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Studentky Nikol Klučarovská, Kateřina 
Klofáčová, Kamila Malinovská a Petra 
Konečná připravily při příležitosti Noci 
vědců virtuální prohlídky vybraných 
ostravských památek. Po sejmutí QR 
kódu si můžete prohlédnout interiéry 
bývalého obchodního domu Ostravica-
-Textilia, nahlédnout do historie budovy 
dnešního rektorátu či objevit zajímavosti 
Slezskoostravského hradu. Na vycházku se 
tak můžete vydat virtuálně z tepla svého 
domova nebo pěšky, pěkně „po staru“ 
podle naší mapky. Seznamte se s kouskem 
ostravské historie i s prací studentek 
katedry dějin umění a kulturního dědictví.
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Student Eddie Knop 
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Zkušenost z Ameriky mě zbavila 
řady „strašáků“
O lehkostech i těžkostech studia 
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Milé studentky, milí studenti, milé kolegyně, 
milí kolegové, v tomto vydání OFFlinu otevíráme 
pomyslnou Pandořinu skříňku. Zcela vědomě 
a zodpovědně prezentujeme téma, u něhož jsme 
si velmi dobře vědomi, že patrně vyvolá řadu 
protichůdných reakcí a kontroverzí (ale proč 
vlastně?). Snažíme se přiblížit důsledky proměny, 
jíž v průběhu 20. a 21. století procházejí západní 
společnosti, které se mimo jiné týkají také otázek 
sexuální orientace a genderových identit, stejně jako 
společenských rolí a rovnosti mužů a žen. Snažíme 
se také osvětlit pojmy jako jsou feminismus nebo 
gender, vysvětlit rozdíl mezi genderem a pohlavím 
a také zpřehlednit poněkud zmatené pojmy pojící se 
s LGBTQ+.

Exaltované reakce, které tato témata vzbuzují 
nejen na sociálních sítích, nepatří na akademickou 
půdu, což ale neznamená, že by se zde neměla 
diskutovat. Snažili jsme se proto zohlednit mnoho 
úhlů pohledů a pootevřít dveře širší debatě, ideálně 
vedoucí k otupení předsudků a stereotypů vůči 
lidem s menšinovou orientací, ale třeba také vůči 
bezdětným ženám. Odhaduje se, že v naší společnosti 
žije až 15 % mladých lidí, kteří nějakým způsobem 
řeší svou odlišnou sexuální orientaci. Již jen proto je 
důležité dát najevo, že o jejich problémech víme, že 
univerzita (potažmo fakulta) je férovým a otevřeným 
prostorem, svobodným fórem, kde je každému 
hlasu popřáno sluchu a kde dochází k dialogu, věcné 
argumentaci bez vášní a agrese. Děkujeme proto 
každému, kdo byl ochotný se o své názory na tuto 
problematiku s námi podělit.

Na následujících stránkách předkládáme několik 
různých názorů a pohledů na gender, feminismus 
a aktivismus spojený s LGBTQ+ komunitou a tážeme 
se, zdali má své opodstatnění, či nikoliv. Zamýšlíme 
se nad tím, proč ve společnosti vyvolává téma 
genderových identit takové vášně a kontroverze. 
A protože jsme si vědomi, že problémy osobní 

a genderové identity za sebou skrývají především 
konkrétní lidské osudy, přinášíme autentické zpovědi 
lidí, kterých se debaty týkající LGBTQ+ minorit 
osobně dotýkají.

Přečtěte si skvělý rozhovor naší absolventky 
Žanety Kovářové se dvěma studentkami naší 
fakulty, které již sedm let žijí jako pár. Seznámíme 
vás s životním příběhem našeho studenta, který 
právě prochází tranzicí. Psycholožka Katarína 
Millová v rozhovoru vysvětlí, co pr ožívají mladí lidé 
během dospívání a jak důležitou roli ve zdravém 
psychickém vývoji sehrává sebeurčení, jistota, že se 
má člověk během dospívání o koho opřít i v případě, 
že se neidentifi kuje s pohlavím nebo rolí, kterou mu 
druzí přisuzují. Mimo hlavní téma tohoto čísla Vás 
zavedeme do Afriky i USA, kam se vypravili naše 
studentky a studenti, provedeme vás po ostravských 
kavárnách, a poradíme, kam si zajít na nejlepší kávu. 
Představíme vám naši absolventku Janu Malášek 
Šrubařovou a absolventa Jiřího Šimona a jejich cestu 
za úspěšnou kariérou. Nebudou chybět ani knižní tipy 
a mnoho dalšího.

Přeji Vám zajímavé čtení s otevřenou 
myslí a buďte OFFline!

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

A to není zdaleka všechno… 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V KVĚTNU 2022

Příští, jarní číslo by mělo být OHLÉDNUTÍM 

(doufejme, že ohlédnutím, a ne přítomnou 

realitou) ZA PANDEMIÍ COVID‑19. V epidemii, 

která nás provází téměř dva roky, sehrály svou 

roli také společenské a humanitní vědy a my 

se zaměříme na to v čem přesně. Podíváme se, 

co pandemie ukázala o stavu naší společnosti 

a demokracie. Z čeho bychom si měli vzít 

ponaučení, co na ní bylo pozitivní/negativní 

ve vztahu ke vzdělávání, ve vztahu k rodině, 

k našemu psychickému zdraví, ve vztahu k celé 

společnosti.

Filozof David Černím v rozhovoru 

nastíní, JAKOU ROLI V BOJI 

S PANDEMIÍ SEHRÁLY 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, proč podle něj 

tolik lidí podlehlo nejrůznějším 

dezinformacím a jak by se tomu dalo 

do budoucna předcházet a zda jsou 

to právě sociální sítě, které stojí za 

polarizací společnosti ve vztahu 

k očkování.

K nejméně proočkované skupině v tuto 

chvíli patří lidé do 25 let. Zeptáme se 

proto našich studentů, jaké důvody 

je vedly k tomu, aby se NECHALI ČI 

NENECHALI OČKOVAT. 

Psycholog prozradí, s čím se během své 

praxe setkává ve vztahu k pandemii, KDO 

BĚHEM PANDEMIE A PROČ NEJČASTĚJI 

VYHLEDÁVAL POMOC PSYCHOLOGA a proč se 

o některých psychických problémech spojených 

s pandemií málo hovoří. 

16.–23. 11. 2021 byly volby do malého 

senátu FF OU a my přineseme 

ROZHOVOR SE STUDENTKOU, 

ČI STUDENTEM, KTERÝ BUDE 

V SENÁTU REPREZENTOVAT 

STUDENTSKOU KOMORU a jako 

senátor bude součástí voleb budoucího 

děkana FF OU. V době vydání jarního 

čísla už bude jasné, kdo bude zastávat 

roli fakultního ombudsmana, kterého 

vyzpovídáme a představíme našim 

čtenářům.
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Jsme v osmnácti letech opravdu 

dospělí? Co všechno ovlivňuje 

naše dospívání a mladou 

dospělost, co je určující pro 

naše sebevědomí a jak ho může 

ovlivňovat naše genderová 

identita? O tom jsme si povídali 

s psycholožkou z katedry 

psychologie Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity Katarínou 

Millovou, která se v psychologii 

dlouhodobě zabývá obdobím 

vstupu člověka do dospělosti.

o LGBTQ+ 
Nebojme se

otevřeně hovořit

komunitě
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Dá se říct, že je člověk kolem 
dvacátého roku psychicky 

a vývojově hotový?
Určitě není a dalo by se říct, že 
s každou další generací čím dál tím 
méně. Ještě před třiceti lety z pohledu 
povinností a očekávání směřovala 
společnost mladého člověka mnohem 
více do dospělé role, než je tomu dnes. 
V psychologii hovoříme o takzvaném 
psychosociálním moratoriu, kdy se 
charakteristiky adolescence prodlužují. 
Z hlediska identity adolescence je typické, 
že se člověk hledá, kdo je, kam patří, 
hledá svou sociální skupinu a v tom 
počátku mladé dospělosti v mnohém 
experimentuje včetně svých sociálních 
rolí a interpersonálních vztahů. Naše 
ekonomicky vyspělá společnost to 
umožňuje. Ve srovnání například 
s ekonomicky méně rozvinutými 
společnostmi není na mladé lidi tak 
velký tlak být dospělý, tedy převzít 
závazky svých rodičů, nastoupit do práce 
a přinášet peníze. V naší společnosti je 
dítě poměrně dlouho ekonomicky alespoň 
částečně závislé na rodičích.

Říkáte, že i v tomto věku 
dochází k experimentování, 

k hledání své sociální role, vztahů. 
Dnes se hodně otevřeně hovoří 
o různých genderových identitách. 
Vždy platilo, že se mladý člověk 
hledal a klonil k určitým sociálním 
skupinám, subkulturám, dnes se 
hodně pozornost mladé generace 
obrací a identifikuje s různými 
genderovými identitami. Máte proto 
nějaké vysvětlení?
Je to celkově trend, protože se o této 
problematice hodně mluví na sociálních 
sítích a v médiích, v zahraničí na to téma 
vznikla řada seriálů, věnuje se tomu 
současná literatura. Je to dáno tím, že 
společnost je tomu více otevřená, dříve 
se LGBTQ+ komunita vůbec neřešila, 
před rokem 1989 byla dokonce až 
tabuizována. Až demokratický postoj 
společnosti umožnil se tímto tématem 
zabývat, LGBTQ+ komunita přestala být 

stigmatizována, což má velký vliv na 
individuální identitu člověka.

Jak moc je důležité pro 
vývoj člověka, aby se 

nějakým způsobem identifikoval 
v té genderové rovině, jak to může 
narušit vývoj člověka, pokud je 
jeho genderová identita nějakým 
způsobem potlačována?
Narušit to může velmi významně. Až 
15 % adolescentů řeší otázku příslušnosti 
k genderové menšině. U ostatních, 
kteří například vyrůstají v rodině, kde 
jsou tyto otázky tabuizovány nebo je 
na ně stereotypně nahlíženo, se mohou 
otázky genderové identity dostavit 
i později. Velmi negativní dopad nastává 
v okamžiku, kdy o svých pocitech nemůže 
adolescent otevřeně hovořit v rámci 
rodiny. V takovém případě může dojít 
k uvědomění si odlišné genderové identity 
až po vymanění z rodinného prostředí. 
Popřípadě jsou jedinci, kteří se snaží 
se svou identitou všemožně bojovat, 
potlačovat ji, což často vede k psychickým 
nebo i zdravotním problémům, s čímž 
se psychologové v praxi setkávají. S čím 
se setkávám já u svých studentů, je 
narůstající podíl lidí, kteří řeší přípravu 
na operativní změnu pohlaví. To je téma, 
které se ještě před deseti lety u mých 
studentů téměř vůbec neobjevovalo. Nyní 
to téma docela rezonuje.

Setkala jsem se s názorem 
rodičů střední a starší 

generace, která projevila obavy, že 
právě ona společenská otevřenost 
k genderovým menšinám vybízí 
k mnohem většímu experimentování 
s identitou u dospívajících, což 
nevnímají jako pozitivní. Některé 
genderové minority vnímají 
v podstatě jako subkultury, k nimž 
se adolescenti kloní účelově. Je 

znepokojení rodičů nějak oprávněné 
z hlediska zdravého vývoje jedince?
Pro zdravý vývoj každého jedince je určitě 
dobré, aby rodiče s dětmi o tomto tématu 
otevřeně hovořili. Je třeba si uvědomit, 
že každý byl svého času puberťák, který 
má tendenci se vymezovat vůči rodičům. 
Podle mě je podstatné, aby se o genderu 
a LGBTQ+ komunitě hovořilo i ve 
školách, aby byly nějakým způsobem 
součástí osnov, což se někde už okrajově 
děje s různou mírou úspěšnosti. Jakmile 
se toto téma stane oficiálním, běžným, 
nebude zde prostor pro formu odporu 
či opozice. Pokud se jedinci LGBTQ+ 
komunity stanou běžnou součástí 
společnosti bez odsuzování majoritou, 
snížíme počet nejrůznějších tabu 
a předsudků, přestanou to dospívající 
vnímat jako vymezování se vůči 
většinové společnosti, vůči rodičům. 
Zkrátka jakmile LGBTQ+ komunita 
bude brána jako naprosto běžné téma 
z hlediska společnosti, rodičů či školy, 
ztratí punc vzdorovitosti a stane se 
součástí běžného života.

Můžeme si říct ty nejčastější 
škodlivé stereotypy, které se 

šíří kolem sexualních menšin a které 
mohou mít velmi negativní dopad na 
vývoj člověka, pokud zaznívají přímo 
v rodině nebo v tom bezprostředním 
okolí?
Určitě nejčastější je vyhraněný postoj 
vůči homosexuálům, kterým se často 
dávají různé pejorativní přezdívky, 
popřípadě se stereotypizují, přisuzuje 
se jim určitý způsob chování či vzhled. 
Obecně všechny předsudky jsou velmi 
škodlivé. V současné době lze už 
u mladších ročníků vysledovat určitou 
otevřenost, kdy už i jejich rodiče jsou 
k tomuto tématu tolerantnější a dochází 
k transgeneračnímu přenosu. Před rokem 
1989 bylo jakékoli vychýlení z normy 
vnímáno poměrně negativně, což se 
částečně přenášelo z generace rodičů i na 
generaci jejich dětí. I z toho důvodu byl 
náš postoj odlišný ve srovnání se zeměmi 
západní Evropy nebo USA, kde také 

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

 »

potlačování 

identity často 

vede k psychickým 

nebo i zdravotním 

problémům
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panují určité rozdíly, ale ve většině z nich 
jsou různé genderové minority vnímány 
mnohem otevřeněji a tolerantněji, což 
u nás teprve začíná.

Co je ve vývoji člověka/dítěte 
nejvíce určující pro rozvoj 

zdravého sebevědomí?
To je hodně široká otázka, protože obecně 
se mluví o sebevědomí, v psychologii 
hovoříme o sebehodnocení a vztahu 
k sobě samému z emočního hlediska. To 
znamená, jak se vnímám, jaký mám ze 
sebe pocit, to je ta emoční rovina. Pak je 
zde rovina kompetencí, například zda 
mám nějaké dovednosti, jak vycházím 
s vrstevníky, nebo zda umím řešit 
problematické situace. A v neposlední 
řadě je zde můj vztah k mému tělesnému 
sebepojetí, což je zejména v období 
adolescence poměrně klíčové. Důležitou 
roli ovšem hraje, jak se rodiče chovali 
k danému jedinci v období dětství. Zda ho 
podporovali ve zvládání problematických 
situací, zda mu dávali najevo, že ho 
mají rádi, anebo ho potápěli, shazovali, 
svou lásku něčím podmiňovali… 
Během adolescence vstupuje dítě do 
vrstevnického vztahu, kdy už má za 
sebou nějakou základní zkušenost 
právě z rodiny. V adolescenci dochází 
ke srovnávání s vrstevníky a hledání 
vzorů, k nimž mladí lidé inklinují a které 
u dospívajících hrají významnou roli. 

Mohou to být právě různé komunity, herci, 
sportovci, aktivisté atd. Pro dnešní dobu 
jsou však stěžejní sociální sítě a to, jak a co 
se na nich prezentuje. Zkušenost mladého 
člověka je ještě poměrně omezená 
na to, aby si v plné míře uvědomil, že 
například dokonalé tělo je iluze. Jedním 
z úkolů rodičů je proto také narovnávat 
realitu, ukazovat nedokonalosti, aby 
v pozdějším věku nedocházelo k různým 
problémům a poruchám. Ne vždy se to 
daří, protože vliv rodiče v adolescenci 
poměrně strmě klesá, ale důležité je, 
aby dítě mělo z minulosti zkušenost, že 
toho mnoho zvládlo, že se mu povedla 
řada věcí, že ne všechno je takové, jak se 
prezentuje na sociálních sítích. S tímto 
vědomím bude schopné ustát případnou 
kritiku vrstevníků v období dospívání. 
Adolescence je totiž věk, kdy jsou 
dospívající k sobě samým i k jiným lidem 
velmi kritičtí, a na to by dítě mělo být 
z rodiny připravené.

Dalo by se ve zkratce říct, že 
pokud přijmu své tělo se všemi 

jeho nedokonalostmi či menšinovou 
genderovou identitou, tak mě to 
posune k tomu být více sebevědomá/ý 
ve všech oblastech života?
Určitě ano. V adolescenci se tělo stává 
základem sebehodnocení a od toho se pak 
odvíjí spousta dalších složek v hodnocení 
sebe sama. Určitě platí, že pokud je 

adolescent spokojený se svým tělem, 
tak postupně přijde k tomu, že se má rád 
takový, jaký je, se všemi nedokonalostmi, 
a to je velmi důležitý faktor pro zdravé 
sebevědomí.

Čeho by se měl každý rodič 
vyvarovat. Vy jste to už 

nakousla, ale co by ze strany rodičů 
nemělo nikdy zaznít?
Děti by se měly podporovat a být si 
vědomi toho, že je rodiče mají opravdu 
rádi. Velmi škodlivá je tak zvaná 
podmiňovaná láska – mám tě ráda, jenom 
když máš dobré známky, nebo když si 
hodný apod. Na druhou stranu, zcela 
nekritický přístup a adorace dítěte je pro 
jeho rozvoj úplně stejně škodlivá jako 
absence jakékoli podpory. Důležitá je zlatá 
střední cesta, kdy si dítě zažije i neúspěch, 
s tím, že příště se to už povede, když se 
třeba bude více snažit. Když například 
dítě dostane špatnou známku, nemělo 
by se mu spílat, že je hloupé, ale ani 
označit učitele za špatného. Prostě je třeba 
dítěti vysvětlit, že se musí lépe připravit 
a motivovat ho, ukázat, že to zvládne, 
když vynaloží určité úsilí, protože nic 
nepadá samo od sebe do klína. Tím 
docílíme z velkého podílu realistického 
hodnocení sebe sama.

(?)

(?)

(?)
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Feminismus, gender, LGBTQ+ 

komunita – čtyři slova, jež spolu nejen 

souvisí, ale hlavně ve společnosti 

vyvolávají mnoho kontroverzí 

a vášní. Proč tomu tak je? Proč jsou 

lidé bojující za práva genderových 

menšin obviňováni z „bezuzdného 

a nezodpovědného liberalismu“, jak 

dalece je toto tvrzení oprávněné? 

Pokusíme se dokázat, že otevřená, 

kultivovaná diskuze kolem výše 

zmíněných témat rozhodně patří nejen 

na akademickou půdu, ale měla by 

se šířeji otevřít i ve společnosti a na 

politické scéně. Pojďme si rozebrat, 

z čeho negativní emoce pramení a proč 

široká veřejnost pohlíží na feminismus 

a gender se skepsí jako na něco, co 

by rozhodně nemělo být předmětem 

bádání či studia. 

vykonstruovat, 
Identitu nelze 

potlačitjen

› text Nela Parmová
› ilustrace Helena Hankeová
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Je s podivem, že něco tak zásadního 

jako naše postavení ve společnosti, 

jak na nás jako na jedince pohlíží 

okolí, do jaké společenské role 

nás staví či jak naše individuální 

identita zapadá, nebo nezapadá do 

společnosti, je něco, co si v očích 

většinové společnosti nezasluhuje 

velkou pozornost. Přitom každý 

jednotlivec je esenciálním základem 

lidského společenství, jehož osobní 

identita strukturuje společnost 

jako celek. Lze namítnout, že život 

každého člověka je daný podle toho, 

zda je muž či žena a netřeba nad 

tím vést dlouhé diskuze. Problém je 

v tom, že z každého zdánlivě jasného 

života se může stát solidní hlavolam 

v okamžiku, kdy přestaneme zapadat 

do rámcové představy vytýčené 

naším okolím, kdy se necítíme být 

identifikovaní s rolí či pohlavím, 

které nám druzí přisuzují. A v tomto 

ohledu se zdaleka nemusí jednat jen 

o příslušníky menšinové komunity 

Diskuze na sociálních sítích jsou 
mnohem „hlasitější“ a radikálnější, 
než je tomu ve skutečnosti. 
Z nich by se mohlo zdát, že věk 
„heterosexuálního bílého muže“ se 
chýlí ke konci. Muži ale stále výrazně 
dominují jak ve světové politice, 
tak v obchodu či ve vědě. Mnozí se 
domnívají, že podmínky rovnosti 
jsou nyní nastaveny nejvyváženěji, 
nejspravedlivěji a nejdemokratičtěji 
v celých dějinách naší euroatlantické 
civilizaci. Jenomže pořád ne zcela 
rovnocenně, což dokazují mnohé 
statistiky. 

