s podmínkami, VIP karty, klíče či jiné způsoby vnímá-
ní hranic zapsané ve způsobech tance, pohledech či v téma-
tech hovoru (Moran et al. 2001: 414–415). Při překračování 
hranice mezi heterosexuálním prostorem a identifikovatel-
ně „gay prostorem“ podle G. Valentine (1993: 244) vždy 
existuje riziko odhalení, tím zdůvodňuje, proč tyto „formál-
ní gay prostory“ lesby příliš nevyhledávají, ale raději se so-
cializují (ve smyslu setkávání se) v soukromí. Výlučně „le-
sbické podniky“ jsou v důsledku ekonomické pozice žen jen 

obtížně udržitelné, což potvrzují mnohé výzkumy zabýva-
jící se studiem lesbického prostoru (Duncan 1996; Valen-
tine 1993) i prostá každodenní zkušenost. Z těchto důvo-
du jsem fotografie výlučně lesbických prostorů do výzkumu 
nezařadil.

První fotografie (č. 3) ze skupiny pozitivně hodnocených 
zobrazovala prostor „gay kavárny“ v  Londýně, viditelně 
identifikované jako neheterosexuální, jak velkým nápisem 
G -A -Y, tak i performativně8, dvěma muži, kteří seděli venku 
a zřetelně si navzájem projevovali náklonnost. Tento pro-
stor získal nejvyšší pozitivní hodnotu, tedy IHP = 3,14. Za-
hraniční prostor jsem vybral, protože jsem nenašel v rám-
ci svého hledání žádný natolik explicitně neheterosexuálně 
reprezentovaný prostor v regionu Česka. Z výsledku IHP to-
hoto prostoru je možné vyvodit, že by v tomto kontextu re-
spondenti s největší pravděpodobností „opustili své skříně“ 
nebo „zaujali“ neheterosexuální identity, a to buď záměr-
ně, či bezděčně. Další fotografie (č. 4) reprezentující „gay 
prostor“ byla pořízena uvnitř v současnosti již neexistující-
ho pražského gay klubu Valentino (IHP = 3,01) během rušné 
taneční akce.9 Interiér zde byl zřetelně vyzdoben duhový-
mi barvami, které jsou mediálně stále zřetelnějšími repre-
zentacemi neheterosexuálních významů, během svého vý-
zkumu jsem se nesetkal s žádnou neheterosexuální osobou, 
která by tuto reprezentaci duhy neznala. Třetí fotografie (č. 
2ab) zobrazovala dva „gay/lesbické obchody“ (jeden v Berlí-
ně a druhý v Londýně), které byly rovněž viditelně zdobe-
né pestrobarevnou symbolikou, zobrazovaly navíc i viditel-
ně obrazy mužské nahoty, popř. stejnopohlavní náklonnosti 
(IHP = 1,6), jak je vidět, tyto explicitní sexuální reprezentace 
k většímu komfortu nijak významně nepřispěly.

Na základě těchto kvantitativních výsledků či neformál-
ních diskusí, kterých jsem se účastnil, bych dále jen speku-
loval, zda v prostorech, kde „dominují“ neheterosexuálové, 
skuteční „heterosexuálně se identifikující lidé“ opravdu po-
ciťují omezení či rozpačitost spojenou s (re)produkcí normy, 
která omezuje heterosexuální komfort. Neheterosexuál-
ní respondenti to však v rámci vyjednávání vlastních iden-
tit předpokládají, proto tato problematika potřebuje další 
výzkumy zaměřené na heterosexuály, které by mohly tuto 
otázku zodpovědět.

