
Nebinarita v jazyce 







Ukázka z FB Transparentu: 

 

V nedávné době má [Elian Sweeney Poslední] za sebou hereckou 

příležitost ve filmu Pod kůží (režie Augustus Tyde), kde ztvárňuje roli 

Ivana. O natáčení se také rozhovořili v interview pro Transparent, 

které vedl*a Iv* Recmanová. 
 

Kromě filmové tvorby se Elian věnuje i dragu, výtvarnému umění a 

psaní: 

„Poprvé, někdy v osmnácti nebo devatenácti, jsem si nalíčili tak 

trochu drag, ale abych byli upřímní, první drag jsem měli v šesti 

letech. Já jsem se často líčili do dragu, aniž bych tušili, co to je." 
 

A právě drag jim už od dětství otevíral cestu k různým vyjádřením 

genderu: 

"..Hráli jsem různé gendery. V dětství jsem byli většinou v 

maskulinních postavách a měli jsem výrazné líčení vousů. V 

dospělosti jsem to udělali poprvé někdy v devatenácti nebo v 

osmnácti a pak se to nějak rozjelo.“ 
 

Všechny talenty Elian*a můžete zkouknout na jejich sociálních sítích… 



Možnosti zachycení nebinarity v jazyce 

Způsob Výhody Nevýhody Ukázka Poznámka 

Grafické symboly 

(hvězdička, 

podtržítko, dvojtečka, 

středová tečka, ...) 

Zachycuje celé 

genderové 

spektrum – 

podpora 

inkluzivity v 

jazyce 

Menší přehlednost 

textu; nečitelnost 

pro osoby s 

dyslexií 

Je potřeba, aby se sociální 

pracovník*ice při poradenství 

dokázal_a operativně 

rozhodovat, pružně reagovat, 

mít osobnostní a profesionální 

dispozice, které pomohou 

klientovi:ce se otevřít a mít 

ochotu o své situaci před 

pracovnicí•íkem mluvit. 

středová 

tečka: levý alt 

+ 8226  



Možnosti zachycení nebinarity v jazyce 

Způsob Výhody Nevýhody Ukázka 

Střídání mužského a 

ženského rodu 

Jednoduché na 

překlad 

V případě krátkého 

textu prakticky 

nepoužitelné, může 

být matoucí 

Byl jsem včera po práci 

unavený, tak jsem se šla 

projít ven, abych si 

provětral hlavu. 

Vyhýbání se rodu 

Využití již 

existujících forem, 

nebo forem snadno 

vytvořených dle 

pravidel slovotvorby 

Složitější na 

přemýšlení, u 

překladu může být 

nepřesné 

Práce mě včera docela 

unavila, ale pomohlo mi 

projít se venku a provětrat 

si hlavu.  



Možnosti zachycení nebinarity v jazyce 

Způsob Výhody Nevýhody Ukázka 

Střední rod 

V ČJ existuje, 

jednoduchý         

na překlad 

V ČJ nezvyk, málokdo se s tím 

ztotožní, může být 

dehonestující, neexistující 

formy podstatných jmen 

(povolání apod.) 

Bylo jsem včera po práci 

unavené, tak jsem se šlo projít 

ven, abych si provětralo hlavu. 

Onikání 

V ČJ existuje, 

jednoduché         

na překlad 

V ČJ trochu nezvyk, působí 

archaicky 

Byli včera po práci unavení,  

tak se šli projít ven, aby si 

provětrali hlavu. / Letos jim 

byla udělena cena za jejich 

román. 

Onekání V ČJ velký nezvyk  

Byle jsme včera po práci 

unavene, tak jsme se šle projít 

ven, abychom si provětrale 

hlavu. 



Možnosti zachycení nebinarity v jazyce 

Způsob Výhody Nevýhody Ukázka 

Jsem + množné 

číslo 

Při překladu z 

ich-formy 

přehlednější 

než prosté 

mn.č. 

V ČJ trochu nezvyk  

Byli jsem včera po práci unavení,      

tak jsem se šli projít ven, abych si 

provětrali hlavu. 

Množné číslo 

V ČJ existuje    

a asi nejvíc se 

blíží they/them 

Neřeší problém s i/y 

Byli jsme včera po práci unavení,      

tak jsme se šli projít ven, abychom si 

provětrali hlavu. 

Množné číslo + 

specifická 

koncovka 

Složitější, 

nezohledňuje slovní 

projev, v ČJ nezvyk  

Bylẏ jsme včera po práci unavení*é, tak 

jsme se šlyi projít ven, abychom si 

provětralx hlavu. 