{
LGBTQ+. Podobné společenské 

vykořenění, stres a frustraci 

může pociťovat kterákoliv žena 

či muž, jakmile se její nebo jeho 

osobní identita neidentifikuje se 

společenským očekáváním a tradičně 

nastavenými rolemi (typicky 

například nebýt matkou).

Větší míra svobody, vzdělání 

a demokratizace společnosti nutně 

vede k proměnám společenských 

rolí, protože kladou větší důraz na 

individualitu člověka. Ekonomický 

růst pak zase klade důraz na výkon 

každého jedince. To všechno jsou 

dohromady jevy, které sociologové, 

filozofové, ekonomové ani 

psychologové nemohou nechat bez 

hlubšího prozkoumání, neboť s sebou 

přináší celou řadu změn výrazně 

formujících naši západní společnost. 

Tyto interdisciplinární přístupy 

vedou k jednotnému zastřešujícími 

přístupu, kterým jsou genderová 

studia.

›
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Feminismus je v naší společnosti 

stále vnímán poměrně pejorativně, 

přitom řada mužů a žen vůbec 

netuší, že svými názory a postoji jsou 

vlastně feministy a feministkami. 

Feminismus totiž není boj žen proti 

mužům, jak se zjednodušeně traduje, 

ale snaží se definovat a revidovat 

společenské role a potřeby žen 

i mužů, aby docházelo k vzájemné 

rovnocennosti. Právě rovnocenné 

postavení ve společnosti však 

naráží na mnohá úskalí, zejména 

v okamžiku, kdy dochází k nabourání 

rigidně nastavené mužské a ženské 

role a jejich atributů. „Existují 

i mužská hnutí, která poukazují 

na své znevýhodněné postavení 

ve společnosti týkající se třeba 

povinnosti nastoupit do války, kdy 

jsou jejich životy chápány jako méně 

hodnotné než životy žen, nebo menší 

pravděpodobnost přidělení dítěte při 

rozvodu. Řešením je propojení těchto 

hnutí s feminismem, protože tradiční 

a omezující pojetí maskulinity 

a feminity škodí nejen ženám, ale 

právě i mužům,“ uvádí Michaela 

Dudová, studentka filozofie.

Feministické hnutí pak otevřelo 

otázku genederové identity, která je 

proměnlivá a vždy je determinovaná 

společenským kontextem a kulturou 

(a zahrnuje typické role, chování 

a vlastnosti, které jsou s pohlavím 

spojeny. Více o rozdílech mezi pojmy 

{
{

gender a pohlaví naleznete v textu 

Barbory Kalinové na straně 13). 

V důsledku nejrůznějších politických, 

ekonomických, kulturních a dalších 

vlivů dochází k většímu důrazu na 

individualitu jedince, čímž se do jisté 

míry narušila tradičně podmíněná 

sociální homogenita naší společnosti 

v jednoduchém binárním rozdělení na 

muže a ženu na základě biologického 

pohlaví a z toho vyplývajících rolí. 

V současné, velmi pestré a komplexní 

společnosti toto jednoduché dělení už 

zdaleka nestačí. A to je další kapitola, 

která do značné míry pochopitelně 

znepokojuje řadu konzervativněji 

smýšlejících lidí, nicméně nelze se 

tvářit, že se jedná o uměle vytvořený 

konstrukt liberální intelektuální 

menšiny, protože tomu tak není. 

Je to důsledek mnoha politických 

a společenských i medicínských 

faktorů, které otevřely dveře k větší 

svobodě v určení osobní identity 

každého člověka. Byť se někteří snaží 

před lidmi s minoritní genderovou 

identitou zavírat oči, tvářit se, že 

neexistují, oni nezmizí. Budou zde 

žít stále a my bychom tento fakt 

měli ve všech ohledech přijmout 

a respektovat, ať se nám to líbí  

nebo ne.

64 genderových identit, 
je to vůbec možné?
Otázky pohlaví a společenských rolí 

jsou základem každé feministické 

teorie, ale málokdy si je klademe, 

navíc jsou povětšinou stále chápany 

velmi zjednodušeně. Koncept genderu 

a pohlaví dále tyto teorie rozvíjí. 

Definice 64 menšinových identit 

naznačuje, že problém a potřeba 

zabývat se vlastní identitou ve 

společnosti narůstá. Některé zdroje 

identifikují až 71 menšinových 

identit, které se hojně tematizují také 

v umění a kultuře (zejména ve filmu 

a literatuře). 64 genderových identit 

není výsledkem obskurní potřeby 

akademické obce definovat každou 

jinakost, ale logickým důsledkem 

velké společenské proměny 

a přirozené variability spojené 

s osobní identitou každého jedince. 

Nicméně je pravdou, že vzniká příliš 

mnoho abstraktních pojmů, v nichž se 

reálně málokdo vyzná.

K definici mnoha identit měla 

značný vliv i moderní medicína, která 

už od roku 1930 dokáže operativně 

změnit pohlaví. U dětí, jejichž 

primární pohlavní znaky nejsou po 

narození jednoznačně vyvinuty, 

dodnes dochází ještě v kojeneckém 

věku k poměrně invazivním operacím 

upravujícím jejich pohlaví. Tento 

z etického hlediska nepřijatelný 

zákrok se může týkat jednoho dítěte 

ze dvou set narozených intersex 

jedinců. Přestože nejrůznější hnutí 

bojují o zákaz těchto operativních 

zákroků, jsou stále legální. O pohlaví 

novorozence tak rozhoduje lékař 

na základě jednoduchosti zákroku 

a kulturní oblasti. U intersex jedinců 

tak dochází k vážnému narušení 

Feminismus zdaleka není jen boj za ženská práva

 »
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Muž a žena už nestačí
Gender relativizuje biologický 

determinismus a tím se stává trnem v oku 

každého, kdo chápe člověka pouze jako 

muže a ženu tvořící základní kameny 

konceptu tradiční rodiny. Muž a žena 

představují základní princip člověka 

jako biologického druhu a všechny 

odchylky mohou být narušením tohoto 

nejzákladnějšího principu. Ovšem jakékoli 

odchylky od společenské normativity 

nejsou progresivistickým konstruktem, 

ale přirozenou variabilitou, která zde 

byla vždy přítomná. Dosud však nebyl 

prostor pro sebevyjádření, popřípadě byly 

jakékoliv odlišnosti tabuizovány či dokonce 

stigmatizovány. Svobodná a demokratická 

společnost prostor pro sebevyjádření nabízí, 

ovšem u poměrně konzervativně nastavené 

přirozené identity (někteří interesex jedinci 

hovoří o mrzačení genitálií), kdy teprve 

během dospívání začíná tělo reagovat, často 

v rozporu s přiděleným pohlavím. Nejen 

na základě těchto zkušeností se ukazuje, 

že primární pohlavní znaky zdaleka nejsou 

určující pro naši identitu a z toho vyplývající 

společenskou roli. To, kým jsme, je výsledek 

celé řady faktorů, počínaje milionem 

kombinací chromozomů, hormonů, 

konče psychickým nastavením každého 

jedince, což dohromady vytváří jedinečný 

neopakovatelný koktejl, který je podstatou 

každého člověka a na jehož základě určuje 

svou vlastní identitu, jež je dále významně 

formována v interakci s okolím. Navíc 

společenské i ekonomické nároky se rovněž 

mění, a ne každý je ochotný či spíše schopný 

je naplnit (například být matkou, nebo 

otcem, byť biologicky tomu nic nebrání).

české společnosti naráží na tradiční hodnoty 

podpořené kolektivní historickou zkušeností 

a kořeny křesťanství uznávající pouze 

muže a ženu. Vždy tedy bude převažující 

část společnosti, která se bude opírat 

o náboženství, tradici a kořeny minulosti, 

což je třeba zdůraznit, že je zcela v pořádku. 

K bezproblémové koexistenci všech 

možných skupin obyvatel je nutné zbavit se 

předsudků a nalézt vzájemný respekt, jenž 

bohužel mnohdy schází. „Nedomnívám se, 

že role mužů a žen v rodině je ohrožená, je 

to institut, který trvá staletí a trvat bude, ale 

také nejsem zastáncem převracení významů 

slov, od nějž již nebývá daleko k newspeaku,“ 

dodává literární vědec Karel Střelec.

A tím se dostáváme ke klíčovým 

otázkám, které stojí za odsouzením mnoha 

feministických hnutí a genderových studií: 

co bychom tedy měli stavět výše? Osobní 

identitu a její preference nebo zájem 

společnosti, která staví na ověřených 

hodnotách a tradicích? Má každý z nás 

nějakou osobní odpovědnost vůči celku 

na úkor svých vlastních potřeb a identity? 

Není odmítání například tradiční mateřské 

či otcovské role jen projevem sobectví? 

Sociolog Karel Hlaváček se domnívá, že 

pokud by se většinová část lidí začala 

chápat jako neodpovědná vůči společnosti, 

společnost se rozpadne. Na druhou stranu 

nelze odpovědnost vůči celku vynucovat 

tradicí. Gayové i lesby chápou základní 

odpovědnost vůči společnosti, kterou je 

zplodit a vychovat potomky (k tomuto 

veskrze kontroverznímu tématu více na 

strana 20).

{



Míra nedůvěry, předsudků a stereotypů 

vůči všemu, s čím nemáme osobní 

zkušenost, je vysoká a jen velmi těžko 

se vyvrací. Část veřejnosti zneklidňuje 

také aktivismus spojený s LGBTQ+ 

komunitou, k němuž se v současnosti 

hlásí řada mladých lidí, kdy si mnohdy 

nárokují absolutní svobodu individua 

a nezřídka nepřipouští jakoukoliv 

společenskou diskuzi nebo dokonce 

odlišný (konzervativně tradiční) 

názor. Názorová nekompromisnost 

některých aktivistů šířící se zejména 

sociálními sítěmi znechucuje část 

veřejnosti a LGBTQ+ komunitě nedělá 

dobrou službu. Společenská diskuze 

je samozřejmě na místě a lze si klást 

otázku, kde jinde než na univerzitě 

by měla zaznívat názorová pluralita 

na nejrůznější aktuální společenská 

témata. (Více o odvrácené straně 

aktivismus jsme psali v OFFline 

podzim 03/2020, strana 8). „Za škodlivý 

Práva žen v posledních 100 letech 
výrazně vzrostla. Ženám nejsou 
upírány oblasti, v nichž se tradičně 
dominantně uplatňují muži, jako je 
politika, podnikání, akademická sféra, 
sport, nicméně dvojí břemeno ženám 
v drtivé většině zůstalo. „Ženám je 
biologicky dané rodit a následně kojit. 
Nemá však geneticky zakódované 
vaření, starost o starší děti či vedení 
domácnosti. Také není nijak biologicky 
dané, že muži vydělávají více peněz, 
rozhodují nebo obsazují vedoucí 
pozice. To jsou očekávání společnosti, 
mocenské struktury, které jsou 
dlouhodobě tradované a upevňované,“ 
dodává socioložka Nicole Horáková 
Hirschler.

{ pokládám přirozeně aktivismus, který 

se transformoval v radikální revoluční 

hnutí hlásající teorii intersekcionality 

či principy kolektivní viny 

a prosazující tzv. ‚cancel culture‘. 

Toto již není upozorňování na 

genderové a jiné menšiny, ale pokus 

o etablování totalitních praktik 

včetně ideje, že bílí heterosexuální 

muži by snad měli pociťovat jakousi 

abstraktní ‚vinu‘; tedy jde o xenofobii 

a rasismus naruby. Většinová 

společnost si nechává zasahovat 

do způsobu života na základě idejí 

minoritních genderových identit. 

To se bohužel začíná dít – nemám 

na mysli jen zavádění genderově 

neutrálních toalet, ale například 

i jazykovou politiku. Rušení oslovení 

dámy a pánové v řadě aerolinek 

nebo nesmyslný tlak na odstranění 

generických maskulin,“ domnívá se 

Karel Střelec.

Aktivismus rozdělující společnost
Společenská otevřenost vůči 

LGBTQ+ komunitě vzbuzuje navíc 

u části populace nepochopení, 

protože nemá pocit, že by v 21. století 

docházelo v naší poměrně liberální 

a demokratické společnosti k jakékoli 

stigmatizaci sexuálních menšin. Řada 

příkladů však dokazuje, že k určitému 

nesmyslnému druhu bezpráví 

dochází, proto má aktivismus za 

práva LGBTQ+ komunity stále své 

opodstatnění (viz rozhovor na 

straně 17). „Každá forma aktivismu 

by ale měla mít jasně definovaný účel, 

informační a vzdělávací charakter 

a měla by vyzývat k diskuzi. Každý 

aktivismus může pomáhat i škodit 

zároveň. Hranice je podle mého velmi 

tenká,“ soudí Zuzana Piskořová, 

studentka katedry filozofie.

‹

 »
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„Veřejnost má tendence pohlížet na ‚tradiční‘ 
společnost a minulost prizmatem současného 
genderového diskurzu, což není možné, protože 
genderová identita je společensky a kulturně 
podmíněna a tudíž proměnlivá. V evropské 
historii známe jednak matriarchální společnosti, 
jednak se v umění i literatuře setkáváme se 
zcela odlišným vnímáním genderové identity. 
Například ve středověké literatuře, výtvarném 
umění a mystice se relativně často objevuje 
koncept Krista jako bezpohlavní, genderově 
neutrální bytosti, nebo která recipientu za 
jistých okolností dovolovala vnímat jej jako 
muže nebo ženu (např. matku), což může být 
pro moderního ‚konzumenta‘ umění nečekané 
a dosti zvláštní,“ uvádí historička umění Daniela 
Rywiková

Upírání některých práv nebo 

vnucování společenských rolí 

může být pro řadu osob stresující 

a psychicky velmi vyčerpávající. 

Takovou situaci nejlépe demonstruje 

příběh, konkrétní lidský osud. 

Smutným příběhem může být 

například i osud Boženy Němcové, 

z jejichž nejbližších v rámci rodiny 

nebyl šťastný pravděpodobně 

nikdo. Dovolím si jeden konkrétní 

osobní příběh, s nímž jsem občasně 

konfrontována, vždy když potkám 

svého ne vždy střízlivého kamaráda 

z dětství bloumajícího bezcílně 

ulicemi. Jeho příběh je prostý. 

Když mu bylo osmnáct, jeho otec 

opustil jeho i manželku s tím, že je 

homosexuál, syn je dospělý, takže 

ho už jako otce nějak zásadně 

nepotřebuje a on si konečně 

může začít žít život tak, jak by ho 

Děkuji Bc. Michaele Dudové, 
dr. Karlu Hlaváčkovi, dr. Karlu 
Střelcovi, dr. Nicole Horákové 
Hirschler, dr. Daniela Rywikové 
a Bc. Zuzaně Piskořové za zajímavé 
úvahy, které mi k tomuto tématu 
poskytli, byli mi velkou inspirací 
a jejich odpovědi podnětem 
k zamyšlení. Zároveň mi poskytli 
fundamentální základ, abych toto 
téma mohla zpracovat. 

žil, kdyby nebyl dotlačen do své 

společenské role spořádaného 

manžela v heterosexuálním svazku. 

Destruktivní dopad na všechny 

zúčastněné je zřejmý.

Obavy z toho, že si mladí lidé 

v důsledku otevřenosti vůči LGBTQ+ 

komunitě svou identitu vykonstruují 

v kontextu výše uvedeného, naprosto 

neobstojí. Každá vykonstruovaná 

identita může zapříčinit velmi 

nešťastný život, takže proč by to 

někdo dělal? Každý totiž dřív nebo 

později (třeba i po nějaké krátké době 

experimentování, jež k dospívání 

zkrátka patří) svou pravou identitu 

odhalí. Je jen na nás, jak tolerující 

a respektující k sobě všichni navzájem 

budeme, abychom společně tvořili 

fungující a pro každého svobodnou 

a demokratickou společnost.

Identitu nelze vykonstruovat aneb nešťastný 
konec jedné šťastné rodiny{ {

‹

Tzv. Gerokreuz z 10. století v katedrále sv. Petra v Kolíně nad 
Rýnem. Foto: Wikimedia Commons

 ∆
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Heterosexualita
U těchto jedinců se sexuální 

a emocionální touhy orientují 

výhradně na opačné pohlaví. 

Sami sebe identifikují jako muže 

nebo ženu. Tato orientace je 

nejrozšířenější a mimo lidský 

svět je nejběžnější u zvířat, 

protože jejím hlavním účelem 

je reprodukce. Heterosexuálové 

nemají znaky opačného pohlaví. 

Vlajkou této orientace jsou 

černobílé pruhy.

{

Homosexualita
Homosexuálové cítí romantickou 

a intimní přitažlivost k jedincům 

stejného pohlaví. Homosexuál muž 

se nazývá gay a orientuje se na muže. 

Homosexuál žena se nazývá lesba 

a preferuje ženy. Dříve byla tato 

orientace považována za duševní 

onemocnění, v roce 1992 vyřadila 

Světová zdravotnická organizace 

homosexualitu ze seznamu nemocí. 

Případy párování stejného pohlaví 

lze vypozorovat i v přírodě. Původní 

význam anglického pojmenování 

,gay‘ znamená veselý. Vlajka 

hrdosti gayů a lesbiček je duhová. 

Barvy symbolizují rozmanitost 

homosexuálů.

Jak se zorientovat 
v orientacích?
Pro běžného člověka není snadné se zorientovat ve všech 

minoritních sexuálních orientacích a genderových identitách. 

Naše studentka Anna Břenková z katedry sociologie se pokusila 

sestavit přehled orientací a identit, s nimiž se můžeme ve svém 

okolí setkat, popřípadě o nichž se dočítáme v médiích.

› text Anna Břenková, studentka 
                 3. ročníku sociologie

 »
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Asexualita
Asexuál necítí erotickou touhu k žádnému 

pohlaví. To ale neznamená, že představitelé nejsou 

sexuálně aktivní, sexuální akt si nezakazují, ale 

nevzniká ani jeho potřeba. Asexuálové rovněž 

nemusí toužit po romantickém vztahu. Existuje 

více druhů asexuality v závislosti na absenci 

určitých aspektů. Patří mezi ně: aromantik, kde 

je nepřítomnost romantické přitažlivosti. Dále 

biromantik, který cítí romantickou lásku ke dvěma 

pohlavím. Heteroromantik je romantický protějšek 

heterosexuála, podobně homoromantik jako 

romantický protějšek homosexuála a panromantik 

je romantický protějšek pansexuála.

Nebinarita
Nebinární identita je známá také pod názvy 

genderqueer či genderově diverzní/expanzivní. 

Řadí se zde jedinci, kteří se nepovažují za muže 

ani ženu, stojí tak mimo genderovou binaritu. 

Jejich identita je nejistá či překrývající se (třetí 

gender, bezpohlavní, nebo také mnohopohlavní). 

I zde se rozlišují druhy nebinarity: genderfluidní 

osoby jsou otevřené všem identitám a nejsou fixně 

příslušníky jednoho genderu. Druhým typem 

jsou agenderové osoby, které naopak odmítají 

být součástí jakéhokoliv genderu. Představitelé 

si říkají ,oni‘. Snaží se o genderově neutrální 

jazyk, kdy nejsou dominantní mužské, ani ženské 

rody. Barvy jejich vlajky představují různé typy 

nebinárních osob.

Bisexualita
Bisexuálové navazují romantické a intimní vztahy 

s oběma pohlavími – s muži i ženami. Bisexuálové 

mají své symboly a mimo jiné i svůj den hrdosti, 

který připadá na 23. září. Vlajku tvoří purpurová, 

levandulová a královsky modrá barva.

Intersexualita
Intersexuálové mají odlišné vnitřní nebo vnější 

pohlavní orgány oproti typicky mužským 

a ženským. Jedná se většinou o kombinaci 

mužských a ženských pohlavních orgánů. Kvůli své 

rozmanitosti intersexuálové rozlišují čtyři skupiny. 

První kategorie s názvem XX, 46 intersexuál se 

vyznačuje ženským chromozomem, disponuje 

dělohou i vaječníky, avšak jejich pohlavní orgány 

jsou neurčité,nebo mužské. Další skupina XY, 46 

intersexuál je známá mužskou genetikou, ale pohlavní 

orgány buď nejsou vyvinuté, nebo se pohybují na 

hranici mužských a ženských znaků. Následuje 

ovotestikulátní intersexuál, u kterého nejsou genitálie 

jednotné. Může mít část mužskou, ženskou a také 

nejednoznačnou. Poslední kategorií je komplexní 

intersexuál, jehož chromozomy jsou jednopočetně 

zvýšené nebo snížené. Tento typ intersexuála nemá 

rozporné pohlavní orgány, ale genetika určuje jeho 

hormonální stav a pohlavní vývoj. Kruh na vlajce 

intersexuálů symbolizuje úplnost.  ∆
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Gender, 

Spousta lidí si stále není jistá, co 

se pod pojmem „gender“ skrývá 

a proč je dobré se mu věnovat. 