Skupina fotografií s negativním IHP

Protože jsou podle mnoha autorů každodenní městské 
prostory neheterosexuálními lidmi prožívány jako ag-
resivně heterosexuální (Namaste 1996; Valentine 1993; 
Hubbard 2001: 55), nebylo velkým překvapením, že větši-
na fotografií získala negativní (minusové) hodnoty IHP. Ty 
upozorňují na různě vysokou míru vnímané heteronorma-
tivity závislé na kontextech těchto prostorů. Zajímavě roz-
dílné hodnocení získal soubor tří nepříliš rozdílných foto-
grafií (obrázek 2) zachycujících z geografického hlediska 
ekvivalentní prostor velmi podobných pěších zón ve měs-
tech Praha, Budapešť a Stockholm (č. 15, 17 a 16), zobra-
zené na obrázku 2.
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Odkud doopravdy fotografie pocházely, by pravděpodob-
ně rozeznal pouze znalec. Tři zcela odlišné oblasti jsou zde 
proto, že jsem chtěl eliminovat možné citové zabarvení či 
potenciální náklonnost k místu ve smyslu pocitu místa (sen-
se of place), která byla popsána např. v humanistické geogra-
fii (Tuan 2001). Fotografie z Prahy byla pořízena ve dne, fo-
tografie z Budapešti v noci a ta ze Stockholmu byla pořízena 
ve dne. Byl zde však přítomný malý rozpoznatelný symbol 
duhové vlajky, který visel na jedné z budov. Takto označe-
nou vnitroměstskou ulici jsem v Česku v době zpracování 
výzkumu nenašel. G. Valentine (1993) při zkoumání vyjed-
návání neheterosexuální identity upozornila na vliv času 
a denní doby (tmy). Zájem o kvantitativní ověření byl tedy 
nasnadě. Tma obecně ve veřejném prostoru zvyšuje míru 
anonymity, důležitého prvku neheterosexuální přítomnos-
ti (Brown 2000). Městský prostor je pak za značně anonym-
ní považován již klasicky (Hubbard 2006). Značné rozdíly 
v naměřených hodnotách IHP pěších zón nebyly proto pře-
kvapivé. Ulice zobrazená ve dne (Praha) získala IHP =  -1,75 
a ulice v noci (Budapešť) získala IHP =  -1,17. Tma byla hod-
nocena jako poměrně významný faktor, nikoliv však jako 
faktor natolik významný jako symbolický význam duhové 
vlajky, protože výsledná hodnota pro fotografii se symbo-
lem (Stockholm) má IHP =  -0,46. To jen potvrzuje, že symbo-
lika s institucionalizovaným neheterosexuálním významem 
má značný vliv na vyjednávání neheterosexuální identity 
a v podstatě symbolicky napomáhá neutralizovat vníma-
nou heteronormativitu prostoru v kontextu svého půso-
bení. Je však diskutabilní, zda tato symbolika reprezen-
tuje významy skutečně destabilizující všechny sexuální 
normy a zda se jedná o „antinormativní“ (queer) symbo-
liku, nebo jde jen o jinak normativní, zde o homonorma-
tivní symboliku. Na základě dat z tohoto výzkumu nemo-
hu poskytnout jednoznačný závěr v této otázce. Z pohledu 

neheterosexuálů se ale jednalo o druhý nejneutrálnější pro-
stor. Pokud „queer/gay/LGBT/duhová“ symbolika hraje dů-
ležitou roli pro vnímání heteronormativity, pak zajisté hra-
je značnou roli i v ovlivňování „prostoru skříně“ (Sedgwick 
1990; Brown 2000). Další otázka zůstává nezodpovězena – 
zda tato symbolika bude stále efektivní, bude -li její význam 
známý (čitelný) i  heterosexuální populaci, protože podle 
Valentine tyto „sotva postřehnutelné značky jinakosti ne-
jsou čteny a chápány heterosexuálním publikem“ (Valenti-
ne 1996: 152).

Všechny ostatní fotografie ve výzkumu, kromě jedné, 
které se věnuji na konci, získaly negativní hodnocení. Po-
zastavím se ale ještě u fotografie koupaliště (č. 1), která zís-
kala nejnižší hodnotu, tedy IHP =  -3,12. Respondenti zde 
předpokládali nejnižší hodnotu svého sexuálního komfor-
tu a pociťovali největší rozdíl ve vyjednávání „neheterose-
xuálních“ a „heterosexuálních identit“. Tento výsledek není 
zcela překvapivý, protože prostor koupaliště je obecně po-
važován za heterosexuální, dokud není za neheterosexuální 
označen, obdobný argument jsem rovněž rozebíral v rám-
ci kritiky coming outu a představení plastičtějších koncep-
tů identit, jako jsou zaskříňovanost (closet) či proplouvá-
ní (passing). Na koupališti je téměř nemožné interagovat 
kompletně jako neheterosexuál. Pravděpodobně opačná si-
tuace by nastala, kdyby se jednalo o prostor „gay či lesbic-
kého koupaliště“, které by takto bylo zřetelně ohraničeno 
a symbolicky označeno, to by však byl jen příklad prosto-
rové segregace. V prostoru heteronormativního koupaliště 
existuje tedy nejvyšší pravděpodobnost toho, že nehetero-
sexuální osoba zůstane ve své „skříni“ a většina dalších ne-
známých osob (bez ohledu na jejich vlastní sexualitu) bude 
automaticky předpokládat heterosexualitu osoby. Kontext 
velkého počtu dohlížejících, kteří se primárně socializova-
li v rámci heteronormativity (v dětství internalizovali např. 

Zdroj: Vlastní.

