
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

ueerGeography



2
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ZÁKLADNÍ
INFORMACE
O Queer Geography (QG)

Náš spolek Queer Geography, z. s., je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze (L 69486).

Sídlo:
  Queer Geography, z. s.
  Márova 2806/10
  Praha 5 – Stodůlky
  155 00

IČO:   06624308
Email:   info@queergeography.cz

Bankovní spojení: 
  Queer Geography, z. s.
  2101340775 / 2010 
  Fio banka

Webové  stránky:
  http://www.queergeography.cz
  https://www.facebook.com/queergeography/ 
  https://twitter.com/QueerGeography 
  https://www.instagram.com/queergeography/

Orgány spolku:
Hlavní výbor
  Hlavní výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka
Předseda
  Statutární orgán
Členské fórum
  Je orgánem QG, jehož členy jsou všichni řádní a čestní členové
Předseda: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Místopředseda: Ing. arch. Lukáš Pitoňák
Tajemnice: Bc. Jana Kropáčková
Členové:   Do konce roku 2018 jsme evidovali celkem 8 řádných členů/členek
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Pár slov o vzniku organizace

První myšlenka, na jejímž základě vznikalo Queer Geography, se vynořila v listopadu 
2012, kdy byla publikována první verze stránky www.queergeography.cz. V březnu 2013 
byl web poprvé významně aktualizován. V této době se ale jednalo výlučně o prezentaci 
doktorského výzkumu Michala Pitoňáka, přičemž jeho prvotním cílem bylo jednoduše 
popularizovat obor tzv.  geografií sexualit, jehož rozvoji se u nás v této době věnoval. 
Až teprve po ukončení jeho doktorského studia v roce 2015 dostala webová stránka 
aktuální podobu a postupně začala krystalizovat myšlenka přetavit v ní obsažené 
myšlenky v něco více než jen prezentaci výsledků výzkumu či dalších aktivit jednoho 
výzkumníka. Z latinského tres faciunt collegium (tři tvoří spolek) se tak Michal Pitoňák, 
Lukáš Pitoňák a Jana Kropáčková dali dohromady a po řadě společných setkání, v 
listopadu 2017 založili spolek, jehož název Queer Geography byl odvozen z anglického 
názvu pro teoretický přístup v rámci oboru geografií sexualit. Věříme, že tato výroční 
zpráva o činnosti organizace v prvním roce jasně ukáže, že oblasti, kterým se věnujeme 
v současnosti, jsou již podstatně pestřejší.



4

VÝROČNÍ ZPRÁVA QUEERGEOGRAPHY 2018

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. / Předseda 

Spoluzakladatel Queer Geography. Michal Pitoňák je absolventem 
oborů biologie, geografie a sociální geografie a regionální rozvoj, 
které vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 
V současnosti pracuje jako výzkumný pracovník v Národním 
ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech, kde se věnuje 
problematice kvality života a duševního zdraví LGBTQ+ či obecně 
ne-heterosexuálních a trans lidí. V současnosti se zabývá především 
výzkumem tzv. menšinového stresu u LGBTQ+ lidí. Rozvíjí rovněž 
obor LGBTQ+ psychologie a aktivně se podílí na destigmatizaci 

prevence HIV v Česku. Spolupracuje s řadou dalších organizací, je členem Meziresortní koordinační skupiny pro řešení 
problematiky HIV/AIDS v ČR a Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva. Má zkušenosti s výukou 
na Katedře severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současnosti externě spolupracuje 
se svou mateřskou Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, kde nárazově vyučuje teorii sociální geografie, 
především pak témata z oblasti geografií sexualit, feministické a queer teorie. Spolek Queer Geography založil v roce 
2017 s cílem popularizovat vědu a přispět ke sdílení poznání mezi jednotlivými vědními obory. 

email: michal.pitonak@queergeography.cz

Ing. arch. Lukáš Pitoňák / Grafik, IT, webmaster 

Spoluzakladatel Queer Geography Lukáš Pitoňák vystudoval Fakultu 
architektury ČVUT v Praze Dejvicích, má pracovní zkušenosti s 
filmovým designem, vizuální projekcí, interiérovým designem a 
architekturou vnitřního i vnějšího prostoru, projekcí, počítačovým 
3D renderingem, programováním ve webovém prostředí. V 
QG se zabývá převážně grafickým designem, správou webu a 
webdesignem. Část svého volného času investuje do neziskových 
projektů – pracoval pro Člověka v tísni, má zkušenosti s administrací 
několika webových prezentací včetně GeoQol (PřF UK), EPCLIRA 

