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PROČ JE DŮLEŽITÉ POUŽÍVAT LGBTQ POJMY SENZITIVNĚ 
A INKLUZIVNĚ 

Protože, stručně řečeno, jazyk ovlivňuje naše myšlení, a to ovlivňuje 
všechno ostatní 

Některé negativní důsledky nesenzitivního užívání jazyka: 

- Prohlubování diskriminace, stereotypizace, stigmatizace 

- Zneviditelňování určitých skupin osob (lingvistický sexismus - ženy, 
nebinární lidé) – udržování jejich společenského znevýhodnění 

- Zmatení pojmů 



JAK V PŘEKLADU ZACHÁZET S QUEER JAZYKEM 

nechat si poradit od povolaného zdroje, ne od náhodné 
queer osoby 

dodržet stylistickou rovinu textu (senzitivní termín 
překládám senzitivně, nesenzitivní nesenzitivně) 

vždy si ověřit, jaké má slovo aktuální konotace a užití 
(velmi rychlé změny a posuny ve významech) 

rozlišovat použití obecně a mezi queer lidmi 
(reclaiming) 



GENERICKÉ MASKULINUM 

Náš jazyk ovlivňuje to, jak myslíme 

 
Pro ty, co nezapadají ani do mužské, ani do ženské 

kategorie, může být neustálé rozlišování na mužské a ženské 

odcizující. A i na ty, co se identifikují jako muži či ženy, to 

může mít vliv. Neustálé rozdělování všech na muže a ženy 

nás nutí vnímat muže a ženy jako odlišnější, než ve 

skutečnosti jsou. 

 
Zdroj: How To Use Gender-Neutral Language, And Why It’s Important 
To Try, Jul 8, 2020 

https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2020/07/08/how-to-use-gender-neutral-language-and-why-its-important-to-try/?sh=689a7e2826ba
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GENERICKÉ MASKULINUM 

„Prostřednictvím důsledně mužských názvů byly ženy 
vytěsněny z pozic odbornic, koordinátorek, vědkyň, autorek 
programů, iniciátorek, školitelek, ba i kolegyň a 
spolupracovnic.  

Pod maskulinním tvarem odborník, právník nebo hlavní 
koordinátor si totiž stěží někdo představí jiné než mužské 
pohlaví, jak jsem zjistila asociačními testy.  

Podobné vytěsňování ženské profesionality probíhá mezi řádky 
ve zpravodajství, v denním tisku nebo například v inzerci 
pracovních příležitostí, je-li formulována v mužském rodě.“ 

Jana Valdrová, Jak jazyk zabíjí image odbornice 

 

http://www.valdrova.cz/2010/11/jak-jazyk-zabiji-image-odbornice/


POJMY, KTERÝM JE LEPŠÍ SE VYHÝBAT 



Pojmy, kterým je dobré se vyhýbat 

transgender         transsexuál/ní, biologický muž,  
     biologická žena atd. 

cisgender             cissexuální 

  

• váže se k diagnóze 

• sexualita nesouvisí s genderovou identitou 

 

Transgender je adjektivum, lze zkracovat (trans muž, trans žena) 



JAK TO NEDĚLAT  
ANEB  

PŘÍKLADY NEDOBRÉ PRAXE 
Z TISKU 



Odkaz: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/transgender-slamastyka-v-usa-mezi-muzi-odsouzena-trpi-
v-zenske-kaznici-soulozi-40403153 



POJMY, KTERÝM JE DOBRÉ SE VYHÝBAT 

Homosexuálové/lesbičky 

- Z pohledu Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády ČR pro lidská 
práva jsou oba tyto termíny již překonané; obzvlášť nevhodné je 
použití pojmu homosexuál jako zastřešujícího termínu (např. „pochod 
homosexuálů“) 

Možné překlady: 

- gayové a lesby 

- (lidé) neheterosexuální orientace 

- queer lidé 

- sexuální (milostná) orientace 



POJMY, KTERÝM JE DOBRÉ SE VYHÝBAT 

Homosexuálové/lesbičky 

Je lepší používat jazyk zaměřený na člověka (lesbické ženy, 
gay muži, bisexuální, intersex, asexuální a trans lidé) spíše než 
lesby, gayové, bisexuálové, asexuálové... 

Odpůrci•kyně LGBTQ rovnosti často používají slova jako 
„homosexuál“ ke stigmatizaci LGBTQ lidí s tím, že jejich životy 
a osobnost redukují čistě na sexualitu, někteří (starší) lidé to 
dělají ze zvyku nebo kvůli neinformovanosti.  



JAK TO NEDĚLAT  
ANEB  

PŘÍKLADY NEDOBRÉ PRAXE 
Z TISKU 



https://www.novinky.cz/domaci/cl
anek/osobnosti-vyzvaly-babise-k-
odchodu-vadi-jim-ze-oznacil-
oponenty-za-fasisty-40405500 

Jako příklad k následování zmínili také rezignaci 
někdejšího premiéra a předsedy ODS Mirka 
Topolánka po kontroverzních výrocích o církvi, 
Židech nebo homosexuálech při fotografování 
pro časopis Lui. 
 
Z článku Osobnosti vyzvaly Babiše k odchodu. Vadí 
jim, že označil oponenty za fašisty, publikovaného 11. 
8. 2022 na serveru Novinky.cz.  