Obrázek 2: Fotografie pěších zón v Praze, Budapešti a Stockholmu (foto č. 15, 17 a 16).
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heterosexuální normy), tak ve Foucaltově smyslu v podsta-
tě determinuje určitý diskomfort neheterosexuálů. Inter-
pretaci výsledků u dalších negativně hodnocených prostorů 
již z důvodů omezenosti rozsahu tohoto článku vynechám, 
jejich hodnoty jsou však přehledně zobrazeny v tabulce 1.

Neutrální, nulový výsledek IHP

Poslední typ výsledku, tedy hodnota IHP oscilující kolem 
nuly, si rovněž zasluhuje alespoň krátkou reflexi. Nulová 
hodnota podle mého názoru ukazuje na indiferentní vnější 
kontext, tedy takový, který neupřednostňuje žádnou sexu-
ální identitu. Institucionalizované sexuální normy v tako-
vých prostorech ale nemusejí být nepřítomné nebo neut-
rální. Ve významu rozebírané teorie institucionalizace P. L. 
Bergera a T. Luckmanna (1999) nejsou heterosexuální nor-
my jen externalizované v reprezentacích a objektivizované 
v obecném a specifickém vědění, ale jsou rovněž interna-
lizované svými nositeli, tedy vlastně všemi lidmi sociali-
zujícími se v dominantně heterosexuálních společnostech.

Příkladem prostoru, který získal téměř nulový výsledek, 
se stala fotografie prázdného jehličnatého lesa (č. 6) focená 
ve dne, čili klasický přírodní kulturní prostor. Předpoklá-
dal jsem, že prostor liduprázdného lesa neobsahuje žádné 
výlučné, „do reprezentací objektů v  lese“ externalizova-
né, sexuálně normativní reprezentace. Chtěl jsem tak zís-
kat indikátor „přehnaných soudů“, kdy za situace, že by re-
spondenti záměrně uváděli na obou hodnotících škálách 

„přehnané rozdíly“, bylo potřeba považovat výsledky za ne-
spolehlivé nebo se pokusit vysvětlit případné reprezentace 
heteronormativního sociálního řádu v kontextu lesa.

Výsledná hodnota IHP lesa = 0,04 ale prokazuje, že foto-
grafie svou funkci indikátoru spolehlivosti měření naplni-
la dobře a  že kontext lesa neheterosexuální respondenti 
nevnímají jako nijak rozlišující mezi sexualitami. Prostor li-
duprázdného lesa je ale poměrně často považován za sexu-
ální a za příhodných časových a meteorologických podmí-
nek je k tomuto účelu některými lidmi i náležitě využíván. 
Prostor lesa byl totiž zároveň ohodnocen jako prostor s nej-
vyšší mírou naplnění sexuálních potřeb respondentů (8,27 
z 10 možných). Hlubší interpretace reprezentace prostoru 
lesa nebo srovnání s dalšími kulturními přírodními prosto-
ry (louky, háje, aj.) ale již přesahují možnosti této studie.

Závěrem
Cílem tohoto článku bylo přispět ke kulturnímu obratu 
v  geografii a  k  prostorovému obratu v  sociálních vědách 
a s nimi spojenému rozvoji interdisciplinární výměny vě-
dění. Zaměřil jsem se tedy na nutně interdisciplinární pro-
blematiku prostorovosti a kontextuality vyjednávání lidské 
(nehetero)sexuality. Nejprve jsem přiblížil heteronormati-
vitu a její institucionalizaci ve společenském řádu. Abych 
vysvětlil tyto komplexní a dialektické společenské procesy 
odehrávající se v prostoru, bylo nutné přesáhnout hranice 
sociální geografie a studovat významné sociálněvědní teorie.

Modelový prostor IHP průměr Lesby (241) Gayové (1178) Bi -ženy (52) Bi -muži (104) „Jinací“ (14)