(NUDZ), či databázového dotazníkového serveru při webu Queer Geography. Ve zbylých volných chvílích je ponořen ve 
sci-fi příbězích, excel tabulkách či kreslí obrazy měst budoucích. 

email: lukas.pitonak@queergeography.cz

Bc. Jana Kropáčková – tajemnice 

Spoluzakladatelka Queer Geography. Jana Kropáčková vystudovala 
bakalářský obor humanitní vzdělanost na Univerzitě Karlově v Praze 
a při svém studiu se zaměřovala zejména na studium antropologie 
a sociologie. Mezi její koníčky kromě těchto oblastí patří historie, 
focení, scifi a cestování. Svou pracovní kariéru zahájila v roce 2005 a 
směřuje ji do administrativní oblasti. Pracovala jak v menších, tak i 
větších společnostech.  

V Queer Geography působí jako tajemnice a její prací je 
administrativa, vedení účetnictví, mzdová a daňová agenda. Zároveň se podílí na odbornějších projektech, jako je 
například tvorba QG map či překladů.

email: jana.kropackova@queergeography.cz
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Úvodní slovo předsedy organizace
RNDr. Michala Pitoňáka, Ph.D.
Výsledky vědeckého výzkumu samy o sobě nevedou ke 
společenské změně, nejprve je potřeba je srozumitelně 
komunikovat.

02
—

Také máte občas pocit, že je těch informací kolem nás někdy až 
příliš? Říkali jste si někdy, po přečtení nějakého článku, že titulek 
vůbec neodpovídal obsahu nebo že to přece nemůže být pravda? 
Chtěli jste se někdy o problematice dozvědět více nebo si jen 
tak ověřit zdroje, abyste si mohli udělat ohledně určité otázky 
jasnější představu, ale nakonec jste to vzdali a šli raději dělat 
něco jiného? Dovedete s určitostí odlišit kvalitní zdroj informace, 
důvěryhodný zdroj od zdroje zkresleného, zavádějícího nebo 
vysloveně nepravdivého?

Žijeme v době informační, v současnosti nepředstavuje žádný 
problém data uměle vytvořit, manipulovat jimi a obecně je užívat 
k dezinformačním účelům, možná i z tohoto důvodu mnozí říkají, 
že žijeme v době post-faktické, ve které je stále obtížnější odlišit 
podložené informace od názorově manipulativních obsahů. 

Jak to ale souvisí se vznikem naší organizace? Naším základním 
cílem je vytvořit prostor pro sdílení kvalitních informací o sexuální 
a genderové rozmanitosti a s nimi souvisejících otázkách v rámci 
širší společnosti, popularizovat výzkum, šířit osvětu a odbourávat 
překážky, které mohou v současnosti bránit LGBTQ+ lidem žít své 
životy plnohodnotně v rámci širší společnosti. Mezi základními 
myšlenkami vzniku Queer Geography (QG) byla rovněž potřeba 
prohlubovat mezioborové porozumění. V současnosti se běžně 
stává, že mnohé obory přispívají k dostupným informacím v 
oblasti lidské sexuality, genderové identity či dalších, neexistuje 
ale žádný jeden obor, který by mohl postihnout lidskou sexuální 
a genderovou rozmanitost v jejich komplexitě, a proto zůstávají 
dostupné informace dosti roztříštěné. Některé otázky, jako 
například, jak je možné lépe zvládat coming-out či proč sexuální 

orientace rodičů nepatří mezi faktory, které by ovlivňovaly jejich 
kompetence při výchově dětí, nejlépe zodpovíme vhledem do 
LGBTQ psychologie. Otázku nezměnitelnosti lidské sexuální 
orientace zase zodpoví nejlépe lidé z oblasti sexuologie. Důvody 
rozdílné míry šíření viru HIV či dalších sexuálně přenosných 
infekcí mezi gayi, bisexuály a dalšími ne-heterosexuálními muži 
zase zodpoví sociální epidemiologie. K otázce, kdy v Česku budou 
i páry stejného pohlaví moci vstupovat do manželství, popřípadě 
jaký vztah má k této otázce veřejnost, zodpoví naopak právo, 
geografie sexualit či sociologie. Odpovědi na otázky související s 
tím, jak se liší pojmy jako gender a pohlaví a jakou roli aktuálně 
hrají např. ve vrcholovém sportu nebo při dospívání trans*lidí 
zase nalezneme při konzultaci s obory jako genderová či sexuální 
studia.    Takto bychom asi mohli pokračovat donekonečna. Mnohé 
odpovědi v důsledku této obrovské roztříštěnosti nejsou snadno 
dohledatelné a často je můžeme nalézt třeba jen v zahraniční 
literatuře, i když je jejich autorství české. Tato skutečnost je 
pak způsobená tím, že i naši místní odborníci a odbornice mají 
nejlepší příležitosti publikovat své poznatky v zahraničí. Ať již 
v podobě nejrůznějších odborných článků, kapitol v knihách či 
celých knižních svazcích, mnohdy je nenajdeme v češtině a třeba 
nejsou ani dostupné ve všech veřejných knihovnách. 