Bouřlivé debaty vyvolávají 

negativní konotace – panující mýty, 

nepřesné interpretace, předsudky 

a neopodstatněné obavy rozdělují 

společnost. Je gender synonymem  

ke slovu pohlaví? Přispívají 

genderové identity k rozpadu 

tradiční rodiny? Můžeme měnit svůj 

gender podle nálady? 

a nerovnosti
pohlaví 
ve společnosti 
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Mnozí si mohou myslet, že pohlaví 
a gender je totéž, ale ve skutečnosti mezi 
nimi panuje značný rozdíl. S biologickým 
pohlavím se rodíme. Je určováno na 
základě pohlavních chromozomů 
a vnějších a vnitřních genitálií. Procesem 
socializace si následně osvojujeme určitý 
druh chování, přijímáme zvyky a role, 
které jsou spojovány s mužským či 
ženským pohlavím. Traduje se například, 
že muži bývají od přírody větší a silnější, 
proto se od nich očekává nezávislost 
a dominance. U chlapců tak bývá běžné, 
že nenosí šaty, nehrají si s panenkami, 
jsou agresivnější a v dospělosti zastávají 
roli živitele a hlavy rodiny. Ženy jsou 
naopak klidnější, poslušnější, empatické 
a byla jim dána do vínku schopnost 
rodit děti, k čemuž se váže péče a starost 
o domácnost. Právě tyto charakteristiky 
získávané v průběhu života utváří naši 
genderovou identitu. Nelze ale říci, že by 
sociální prostředí bylo jejím výhradním 
činitelem. Oba faktory, genetické 
i sociální, působí současně a vzájemně se 
více či méně ovlivňují.

K nabourání tradičního 
esencialistického pohledu na pohlaví 
a role s ním svázané přispěla v roce 1949 
francouzská filozofka a spisovatelka 
Simone de Beauvoir, která ve svém 
díle Druhé pohlaví uvedla, že „ženou se 
člověk nerodí, ale stává“. Vedle sociální 
konstrukce pohlaví upozornila i na 
skutečnost, že mezi muži a ženami 
existují kulturní a společenské rozdíly 
ovlivňující jejich společenské postavení. 
Na Beauvoir svou knihou Gender Trouble 
navázala americká filozofka Judith Butler. 
Gender je podle ní zejména to, co děláme, 
nikoli to, kdo jsme. Zkrátka neustále 
námi opakované činnosti považované 
za typicky „mužské“ nebo „ženské“ 
nejsou determinovány přírodou, ale 
pramení z výchovy a veškerých sociálních 
interakcí, které nás formují. Kromě 
zaryté představy o genderu zpochybňuje 
klasické pojetí sexuality. K nevoli 
mnohých se Butler nechala slyšet, že 
gender a sexualita nejsou univerzální 
a omezovat se na binaritu nestačí.

Podpoří připuštění tohoto faktu 
rozpad společnosti?
Lidé zpochybňující význam genderu 
hlasitě upozorňují na popření 
dosavadního hierarchického uspořádání, 
ničení tradičních hodnot a sexuální 
menšiny, feminismus či gender označují 
za výdobytek moderní společnosti. Svými 
výroky záměrně odrazují veřejnost od 
přijetí skutečnosti, že si jsou muži a ženy 
rovni, že kromě čistě mužské a ženské 
identity existují také další a že je legitimní 
i jiná než heterosexuální orientace.

Argument, že „menšinové identity 
nejsou přirozené“ a že „jsou proti 
přírodě“ neobstojí. V podcastu Prostor X 
sexuoložka Hana Fifková, která od 
90. let pracuje s transsexuály (přesněji 
transgender lidmi), zmiňuje, že tato 
vývojová anomálie vzniká už ve druhém 
trimestru těhotenství. Dodává, že mezi 
jejími pacienty se objevují i děti do 10 let. 
Genderová identita není něco, co bychom 
mohli obměňovat, jak se nám zlíbí. 
Performování identity, která člověku není 
vlastní, je obtížné. Taková osoba dříve či 
později začne psychicky strádat a stejně se 
ke svému „pravému já“ navrátí. Podobně 
zakořeněná je v lidech sexuální orientace. 
Homosexualitu nelze ovlivnit výchovou, 
nevzniká uvolněním morálky, jak se 
mnozí obávají, a nejedná se ani o současný 
přechodný rozmar. Byla s námi od 
samého počátku, byla pouze potlačována 
a příslušníci sexuálních menšin byli tvrdě 
sankcionováni. Ze seznamu nemocí ji 
Světová zdravotnická organizace vyškrtla 

až v roce 1990 a v České republice se o ní 
začalo otevřeně hovořit teprve s nástupem 
demokracie po roce 1990.

Co se týče tradičního uspořádání 
a strachu z přijetí homosexuálního 
manželství, menšiny zpravidla 
nikomu nevnucují jejich způsob života 
a nenapadají tradiční rodiny. Bojují za svá 
práva, která by jim zaručovala například 
osvojení dítěte, darování krve, vdovský/
vdovecký důchod a další. Je pravda, 
že některé protesty mohou být spíše 
kontraproduktivní, je proto na místě 
debata, jak co nejlépe šířit osvětu a zlepšit 
ve školách sexuální výchovu. Zdravým 
aktivismem je také možné vzbuzovat 
empatii a poskytnout pomocnou ruku 
tomu, kdo stále se svou genderovou 
identitou či sexuální orientací zápasí.

Záležitost jednotlivců, nebo 
celospolečenský problém?
Druhá polovina 20. století dala vzniknout 
vědnímu oboru genderová studia. U nás 
se před třiceti lety na jeho založení 
podílela socioložka Jiřina Šiklová. 
Dobře si uvědomovala důležitost této 
disciplíny, která tenkrát na českém 
vědeckém poli chyběla. Genderová studia 
se zabývají bližším prozkoumáváním 
kulturních a sociálních rozdílů mezi muži 
a ženami, které zapříčiňují jejich nerovné 
postavení ve společnosti. Problematika 
genderové nerovnosti se svým způsobem 
týká každého z nás, neboť žijeme ve 
státě, který se při každoročním zjišťování 
indexu genderové rovnosti ocitá 
mezi ostatními evropskými zeměmi 
na spodních příčkách. Podle zprávy 
Evropského institutu pro genderovou 
rovnost (EIGE) jsme se letos z 27 zemí EU 
umístili na 22. místě. To je sice o stupeň 
výše než minulý rok, ale s ohledem 
na existenci strategií rovnosti pohlaví 
přichází změny pomalu.

Nejhůře si vedeme v oblasti zastoupení 
žen v ekonomickém rozhodování. 
Celkově je obsazování žen do vedoucích 
pozic podstatným tématem. Nově se 
radujeme ze čtvrtinového zastoupení 
žen ve sněmovně, zatímco například 

Menšiny zpravidla 

nikomu nevnucují 

jejich způsob 

života a nenapadají 

tradiční rodiny

Homosexualitu 

nelze ovlivnit 

výchovou a nejedná 

se ani o současný 

přechodný rozmar
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v Norsku zastávají ženy skoro dvakrát 
tolik mandátů, neboť v severských 
zemích je rovnost pohlaví prioritou. 
Ženy u nás na tzv. skleněný strop naráží 
nejen v politice. Neviditelné překážky 
ve formě stereotypního vnímání 
schopností, předpokládaného nástupu 
na mateřskou, nepřátelského přístupu 
ze strany mužských spolupracovníků 
a nadřízených, neuctivého chování, držení 
pozice zájemci mužského pohlaví apod. 
zabraňují ženám v kariérním postupu 
v mnoha firmách, ale i v akademickém 
světě. Kromě těchto bariér se ženy 
musí mnohdy spokojit s nižším platem, 
než jaký mají na stejné pozici muži. 
Z celoevropských statistik se dovídáme, 
že průměrný rozdíl v odměňování 
mužů a žen v roce 2019 v ČR byl 18,9 %. 
V důsledku těchto druhů diskriminace 
dochází k feminizaci chudoby, kterou 
ještě prohloubila pandemie onemocnění 
covid-19. Ekonomický dopad pocítily 
zejména matky samoživitelky. O chudobě, 
platové mezeře, strachu z menšin a dalších 
společenských problémech se v úspěšné 
knize Slepé skvrny rozepisuje sociolog 
Daniel Prokop.

Posilování genderových nerovností
Představy o tom, že feminní vlastnosti 
jsou méněcenné a ženské schopnosti 
omezené, upevňuje patriarchální 

pohlavně genderový systém. Jedná se 
o systém sociální stratifikace, ve kterém 
muži dominují, zatímco ženy jsou ze své 
podstaty považovány za méně schopné. 
Udržování takového systému při životě 
je v zájmu privilegovaných, neboť jim 
zaručuje kulturní, sociální a ekonomickou 
moc. Je nutné dodat, že za posilováním 
patriarchátu nemusí pokaždé stát 
záměrná snaha ovládat ženy. Reprodukce 
bývá často nevědomá a nezřídka se na ní 
podílí i samotné ženy, když se dobrovolně 
staví na podřízené místo.

Popisování genderových rozdílů 
a z toho plynoucího postavení ve 
společnosti jako přirozených způsobuje 
také častější výskyt násilí páchaného 
na ženách. Neuspokojivé plnění role 
matky a hospodyně vedou k tomu, že se 
ženy stávají oběťmi domácího násilí ze 
strany partnera a s příchodem pandemie 
covid-19, kdy rodiny trávily mnohem 
více času pohromadě, se situace zhoršila. 
Informační centrum OSN v Praze uvádí, 
že „ve dvanácti státech sledovaných OSN 
se v meziročním srovnání 2019–2020 
zvýšil počet případů násilí na ženách 
a dívkách hlášených různým institucím 
o 83 procent“.

Na soukromé i veřejné úrovni se rovněž 
objevuje sexuálně motivované násilí 
a sexuální obtěžování. Ve svém vedoucím 
postavení nabývají někteří muži dojmu, že 

si mohou dovolit prakticky cokoli. Ať už 
jde o zdánlivě neškodnou poznámku nebo 
vulgární zacházení, dochází ke vštěpování 
mužského pojetí ženskosti, které navíc 
podporují média nebo pornografie, což 
má mimo jiné neblahý vliv na sexuální 
fantazii jednotlivců. Vykořisťování žen 
nabývá v některých státech nenadálých 
rozměrů, stačí se podívat, co zažívají 
naše polské sousedky, které se musí rvát 
o reprodukční práva.

Sexuální násilí na ženách a dívkách je 
natolik časté, že místo tvrdého zakročení 
dochází nezřídka k jeho zlehčování. Ve 
společnosti, kde se tato trestná činnost 
akceptuje, zaznívá výraz „rape culture“, 
tedy kultura znásilnění. Nedůvěra 
a osočování oběti, ospravedlňování 
znásilnění tím, že „měla vyzývavé 
oblečení“ nebo „si začala“, je pro takovou 
kulturu typické. Často jsme svědky 
ukládání chabého trestu násilníkovi 
a k pomyslnému poplácávání po rameni, 
když se poškozeným omluví. V České 
republice je za znásilnění sazba 2 až 
10 let, přičemž řada pachatelů vyvázne 
s podmínkou.

Diskriminace mužů je rovněž oříšek
Přestože dle statistik páchají násilí častěji 
muži na ženách, případně muži mezi 
sebou, stává se, že k němu dochází i ze 
strany žen. Problém je v tom, že  »
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pakliže se muž stává obětí, je to v rozporu 
s obecnou představou mužství. Místo 
vyhledání pomoci se následně raději 
uzavře a tím si zadělá na psychické potíže. 
Bagatelizace násilných trestných činů se 
tak netýká pouze žen. I muži musí zápolit 
s předsudky o své zranitelnosti a většinou 
se fyzické napadení ženou zamete pod 
koberec.

Setkáváme se i s toxickou feminitou, 
na kterou si muži často implicitně 
stěžují a místo pochopení se jim dostane 
výsměchu. Některým ženám totiž 
nedělá problém ze svého podřadného 
postavení těžit. Obviňování patriarchátu, 
předstíraná bezradnost, vyhýbání se 
zvládnutelné práci, využívání „ženských 
zbraní“ k manipulaci, citovému vydírání, 
neposkytování prostoru k vyjádření, 
svalování viny na ženské hormony či 
sehrání těhotenství jsou jedny z mnoha 
léček, kterými dochází k vykořisťování 
a podrývání autority mužů ženami. 
A když se jim muži pokoušejí bránit, 
vycházejí oni z celé situace jako viníci.

Muži jsou považováni za sexuální 
predátory, proto se v tomto kontextu 
zřídka mluví o pohlavním zneužívání. 
Nicméně jsou i jedinci mužského pohlaví 
s nižším libidem, kteří kolikrát na 
pohlavní styk přistoupí i přes to, že o něj 
nemají zájem, jen aby dostáli své „úlohy“. 
Dochází také na situace, kdy jsou muži 
lživě obviňováni ze sexuálního násilí. 
Legislativa by se i k těmto případům měla 
stavět nekompromisně.

Je známo, že sebevraždy páchají daleko 
častěji muži než ženy. Z dat ČSÚ vyplývá, 
že v letech 2014–2018 na sebe vztáhlo ruku 
v ročním průměru 1 120 mužů a pouze 
269 žen. Vedle soukromých problémů 
musí leckdy čelit společenskému 
nátlaku. Ve světě, kde je mezi muži moc 
a síla normou, trpí zejména jedinci, 
kteří nevyhovují měřítkům hegemonní 
maskulinity. V té bývají stigmatizování 
zejména muži, kteří vykazují jakékoli 
ženské rysy. Jak se do takové společnosti 
mají začlenit transženy, které se 
svého mužství zřekly? Marginalizace 
podřadných druhů mužskosti vyvolává 

jen další násilí, kterému musí hned vedle 
obhajoby vlastní identity čelit.

Sen o spravedlivé společnosti
Jestliže se oprostíme od představy, že jsou 
muži „od přírody agresivní“ a začneme 
reálně uvažovat nad tím, jak sami nejlépe 
přispějeme k tomu, abychom se my 
a naše děti cítili bezpečněji, můžeme 
dostát pozitivních změn. Místo tolerance 
„chlapecké neposlušnosti“ je možné 
výchovou ovlivnit, jak se budou chlapci 
k dívkám i sobě navzájem chovat. 
Začlenění vhodné formy sexuální 
výchovy do vzdělávání dopomůže 

k tomu, že budou dospívající schopni 
rozpoznat hranici mezi škádlením 
a sexuálním obtěžováním. Významným 
krokem by mohla být ratifikace (uvedení 
v platnost) Istanbulské úmluvy, která 
stále leží parlamentu ČR na stole. 
Istanbulská úmluva neboli Úmluva Rady 
Evropy slibuje prevenci a spravedlivé 
stíhání pachatelů domácího násilí a násilí 
na ženách. Veřejnost se mylně domnívá, 
že se zaměřuje pouze na ženy, má však 
zajišťovat ochranu i dalším skupinám 
obětí, tj. dětem, mužům a seniorům.

Nedá se říct, že by byl patriarchát 
neměnným jevem, ani že za všemi 
společenskými nešvary stojí on. Šířením 
povědomí o genderových nerovnostech, 
ověřováním informací, vyvracením 
lživých tvrzení a stereotypů, tolerancí 
vůči jinakosti, sebevzděláváním a dávkou 
sebereflexe můžeme každý přispět svou 
troškou do mlýna na cestě za rovným 
zacházením.
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Podle zprávy 

Evropského institutu 

pro genderovou 

rovnost (EIGE) jsme 

se letos z 27 zemí EU 

umístili na 22. místě

 ∆
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Žít

Petra (22) a Kateřina (22) jsou 

dlouholeté partnerky. Obě studují 

na Filozofické fakultě Ostravské 

univerzity, Petra Dějiny umění 

a Kateřina Učitelství pro střední 

školy, kde se zaměřuje na češtinu 

a angličtinu. V rozhovoru nám 

poskytly svoje dojmy z toho, jak 

se cítí v univerzitním prostředí 

a podělily se s námi o svůj názor na 

LGBTQ+ aktivismus a rovnoprávnost 

v České republice. 

udržitelnénení 
s maskou

› text Žaneta Kovářová, absolventka 
                 anglického jazyka a literatury  
                 a českého jazyka a literatury
› foto Ivana Krištofová, studentka  
                 2. ročníku dějin umění
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identita 19Homosexuálové jsou 

standardně považovaní 

za promiskuitní, přitom 

takoví mohou být 

úplně ve stejné míře 

i heterosexuálové

Žijete spolu už 7 let. Za tu 
dobu jste si spolu jistě prošly 

mnoha pozitivními i negativními 
zkušenostmi. Připadá vám, že se 
během těchto let přístup společnosti 
k menšinovým sexuálním orientacím 
nějak změnil?

Petra: Podle mě se spíš zhoršil. Tahle 
témata se teď hodně propírají v médiích 
a ty články často vyznívají negativně, 
což hodně lidí dráždí a jsou v důsledku 
toho víc agresivní. Odráží se to potom 
i v běžném životě. Mám pocit, že to 
množství pokřikování, fórů a různých 
perverzních narážek je častější než před 
lety. U mě navíc mou orientaci lidi hádají 
už z mého vzhledu, takže jsem se s tím 
setkávala prakticky od základní školy, 
ještě než jsem nějaký vztah vůbec měla.

Kateřina: Taky se mi zdá, že co se týče 
reakcí běžně na ulici, tak je to v Ostravě 
o něco vyostřenější než ve východních 
Čechách, odkud pocházíme. Zažily jsme 
tu poprvé v životě i jeden útok, který 
byl na hranici s fyzickým, ale naštěstí se 
nakonec nic nestalo.

Měly jste strach ohledně 
vašeho přijetí do kolektivu, 

když jste nastupovaly na Ostravskou 
univerzitu?
Petra: Strach nastoupit na univerzitu 
jsem neměla, protože učitelům to je jedno 
a ani se spolužáky se tu už netvoří tak 
ucelený kolektiv, jako tomu bylo třeba na 
střední. Větší obavy jsem měla ohledně 
kolejí, jestli nebude problém, že jsme 
lesbický pár a chceme spolu bydlet. Tam 
jsme nějaké problémy nakonec i měly, 
občas se to někomu nelíbilo, a to prostředí 
nám tam přišlo často nepřátelské. Teď ale 
máme pronajatý byt a bydlíme samy, tak 
to naštěstí už nemusíme řešit.

Kateřina: Ani já jsem na Filozofické 
fakultě neměla žádný problém s přijetím, 
nikdo to tu neřeší, ta mentalita je úplně 
jiná, než byla na střední, všichni jsou tu 
moc vstřícní. Úplně to samé nemůžu říct 
o Pedagogické fakultě. Nesetkala jsem 
se sice s narážkami na mou osobu, ale 
dokonce i od některých vyučujících jsem 
zažila různé narážky na homosexualitu 

obecně, a když ujede něco studentům, tak 
to vyučující vůbec neřeší, takže to pro mě 
nebylo úplně bezpečné prostředí. Čekala 
jsem, že zrovna tahle fakulta bude více 
otevřená, i ve výuce jsem se totiž setkala 
s mnoha stereotypními představami 
o rodině a podobně.

Reflektuje se tematika LGBTQ+ 
i v rámci výuky?

Kateřina: Tak Oscara Wildea nebo 
Whitmana jsme četli asi všichni (smích). 
Rozhodně to není žádné tabu, na 
seminářích rozebíráme knihy od autorů 
různých orientací a setkala jsem se s tím 
tématem i v rámci konkrétních knih. 
Občas se mi jen zdá, že je to u spisovatelů 
zbytečně moc zdůrazňované, i když 
u některých jsou to třeba jenom 
spekulace. Často to bývá zmíněno ve 
stylu „autor byl spisovatel, novinář 
a homosexuál“, to se mi moc nelíbí, 
nemyslím si, že sexualita definuje člověka 
a že je potřeba z toho dělat senzaci.

Petra: V umění jsem se s tím taky 
několikrát setkala, ať už u autorů nebo 
třeba obrazů, nemůžu říct, že by s tím byl 
nějaký problém.

Máte z důvodu vaší orientace 
obavy ohledně budoucího 

profesního života?
Petra: Samozřejmě má člověk vždycky 
strach z toho, jaký bude v práci kolektiv, 
protože vždycky může mít někdo 
problém, zažila jsem to už na některých 
brigádách. Mám ale pocit, že pokud budu 
pracovat v uměleckém odvětví, třeba 
v nějaké galerii, tak by to snad problém 
být nemusel. Tohle prostředí i sami 
umělci se mi v těchto záležitostech zdají 
být dost otevření.