Zdroj: https://www.kondice.cz/tipy-
kondice/jak-se-zije-homosexualum-
20220523.html?fbclid=IwAR3UDFbu
46EuER94ew1AFwfiZXFI9qri2CsU1i
Q7T_uZWXRTJRizMp7FoQs 



Zdroj: 
https://www.facebook.com/
jsmefer/photos/a.6386938
76322110/1847459445445
541/ 



Zdroj: 
https://www.echo24.cz/a/Swrz
s/pochod-homosexualu-v-
plzni-narusili-jejich-odpurci-
zasahovali-tezkoodenci 



Zdroj: 
https://www.facebook.com/
CT24.cz/videos/116859897
3735246 



POJMY, KTERÝM JE DOBRÉ SE VYHÝBAT 

Hetero(sexuální)            normální 
 

Z webu: 



POJMY, KTERÝM JE DOBRÉ SE VYHÝBAT 

Sexuální menšiny 
 

x redukce skupiny lidí jen na sexualitu 

x chybí genderová a vztahová rozmanitost 

x stigmatizující, souvisí s menšinovým statusem, může vést 
k pocitům méněcennosti 
 

Lépe:  

 LGBTQ lidé  

 genderově, sexuálně a vztahově rozmanití lidé (GSVR) 



LGBTQ LIDÉ NEJSOU LGBTQ KOMUNITA  

Komunita je definovaná vzájemnými vztahy. LGBTQ lidé neznají 
všechny ostatní LGBTQ lidi a bez vztahu komunita není, existence 
takové komunity je tedy iluzorní (taky se nepoužívá heterosexuální 
nebo cis komunita) 

V obecné rovině: LGBTQ lidé nebo genderově, sexuálně a vztahově 
rozmanití lidé 

Ve vztahu k místu, fyzickému i virtuálnímu (skupina na FB, pražská 
LGBTQ komunita atd.) 



PŘEDSUDEČNÉ NÁSILÍ, NEBO NÁSILÍ Z NENÁVISTI? 

In IUSTITIA doporučuje používat pojem „předsudečné násilí“, 

lépe vystihuje podstatu tohoto typu násilí páchaného na 

lidech z důvodu jejich skutečné nebo domnělé kolektivní 

identity. 

 

Rozhodující jsou předsudky. Některé útočící osoby skutečně 

GSVR osoby a/nebo osoby z jiných zranitelných skupin 

nenávidí, ale takových je menšina. 

 

Více zde 

https://www.facebook.com/252375370791/photos/a.10150116601650792/10159925526310792/


COMING OUT 

„Vhodný český překlad tohoto slova neexistuje. Sice se používá několik 
označení, ale ta mají vždy určitou specifickou konotaci. Například 
„vyoutovat se“ až příliš odkazuje ke sportovním utkáním, kde out 
představuje selhání, nebo „přiznat se k homosexualitě“ evokuje sdělení 
něčeho nepříjemného, za co se člověk stydí. Integrace anglického 
pojmu „coming out“ do češtiny se tak zdá významově nejpřesnější, 
přičemž se používá jako podstatné jméno, k němuž se pojí různá 
slovesa – nejčastěji projít coming outem nebo udělat coming out.“ 

Irena Smetáčková, PedF UK, z kapitoly Coming out aneb když se to ví                           
z publikace Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou 

rozmanitost: Část I  
 

https://www.praguepride.cz/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/84-specifika-socialni-prace-respektujici-gederovou-sexualni-a-vztahovou-rozmanitost/file
https://www.praguepride.cz/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/84-specifika-socialni-prace-respektujici-gederovou-sexualni-a-vztahovou-rozmanitost/file


COMING OUT 

 

Možné překlady: 

- Projít coming outem, udělat coming out 

- Zveřejnit informaci o sexuální orientaci/genderové identitě 

- Svěřit se 

- Žít otevřeně jako gay/lesba/trans člověk 



JAK TO NEDĚLAT  
ANEB  

PŘÍKLAD NEDOBRÉ PRAXE 
ČESKÉHO PŘEKLADU 





ODLIŠNOST VS. ROZMANITOST 

Odlišnost může evokovat 
něco nenormálního, divného 
 

Lepší varianta je 
rozmanitost: 

to, že se všichni nějak lišíme, 
je naprosto v pořádku 



Senzitivní jazyk = podpora inkluzivity oproti vyčleňování, 
diskriminaci, stigmatizaci, sexualizaci atd. 

 

 Nevhodné Lepší alternativa 

Manželství homosexuálů Manželství pro všechny 

Práva homosexuálů Rovná práva LGBTQ lidí 

Homosexuálové a lesbičky Neheterosexuální lidé 

Prostitut•ka Sexuální pracovník•ice 

HIV+ člověk Člověk žijící s HIV 

Oběť Přeživší, terč útoku 



ZDROJE 

 Dokument evropského parlamentu: Glossary of Sensitive Language for Internal and 
External Communications 

 LGBTQ slovníček a handout na webu Prague Pride 

 Jak se staví sex room: Bettie a Brody (2022; D5 19:38-20:30) 

 Web lingvistky Jany Valdrové: http://www.valdrova.cz  

 Videa s čekými titulky na YT kanálu https://www.youtube.com/channel/UC2M-
cNfNWUgDX9AUpLP5X1A/videos: Coming out, LGBTIQ terminologie, Výzvy, kterým 
čelí trans a genderově rozmanité osoby, O homo/bi/trans/interfobii, Lidská práva LGBTI 
osob, Specifika práce s LGBTIQ+ klientelou v oblasti duševního zdraví 

 E-learning projektu CommonPoint: https://commonpoint.eu/cs 

 Článek The Gendering of Language: A Comparison of Gender Equality in Countries 
with Gendered, Natural Gender, and Genderless Languages  
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