Možnosti zachycení nebinarity v jazyce 

Způsob Výhody Nevýhody Ukázka 

Tzv. pátý rod   

Nutné se naučit zcela 

nová paradigmata, 

relativně složité na 

naučení 

Alex stálu s velkou pilkou za velkým dubem, 

posledním stojícím stromem na mýtině. Bylo 

mí smutno, protože tam stálu samu, takže se 

skrývalu, aby nebylu spatřenu. Z opačné 

strany přišel Petr. „Ach, není hy tu!“ 

zalamentoval Petr. „Bez ního tak veliký strom 

pokácet nepůjde. Onu jedinau je toho 

schopnu.“ 



Doplňující zdroje 

• Video Ne/binární čeština na festivalu Prague Pride 2020, od 18:35 

• Podcast Nebinární čeština: Umíme si porozumět? na Spotify 

• Článek Není hvězdička jako lomítko aneb Pár slov o genderově 
senzitivní komunikaci 

• Článek Nebinarita v našem jazyce 

• Článek A guide to how gender-neutral language is developing 
around the world 

• Článek How To Use Gender-Neutral Language, And Why It’s 
Important To Try 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZey2HjxzKE&t=16648s&ab_channel=PraguePride
https://open.spotify.com/episode/2W5dxEzRbEOIWrHpob3opX
https://www.praguepride.cz/cs/cteni-a-foto/clanky/1554-neni-hvezdicka-jako-lomitko-aneb-par-slov-o-genderove-senzitivni-komunikaci
https://www.praguepride.cz/cs/cteni-a-foto/clanky/1554-neni-hvezdicka-jako-lomitko-aneb-par-slov-o-genderove-senzitivni-komunikaci
http://www.h7o.cz/nebinarita-v-nasem-jazyce/
https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/15/guide-how-gender-neutral-language-is-developing-around-world/
https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/15/guide-how-gender-neutral-language-is-developing-around-world/
https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/15/guide-how-gender-neutral-language-is-developing-around-world/
https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/15/guide-how-gender-neutral-language-is-developing-around-world/
https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2020/07/08/how-to-use-gender-neutral-language-and-why-its-important-to-try/?sh=689a7e2826ba
https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2020/07/08/how-to-use-gender-neutral-language-and-why-its-important-to-try/?sh=689a7e2826ba
https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2020/07/08/how-to-use-gender-neutral-language-and-why-its-important-to-try/?sh=689a7e2826ba
https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2020/07/08/how-to-use-gender-neutral-language-and-why-its-important-to-try/?sh=689a7e2826ba


Queer jazyk – na koho se obrátit 

Prague Pride (obecné informace, vzdělávání, kontakty) 

https://www.praguepride.cz/cs/ 

karel.pavlica@praguepride.com 

Trans*parent (trans a nebinární tematika, nebinární čeština) 

https://jsmetransparent.cz/ 

Taky Trans (trans a nebinární tematika, nebinární čeština) 

https://www.facebook.com/TakyTrans/ 

Náměstí kvíru (lesby, bi, pan, omni, fluidní a nebinární identity, nebinární čeština) 

https://www.facebook.com/namestikviru 

Prague Bears (subkultura medvědů, daddies, slovníček na webu) 

http://cs.praguebears.cz/ 

Charlie, queer spolek Univerzity Karlovy (queer z pohledu mladých) 

https://www.facebook.com/spolekcharlie 

https://www.praguepride.cz/cs/
mailto:karel.pavlica@praguepride.com
https://jsmetransparent.cz/
https://www.facebook.com/TakyTrans/
https://www.facebook.com/namestikviru
http://cs.praguebears.cz/
https://www.facebook.com/spolekcharlie


Safer Chems (chemsex) - http://saferchems.cz/ 

AsexuaLOVE (asexuální, aromantické spektrum) - 

https://www.facebook.com/groups/412946456006959 

Queer Geography (sexuální občanství, LGBTQ psychologie, HIV, geografie sexualit, queer 

a feministická teorie) - https://www.queergeography.cz/ 

In Iustitia, Poradna Justýna (předsudečné násilí) - https://in-ius.cz/ 

Česká společnost AIDS pomoc (HIV, AIDS) - https://www.aids-pomoc.cz/ 

Společnost pro queer paměť (queer historie) - https://www.queerpamet.cz/ 

PROUD, platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (queer stárnutí) - 

http://proud.cz/ 

Logos (LGBTQ věřící) - http://www.logoscr.cz/ 

STUD (regionální spolek Brno, obsáhlý adresář kontaktů a spolků) - 

https://www.stud.cz/informace/lgbt-adresar.html 

Ollove (regionální spolek Olomouc) - http://www.ollove.cz/ 

Ostravský PRAJD (regionální komunita Ostrava) - 

https://www.facebook.com/ostravsky.prajd 

Magazín LUI (queer lifestyle) - https://www.lui.cz/ 

http://saferchems.cz/
https://www.facebook.com/groups/412946456006959
https://www.queergeography.cz/
https://in-ius.cz/
https://in-ius.cz/
https://in-ius.cz/
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https://www.stud.cz/informace/lgbt-adresar.html
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https://www.lui.cz/