Kateřina: Moje situace je trochu 
odlišná, jako budoucí pedagog mám určité 

obavy. I když bude vstřícný kolektiv, 
mohly by třeba přijít nějaké problémy 
s rodiči, kterým by se moje orientace 
nemusela líbit. A i kdyby zaměstnavatel 
osobně proti mně nic neměl, tak by 
si právě kvůli těmhle potenciálním 
problémům mohl vybrat raději někoho 
jiného. Teď naštěstí není povinné mít 
na občance uveden rodinný stav, ale 
dokážu si představit, že kdybych tam 
měla třeba registrované partnerství, tak 
by mě to mohlo už na pohovoru uvést 
do nevýhody. A v rámci mateřských 
škol mohou být předsudky toho typu, 
že homosexuálové jsou pedofilové 
a podobně, ještě výraznější. Doufám, 
že takovou zkušenost mít nebudu, ale 
trochu se toho obávám.

Lidé s neheterosexuální 
orientací někdy sami sebe 

označují jako členy LGBTQ+ 
komunity. Cítíte se být této komunity 
součástí?
Petra: Já tohle škatulkování na komunity 
moc nemusím. Ty chceš říct, že jsi úplně 
stejná jako ostatní, ale utvoříš komunitu 
mimo. Osobně se v téhle komunitě 
ani necítím dobře. Zdá se mi, že i v ní 
každý nosí nějakou masku a dělá ze sebe 
někoho jiného. Přijde mi, že lidi se v téhle 
komunitě chovají jinak, než se běžně 
chovají třeba v práci nebo ve škole, navíc 
jim i vůči sobě navzájem často chybí 
respekt.

Kateřina: Jako dobrý příklad mi 
přijdou facebookové skupiny, kde se tyhle 
komunity sdružují. Často jsou v nich lidé 
k sobě navzájem i dost zlí a přetvařují 
se, mnohdy se vůči sobě i vyhraňují – 
například gay říká, že nesnáší lesby, nebo 
se tam urážejí a podobně. Netvoří to tak 
mnohdy vůbec příjemné prostředí. Ale 
není to tak samozřejmě vždycky a někdy 
může být určitě fajn, že si můžeš s někým 
popovídat o podobných problémech. 
My tuhle potřebu už ale tolik nemáme 
a sexuální orientace pro nás není při 
výběru přátel vůbec důležitá.

Máte pocit, že jsou práva  
LGBTQ+ osob v České 

(?)

(?)

(?)
(?)

(?)

(?)
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republice dostatečně zastoupena? 
Co je podle vás aktuálně největším 
problémem?

Petra: Za poslední dobu se to hodně 
rozrostlo, hlavně díky Jsme fér 
a podobným organizacím i některým 
politikům. Jako největší problém pro nás 
osobně vnímám asi to, že nemůžeme 
žít v manželství a mít tak stejná práva 
jako heterosexuální páry, adoptovat děti 
nebo je mít v pěstounské péči a podobně. 
I když jsou některé věci právně ošetřeny 
zákonem o diskriminaci, tak to v praxi 
často samozřejmě nefunguje a k té 
diskriminaci i tak dochází. Největší 
starost nemám ani tak o naši generaci 
jako o naše děti, které by na to mohly 
nejvíc doplatit. Kdybychom spolu třeba 
žily v registrovaném partnerství a jedné 
se něco stalo, tak ta druhá nemá žádné 
právo na dítě, které přišlo o matku, jako 
ho má v manželství přirozeně otec. Dítě 
tak kvůli tomu může vyrůstat bez rodiny, 
i když ji ve skutečnosti má.

Kateřina: Sice to tu není tak hrozné 
jako třeba v Polsku nebo Maďarsku, ale 
o rovnoprávnosti se pořád mluvit nedá. 
Je to vlastně jen třicet let od toho, co 
byla homosexualita vedena jako nemoc, 
ten pokrok je prostě pomalý a asi je 
potřeba nějaká hlubší změna než jenom 
ta právní. Velkým diskriminačním 
problémem je taky například darování 
krve, kde jsou homosexuálové odmítaní, 
protože jsou považovaní za rizikovou 
skupinu, a to bez ohledu na to, jak často 
partnery skutečně střídají. Vlastně jsme 

standardně považovaní za promiskuitní, 
přitom takoví mohou být úplně ve stejné 
míře i heterosexuálové. Jako by vůbec 
nebrali v potaz, že i my běžně žijeme 
v dlouhodobých monogamních  vztazích.

Co si myslíte o českém 
aktivismu za LGBTQ+ práva? 

Podílíte se na něm?
Petra: Co se týče třeba Prague Pride, 
tak pro mě to moc není, nemám ráda 
hodně lidí kolem sebe, takže se toho 
neúčastním. Myslím si, že je to dobrá věc, 
ale že by se měla trochu změnit koncepce, 
mělo by to podle mě být víc důstojné, 
ne takový bizarní karnevalový průvod, 
i z toho potom plynou ty homofobní 
reakce, protože média lidem předkládají 
to nejkontroverznější a nikdo nemluví 
o tom, že proběhlo například spoustu 
přednášek a podobných zajímavých akcí.

Kateřina: Nemyslíme tím ale, že by 
nám ten průvod sám o sobě vadil, třeba 
tady v Ostravě vymysleli hezký způsob, 
jak duhový průvod udělat, nebyla to 
taková přehlídka, bylo to více o těch 
právech. V Praze to na mě působí jako 
show a není to pro nás reprezentativní. 
Jinak se zapojujeme například tím, že 
jsme nechávali podepisovat petice za 
naše práva. A vlastně už jenom tím, koho 
volíme, se také snažíme přispět ke změně.

Je něco, co byste vzkázaly na 
podporu ostatním studentům, 

kteří by rádi projevili svou identitu, 
ale bojí se reakce okolí?

Petra: Jdi do toho dřív, než bude pozdě. 
Nemyslím si, že je dlouhodobě udržitelné 
žít s maskou nebo nějakou přetvářkou, 
aby ti bylo psychicky dobře. Protože když 
to řekneš nahlas, tak se ti strašlivě uleví. 
Taky tak poznáš, kdo je opravdu tvůj 
přítel a má tě rád i bez té masky. Když 
máš strach to říct rodině, tak vždycky to 
můžou nakonec přijmout dobře, nebo to 
přijmou špatně a bude to dobré později, 
protože se s tím prostě potřebují smířit 
a zvyknout si na to. Může se stát, že to 
třeba dokonce i tušili, jenom to nechtěli 
uspěchat. No a když to někdo prostě 
nepřijme, tak je to samozřejmě těžké, ale 
vždycky si můžeš udělat rodinu novou. 
Rodina není jenom pokrevní, je to místo, 
kolektiv lidí, kde se cítíš dobře. Určitě 
se nemusíš bát, že když to řekneš, tak tě 
najednou úplně všichni opustí.

Kateřina: Pro mě bylo hodně důležité, 
že mě přijala moje církev. Coming out jako 
takový je těžký, a ještě těžší je vyoutovat 
se jako homosexuál v křesťanské skupině, 
ale myslím si, že když najdeš to správné 
místo a ty správné lidi, tak to může 
fungovat. *

Z důvodu autentičnosti textu jsme 
zachovali anglicismy hojně užívané 
a stěžejní v LGBTQ+ komunitě. 
V češtině mají buď vágní nebo opisné 
ekvivalenty. Anglický výraz „coming 
out“ a jeho počeštěná verze „vyoutovat 
se“ jsou nejčastěji používané výrazy pro 
situaci, kdy se jedinec poprvé ostatním 
svěří se svou sexuální orientací.

(?)

(?) *
 ∆
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Pokud si položíme otázku, jakou 
odpovědnost mají lidé vůči společnosti 
jako celku, jednou z odpovědí může 
být i zachování společenství na základě 
biologického druhu, tedy zplození 
a výchova potomků. Historicky se jedná 
o praktickou povinnost (například 
u šlechty) nebo o zcela přirozený 
důsledek svazku muže a ženy. Že i tato 
základní premisa doznává v posledních 
dekádách značných změn, je patrné. 
Existuje mnoho heterosexuálních párů, 
které zcela dobrovolně nenaplní tuto 
očekávanou společenskou roli.

Pokud se podíváme na homosexuální 
páry, zde hranice společenské tolerance 
naráží právě na otázku rodičovství. 
„Často slýcháme diskuzi o zmíněných 
rolích z hlediska rodičovství. V téhle 
souvislosti je potřeba připomenout, 
že dítě je potomkem matky a otce 
a potřebuje matku a otce, nikoliv rodiče 1 
a rodiče 2. Proto stačí nahlédnout do 
jakéhokoliv výkladového slovníku, kde 
je manželství definováno jako spojení 
muže a ženy,“ domnívá se například 
dr. Střelec. Pokud striktně vycházíme 
z křesťanského rámce uvažování, 
kdy svazek muže a ženy je svátost, 
která najde naplnění svého účelu jen 
zplozením a vychováním potomka, je 
toto tvrzení platné. Pokud bychom se 
ale dokázali podívat na institut rodiny 
bez tradicionalistického, náboženského 
a jakéhosi emočního zatížení, není 
mnoho argumentů, proč by dvě ženy 
nebo dva muži nemohli plnohodnotně 
suplovat roli matky a otce, byť biologicky 
zplodit dítě nemohou, ostatně jako 
řada heterosexuálních párů. Tisíce 
let zdánlivě funkční koncept tradiční 
rodiny však přestává být relevantní, 
přihlédneme -li k faktu, že podle Českého 

statistického úřadu dochází k rozvodům 
u téměř 50 % manželství, v roce 2013 
žilo v ČR 165,4 tisíc samoživitelek 
a samoživitelů. Zcela běžné jsou rodiny, 
kdy dítě žije s partnerem/partnerkou 
své matky/otce, k nimž nemá žádný 
biologický (a občasně ani citový vztah), 
kdy dítě vyrůstá v adoptivní rodině, 
k níž ho neváže rovněž žádná biologická 
vazba. V posledních letech stoupá počet 
matek a otců samoživitelů, kteří se 
z ekonomických důvodů rozhodnou 
žít ve společné domácnosti, a de facto 
tak tvoří novou rodinu sdílející jeden 
společný prostor. Vynechávám případy, 
kdy v jedné domácnosti žijí partneři 
a ex partneři společně, jakože i takové 
případy se dějí a jsou jen dokladem 
nevyčerpatelné škály životních situací 
a jejich rozmanitých řešení. Z toho 
všeho vyplývá, že rodina je pojem, který 
v posledních sto letech seznal mnoha 
proměn a nukleární rodina má mnohem 
více podob, které mají občasně k ideálu 
velmi daleko.

Výchova dětí dvěma muži nebo 
dvěma ženami je pro mnoho lidí zkrátka 
nepřirozená a je nezřídka podpořená 
předsudkem, že z takového svazku 
mohou vyrůst opět homosexuálové, 
lesby, popřípadě transgender jedinci 
a podobně. Jak už ale bylo řečeno, 
sexuální orientaci nelze vykonstruovat. 
Navíc je třeba si uvědomit, že 
i příslušníci LGBTQ+ komunity byli 
vychováni v drtivé většině v běžném 
heterosexuálním svazku. Ukazuje 
se pouze, že na děti homosexuálních 
a lesbických párů většinou rodiče 
nekladou takové gendrové role 
a statistiky potvrzují, že děti nemají 
žádné vyšší předpoklady být v dospělosti 
homosexuály, lesbami, transgender 

a podobně. U heterosexuálních párů 
je biologickým předpokladem zplodit 
potomka, jeho výchova a rodičovství 
je však spíše společenskou rolí. 
Rodičem se člověk stává v okamžiku, 
kdy dostává dítě do péče (porodem/
adopcí). Otázka, co je vlastně přirozené, 
je opět konstruktem, o němž rozhoduje 
společnost zpravidla na základě nějaké 
ekonomické výhodnosti. (Je například 
celibát přirozený? Je polygynie 
v muslimských zemích přirozená? Kdo 
má vlastně právo a na základě čeho určit, 
co je a co není přirozené?)

Každý jedinec by měl mít právo 
naplnit či odmítnout svou odpovědnou 
funkci vůči společnosti, což by nemusel 
být problém ani u homosexuálních 
párů v případě, že budou mít oporu 
v legislativě. Právě proto, že legislativní 
rámec adopcí u menšinových 
genderových skupin schází, pořizují 
si tyto páry děti jiným, alternativním 
způsobem, kdy jeden z páru je většinou 
skutečným biologickým rodičem. 
Legislativně není druhý z rodičů 
k dítěti jakkoli vázán, byť fakticky 
je jeho rodičem. Legislativa souvisí 
například i s nároky na vdovecký/sirotčí 
důchod, společné jmění partnerů a další 
praktické problémy, které nejsou ve 
vztahu homosexuálních a lesbických 
párů dosud vyřešeny. Jinými slovy, děti 
vyrůstají v nejrůznějších svazcích včetně 
těch menšinových, v tomto případě 
bez jakékoli legislativní opory a jen 
kontroverznost tohoto tématu odrazuje 
politiky se tímto nějak koncepčně 
zabývat. V důsledku pak na tuto 
neochotu a liknavost doplácí rovněž děti.

Právo na rodinu 
› text Nela Parmová
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Spousta lidí si myslí, že je jednoduché 
být transsexuálem, že si prostě řekneme: 
jo, chci být klukem nebo holkou, tak jím 
budu. Ale takto jednouché to rozhodně 
není. Zásadním problém je dle mého 
názoru nevědomost. Pokud se ve 
skupině transsexuálů nepohybujete, 
aktivně se o toto téma nezajímáte či 
si tranzicí neprocházíte, tak nemáte 
šanci se dozvědět, co všechno tato 
léčba obnáší.  Lidé, které znám, se 
v 80 % jako první ptají, jak to vůbec 
probíhá a jsou překvapení, co všechno 

pro to musí člověk udělat. Mrzí mě, že 
transsexualita se v dnešní době ještě moc 
neřeší, jelikož pak vznikají situace plné 
nedorozumění a zbytečných problémů. 
Já mám to štěstí, že jsem se vždy setkával 
pouze s pozitivními ohlasy, ale nebudu 
předbíhat.

Když bych měl brát transsexualitu 
z vlastní zkušenosti, tak jsem už od 
mala tušil, že je něco „špatně“. I když, 
kdo určuje, co je dobře a co špatně? 
Jako prvotní krok k uvědomění beru asi 
sedmou třídu, kdy jsem se vyoutoval 

jako holka na holky. Tento krok bývá 
u transsexuálů Female to Male velmi 
obvyklý. Druhý zásadní bod nastal 
ve druhém ročníku na gymnáziu, kde 
jsem přiznal sám sobě, že to asi nebude 
pouze o homosexualitě a svěřil jsem se 
s tím své nejlepší kamarádce, se kterou 
jsme společně začali hledat mužská 
jména, jejichž charakteristika by na mě 
nejvíce seděla. Nemuseli jsme hledat 
příliš dlouho a vznikla moje přezdívka 
Eddie, kterou od té doby používám a pod 
kterou se lidem i představuji. V té 

Kdo určuje, 
co je dobře

a co špatně…
› text a foto Eddie Knop, student 
                                  3. ročníku českého 
                                  jazyka a literatury

 »
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době mi vyhovovalo, že když se takhle 
představím, lidé to můžou vzít jako 
holčičí i klučičí jméno, ale to se postupem 
času změnilo. Začalo mě vnitřně užírat 
to, že si nepřeji být oslovován v ženském 
rodě, ale v mužském. Takže poslední krok 
k tomu, abych se rozhodl jít do tranzice, 
se stal v prvním ročníku na OU. Oznámil 
jsem přátelům, že bych byl rád, kdyby 
mě oslovovali v mužském rodě a jejich 
podpora mi hodně pomohla v tom, 
abych do tranzice šel. Nesmím ovšem 
zapomenout i na učitele z Filozofické 
fakulty. Již od první hodiny jsem se jim 
představil jako Eddie, s čímž neměli 
žádný problém, a ještě úžasnější pocit 
byl, když jsem začal psát e-maily 
v mužském rodě, a oni bez jakéhokoliv 
vysvětlení z mé strany a otázek mi začali 
v mužském rodě odepisovat. Dalo by se 
říct, že v univerzitním prostředí jsem měl 
podporu, kam jsem se jen podíval, a za to 
jsem moc vděčný. Těžší část přišla, když 
jsem to musel sdělit rodině. Vyoutovat 
se jako holka na holky bylo těžké, ale říct, 
že jste vlastně kluk… no, nedá se to s tím 
srovnat. Moje rodina to však vzala jako 
normální věc a začali jsme tedy shánět 
kontakty a řešit tranzici prakticky. Reakci 
své starší sestry si budu asi pamatovat 
do konce života. Řekl jsem jí to, zrovna 
když jsme byli na balkóně a ona s vážným 
výrazem zvedla hlavu a pronesla: „Vidíš 
to… a já si myslela, že to přijde dřív.“ To 
byla asi nejlepší a v tu chvíli nejvtipnější 
reakce, kterou jsem na svůj coming out 
dostal.

Popravdě jsem netušil, do čeho jdu 
a zjistil jsem, že tranzice je náročná 
časově, fyzicky i psychicky. Celý proces 
je rozdělen do několika částí a úplným 
začátkem je sezení na sexuologii, kde si 
lékař udělá první posudek a vysvětlí, co 
se bude dít dále. Jako první si musí člověk 
oběhat lékaře na sexuologii, psychiatrii, 
klinické psychologii, endokrinologii 
a gynekologii, kteří vystaví posudky. Tato 
část je časově velice individuální a záleží 
i na vytíženosti lékařů. Mně osobně to 
trvalo pět měsíců. Když jsem měl veškeré 
potvrzující posudky, zahájil můj sexuolog 

hormonální léčbu (injekční podávání 
testosteronu) a vydal mi potvrzení 
pro matriku, abych si mohl změnit své 
jméno na neutrální. Nyní jsem téměř 
čtvrt roku na hormonech, přišel mi nový 
rodný list s neutrálním jménem a čeká 
mě vyřizování všech dokladů a změna 
osobních údajů všude, kde jsem vedený se 
svým starým jménem. Tato část je velmi 
náročná především časově.

Po roce na hormonech budu mít 
více možností jak postupovat dále, 
jelikož bude možnost operací. Je nutné 
podotknout, že v ČR vám zapíší M do 
rodného listu a občanky pouze ve chvíli, 
kdy podstoupíte sterilizaci. Dalším 
operativním zákrokem je odstranění 
prsou či plastika mužského přirození. 
V operativní části si může každý vybrat, 
kam až chce zajít, ale tyto zákroky jsou 
již zcela nevratné. Po sterilizaci se žádá 
na matrice o plnou variantu mužského 
jména, změnu pohlaví v dokumentech, 
poté si člověk musí oběhat veškeré 
doklady a věci spojené s osobními údaji. 
Do konce života pak takový muž či žena 
musí být na hormonální léčbě a docházet 
na pravidelné kontroly ke svému 
sexuologovi. To je ve stručnosti průběh 
tranzice.

Je tady ovšem i psychický faktor, 
a tím je již zmiňovaná podpora. Já mám 
obrovské štěstí, že mám kolem sebe lidi, 
kteří mě podporují. Jedním z velkých 
strachů byl mimo přijetí od rodiny i přijetí 
od přítelkyně, která mě poznala ještě 
před začátkem tranzice. Naštěstí ani 
zde nevznikl žádný problém a i přes své 
starosti v závěrečném ročníku studia, mě 
plně podporuje. 

Kdybych se měl podívat na negativní 
stránky, tak samozřejmě tato léčba 
není vždy úplně bezbolestná a shánění 
posudků je po psychické stránce 
opravdu vyčerpávající. Některé otázky 
posuzujících bych nezodpověděl ani 
rodině, ale tady jsem neměl na výběr. 
Problém může také nastat na matrice, 
kde vám mohou zamítat vaše vybrané 
jméno a stává se, že někdo čeká na 
pozitivní výsledek i půl roku. Bohužel po 
takové době jsou již výrazně vidět účinky 
testosteronu a znám příběh, kdy klučinu 
málem zatkla policie, protože si chtěl 
v bance vybrat peníze, ale na dokladech 
měl dívčí jméno a fotku, ale již vypadal 
jako kluk. Na stanici poté 4 hodiny 
vysvětloval, že je transsexuál, ale na 
matrice mu zamítají neutrální jméno 
a doklady jsou jeho. Nakonec se jeho 
identita potvrdila, ale bohužel i takováto 
situace může nastat. Rizika jsou spojena 
samozřejmě i s operativními zákroky, ale 
jsou stejná jako u normálních operací. 
Každý z nás snáší zákroky do těla jinak, 
takže se tento problém nedá zobecnit.