Queer kavárna (3) 3,14 3,47 3,08 3,58 2,86 1,93

Gay klub (4) 3,01 3,3 3,03 2,58 2,52 0,57

Queer nároží (2ab) 1,6 1,53 1,67 1,42 0,95 1,79

Les (6) 0,04 0,02 0,04 0,17 0,07 0

Ulice město (symbol) (16)  -0,46  -0,17  -0,5  -0,29  -0,69  -0,57

Prázdný park (9)  -0,82  -0,74  -0,85  -0,52  -0,79  -0,93

Kostel (5)  -0,98  -1,26  -0,93  -0,62  -1,11  -0,64

Ulice město (noc) (17)  -1,17  -0,86  -1,25  -0,79  -1,16  -0,93

Přednáškový sál (19)  -1,39  -1,79  -1,33  -0,98  -1,35  -0,71

Panelák (13)  -1,63  -1,61  -1,65  -1,35  -1,6  -1,57

Náměstí (7)  -1,67  -1,81  -1,67  -1,29  -1,56  -1,21

Ulice město (den) (15)  -1,75  -1,87  -1,75  -1,52  -1,56  -1,21

Pouť (12)  -1,85  -1,73  -1,91  -0,96  -1,76  -1,93

Obchodní centrum (8)  -1,85  -2,27  -1,77  -1,98  -1,69  -1,64

Rande plac (10)  -2,03  -2,11  -2,01  -1,62  -2,15  -2,21

Prázdná posilovna (11)  -2,03  -2,01  -2,05  -1,83  -1,88  -1,79

Tramvaj interiér (14)  -2,14  -2,48  -2,12  -1,81  -1,66  -2,14

Vesnice (18)  -2,46  -2,51  -2,5  -2,02  -2,14  -1,14

Koupaliště (1)  -3,12  -3,52  -3,06  -2,5  -3,23  -2,14

Zdroj: Vlastní data.

Tabulka 1: Podrobné výsledky indexů heteronormativity prostorů.
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Heteronormativita je formou obecného vědění týkají-
cí se instituce lidské sexuality. Toto vědění je platné v kul-
turním prostoru Česka a v různých obměnách je víceméně 
vzájemně srozumitelné i v dalších zemích světa. Dominan-
ce heterosexuality a heteronormativita vytvářejí automa-
tický předpoklad, že každý je heterosexuální, vyvrátit ho 
lze jen dočasně či omezeně přesvědčivou demonstrací ne-
heterosexuální identifikace. Heteronormativita stigmatizu-
je neheterosexuální identity, stanovuje zásady správné role 
heterosexuála, které musí být dodržovány v určitých inter-
akčních řadech. Tyto interakce, v rámci kterých jedinci musí 
své (sexuální) identity vyjednávat, mají kontextuální cha-
rakter, závislý na nejrůznějších sociálních, geografických, 
psychologických či časových faktorech, které na sebe půso-
bí dialekticky. Jako všechny instituce, reprezentace, normy, 
významy či role i heteronormativita má svou historii a ne-
ustále se vyvíjí. Nelze ji ale nějak radikálně podvrátit. Exis-
tence záměrné i nezáměrné plynulé změny je „zabudována“ 
v dialektickém charakteru teorie institucionalizace i v sa-
motném mechanismu kontinuity institucí, který je závis-
lý na jazyku a srozumitelnosti jeho významů, proto tu vždy 
existuje určitý (de)konstruktivní prostor. Prostorový obrat 
v rámci sociálních a humanitních věd umožňuje lépe chá-
pat život lidí a nezanedbávat jeho prostorový rozměr. Geo-
grafická citlivost k hranicím, nejrůznějším vztahům napříč 
měřítkových úrovní a k samotné prostorovosti lidské exis-
tence může napomoci k pochopení i nesmírně složitých so-
ciálních procesů.

Prezentované výzkumné šetření a jeho analýza byly za-
měřeny na experimentální měření vnímané heteronormati-
vity ve vybraných prostorech z perspektivy neheterosexuá-
lů. Výsledky byly interpretovány vzhledem ke kontextualitě 
komfortu spojeného s vyjednávání neheterosexuální iden-
tity. V nejrůznějších veřejných a poloveřejných prostorech 
byla prokázána nestejná míra subjektivního komfortu spo-
jeného s  kontextuálním vyjednáváním neheterosexuální 
identity. V některých prostorech respondentům v rámci za-
chování jejich důstojnosti, bezpečí či pohodlí nezbývá než 
zapřít „svou neheterosexuální identitu“ a projevovat se „he-
terosexuálně“. V různých prostorech a časech jsou sexuální 
interakce různě kontextuální, a protože se lidská nehetero-
sexuální identita nevyvíjí lineárně, nikdy nemůže v rámci 
dominantně heteronormativní společnosti definitivně za-
vršit to, co je mnohdy nazýváno coming outem.

1 589 neheterosexuálních respondentů tohoto výzkumu 
subjektivně vnímalo „znevýhodnění“ v 15 z 19 prezentova-
ných typů prostorů. Robustnost vzorku sice nesupluje jeho 
nutně omezenou reprezentativitu, představuje však kvalit-
ní empirický podklad, jehož výsledky může upřesnit další 
výzkum. Jsem přesvědčen, že se jedná o příklad úspěšného 
využití kvantitativní metodologie v rámci queer teorie i šir-
šího studia prostorovosti sexuální identity. Výsledky v této 
práci naznačují, že „gay“ bary, kluby či kavárny nejsou queer 
prostory a sexuální norma v nich není dekonstruována, ale 
pouze nahrazena sexuální normou jinou.