Závěrem bych tedy mohl říct, že 
tato cesta rozhodně není jednoduchá 
a nefunguje to tak, že každý může být 
opačným pohlavím. Jsem vděčný za 
veškerou podporu, která se mi od mých 
nejbližších dostává a hlavně za zázemí, 
které mi poskytuje Ostravská univerzita, 
jelikož byla jedna z prvních, která mě na 
téhle cestě podpořila a dále podporuje.

A kdyby nebyla možnost tranzice? Žil 
bych stejně jako v prváku na vysoké škole. 
Snažil bych se o to, abych byl oslovován 
v mužském rodě, ale nemohl bych to 
striktně vyžadovat. Musel bych se naučit 
žít se svým vzhledem, který by vždy 
zůstával aspoň z části holčičí a osobně si 
myslím, že v průběhu let by se to čím dál 
více podepisovalo na mé psychice. Jedna 
z nejdůležitějších věcí pro mě je, abych 
byl ve společnosti uznáván jako muž, 
a to by mi v takové situaci bylo navždy 
znemožněno. 

Je tady ovšem 

i psychický faktor, 

a to je již zmiňovaná 

podpora. Já mám 

obrovské štěstí, že 

mám kolem sebe lidi, 

kteří mě podporují.

 ∆
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V souvislosti s ekonomickými 
a společenskými příležitostmi žen 
se především v médiích občas hovoří 
i o jakési krizi ženství, kdy žena 
přebírá mnohé mužské role a naopak. 
Dnes je už běžné, že se ženy uplatňují 
jako manažerky, političky, vědkyně, 
profesionální sportovkyně atd., kde 
významně konkurují mužům a nezřídka 
přebírají jejich vzorce chování, aby ve 
vysoce konkurenčním prostředí obstály. 
Okolí však právě tato míra údajné 
maskulinity u žen připadá mnohdy jako 
jistý projev agrese a ztráta feminity. 
Ztratily svou domnělou ženskost 
vybudovanou v dobách, kdy nebyly 
konfrontovány s vysoce konkurenčním 
prostředím mužů. I muži pochopitelně 
na tuto poměrně novou situaci – když 
přihlédneme k tomu, že ženy se ve větší 
míře uplatňují na trhu práce až zhruba 
od druhé světové války – reagují různě. 
Zároveň i oni jsou posouváni do nové 
pozice, jsou na ně kladeny větší nároky 
v oblasti rovnoměrného rozdělení 
povinností v péči o děti a domácnost 
a především v přístupu k ženám. A to 
je situace, s níž se ne každý muž umí 
vyrovnat. Muži se nově musí vypořádat 
s něčím, co bychom mohli nazvat 
kolektivní ztrátou jistoty upevňované 
na základě tisícileté tradice, jež je nyní 
silně podkopána. Své nové sebevědomí 
budou muset tvořit a získávat na základě 
zcela jiných kvalit než doposud. Síla, 
odvaha, agresivita, dominance, kariérní 
úspěch, do jisté míry i sexismus jsou nově 
zpochybňovány jako platné indikátory 

kolektivní jistoty. Od mužů se nyní 
očekávají vlastnosti jako je empatie, 
respekt, korektnost, péče a starost o děti, 
tedy vlastnosti tradičně připisované 
ženám, což může vyvolat pocity krize 
v mužově sebeurčení. Dalším aspektem 
je určitá rozdrobenost, kdy muž byl 
dosud chápán jen ve své tradiční roli. 
Nyní se mohou muži i ženy identifikovat 
s menšinovými genderovými identitami, 
popřípadě bez společenského 
odsouzení nenaplnit svou tradiční roli. 
Konzervativně smýšlející muži i ženy se 
tak logicky mohou cítit ve svém tradičně 
nastaveném myšlenkovém proudu 
osamoceni, hrubě ohroženi, opuštěni až 
ostrakizováni, byť početně stále převažují. 
Na vině mohou být menšiny silně 
rezonující na sociálních sítích a v mediích, 
které jakékoli konzervativní postoje 
vnímají jako nekorektní a zastaralé. 
Každá akce ale vyvolává reakci a tou je 
určitá přirozená potřeba konzervativněji 
smýšlejících lidí vymezovat se vůči 
menšinám i feminismu.

„Svět se změnil. Muži už nemají 
garantovanou automatickou převahu 
nad ženami jen z titulu svého pohlaví. To 
pochopitelně prožívají jako krizi, o níž ale 
nemluví, protože muži mají být tradičně 
silní a soběstační, což je ale součást 
problému. Muži jsou totiž oproti ženám 
v určitém smyslu křehčí, což vidíme 
empiricky, protože určité typy patologií 
(bezdomovectví, sebevraždy, závislosti 
na videohrách či pornografii atp.) jsou 
spíše mužským problémem. Muži musejí 
znovu hledat a nacházet své ‚mužství‘ ve 

světě, ve kterém dřívější vzory nefungují 
a ve kterém je online prostředí stahuje 
do svým způsobem neskutečného 
virtuálního světa. Kolik mužů má 
dnes jasně definovanou vizi, jak jejich 
život má přispět společnému dobru? 
Pokud takovou vizi nemají, negativní 
společenské důsledky jsou značné. Muži 
se mohou uzavřít do svého soukromého 
světa a vůči vnějšímu světu se obrňovat 
jako v pevnosti. Třeba v Japonsku se 
rozmáhá fenomén hikikomori. Jedná se 
o statisíce mladých mužů, kteří v podstatě 
přerušili styky offline a pohybují se 
jen v online světě. Tento fenomén ale 
není omezen na Japonsko, pouze je tam 
nejsilnější a nejviditelnější. Nebo mohou 
muži ve vnějším světě jaksi zdivočet – to 
je vidět např. v politice, v posledních 
letech jsme si zvykli na nejvyšších 
ústavních postech vidět vysoce agresivní 
muže bez jakýchkoliv zábran. Zdivočelí 
muži, které nezajímá společné dobro, 
ale hrají přední roli i v byznysu a jinde. 
V dnešním světě zkrátka vidíme nejen 
nerovnost žen, ale i krizi mužství,“ 
domnívá se sociolog Karel Hlaváček. 
Z výše uvedeného vyplývá, že existují 
muži, kteří se nechtějí a neumí vyrovnat 
s nově rozdělenými společenskými 
rolemi. Je to téma, o němž se dosud 
příliš nemluví. Nemluví se o strachu, 
frustraci a pocitu vykořenění bílého 
heterosexuálního muže, který je nucen 
vyrovnat se s poměrně dynamicky se 
měnící společností 20. a 21. století.

Krize ženství 
a zdivočelí muži

{
}

› text Nela Parmová
› ilustrace Helena Hankeová
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Jsem exot 

Doba dospívání je spojena s uvědoměním si 

vlastní identity, s pocity jinakosti a mnohdy 

i s pocitem odcizení se vrstevníkům. Na 

střední škole si někdo může připadat 

jako exot třeba proto, že nesdílí se svými 

spolužáky společné zájmy ani hodnoty. 

Rovněž svou vlastní identitu, kterou mu 

okolí přisuzuje, může vnitřně vnímat úplně 

jinak. Zeptali jsme se našich studentů, 

s jakými předsudky či představami 

vstupovali na univerzitu, jak univerzita 

formuje jejich osobnost, jací jsou jejich 

spolužáci a vyučující a jestli jim někdy 

připadá, že jsou i tady tak trochu za exoty. 

My si totiž myslíme, že každý je něčím exot, 

tak pojďme být exoty společně!

Předsudky, nebo spíše stereotypy jsem měla spojené hlavně 

s Filozofickou fakultu, kam jsem se hlásila. Například, že se tam 

hodně kalí, lidi se můžou flákat a podobně. Některé z nich se ale 

potvrdily.

› t
ex

t 
A

nn
a 

Bř
en

ko
vá

, s
tu

de
nt

ka
 

    
    

    
    

 3.
 ro

čn
ík

 so
ci

ol
og

ie

Patřím na vysokou školu?
{ }

S jakými předsudky jste vstupovali na univerzitu?

Myslela jsem si, že vysokoškoláci jsou větší šprti, ale zjistila 

jsem, že když někdo dělá obor, který ho baví, tak nemusí být 

úplně studijní typ, a přesto to může zvládnout.

↓↓
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vaši osobnost, aniž byste se cítili jako exot?

Moje semínko exota bylo zasazeno už na střední škole, jelikož jsem 

chodila na alternativní školu. Díky volnějšímu a svobodnějšímu přístupu 

jsem konečně až na vysoké škole zažila pravý rozkvět. Hodně předmětů 

mi pomáhalo rozvíjet nejen můj studentský potenciál (například Úvod 

do buddhismu, který mi nabídl zajímavý pohled na svět), ale i osobnost, 

protože období vysokoškolského studia je časem seberozvoje, a to se mi  

díky Ostravské univerzitě daří.

↓↓

Ráda se dívám na filmy různých žánrů, čtu knihy, koukám 

na videa se spirituálním zaměřením a jezdím na koni. Mám 

ráda přírodu a zvířata. Moji osobnost nejvíce formuje, 

když se vzdělávám po spirituální stránce. Posouvá mě to 

v seberozvoji.

Vysoká škola mi velmi pomohla najít sama 

sebe. Ukázala mi mnoho způsobů, jak si 

organizovat život. Mám stydlivou a tichou 

povahu. Díky skvělým spolužákům jsem  

se mohla více otevřít a více se projevit.  

Se střední školou jsem neměla moc dobré 

zkušenosti, lépe se cítím na vysoké škole.

Volný čas prakticky nemám, ale pokud vezmu v potaz 

koníčky, tak se momentálně učím šít, navrhuju si 

oblečení, učím se tvořit digitální grafiku, upravovat 

videa, kreslit a ilustrovat. Když nedělám nic z toho, 

tak jsem s přítelem, se kterým se mi daří odpočívat 

a koukáme se na filmy, jíme, nebo někam jdeme.

Co děláte ve volném čase a co 
z toho formuje vaši osobnost? ↓↓

Osobně se mi nejvíce zamlouvá přístup vyučujících. Za mou katedru 

sociologie to rozhodně platí. Vycházejí nám vstříc ve všech našich 

problémech. Pokud někdo uvažuje o studiu na Ostravské univerzitě, 

může se těšit na skvělé lidi, s nimiž se promění z toho „středoškoláčka“ 

v dospělého jedince. Navíc univerzita studentům semestr zpestřuje 

různými kulturními akcemi, jako je například výročí univerzity, 

akademický den a podobně.

Co oceňujete  
na univerzitě?

←
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Skoncovat 
s Eddym B.
Édouard Louis
Prvotina tehdy dvaadvacetiletého Édouarda Louise byla ve Francii 
v době vydání (2014) literární senzací. Pro českého čtenáře je kniha 
zajímavým dokumentem popisujícím život dělníků a nižších 
venkovských vrstev v současné Francii. Na jejich životy nahlížíme 
optikou jednoho z nich, mladého Eddyho, syna z dělnické rodiny. 
Celý příběh prožíváme prostřednictvím otevřené zpovědi Eddyho, 
který si velice brzy začíná uvědomovat své determinované 
společenské postavení zatížené postupným bolestným poznáním, 
že je homosexuál. Pro jeho bezprostřední okolí je homosexualita 
přetrvávajícím tabu, hrozbou vedoucí k odsouzení, posměchu 
a šikaně. Eddy zjišťuje, že nedokáže potlačit nejen svou identitu, 
ale ani naplnit očekávání rodiny. Odmítá nastoupit do místní 
továrny, kde pracují celé rodiny a generace, všímá si své sexuální 
i mentální odlišnosti, které jsou mu v mnoha situacích a v prostředí, 
v němž se nachází, na obtíž. Jenomže právě jeho nevšední a pro 
okolí nepochopitelné zájmy a intelektuální výjimečnost se stanou 
vstupenkou k jinému, plnohodnotnějšímu životu, kde odlišná 
sexuální orientace není stigmatem. Autor na jednoduchém 
autobiografickém příběhu nechává probublávat na povrch latentní 
problémy současné francouzské společnosti – do jaké míry je 
tolerantní a svobodná a jaké možnosti a šance mají lidé usilující 
o lepší společenské postavení.

Praskliny
Klára Vlasáková
V jakémsi blíže nespecifikovaném městě se zničehonic 
objeví na louce velká, bílá, pár centimetrů nad zemí 
levitující koule. Ke všemu je netečná, pouze si jen 
tak, mírně světélkujíc, existuje. Svým bytím však 
způsobí poprask. Místní i lidé z širšího okolí jejímu 
zjevení připisují nejrůznější významy a dle vlastních 
interpretací mění nejen své chování. Koule vzbuzuje 
očekávání, na povrch se vynořují frustrace, psychické 
potíže, skryté tužby či staré křivdy. Sledujeme osudy 
Oty, Lary, Emy a Lidky, které se v určitém bodě za 
specifických okolností protnou. Co to pro ně bude 
znamenat?

Praskliny jsou románovým debutem dramaturgyně, 
publicistky a scenáristky Kláry Vlasákové. V knize 
nacházíme témata, která jsou pro současnost 
příznačná – tlak na výkon, klimatické změny, 
závislosti, psychická onemocnění, složité mezilidské 
vztahy a další.

Jde o pochmurné čtení, které vyšlo zrovna 
v době, kdy se v ČR začalo rozmáhat onemocnění 
covid-19. Společenská situace tak napomohla 
knize vyeskalovat její již tak tísnivou atmosféru 
do takové podoby, že přinášela ve vlnách frustraci 
a úzkost.
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Grandhotel Evropa
Ilja Leonard Pfeijffer
Oplácaný intelektuál a známý nizozemský spisovatel Ilja 
Leonard Pfeijffer přijíždí do Grandhotelu Evropa, aby 
si zde utřídil myšlenky a inkoustem zpečetil již ztroskotaný vztah 
s přenádhernou kunsthistoričkou, po jejímž boku se vždy tak 
samolibě nesl.

Při toulkách vlastní minulostí otevírá témata masového turismu, 
migrace či umění, jejichž společným jmenovatelem je Evropa. V tomto 
světadíle se dle autora mísí už jen tradice s nostalgií a tuto 
identitu ztvrzuje i nával turistů, prahnoucích pouze po dosažení 
blízkosti veškerého historického dědictví, které se zde nabízí. To je 
ostatně to jediné, co naši roztříštěnou individualizovanou společnost 
spojuje. Převládající představa, že „problémy dneška se vyřeší 
návratem do minulosti“. Města se středomořskou atmosférou se 
proměňují v turistická centra, ztrácí se jejich autenticita a to, co je 
největším lákadlem, postupně zaniká. S otevřenou náručí vítáme 
cizince, kteří zde rozhazují peníze a příliv mozků zarputile brzdíme. 
Co je pro Evropany každodenní chleba, to pro východní společnosti 
znamená kulturní šok.

Pfeijffer čtenáři servíruje svůj pohled na současnou 
společnost a stav evropského kontinentu a nedává prostor pro 
diskuzi. Vlastní domněnky podkládá zkušenostmi ze života 
v italském Janově a materiály pro jím chystaný román o turismu. 
Samotný hotel, v němž autor pobývá, je perfektní metaforou pro 
náš zastaralý kontinent.

Smrtholka
Lucie Faulerová
Jsme s Marií ve vlaku, který ji v nepravidelném 
drkotavém rytmu odnáší ve vzpomínkách 
do dávné i nedávné minulosti. Do míst, která kdysi 
navštěvovala s mladší sestrou Madlou, do dob, kdy 
si byla blízká se svým bratrem Adamem, kdy svému 
tatínkovi stále vyprávěla něco o vesmíru či kdy se 
za nimi ještě sem tam zastavila jejich matka. Jsme 
svědky toho, jak události, které rodinu zasáhly, 
nevratně (de)formují osobnost i tělesnou schránku 
protagonistky. Čím déle ve vlaku sedíme, tím více 
se dostáváme do nitra Mariina života a stále čekáme 
na moment, kdy konečně porozumíme této cynické 
dívce s neukojenými sebedestruktivními sklony.
Toto psychologické drama je protkáno motivy 
sebevraždy, sebepoškozování a smrti obecně. Jde 
o sondu do života dívky, která si prošla značnými 
rodinnými traumaty a hledá způsoby (mnohdy 
nešťastné), jak se s nimi vypořádat.

Smrtholka je útlá knížečka vhodná pro ostřílené 
i občasné čtenáře. Věty jsou krátké a srozumitelné. 
Jednotlivé útržky se týkají určitého období, konkrétní 
situace v životě hlavní hrdinky a jsou vždy oddělené 
citoslovci, která mají zprostředkovat zvuk jedoucího 
vlaku. „Š -š-š -š-š -š“

› text Barbora Kalinová, studentka 3. ročníku sociologie 
                 a Nela Parmová
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Co vlastně obnáší dělat 
tiskovou mluvčí největší 

ostravské galerie?

V galerii je to kumulovaná funkce. 
Zahrnuje produkci, žádosti o dotace, 
granty, vyjednávání partnerství, 
organizaci nejrůznějších akcí, aktivit, 
festivalů, spolupráci na výstavních 
katalozích a samozřejmě klasické PR 
a marketing. Práce je opravdu pestrá, 
samotná komunikace s médii obnáší 
přibližně 20 až 30 procent, zbývající čas 
dělám práci copywritera, plním web, 
kontroluji všechny výstupy, komunikuji 
s kurátory, přesto zbývá řada věcí, které 
by se ještě měly udělat, ale už na to prostě 
nezbývá čas. Rozhodně to není nuda 
nebo rutina. Potkávám se se spoustou 
zajímavých lidí, mezi nimi jsou umělci, 
kteří jsou do jisté míry specifičtí a já 
musím umět vyhodnotit, jak s kým 
nejlépe komunikovat.

Dá se práci tiskové mluvčí 
naučit nebo je to věc talentu?

Podle mě je to do určité míry věc 
talentu, který ovšem studium určitě 
prohloubilo. V každém semináři či 
kolokviu diskutujete, bavíte se o něčem, 

musíte se naučit jasně formulovat 
myšlenku i otázku. Schopnost věcně 
se ptát a mluvit, aby to dávalo smysl, je 
v praxi ceněná. Není to samozřejmost. 
Sama ze svého okolí mám zkušenost, že 
opravdu ne každý dokáže myšlenku jasně 
a jednoduše formulovat.

Jak ses jako čerstvá 
absolventka katedry českého 

jazyka k práci tiskové mluvčí dostala?
Já jsem měla obrovské štěstí, že jsem 
byla ve správnou chvíli na správném 
místě a všechno do sebe nějak zapadlo. 
Po ukončení studia jsem obeslala asi 
10 kulturních institucí, že bych jim 
ráda pomohla s propagací, že mám 
vystudovanou češtinu a přehled 
v kulturní oblasti a čekala jsem, co se 
stane. Nechtěla jsem se živit jako literární 
vědkyně, novinářka, korektorka, editorka 
nebo literární kritik. Chtěla jsem pestrou 
práci. Rozeslala jsem dopisy a ozvala 
se mi jenom galerie, kde tou dobou 
nastoupil nový ředitel a hledal posilu, 
která by měla na starost propagaci. 
Funkce tiskové mluvčí v té době vůbec 
nebyla. Vybral si mě, protože ho zaujala 
moje znalost českého jazyka, literatury 

a celkově kulturního prostředí. Pro galerii 
pracuji už 13 let, kde jsem se postupně 
propracovala až na pozici vedoucí PR 
oddělení a tiskové mluvčí.

Kdyby ses mohla znovu 
rozhodnout, studovala bys 

nebo dělala něco jiného?
Jsem spokojená s tím, co dělám, nechtěla 
bych nic měnit. Kdybych žila znova, 
domnívám se, že bych se vydala stejnou 
cestou. Netvrdím, že bych znova 
pracovala v galerii, ale neudělala bych nic 
jinak. Dělám to, co mě baví a naplňuje. Na 
střední škole jsem poznala vynikajícího 
pedagoga, našeho pana třídního Kuličku, 
který mě nasměroval na studium 
češtiny. Oslovilo mě, jakým způsobem 
s námi hovořil o literatuře a předával 
nám vědomosti. Ptal se nás, vedl s námi 
diskuzi, byl velmi inspirativní. Aniž 
by o tom věděl, přesvědčil mě, abych 
se literatuře věnovala dál. Bála jsem 
se, že mě na český jazyk a literaturu 
nepřijmou, protože jsem neuměla čárky 
ve větách, ale přijali mě do Brna i do 
Ostravy. Já si vybrala Ostravu, protože 
je to moje srdeční záležitost. V Ostravě 
mi ty čárky skvěle vysvětlili a já je teď 

> Čárky ve větách mi 
   kdysi moc nešly <

Jana Malášek Šrubařová od dětství inklinovala 

k četbě a umění. Obojí chtěla provázat ve své budoucí 

profesi. Studium českého jazyka ji přivedlo k práci 

tiskové mluvčí ostravského Domu umění. „Kdysi jsem 

neovládala čárky ve větách, dnes je opravuji druhým,“ 

uvádí s úsměvem. Na své profesi by nic neměnila. 

„Ta práce je pestrá, naplňuje mě a baví. Kdybych se 

znovu narodila, vydala bych se stejnou cestou. Nic bych 

neměnila,“ přiznává Jana.  

(?)

(?)

(?)
(?)

› text Nela Parmová
› foto archiv Jany Malášek Šrubařové  
                 a Jiřího Šimona
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opravuji druhým. Na druhou stranu, 
s dětmi teď začínám objevovat i přírodní 
vědy. Tím, jak hned všechno nechápou, 
nebo neví, že každá věc má svůj vzorec 
a nějaký význam, snažíme se jim s mužem 
ukazovat všechno prakticky. Manžel je 
zaměřený na biologii, ukazuje nám různé 
pokusy, předává znalosti, o nichž jsem ani 
já nevěděla, či jsem se s nimi nesetkala, 
což mě velmi obohacuje. Až teď chápu, 
jak jsou přírodní vědy nesmírně zajímavé, 

poutavé a zábavné, akorát ve škole mi to 
nikdo takto nepodal. Možná, že kdybych 
měla na škole vynikajícího biologa nebo 
fyzika, vydala bych se jiným směrem. Ale 
já ho neměla. S mužem se někdy lehce 
špičkujeme, protože má vůči humanitním 
vědám předsudky. Je přesvědčený, že 
literatura není věda a já mu vysvětluji, 
že literatura či jazyk není jen o nějaké 
interpretaci, která je subjektivní, ale 
v obojím je logický systém, který je třeba 

pochopit, aby ho člověk uměl využívat 
správně. Je to stejné jako jakákoli jiná 
věda. Ani v českém jazyce se bez logiky 
neobejdete. Stavba věty není intuice 
nebo náhoda, má svůj systém a pravidla. 
Zkrátka jsem ráda, že jsem vystudovala, 
co jsem vystudovala, protože bez českého 
jazyka bych nikdy nezískala práci, která 
mě opravdu baví a já cítím, že profesní 
cesta, kterou jsem se vydala, je správná.

Jak se dá s polštinou uplatnit? 
Zvláště v ostravském regionu, 

kde se Češi a Poláci mezi sebou tak 
nějak domluví…

V regionu si mnoho lidí myslí, že se 
s Poláky domluví, ale ve skutečnosti 
to není tak jednoduché, protože Čech 
Polákovi sice rozumí, ale Poláci Čechům 
téměř vůbec. Takže poptávka po lidech, 
kteří umí polsky slovem i písmem, je 
veliká. Zvláště firmy ve velkém poptávají 

lektory, právě proto, aby se dokázali 
domluvit alespoň v základech. Rovněž 
v cestovním ruchu je potřeba polštiny 
obrovská, dvě nejnavštěvovanější 
ostravské atraktivity – zoologická zahrada 
a Dolní oblast Vítkovic – navštěvují ve 
velkém Poláci. Proto veškeré propagační 
materiály, informace i marketing 
týkající se turistického ruchu musí být 
i v polštině. Pokud se někdo hlásí k nám 
do Infocentra, vnímáme jako potřebný 

bonus, když ovládá polštinu. Já osobně 
jsem o uplatnění opravdu nikdy nouzi 
neměl. Pracoval jsem už během studia, 
učil jsem ve firmách, překládal jsem, 
prakticky vždycky jsem měl co dělat 
a vím, že v tomto ohledu jsem nebyl 
ojedinělý. Ta poptávka byla někdy tak 
velká, že jsem zakázky musel i odmítat. Co 
vím, ani mí spolužáci z polonistiky neměli 
s uplatněním problém, i když ne všichni 
při své profesi využívají polštinu.

Jiří Šimon je původem z České Třebové. Dnes se ale už 

považuje za ostravského patriota. Studium polské filologie na 

Filozofické fakultě Ostravské univerzity a slabost pro Ostravu 

ho v roce 2006 přivedla k práci v ostravském Informačním 

centru. Z průvodce se postupně propracoval do manažerské 

pozice, od roku 2019 je totiž ředitelem ostravských 

informačních center OSTRAVAINFO!!!. Jak ale sám říká, 

průvodcování ho pořád baví nejvíc. Ostravu má prostě rád. 

> Spolužáci se divili,  
   proč chci studovat  
   polštinu. Dnes pro ně  
   občas překládám. <

(?)

 »
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Jak se to stane, že se kluk 
z České Třebové rozhodne 

studovat polskou filologii v Ostravě?

Od druháku na gymnáziu jsem věděl, 
že mě baví jazyky, ale k polštině jsem 
se dostal úplnou náhodou. Pocházím 
z České Třebové, která má za partnera 
polské město Oława. Kdysi jsem tam 
byl na běžeckých závodech a přišlo mi 
divné, že jediná možnost, jak se s Poláky 
dorozumět, je anglicky, proto jsem si řekl, 
že se naučím polsky. Začal jsem se učit už 
na gymnáziu, a když jsem před maturitou 
řešil co dál, ostravská polonistika mě 
nejvíce oslovila. Prahu i Brno jsem znal, 
na univerzitě v Olomouci se mi na dnech 
otevřených dveří moc nelíbilo. Ostravská 
univerzita mě zaujala takovým svým 
skoro rodinným prostředím, i Ostrava 
se mi líbila, takže moje volba byla jasná. 
Někteří mí spolužáci se divili, proč jsem 
si vybral polštinu, ale já dnes vím, že 
kdybych si měl zvolit znovu, na devadesát 
pět procent bych volil stejně. Občas se 
stane, že mě mí spolužáci z gymnázia 
pracující v úplně jiných profesích 
požádají, abych jim něco přeložil.

Co vás na vaší práci nejvíce 
baví?

Vždycky mě hodně bavilo a baví 
průvodcování po Ostravě. Rád ji ukazuju. 

Dříve jsem na poloviční úvazek pracoval 
také pro ostravskou Zoologickou 
zahradu, dodnes jim pomáhám s polským 
Instagramem a Facebookem, to mě 
taky baví. Svou práci mám celkově rád, 
protože pracuji s fajn lidmi, co víc si přát? 
Kdybych nestudoval polštinu, k téhle 
práci bych se patrně nedostal.

Co všechno řeší ředitel 
Informačních center, co je vaší 

pracovní náplní?
Informační centrum, to znamená pět 
poboček pod značkou OSTRAVAINFO!!!, 
jejichž chod mám na starost. Základem 
mé práce je destinační management, 
což je systém, který by měl zkvalitňovat 
služby a podmínky v cestovním ruchu, 
propojovat veřejnou a soukromou sféru. 
Zahrnuje marketing, projekty, které cílí 
na návštěvníky a turisty, aby se v našem 
regionu cítili dobře. Zajišťujeme také 
různé akce, aktuálně třeba Ostravské 
Vánoce. Je to práce, která mi dává smysl.

Jaký má Ostrava turistický 
potenciál? Co vidíte jako 

příležitost?
Podle mě má potenciál obrovský. Ne 
všichni Ostraváci si to uvědomují, 
ale technické památky a průmyslové 
dědictví, které zde máme, je výjimečné 

a my se na něj musíme zaměřit. Dolní 
oblast Vítkovic je velmi populární, je 
to unikát, něco podobného je nejblíže 
v Porůří v Německu. Areál není mrtvý, 
je využívaný, je tam patrná udržitelnost. 
Od doby, kdy jsem v turistickém ruchu 
začínal, prošla Ostrava obrovskou 
proměnou. Už to není jenom Stodolní, 
ale máme vyhlídkové věže, Landek 
park, Dolní oblast Vítkovic, krásnou 
Zoologickou zahradu, kavárny, 
restaurace atd. Ostrava konečně může 
zacílit na lidi, kteří vyhledávají například 
„eurovíkendy“. Snažíme se turisty 
motivovat, aby se ubytovávali i v Ostravě, 
nejen v Beskydech, odkud přijíždějí na 
jednodenní výlety. K ubytování v Ostravě 
proto nabízíme Ostravacard, s níž mají 
návštěvníci řadu výhod a slev. Další 
zajímavostí je pohornická krajina, která je 
taky unikátní a nikde moc není k vidění. 
Kromě haldy Emy se s tím zatím nějak 
zvlášť nepracuje. I na haldě Ema chybí 
nějaká promyšlenější infrastruktura 
a vlastně celková strategie, co od tohoto 
dědictví očekáváme a jak s ním naložit. 
S tímto se dá do budoucna určitě 
pracovat.

HUMANITKY

(?)

(?)

(?)
(?)

 ∆
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Jáchym Pantálek je studentem historie 

na Filozofické fakultě a oboru učitelství 

geografie a historie na Přírodovědecké 

fakultě. Nyní je v rámci programu 

Erasmus+ na výměnném studijním pobytu 

ve Finsku, kde chce načerpat praxi ve 

finském vzdělávacím sytému, který patří 

k nejlépe hodnoceným v Evropě. „Tady 

ve Finsku jsem si vybíral především 

pedagogické a didaktické předměty právě 

proto, že v tomto směru patří k evropské 

špičce,“ uvádí Jáchym. My jsme si ale 

povídali především o jeho pobytu v USA, 

konkrétně o studiu na Northern Arizona 

University, kam vyrazil v rámci výměnného 

programu VIA Ostravské univerzity. 

Zkušenost {
z Ameriky }

mě zbavila řady „strašáků“

Po prvním aklimatizačním týdnu už 
bylo všechno super
Každý, kdo poprvé vyrazí na jakoukoli 
cestu do zahraničí, musí počítat s tím, 
že všechno nemusí být přesně takové, 
jak si v pohodlí svého domova vysní. 
S cestou mimo Evropskou unii je spojená 
také poměrně náročná administrativa, 
nicméně právě s vyřizováním víz 
a nejrůznějších dokumentů pomáhají 

pracovníci International office Ostravské 
univerzity. Samotná cesta a pobyt je však 
už čistě na každém studentovi. „První 
den byl nejhorší, strávil jsem dlouhou 
noc na letišti ve Phoenixu, kde jsem čekal 
na ranní autobus. Hned druhý den jsem 
za nákup utratil 100 dolarů, což mi přišlo 
jako dost peněz, to mě taky malinko 
demotivovalo a chvíli jsem zvažoval, 
jestli jsem se rozhodl správně. Pak jsem 

šel na první seznamovák a od té doby 
už bylo vše naprosto v pořádku a já už 
nelitoval ani minutu. Naopak. Prvotní 
šok odezněl, dostali jsme najíst, lidé 
z univerzity nám všechno vysvětlili. Po 
tom prvním aklimatizačním týdnu už 
bylo všechno super,“ vzpomíná Jáchym, 
který vycestoval do USA hned ve druhém 
ročníku bakalářského studia, přičemž ani 
se svou angličtinou si nebyl úplně 
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Arizona je domovem 
pro téměř 400 tisíc 
původních 
Američanů, což ji 
řadí na první místo 
mezi státy federace. 
Řada těchto lidí 
studuje i na Northen 
Arizona University, 
v kampusu se nachází 
i Native American 
Cultural Center, jehož 
jsem byl častým 
návštěvníkem.

‹

‹

›

V Native American Cultural Center jsem se 
spřátelil s nesmírně vstřícnými a zajímavými 
lidmi, kteří mnohdy prošli těžkým dětstvím 
v rezervaci, ale právě vysokoškolské studium jim 
dává naději na lepší život.

jistý. „Moje angličtina nebyla žádná sláva. 
Ze začátku jsem měl trochu problémy, 
hlavně v tom psaném projevu, ale po pár 
týdnech jsem se do toho docela dostal, 
navíc vyučující byli k nám cizincům 
poměrně shovívaví.“

Vyučující je spíše moderátor diskuze
Evropan si Arizonu leckdy stereotypně 
představuje jako nekonečnou poušť 
s kaktusy a indiány. „Asi sedmdesáti 
tisícové město Flagstaff, kde jsem 
studoval, bylo skutečnou oázou. Na 
úpatí nedaleké bezmála čtyřtisícové hory 
Humphreys peak se rozprostíraly husté 
borové lesy. Měl jsem možnost poměrně 
hodně cestovat, tak jsem navštívil také 
indiánské rezervace. Právě Arizona je 

státem s největším podílem původních 
Američanů v celých USA. S některými 
z nich jsem se velmi spřátelil při častých 
návštěvách Native American Cultural 
Center, které se nacházelo přímo 
v kampusu. Překvapovala mě jejich 
vstřícnost vůči mně jako cizinci a také 
jejich zápal ke studiu.“

Co se týče samotného studia, 
studenti si předměty na zahraniční 
univerzitě vybírají a zapisují už v České 
republice. Jáchym si zvolil evropské 
dějiny novověku (čistě ze zájmu, jak 
Američané vnímají a učí evropskou 
historii), fyzickou geografii a dějiny 
domorodých kultur. „Překvapilo mě, 
že do každého předmětu jsme museli 
psát eseje, na což jsem nebyl z Česka 

zvyklý, naštěstí vyučující u cizinců moc 
neřešili gramatiku. Vlastně jejich systém 
je úplně jiný než náš, je založený na 
diskuzi, psaní, do každé hodiny se musíte 
připravit, protože vyučující je spíš něco 
jako moderátor diskuze, stále se vás na 
něco ptá a vy v diskuzi rozvíjíte znalosti. 
Hodiny byly hodně živé a interaktivní 
a mám pocit, že díky tomu jsem si toho 
hodně zapamatoval. Tenhle přístup mě 
opravdu bavil, nebylo to tak pasivní,“ 
přiznává Jáchym.

K cestování jsme využili všechny dny 
volna
Přestože finanční prostředky jsou často 
u studentů poměrně omezené, možnost 
a čas více cestovat využijí téměř všichni. 

Původní obyvatelé žijí poměrně 
v bídě, ale byli šťastní. Hodně 
mi to připomínalo romské 
osady na Slovensku. Na 
jejich přání jsem ale přímo 
v rezervaci nefotil. Na fotografii 
je pro ilustraci krajina, v níž se 
nachází jedna z rezervací kmene 
Navajo-Diné.
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‹

‹

‹

‹

Západ USA je bohatý na romantické přírodní scenérie, proto většina mých fotek 
zachycuje právě je. Stinnou stránkou toho všeho je nadměrný turismus, ke kterému 
jsem bohužel párkrát přispěl i já... Jindy jsme však cestovali pěkně po česku: stopem 
a s hvězdnou oblohou nad hlavou. Takové zážitky jsou prostě nenahraditelné.

Dlouho mě dráždil pohled na horu Humphreys peak, která byla 
z kampusu vždy na dohled. Nakonec jsem se ji rozhodl zdolat 
několikrát, měl jsem při tom však smůlu na kamarády. Ti byli většinou 
z nížinných oblastí, a tak je sebemenší výstup velmi zmohl. Pohodlněji 
jim bylo v kampusu a není se čemu divit. Ten totiž poskytoval velkou 
škálu kulturního, sportovního i kulinářského vyžití. S takovým 
studijním zázemím jde vzdělávání tak nějak samo :)

„Často jsme se pohybovali stopem, čemuž 
se někteří naši kamarádi ze zahraničí 
hodně divili. Přespávali jsme pod 
širákem, v poušti, v horách i v Národních 
parcích. Na cestách jsme potkali jednu 
paní s českými předky, která pracovala 
v rezervaci jako hydroložka, vzala nás 
s sebou do některých vesnic kmene Hopi, 
kde zrovna probíhaly jejich slavnosti. 
Z toho mám opravdu intenzivní zážitky. 
S kamarády jsme navštívili také Los 
Angeles, chtěli jsme si to prostě levně 
užít, což se nám myslím povedlo. Chtěli 
jsme k cestování využít všechny dny 
volna a svátků, kterých je v Americe 
poměrně hodně. Díky tomu jsme měli 
příležitost poznat spoustu zajímavých 
míst,“ dodává Jáchym.

Zážitky na celý život
Všichni studenti, s nimiž jsem měla 
možnost hovořit o jejich cestě do 
zahraničí, se shodují na jedné věci: 
každý by měl zažít zahraniční studijní 
pobyt, je to zkušenost k nezaplacení. 
Přiznávají, že díky tomu získali 
mnohem větší sebedůvěru, zdokonalili 
se v jazyce a hlavně cesta do neznáma 
už pro ně nepředstavuje žádný stres. 
Prostě jen další zkušenost. „Kdybych 
to měl s odstupem času shrnout, tak mi 
toto studium dalo mnohé. Od přátel, 
přes silné zážitky, nové vědomosti 
a dovednosti až k širšímu pohledu 
na svět, samostatnosti a zboření celé 
řady strašáků. Určitě to tedy byl krok 
dopředu. Takovou zkušenost bych 

doporučil každému. Velmi mi to pomohlo 
i jazykově, ačkoli člověk jazyk musí 
udržovat, jinak se rychle zapomíná. Ve 
Finsku bych teď na svůj předchozí výjezd 
rád navázal a rozšířil si zejména profesní 
kompetence,“ prozrazuje Jáchym.

Navíc programy jako Erasmus+ nebo 
VIA řeší většinu nákladů spojených 
se studijním pobytem a je škoda toho 
nevyužít, protože mimo studium se 
taková výhodná šance už naskytne jen 
málokdy. „Díky programu VIA jsem měl 
hrazeno 90 % nákladů, sám jsem si platil 
přibližně 10 %, což v číslech znamená 
zhruba 20 000 Kč za semestr,“ vypočítává 
Jáchym. Některé zkušenosti a zážitky jsou 
ovšem k nezaplacení.  ∆
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„Univerzitní projekt OU Aid je skvělá příležitost. 

Jsme vděčné, že jsme zažily Afriku,“ shodují se 

studentky psychologie Bára Branná a Pavlína 

Balonová, které vycestovaly na dva měsíce do Keni 

v rámci dobrovolnického programu Ostravské 

univerzity OU Aid. Tento projekt je zaměřený na 

humanitární pomoc v rozvojových zemích, Pavlína 

s Bárou si vybraly Rusinga Island, kde se nachází 

komunitní centrum Ostrov Naděje založené 

obecně prospěšnou organizací Centrum Narovinu.

Dobrovolnická 

Centrum Narovinu na ostrově provozuje 
školku, školu, kliniku, farmu a sirotčinec, 
v němž Pavlína s Bárou trávily nejvíce 
času. „Vymýšlely jsme dětem volnočasové 
aktivity, pomáhaly s přípravou jídla, učily 
se s nimi, pomáhaly jim a staraly se o ně, 
když se nakazily virovým onemocněním, 
které se v komunitním centru rozšířilo. 
Musela jsem se naučit rychle rozhodovat, 
kdy některé dítě odvedeme na kliniku. 
Byla to práce na 24 hodin,“ vzpomíná 
Pavlína.

Dokud jsem nestála na letišti 
v Kisumu, nevěřila jsem, že se nám 
podaří vycestovat
Než vycestovaly, neměly přesně 
představu, co všechno je v Keni 
čeká. Před odjezdem však musely na 
univerzitě absolvovat pohovor a složit 
jazykové zkoušky, kde je minimální 
požadovaná úroveň B1. Poté jim 
Ostravská univerzita společně s Centrem 
Narovinu zprostředkovala cestu a pobyt, 
vypomohla s potřebnou administrativou 

a poskytla základní finance ve formě 
stipendia.

„Měla jsem jet už vloni, ale kvůli 
covidu to nešlo, což nebylo jisté ani letos. 
Hrozilo, že po příjezdu budeme muset 
být dva týdny v karanténě. Byrokracie 
kolem výjezdu byla rovněž stresující, 
všechno jsme řešily online. Dokud 
jsem nestála v Kisumu na letišti, pořád 
jsem napůl nevěřila, že se nám vůbec 
podaří vyjet,“ přiznává Bára. V Kisumu 
je čekal pracovník Centra Narovinu, 

není pro každého, 

stáž v Africe 

ale díky za tu příležitost

{
}

Během víkendu jsme si 
s dětmi ze sirotčince, jejich 
vychovatelkou a několika 
středoškolačkami udělali 
výlet na nedaleký kopec. 
V sirotčinci jsme měly 
zpočátku na starost 68 dětí 
ve věku přibližně od 6 do 
14 let a jejich počet v průběhu 
našeho pobytu narůstal. 
Když Pavlína odjížděla, bylo 
jich v sirotčinci 94.

‹

› text Nela Parmová
› foto archiv Báry Branné  
                  a Pavlíny Balonové



který je dovezl na Rusinga Island, 
kde se poprvé setkaly s komunitou 
místních. Obě studentky bydlely 
přímo v areálu komunitního centra, 
kde byly od prvního dne v kontaktu 
s dětmi. Nebyl čas na nějakou větší 
aklimatizaci, zaměstnanci i děti je 
však téměř okamžitě přijali mezi sebe.