Argumenty formulované v této práci mohou být kompe-
tentním způsobem využity pro implementaci nutných legis-
lativních či kurikulárních změn, které svými potenciálními 
politikami, vzdělávacími dokumenty či kampaněmi přispě-
jí ke zrovnoprávnění lidí heterosexuálních i neheterosexu-
álních orientací.

Zajistit rovnoprávný přístup všech lidí do všech veřej-
ných prostorů není ale možné za situace, kdy jak nehetero-
sexuálně, tak heterosexuálně orientovaní lidé, socializova-
ní v rámci sexuálně neegalitářské společnosti automaticky 
předpokládají, že je každý člověk heterosexuální. Zrovno-
právnit znamená zahrnout do obecného vědění, které je 
předmětem primární socializace, vědění s významy repre-
zentujícími akceptaci heterosexuálních i  neheterosexu-
álních identit. Jsou potřeba „noví princové, kteří milují 
prince“, „víly, jež věrně žijí s vílami“ a další příběhy, vzo-
ry, hodnoty, tedy i takové sdílené preteoretické vědění, kte-
ré z podstaty své existence pomůže upravit scénáře ve spo-
lečnosti a přípustné role tak, aby již nebylo samozřejmé, 
že toho, tu či tamto, jež tam nebo jinde potkáme, budeme 
automaticky považovat za heterosexuální. Jenom takto je 
možné dekonstruovat všeobecně opresivní charakter hete-
ronormativity vnímaný v nejrůznějších prostorových kon-
textech a umožnit stejnoprávný přístup všem, i těm, které 
nelze předem identifikovat, protože jejich jinakost nespočí-
vá ve viditelně čitelných znacích zapsaných na povrchu je-
jich těl. Neheterosexualita není nepřirozená, nepřirozenou 
je pouze činěna.
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Poznámky
1 Tento článek byl podpořen z grantu SVV č. 244–2672031 
na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2 Neheterosexuály rozumím všechny lidi, kteří se neiden-
tifikují heterosexuálně. Preferuji tento termín z důvodu, že 
je inkluzivní a politicky korektnější v porovnání s neustále 

se rozšiřujícím akronymem LGBT(IQA), který v češtině ne-
lze snadno vyslovit a který rovněž upřednostňuje na zákla-
dě pořadí písmen jedny zdánlivě fixní kategorie identit před 
jinými (např. L a G).
3 Výjimkou je její kniha Gender Trouble (1990), která vyšla 
ve slovenštině jako Trampoty s rodom (2003).
4 Z anglického slova negotiated (např. ve Valentine 1993).
5 Esencialistická a sociálněkonstruktivistická diskuse je na 
tomto poli stále poměrně živá, je ovšem potřeba připome-
nout, že se „esencialistům“ prozatím nepodařilo „esenci ho-
mosexuality“ potvrdit a navíc se jedná o potenciální etický 
problém (Jenkins 2010).
6 Aquamen, Bengáles, Colourplanet, eLnadruhou, gay.sku-
piny.org, Pratety, Honílek, STUD, Gejt, M -klub Lambda, 
býv. Gay iniciativa (skrze jejího člena), NetBoys.eu, iboys.
cz, 004.cz, Lesba.cz, Lesbanet.cz, Kluci z Budějic, Drbna.
cz, Holky v Brně, Charlie o.s., Czech Youth Queer Organi-
sation, Galibi, Gaynet.cz, Irideus, Queerparade Tábor, Hol-
ky Zlín, Ušáčkův svět, Valach, one4one, LUI, Moravští med-
vědi, Rozdilnerytmy.
7 Otázka zkráceně zněla: Nejprve se na fotku pozorně po-
dívej, zkus se do fotky „vžít“, jako kdybys tam byl/a (nejlé-
pe s partnerem nebo partnerkou). Do jaké míry by ses na 
místě uvolnil/a, sexuálně projevoval/a, podle své vlastní po-
třeby, kterou bys na místě pociťoval/a? Bodování tedy zá-
leží na tvé vlastní potřebě … je -li zcela naplněna, ohodno-
tíš 10 body).
8 Domnívám, že dokud prostor není označen za nehetero-
sexuální, ať diskursivně či jednáním, tak je podobně jako 
lidská sexuální identita považován za heterosexuální. Lze 
tedy s rezervou v podstatě hovořit o „vyoutovaných prosto-
rech“.
9 V  zájmu zachování anonymity byly tváře většiny osob 
anonymizované.
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