Centrum Narovinu pomáhá změnit 
přístup k dětem
„Vím, že ne na všech místech 
nabízených v rámci projektu OU Aid 
je to takto komfortní. Někdy jsou 
podmínky trochu „polní“, což není 
pro každého. Bára odjížděla o něco 
dřív než já, jakmile odjela, pokazila 
se v centru elektřina a čerpadlo na 
pitnou vodu. Musela jsem nosit vodu 
v kýblech pro 120 dětí. I tak jsme 
ale byly v určité bublině, protože 
v rámci centra všechno docela 
dobře fungovalo, problémy se daly 
v nějakém časovém horizontu vyřešit, 
což pro Afriku není úplně typické. 
I přístup k dětem je v rámci centra 
zcela odlišný. V Africe jsou dodnes 
běžné fyzické tresty a velmi přísná 
disciplína. Z vyprávění místních 
jsme nabyly dojmu, že střední školy 
se svým systémem podobají spíše 
věznicím. Na Ostrově Naděje jsou 
ale jakékoli fyzické tresty zakázány, 
jelikož Centrum Narovinu staví na 
zásadách humanismu a v mateřské 
škole uplatňují prvky montessori 
pedagogiky. Zkrátka se snaží změnit 
u místních přístup k dětem a k jejich 
vzdělávání, vychází z evropského 
modelu,“ vysvětluje Pavlína.

Afrika je intenzivní a autentická
Afriku mnozí vnímají jako 
nebezpečný kontinent, nicméně Bára 
i Pavlína se shodují, že na Rusinga 
Island se cítily maximálně bezpečně. 
„Na ostrově žije poměrně malá 
komunita lidí, všichni se tam znají, 
každý ví o každém. V okolí jsme 
navštívily město Kisumu. Tam na nás 
místní muži pokřikovali a celkově 
jsme jako bílé ženy budily pozornost, 
ale brzy jsme zjistily, že pokřikování 
je prostě místní kolorit, většinou 
nám nic nehrozilo,“ uvádí Bára svou 
zkušenost. Malinko odlišná situace 
panuje v Nairobi, kam se podívala 
Pavlína. „V Nairobi to už bylo jiné, 
tam jsem se mohla pohybovat jenom 
v některých čtvrtích a v doprovodu.“

Bára s Pavlínou si musely 
zvyknout i na další kulturní 
rozdílnosti, přijmout, že Afrika 

Děti v sirotčinci 
si několikrát do 
týdne povinně čistí 
boty ke své školní 
uniformě. Starší 
většinou pomáhají 
mladším a nechaly 
nás, abychom si to 
vyzkoušely také.

›

OU Aid je skvělá zkušenost, dá vám 
šanci setkat se s úplně jinou kulturou, 
je to intenzivní a autentické. Člověk 
si navíc uvědomí, jak dobře se vlastně 
máme. Je to takový paradox: V Česku 
žijeme ve výborných podmínkách, 
a přesto si na všechno stěžujeme, 
zatímco v Keni jsou podmínky často 
tristní, a přesto se u dětí i dospělých 
setkáváte s vřelostí a úsměvy.

S náročnými podmínkami pro 
život samozřejmě souvisí i stinné 
stránky. Mnoho věcí je pro nás 
nepochopitelných, mnoho věcí byste 
chtěli změnit. Například postavení 
dětí v Keni, které často žijí na ulici 
a v mnoha případech jsou vystaveny 
násilí, nemluvě o vysoké dětské 
úmrtnosti. Nerozumíme obrovské míře 
korupce, která má za důsledek, že je 
tam téměř nefunkční zdravotnictví, 
stát občanům neposkytuje základní 
péči, za vzdělání si lidé musí platit, 
přičemž nezaměstnanost je opravdu 
vysoká. Získat práci ve státním sektoru 
znamená zaplatit někomu za to, aby 
vás přijali na pracovní pozici. Korupce 
je všudypřítomná. Po téhle zkušenosti 
vím, že si musíme vážit toho, jak skvěle 
nám tady funguje sociální systém, 
zdravotnictví, neziskovky…

Nebyla to dovolená – zkrátka to není 
práce na šest hodin denně, s tím, že pak 
vyrážíte na safari. Pro jednotlivce je to 
náročná práce, i z toho důvodu jsme 
byly rády, že jsme na to byly dvě. OU 
Aid je každopádně skvělá příležitost 
a jsme vděčné, že jsme zažily Afriku.
— Bára Branná a Pavlína Balonová

Bára: Náš první den. Zatímco Pajá si s dětmi šla zahrát fotbal, já jsem se, 
vzhledem ke svému antitalentu na míčové hry, raději schovala za foťák.

›

 »
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36 Program OU Aid při Ostravské 
univerzitě je zaměřený na 
humanitární pomoc rozvojovým 
zemím. V rámci tohoto programu 
mají studenti možnost vyjet do řady 
asijských a afrických zemí, kde se 
mohou zapojit do dobrovolnických 
aktivit u spolupracujících vládních 
a nevládních organizací, které se podílejí 
na udržitelném rozvoji vybrané oblasti. 
Vedle Keni mohou studenti v rámci 
tohoto programu vycestovat například 
na Filipíny, do Tanzánie, Gruzie, Etiopie 
či na Sumatru. Mimo Báru a Pavlínu 
tak vycestovala řada dalších aktivních 
studentek a studentů, pomáhali na 
nejrůznějších místech – jako asistenti 
ve zdravotnických zařízeních, 
ve školách i v marketingových či 
ekologických organizacích atd. 
Škála jak pomáhat je široká. S jejím 
výběrem a zprostředkováním pomáhají 
pracovníci z Centra mezinárodní 
spolupráce Ostravské univerzity.

funguje podle jiných pravidel, 
než na jaká jsou zvyklé z Evropy. 
„Afričané mají zvláštní vztah k času. 
Pokud se s nimi domluvíte na 
konkrétní hodinu, tak k tomu musíte 
přistupovat s vědomím, že včas 
s největší pravděpodobností nedorazí 
a nebudou mít ani potřebu vám o svém 
zpoždění dát vědět. Běžně si musíte 
k domluvenému času připočítat tak 
hodinu navíc. Zajímavá je i jejich 

doprava, kdy neřeší nějakou kapacitu 
autobusů, které nazývají matatu. Kdo 
platí, ten jede. Takže autobusy jsou 
nesmírně přeplněné a cesty místy 
naprosto neprůjezdné, hlavně po 
deštích. Jedenáctihodinová cesta do 
Nairobi byla hotové utrpení, jedinou 
útěchu přinášela úchvatná příroda 
kolem a volně pobíhající opice u cest,“ 
vzpomíná Pavlína.

rubrika >  

My ve světě, 

svět v nás  

Tohle měla být jedna z nejpropracovanějších aktivit, „Lovci pokladů”, 
kterou jsme intenzivně připravovaly 2 dny. S organizací a realizací 
aktivit jsme se dostaly do časové tísně, jelikož to bylo náročnější, než 
jsme původně předpokládaly. S realizací hry nám měli pomoct další 
zaměstnanci. V čase shromáždění jsme na sjednaném místě zůstaly 
samotné a musely jsme o asistenci poprosit středoškolské studenty. Než 
jsme k pokladu s dětmi konečně došly, tak nám jej někdo ukradl… ›

›

›

Studentka lékařské fakulty Ostravské univerzity Petra Macounová spolu 
s místním doktorem poté, co společně zvládli odrodit dítě. Fotografie byla 
pořízena během čekání na převoz novorozeněte do nedaleké nemocnice v Mbitě, 
jelikož došlo ke zdravotním komplikacím. Bohužel se miminko nepodařilo 
zachránit, protože v tento den doktoři v Mbitě stávkovali a odmítli jej přijmout. 
Tato situace byla onou smutnější stránkou života v Keni.

Pavlína: Jedna z mých hodin ve vyučování 
první třídy. Po zjištění, že většina učitelů na 
základní škole skončila v karanténě a děti se 
nudily ve třídách a neměly co na práci, jsem 
se rozhodla učit pár týdnů prvňáčky.  Tady je 
jedna z našich hodin angličtiny. Zvládla jsem 
jak běžné předměty (matematika, angličtina, 
čtení), tak i ty méně obvyklé (hygiena, 
environmentální aktivity a náboženství). 
Jediné, do čeho jsem se opravdu nepouštěla, 
byla svahilština :-). 

 ∆

{



OFFLINE > 

filozofická 

fakulta OU > 

podzim 202137
to jsou příjemná zákoutí, 

kavárničky a hospůdky
› text Anna Břenková, studentka 3. ročníku sociologie,  
                 Barbora Kalinová, studentka 3. ročníku sociologie, 
› foto Ivana Krištofová, studentka 2. ročníku Dějin umění

Ostrava
{ }

Ostrava už dávno není jen 

průmyslová a černá, ačkoli 

i průmysl à la Verneovo Ocelové 

město zde najdete. Je zelená a za 

poslední roky rozkvetla jako žádné 

jiné město. Každý, kdo má nápad 

a chuť něco tvořit, si tady najde 

své místo. V jednom z předchozích 

čísel jsme ukázali, jak se v Ostravě 

daří mladým literátům, dnes 

vás redakce OFFlinu provede 

po ostravských kavárnách 

a hospůdkách, které stojí za 

návštěvu a podporu zejména  

v této pro ně nejisté době.

La petite conversation

bára › Do LaPeCa chodíváme s přáteli často na oběd, 

nachází se totiž hned u budovy OU, kde probíhá 

řada přednášek. Obsluha je vždycky moc milá, 

s majitelem si pokecáte francouzsky, na jídlo 

dlouho nečekáte a dobře si pochutnáte. Tematické 

večery nabízejí i příležitost si zatančit či zazpívat. 
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seznamte 

se s...

bára › Pant je jedním z mých 

nejoblíbenějších podniků. 

Směsice vůní kávy a knih 

je pro mě to pravé ořechové 

a další plus je, že se tam 

vždy najde trocha klidu na 

práci nebo na čtení. Pro moji 

peněženku však představuje 

nepatrnou hrozbu. Totiž… 

při odchodu zpravidla 

bývám o knihu těžší.

nela › Pant je zajímavým kulturním 

živým organismem, kde se konají 

přednášky, promítání, výstavy, 

dopoledne v Pantu bývají programy 

pro děti – tvoření, divadlo a další, 

s čím kdo přijde za majitelem Petrem 

Pánkem, který je otevřený zajímavým 

nápadům a kreativním lidem, kteří 

mají co říct a ukázat. Pant je kousíček 

od fakulty, takže cestu si do Pantu 

každý zvídavý student brzy najde, 

protože prostě přitahuje přemýšlivé 

lidi jako magnet.

centrum pant

V zahradní
nela › V Zahradní je pro mě kousek Evropy uprostřed Ostravy. 

Svou atmosférou mi připomíná kavárny v Budapešti nebo 

v Paříži nebo kdekoli jinde. Navíc tam vždycky najdu 

zákusky, které jinde moc nemají, takže Zahradní je pro 

každého, kdo rád lelkuje na útulné zahrádce a má mlsný 

jazyk. Navíc tam můžete i s pejskem.

bára › My, co upřednostňujeme zašité lokály, 

kde na nás každý skrze výlohu neciví, 

oceňujeme kavárnu a bistro V Zahradní. Ve 

vnitřních prostorách na vás dýchá lovecká 

atmosféra, můžete si vybrat z bohaté nabídky 

výborných zákusků nebo si sem zajít třeba 

na oběd. Ten si za teplých dní vychutnáte i na 

zahrádce. Stojí za to sledovat aktuality, často 

se zde totiž pořádají hudební večery, autorská 

čtení nebo se promítají sportovní zápasy. 
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shothouse

blackkale

hela › Shothouse byl pro mě zjevením tohoto roku, jelikož míst 

s výběrovou kávou není nikdy dost. Podle názvu se vám možná 

vybaví její sestra, která se již se svou kávou a špičkovou prací 

baristů proslavila v Havířově. V Ostravě svému jménu rozhodně 

dělají čest. Za pomoci zrnek z místní pražírny Fathers dostanete 

pokaždé vymazlené kafe. Kavárnu dělá i její prostředí a zde je 

opravdu na čem stavět. Je schovaná v méně frekventované ulici 

mimo hlavní tepnu Nádražní ulice a člověk v krásném černě 

vymalovaném prostoru s dřevěnou podlahou pociťuje atmosféru 

prvorepublikových kaváren, která se snoubí s moderním 

severským stylem. Nebála bych se v takovém prostoru strávit 

o samotě několik hodin při studiu i práci. Budete mít na to klid, 

dobrou kávu a chutný dort.

bára › Do Shothousu se chodí na tu nejlepší kávu! 

Vybírat si můžete z nejrůznějších druhů a k ní si dát 

nějaký sladký zákusek, quiche nebo výtečné kváskové 

sendviče. Svou nabídkou často překvapí, před volbami 

jste si například mohli vybírat z koktejlů nesoucích 

názvy různých politických stran. V podzimní nabídce 

mimo jiné figuruje perníkové či dýňové latté.

anna › Black Kale restaurace je jeden z ostravských podniků, 

který rekultivuje dynamiku města. Svým působením ukazuje 

ekologičtější a udržitelnější směr všem kolemjdoucím. Dávají 

si záležet na původu potravin a upřednostňují lokální zdroje. 

Menu restaurace se pohybuje ve vegetariánském, veganském 

a bezlepkovém duchu, který je šetrný k planetě i žaludku. 

Zbytky jídel udávají v aplikaci Nesnězeno, aby předcházeli 

plýtvání potravin. Tento podnik je navíc menzou Ostravské 

univerzity a nabízí studentské slevy. Nutno dodat, že tím šetří 

i studentskou peněženku. 
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seznamte 

se s...

nela › Pavilón přes zimu spí, ale na jaře se spící 

šedivý kontejner otevře všem kolemjdoucím, kteří 

ho od jara, kdy zasvítí první jarní paprsky, okupují 

jako včely svůj úl. Nachází se asi dvě minuty pěšky 

od náměstí na trase k Slezskoostravskému hradu, 

uprostřed zeleně, na dohled od řeky Ostravice, 

cyklostezky a budoucího kampusu Ostravské 

univerzity. Pavilón nabízí různé sezónní nápojové 

speciality a drobné pochutiny. A když už není 

místo k sezení, můžete si sednout do trávy, všude 

kolem je jí totiž dost.

anna › Áčko Hladnov mi učaroval svou studentskou 

atmosférou a ukázal mi, že život vysokoškoláka není jen 

o strastech učení, ale i o slastech bohémské komunity. 

Podnik patří pod koleje Ostravské univerzity, působí 

jako nezisková organizace studenti studentům. Střídají 

se zde generace a každá z nich v klubu nechá kus své 

vlastní kultury. Studentský klub funguje střídavě již od 

osmdesátých let, kdy bylc útočištěm svobodných myšlenek, 

které byly tvrdě trestány. Dominantou podniku je historický 

obraz zobrazující prvotní naivní pohled čerstvých 

absolventů, kteří jsou během života konfrontování s tvrdou 

realitou. Interiér podniku se nese ve stylu Doodle – 

uměleckého směru zobrazující nejzajímavější události od 

devadesátých let minulého století. Alfou omegou tohoto 

klubu jsou zejména studenti. Právě této komunitě jsou 

přizpůsobovány akce, kterých je tady více než mnoho. 

Za zmínku stojí pondělní pyžamová párty, úterní chytré 

kvízy, večer fotbálkového turnaje a oblíbený Orientbier, 

pivní závod, který oslaví už 70. ročník. Hymnu s názvem 

Na Orientbieru nazpíval Roman Petr, regionální písničkář. 

Kromě stálých akcí se zde pořádají párty kateder Ostravské 

univerzity nebo také oslavy narozenin. Průvodcem tohoto 

zábavního místa nám byl Tomáš Kukuč, který vidí Áčko 

jako komunitu šedesáti nejbližších přátel. Žezlo vedoucího 

bude předávat dál do rukou studentů a rozhodně sem znovu 

zavítá jako věrný štamgast. I stěny Áčka mají co vyprávět, 

zažily mnoho zahraničních studentů, plno hudby, smíchu 

a přátelství. O tom nejde psát, to musíte zažít!

…a to není všechno. V Ostravě je řada dalších skvělých podniků, které se do našeho výběru 

nedostaly. Za všechny jmenujme třeba Alternativa v ostravské Galerii, kde se dá krásně „zašít“, 

CØKAFE – skvělé místo na srazy i na práci s výbornou kávou k tomu, Babylon, kam se chodí na 

koštování piva a na výběrové rumy, nebo Dock – místo, kde se můžete potkat se svými vyučujícími, 

se nachází na nábřeží řeky Ostravice, kousek od cyklostezky a Komenského sadů.

Áčko Hladnov

Pavilón

{
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› Zuzana Piskořová ‹
Kdo jsem já? Studuji filozofii a ta 
se nestala jen studijním oborem 
v elektronickém indexu, ale také 
koníčkem a každodenní záležitostí. 
Zároveň o svém oboru nerada mluvím. 
Obhajovat své budoucí společenské 
postavení a čím budu jednou platit 
složenky, je ztráta času a energie.

Mezi mé oblíbené filmy patří Hodi-
ny (2002) režiséra Stephena Daldryho 
a tvorba Tarantina. Jsem ten typ, kterému 
můžete doporučit skvělý film, já řeknu, 

že se určitě podívám, ale pravděpo-
dobně to neudělám. Proto jsem zůstala 
u skoro 20 let staré klasiky. A oblíbená 
knížka? Tak třeba Paní Dallowayová 
(„It might be possible that the world it-
self is without meaning.“). Společně se 
svou spolužačkou Michaelou Dudovou 
jsme založily projekt Agora. Agora vznik-
la před pár měsíci. Teprve se rozkoukává 
a hledá nové členy s nápady na přednáš-
ky, diskuse a společné aktivity. Její cíl je 
prostý – vytvořit prostor, kde se budou 

vést kritické debaty na vybraná témata. 
Někteří by to nazvali žvaněním o ničem. 
Já bych to nazvala společnou debatou 
obsahující různorodé názory a pohledy 
na situace, jejímž cílem je se mentálně 
obohatit a naučit se vést společně dialog.

› Michaela Dudová ‹
Jsem studentkou magisterského 
studia filozofie, přičemž bych v ní 
chtěla pokračovat i v rámci výzkumné 
činnosti. Filozofie mi poskytla nástroje 
k samostatnému promýšlení problémů, 

analýze a kritickému zhodnocení 
protichůdných argumentů a umožnila mi 
zpochybňovat běžné předpoklady, které 
ale po bližším nahlédnutí vůbec nejsou 
tak samozřejmé. Zajímám se především 

Co naše studující
baví?

Studium neznamená jenom přednášky 

a učení se na zkoušky. Studium nabízí 

řadu možností, jak se student může dále 

na univerzitě realizovat či zapojovat 

do dění na fakultě. Představíme 

několik studentek a studentů, kteří 

se buď cíleně nebo dílem náhody 

nějakým způsobem podílejí na různých 

aktivitách v rámci fakulty. Seznámíme 

vás s redaktorkami našeho časopisu, 

fotografkou, šéfredaktorkou časopisu 

Semestr psychologie, zakladatelkami 

studentského spolku Agora a fakultním 

ambasadorem. Šikovných studentek 

{
}

a studentů, kteří přináší nové 

nápady a jsou aktivní, je ale 

mnohem více a na všechny 

by nám asi nestačilo ani celé 

číslo časopisu. Proto se je 

pokusíme představit postupně 

i v dalších číslech. Příště se 

například budeme věnovat 

čerstvě zvoleným fakultním 

senátorkám a senátorům.

 »
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o oblasti metafyziky a feministické 
filozofie. Metafyzika nám klade 
fundamentální otázky např. o existenci, 
osobní identitě, svobodné vůli, 
kauzalitě a je plná fascinujících teorií. 
Feministická filosofie pak nabízí 
metodologii pracující s kategorií 
genderu, kterou lze aplikovat napříč 
všemi oblastmi filozofie a dotýká se jak 
abstraktních témat, tak i každodenního 
života a aktivismu. Volný čas trávím 
hlavně četbou, ať už odbornou či beletrií, 
nebo zkoušením nových veganských 
receptů. Novým zájemcům o filozofii 
bych doporučila cokoliv o etice od Petera 

Singera, vědecky založeným typům 
Strukturu vědeckých revolucí Thomase 
Kuhna a každý by si měl dle mého 
názoru alespoň jednou za život přečíst 
feministickou a existencialistickou 
klasiku Druhé pohlaví od Simone de 
Beauvoir. Spolek Agora původně 
vznikl z iniciativy dvou studentek 
filozofie s cílem naplnit mezeru mezi 
studentskými spolky a vytvořit prostor, 
který nám na fakultě chyběl a samy 
bychom jej ocenily během studia. 
Skrze Agoru bychom rády poskytly 
studentkám a studentům napříč obory 
možnost prohloubit si své argumentační 

schopnosti, osvojit si fundamentální 
principy kritického myšlení nebo se 
naučit lépe číst a interpretovat filozofické 
texty, a to vše skrze vzájemné sdílení 
našich zkušeností bez případných obav 
z přítomnosti vyučujících. Zároveň 
usilujeme zvláště o reflexi současných 
filozofických témat, která se prozatím 
nacházejí v rámci oboru spíše na okraji 
(např. světová nebo feministická 
filozofie) nebo na ně zkrátka nezbude 
dost času v běžné výuce. V budoucnu 
plánujeme organizovat otevřené debaty, 
studentské workshopy nebo i třeba 
promítat filmy s filozofickým přesahem.

› Helena Beranová ‹
Ahoj, mé jméno je Helena Beranová 
a jsem studentka oboru psychologie na 
Filozofické fakultě OU. Zároveň jsem 
také šéfredaktorkou studentského 
časopisu Semestr psychologie, který 
vydáváme pod záštitou Filozofické 
fakulty. Časopis vychází jednou za 
semestr. Každé číslo věnujeme jednomu 
psychologickému tématu, jež se snažíme 
našim čtenářům co nejvíce přiblížit 
(například závislost na alkoholu, stres, 
schizofrenie ad.).

Přinášíme zajímavé rozhovory 
s odborníky, tipy na filmy, knížky, ale 
i doporučení na různé kurzy a praxe. 
V každém čísle je navíc i autentický 
příběh ze života někoho, kdo má 
přímé zkušenosti s psychologickým 
problémem, jenž v daném čísle řešíme. 

Odborně je celé téma vždy zpracované 
v příloze časopisu, tzv. odborném 
okénku. Našimi čtenáři jsou studenti, 
odborníci, ale i laická veřejnost. Myslíme 
na všechny a každý si v našem časopise 
najde to své.

V nejbližším, devátém vydání, které 
vyjde v listopadu, se budeme zabývat 
problematikou traumatu.

Pokud Tě zajímá psychologie nebo 
se jenom chceš dozvědět o tom, co není 
okem viditelné, určitě sáhni po některém 
z našich čísel. Nebo pokud by ses k nám 
rád/a připojil/a, neváhej mě kontaktovat! 

Kromě studia a působení v redakci 
se ve svém volném čase věnuji 
dobrovolnictví. Vnímám to jako 
smysluplně strávený čas, kdy mohu 
hodně dát, ale ještě více získat. Ráda 

trávím čas s přáteli a rodinou, ale doma 
mě dlouho nikdo neudrží. Jakmile je 
přede mnou delší čas bez programu 
nabytého povinnostmi, sklopím zadní 
sedačky v autě, hodím přes ně matraci 
a někam vycestuji.
FB › SEMESTR PSYCHOLOGIE,  
IG › SEMESTRPSYCHOLOGIE,  
web › ff.osu.cz/24608/semestr-
-psychologie/
FB › HELENA BERANOVÁ,  
IG › HELENAABERANOVA

› Anna Břenková ‹
Jsem studentka závěrečného ročníku 
sociologie a momentálně i redaktorkou 
fakultního časopisu OFFline. Jako 
každá studentská entita miluji 
spánek a prokrastinaci. Což ale nejde 
dohromady s mou horlivou povahou, 
která chce za 24 hodin stihnout školu, 
brigádu, lekci tance, 10 hodin spánku, 
výšlap na horu Smrk a výlet do Egypta. 
Jsem studentský šprt a nestydím se 
za to! Ráda v hodinách diskutuju 

a přijímám nové poznatky (ale hlavně 
zbožňuji univerzitní historické budovy). 
Jako správná Ostravačka miluji černý 
humor a Vladimíra Poláka. Mezi mé 
hodnoty patří spravedlnost, tolerance 
a krása života. V budoucnu by mě 
naplňovala práce na mediálním poli, 
ráda bych přinášela zajímavé příběhy 
obyčejně neobyčejných lidí až k vám 
do obýváku. Můj knižní tip je Normální 
lidi od Sally Rooney. A rozhodně 

stojí za vyzkoušení božské lívance 
s lískooříškovou polevou z podniku 
Black Kale. Přeji všem čtenářům klidný 
podzim.
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› Barbora Kalinová ‹
Jmenuji se Barbora Kalinová 
a jsem studentkou třetího ročníku 
sociologie. Ráda cestuju, sportuju, 
fotím a hlavně čtu. Pokud se někdy 
spřátelíme, pravděpodobně vám budu 
opakovaně vnucovat své oblíbené tituly 
a vyžadovat jejich vrácení v původním, 
tj. perfektním stavu. Od jara spolupracuji 
s knihkupectvím Kosmas, tudíž se mi 
dostává pravidelná dávka knižního 
dopingu k recenzím, což jenom 

podpořilo moji úchylku v hromadění 
knih. Taky píšu a strkám nos do věcí, do 
kterých mi nic není. Toho si pár lidí už 
všimlo, proto jsem se stala redaktorkou 
OFFlinu a OU@alive. S partnerem 
sdílíme lásku k přírodě a kreativitu, 
proto ve volném čase (a že ho moc není) 
tvoříme na přání různé výrobky ze dřeva 
a epoxidové pryskyřice. Až budu velká, 
chtěla bych zabránit válkám, šíření 
dezinformací a homofobii.

FB › BARBORA KALINOVÁ,  
IG › BARBORA.KALINOVA,  
REBUS.HANDMADE

› Ivana Krištofová ‹
Studuji druhým rokem dějiny umění, což 
je můj vysněný obor, kterému bych se do 
budoucna ráda věnovala. Mimo to vedu 
výtvarné kurzy, kde se zabývám hlavně 
studijní kresbou a ve volném čase fotím, 
mimo jiné i pro OFFline. Oblíbila jsem si 
ostravskou architekturu, kterou se skrz 
hledáček snažím více poznávat. Nejhezčí 

části dne je pro mě svítání, a proto mi 
nevadí si ráno přivstat a zajít si na nějaké 
odlehlejší místo s hezkým výhledem. 
Pokud mám chvíli, přečtu si nějakou 
dobrou knihu, poslechnu zajímavý 
podcast, navštívím galerii nebo si jen tak 
odpočinu meditací.

› Eddie Knop ‹
Jsem Eddie, student 3. ročníku 
bakalářského studijního programu Český 
jazyk a literatura na Filozofické fakultě 
OU. Abych pravdu řekl, tak Ostrava 
nebyla mojí první volbou, rozhodně bych 
však své konečné rozhodnutí neměnil. 
Nejdříve jsem chtěl po roce odejít na 
svůj vysněný obor, ale zamiloval jsem 
si zde jak studium, tak lidi, které jsem 
zde poznal a v neposlední řadě mi 
bylo nabídnuto i místo studentského 
ambasadora. Být jiný je mnohdy 
výhodou a myslím, že i právě díky 
odlišnosti jsem se stal ambasadorem 
Ostravské univerzity. Nikdy jsem neměl 
problém se seznamovat s lidmi, a právě 
díky tomu si mě všimla v prváku na 
seznamováku Terka Kuchařová, která mi 
místo na OU nabídla. Když člověk přijde 
ke stolu, kde sedí 20 lidí, a pronese větu: 
„Ahoj, já jsem Eddie a přišel jsem se 
seznámit“, tak si vás zapamatuje téměř 

každý. Jsem moc rád, že se mi naskytla 
taková příležitost a můžu reprezentovat 
Univerzitu. Mám díky tomu spoustu 
kontaktů v Poradenském centru i na 
Rektorátu školy, ale především mě 
to baví, i když bohužel zrovna teď 
na to nemám příliš čas, jelikož jsem 
v posledním ročníku bakalářského studia 
a navíc si procházím tranzicí, která je 
časově i psychicky velmi náročná.

Mezi mé koníčky patří určitě psaní, 
malování, četba a sdílení volného času 
s přáteli. Převážně sedím u školy, práce 
nebo někde s kamarády na kávě či pivu. 
Vždycky jsem se vnímal spíše jako šašek, 
jelikož pro srandu a pobavení ostatních 
jsem schopný udělat téměř cokoliv, ale 
také umím naslouchat a rozdávat rady, 
což se mi hodí i v profesním životě. 
Myslím si, že by i mí přátelé potvrdili, že 
jsem člověk, který si snaží užívat každý 
den plnými doušky a je pro každou 

srandu. Po ukončení studia v Ostravě 
bych se chtěl věnovat právům v Brně, ale 
zůstat s přítelkyní v Ostravě a nadále být 
v kontaktu s Ostravskou univerzitou. 
Především je pro mě ale důležité se dále 
řídit svým životním motem: „Chci žít 
ve světě, v němž i dospělí mají právo 
na houpačky.“ Tato věta mě provází 
celý můj život a doufám, že aspoň 
z části zůstanu stále střelený, pozitivní, 
přátelský a v dobrém slova smyslu 
dětinský, jako jsem teď.  ∆
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Kniha s předmluvou prof. Mileny 
Bartlové představuje reprezentativní 
soubor textů věnovaných písemným 
a vizuálním pramenům od zhruba 
14. do 17. století zejména české 
a středoevropské provenience, které 
zkoumá a analyzuje prizmatem 
genderové perspektivy, dějin 
žen, identit a sexuality.

Shromážděné texty jsou rozděleny 
do čtyř tematických oblastí 
dle metodologického přístupu, 
časového rámce a perspektivy 
výzkumu. První metodologicko-
-teoretická část sumarizuje stav 
bádání v oblasti genderu a dějin 
žen a analyzuje jeho implementaci 
v prostředí českého (umělecko) 
historického bádání, přičemž hledá 
příčiny určitého paradigmatického 
konzervatismu české historiografie.

Druhá část knihy shromažďuje 
příspěvky, které analyzují vizuální 
prameny českého původu, zaměřují se 
na ženské monastické prostředí a jeho 
vizuální kulturu, stejně jako na vizuální 
prezentaci sekulárních témat týkajících 
se mimo jiné tzv. weibermachtu 
(tj. oblíbeného sujetu o nadvládě žen).

Třetí soubor textů je vyhrazen 
literárním pramenům českého 
a evropského středověku, které 
jsou nově analyzovány z pohledu 
genderových identit a zaměřují 
se zejména na dobové vnímání 
maskulinity a feminity.

Závěrečná část knihy předkládá 
čtenáři dvě případové studie věnované 
specifickým západoevropským prame-
nům týkajících se medicínské činnosti 
„porodních bab“ raného novověku 
a specifické problematice queer history.

Kniha představuje v českém 
historickém bádání vůbec první soubor 
vědeckých statí, jež jsou metodologicky 
inovativní ve využití genderového 
pohledu na středověké a raně novověké 
umění i literární prameny. Dovolují tak 
odhalit jejich další významové vrstvy 
a kontexty a zároveň je zpřístupňují 
globálnímu odbornému publiku.

PREMODERN HISTORY AND ART 
THROUGH THE PRISM OF GENDER IN 

EAST-CENTRAL EUROPE

EDITED BY DANIELA RYWIKOVÁ AND 
MICHAELA ANTONÍN MALANÍKOVÁ 
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literary representation. � e   nal part presents two case studies that involve analysis 
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European art history to a broader audience in global academia.
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Příběh budovy R je malá, útlá 
a krásná knížka v téměř bibliofilském 
provedení, která seznamuje s historií 
budovy dnešního rektorátu Ostravské 
univerzity na Dvořákově ulici. Samotná 
budova je nápadná svou nevšední 
architekturou, neméně zajímavá 
je ovšem i svou pohnutou historií. 
Publikace čtenáře provází stavebními 
dějinami klášterních budov i osudem 
jejich obyvatel. O historii, architektuře 
i interiéru poutavě vypráví dr. Jiří Jung 
z katedry dějin umění a kulturního 
dědictví.

Příběh budovy R začíná v roce 1874 
v domě ostravského učitele Jana Pobiala 
na dnešní Dvořákově ulici a pokračuje 
rokem 1900, kdy byla přistavena 
neogotická část dnešního rektorátu. 

Obě budovy sloužily jako klášter 
kongregace Milosrdných sester sv. Kříže 
až do roku 1950, kdy byl klášter v rámci 
akce Ř zrušen a sestry kongregace 
sv. Kříže čekal stejně smutný osud 
jako všechny ostatní řeholní řády 
v tehdejším Československu. Sestry 
byly vystěhovány a budova přešla pod 
správu Vysoké školy báňské.

V knize se dočteme o působení 
řeholnic v Moravské Ostravě v rozmezí 
let 1892–1950, zvláštní pozornost autor 
věnuje prostorám bývalé klášterní 
kaple, které dominovala nástěnná malba 
Jana Obšila, dochovaná z podstatné 
části dodnes. Část malby je k vidění 
v zasedací místnosti rektora a skrývá 
nejednu zajímavost. Budova krátce 
fungovala jako internát, po adaptaci zde 

sídlil rektorát VŠB, následně děkanát 
Pedagogické fakulty a od roku 1991 
rektorát Ostravské univerzity. Kniha 
vyšla k příležitosti 30. výročí založení 
Ostravské univerzity.

PREMODERN HISTORY AND ART THROUGH THE PRISM OF 
GENDER IN EAST ‑CENTRAL EUROPE

Daniela Rywiková – Michaela Antonín Malaníková (edd.)
Lexington Books: London – Lanham 2021.

PŘÍBĚH BUDOVY R
Jiří Jung



Milé studentky, milí studenti, milé kolegyně, 
milí kolegové, v tomto vydání OFFlinu otevíráme 
pomyslnou Pandořinu skříňku. Zcela vědomě 
a zodpovědně prezentujeme téma, u něhož jsme 
si velmi dobře vědomi, že patrně vyvolá řadu 
protichůdných reakcí a kontroverzí (ale proč 
vlastně?). Snažíme se přiblížit důsledky proměny, 
jíž v průběhu 20. a 21. století procházejí západní 
společnosti, které se mimo jiné týkají také otázek 
sexuální orientace a genderových identit, stejně jako 
společenských rolí a rovnosti mužů a žen. Snažíme 
se také osvětlit pojmy jako jsou feminismus nebo 
gender, vysvětlit rozdíl mezi genderem a pohlavím 
a také zpřehlednit poněkud zmatené pojmy pojící se 
s LGBTQ+.

Exaltované reakce, které tato témata vzbuzují 
nejen na sociálních sítích, nepatří na akademickou 
půdu, což ale neznamená, že by se zde neměla 
diskutovat. Snažili jsme se proto zohlednit mnoho 
úhlů pohledů a pootevřít dveře širší debatě, ideálně 
vedoucí k otupení předsudků a stereotypů vůči 
lidem s menšinovou orientací, ale třeba také vůči 
bezdětným ženám. Odhaduje se, že v naší společnosti 
žije až 15 % mladých lidí, kteří nějakým způsobem 
řeší svou odlišnou sexuální orientaci. Již jen proto je 
důležité dát najevo, že o jejich problémech víme, že 
univerzita (potažmo fakulta) je férovým a otevřeným 
prostorem, svobodným fórem, kde je každému 
hlasu popřáno sluchu a kde dochází k dialogu, věcné 
argumentaci bez vášní a agrese. Děkujeme proto 
každému, kdo byl ochotný se o své názory na tuto 
problematiku s námi podělit.

Na následujících stránkách předkládáme několik 
různých názorů a pohledů na gender, feminismus 
a aktivismus spojený s LGBTQ+ komunitou a tážeme 
se, zdali má své opodstatnění, či nikoliv. Zamýšlíme 
se nad tím, proč ve společnosti vyvolává téma 
genderových identit takové vášně a kontroverze. 
A protože jsme si vědomi, že problémy osobní 

a genderové identity za sebou skrývají především 
konkrétní lidské osudy, přinášíme autentické zpovědi 
lidí, kterých se debaty týkající LGBTQ+ minorit 
osobně dotýkají.

Přečtěte si skvělý rozhovor naší absolventky 
Žanety Kovářové se dvěma studentkami naší 
fakulty, které již sedm let žijí jako pár. Seznámíme 
vás s životním příběhem našeho studenta, který 
právě prochází tranzicí. Psycholožka Katarína 
Millová v rozhovoru vysvětlí, co pr ožívají mladí lidé 
během dospívání a jak důležitou roli ve zdravém 
psychickém vývoji sehrává sebeurčení, jistota, že se 
má člověk během dospívání o koho opřít i v případě, 
že se neidentifi kuje s pohlavím nebo rolí, kterou mu 
druzí přisuzují. Mimo hlavní téma tohoto čísla Vás 
zavedeme do Afriky i USA, kam se vypravili naše 
studentky a studenti, provedeme vás po ostravských 
kavárnách, a poradíme, kam si zajít na nejlepší kávu. 
Představíme vám naši absolventku Janu Malášek 
Šrubařovou a absolventa Jiřího Šimona a jejich cestu 
za úspěšnou kariérou. Nebudou chybět ani knižní tipy 
a mnoho dalšího.

Přeji Vám zajímavé čtení s otevřenou 
myslí a buďte OFFline!

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

A to není zdaleka všechno… 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V KVĚTNU 2022

Příští, jarní číslo by mělo být OHLÉDNUTÍM 

(doufejme, že ohlédnutím, a ne přítomnou 

realitou) ZA PANDEMIÍ COVID‑19. V epidemii, 

která nás provází téměř dva roky, sehrály svou 

roli také společenské a humanitní vědy a my 

se zaměříme na to v čem přesně. Podíváme se, 

co pandemie ukázala o stavu naší společnosti 

a demokracie. Z čeho bychom si měli vzít 

ponaučení, co na ní bylo pozitivní/negativní 

ve vztahu ke vzdělávání, ve vztahu k rodině, 

k našemu psychickému zdraví, ve vztahu k celé 

společnosti.

Filozof David Černím v rozhovoru 

nastíní, JAKOU ROLI V BOJI 

S PANDEMIÍ SEHRÁLY 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, proč podle něj 

tolik lidí podlehlo nejrůznějším 

dezinformacím a jak by se tomu dalo 

do budoucna předcházet a zda jsou 

to právě sociální sítě, které stojí za 

polarizací společnosti ve vztahu 

k očkování.

K nejméně proočkované skupině v tuto 

chvíli patří lidé do 25 let. Zeptáme se 

proto našich studentů, jaké důvody 

je vedly k tomu, aby se NECHALI ČI 

NENECHALI OČKOVAT. 

Psycholog prozradí, s čím se během své 

praxe setkává ve vztahu k pandemii, KDO 

BĚHEM PANDEMIE A PROČ NEJČASTĚJI 

VYHLEDÁVAL POMOC PSYCHOLOGA a proč se 

o některých psychických problémech spojených 

s pandemií málo hovoří. 

16.–23. 11. 2021 byly volby do malého 

senátu FF OU a my přineseme 

ROZHOVOR SE STUDENTKOU, 

ČI STUDENTEM, KTERÝ BUDE 

V SENÁTU REPREZENTOVAT 

STUDENTSKOU KOMORU a jako 

senátor bude součástí voleb budoucího 

děkana FF OU. V době vydání jarního 

čísla už bude jasné, kdo bude zastávat 

roli fakultního ombudsmana, kterého 

vyzpovídáme a představíme našim 

čtenářům.
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TEXTILIA

Studentky Nikol Klučarovská, Kateřina 
Klofáčová, Kamila Malinovská a Petra 
Konečná připravily při příležitosti Noci 
vědců virtuální prohlídky vybraných 
ostravských památek. Po sejmutí QR 
kódu si můžete prohlédnout interiéry 
bývalého obchodního domu Ostravica-
-Textilia, nahlédnout do historie budovy 
dnešního rektorátu či objevit zajímavosti 
Slezskoostravského hradu. Na vycházku se 
tak můžete vydat virtuálně z tepla svého 
domova nebo pěšky, pěkně „po staru“ 
podle naší mapky. Seznamte se s kouskem 
ostravské historie i s prací studentek 
katedry dějin umění a kulturního dědictví.
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Nebojme se otevřeně hovořit 
o LGBTQ+ komunitě
Rozhovor s psycholožkou Katarínou Millovou 
o nástrahách dospívání a hledání identity

Kdo určuje, co je 
dobře
Student Eddie Knop 
hovoří otevřeně o tranzici

Zkušenost z Ameriky mě zbavila 
řady „strašáků“
O lehkostech i těžkostech studia 
v Arizoně referuje Jáchym Pantálek
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