V QG se pokusíme část této nedostupnosti informací napravit, 
budeme usilovat o spolupráci s autory a autorkami, kteří a které 
budou mít zájem se o své poznatky podělit s veřejností, budeme 
vytvářet prostor pro srozumitelné a přehledné sdílení informací 
a zpřístupňovat je všem, tedy komukoliv, nehledě na to, zda jste 
laici, nebo odborníci.  
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Cíle a motivy QG
Spolek Queer Geography z. s. (zkráceně QG)  je odbornou společností, think-tankem, tj. skupinou 
expertů, vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků, ale i dalších osob, které pojí zájem 
o mezioborové porozumění a studium lidské sexuality (sexualit), genderové identity (identit) a 
problematiku, která s nimi souvisí.

QG se zaměřuje na prosazování holistického, syndemického, a tedy tzv. biopsychosociálního porozumění 
souvisejících společenských a zdravotních problémů, otázek či výzev; v tomto smyslu bude přispívat 
k efektivnějšímu přijetí sexuální a genderové rozmanitosti v rámci širší společnosti, k odbourávání 
stigmatizace, diskriminace a k odstraňování jiných normativních, institucionálních, legálních či jiných 
bariér snižujících kvalitu života lidí.
QG bude podněcovat mezioborovou spolupráci, zefektivňovat přenos vědění mezi jednotlivými vědními 
obory a podporovat rozvoj nových interdisciplinárních přístupů, jako jsou geografie sexualit, LGBTQ 
psychologie či sociální epidemiologie. 
Cílem QG je svou činností přispět ke zlepšení životní situace lidí, jejichž každodenní (společenská, 
zdravotní, kulturní aj.) žitá realita je, nebo může být, ovlivněna jejich rozdílností v oblasti sexuality, 
genderové identity, HIV sérostatusu, duševního zdraví či dalšími faktory, které s touto jejich rozmanitostí 
souvisí. Mezi tyto osoby patří například ne-heterosexuální lidé, osoby s menšinovou genderovou 
identitou, osoby žijící s HIV či s AIDS a další osoby, které jsou zasažené kombinovaným působením 
tzv. menšinového stresu, společenskou stigmatizací či diskriminací, popřípadě jejichž životní situace 
stagnuje či se zhoršuje z důvodu nedostatečné úrovně poznání či nedostatečné informovanosti 
společnosti či nedostatečné výměny poznatků mezi jednotlivými obory. 

QG ke splnění svých cílů a zájmů přispívá především vykonáváním následujících činností: 
• výzkumnou, osvětovou, popularizační, ediční a publikační činností (s cílem přispět k vyšší 

informovanosti výše dotčených osob, odborné, ale i laické veřejnosti a k obecnému zvýšení úrovně 
dosavadního poznání);

• provozováním internetových stránek www.queergeography.cz;
• preventivní a vzdělávací činností (s cílem šíření nových poznatků do praxe);
• realizováním projektů (s cílem zlepšit životní situaci výše zmíněných osob);
• organizováním odborných akcí (workshopů, konferencí, aj.);
• podporováním mezioborového dialogu, propojováním izolovaných subjektů, podporováním 

talentovaných jednotlivců a skupin, prosazováním vědy, která je založená na důkazech;
• pořádáním benefičních akcí;
• komunikací s vládními i nevládními institucemi, účastníky legislativního procesu a dalšími subjekty;
• navrhováním potřebných legislativních či jiných opatření ve prospěch výše zmíněných osob;
• spoluprací s lokálními i zahraničními organizacemi při řešení otázek souvisejících s životní situací 

výše zmíněných osob;
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Máme za to, že námi stanovené cíle a oblasti zájmu nelze spoutat v rámci nějakého jednoho jednoduchého 
zaměření. Za účelem zpřehlednění tematických oblastí, o kterých máme zájem informovat, jsme naše 
obsahové zaměření rozdělili do pěti základních okruhů. Všechny tyto oblasti jsou pro nás součástí širšího 
propojeného tematického pole, avšak tvoří rovněž i samostatné celky. Abychom vám je jednoduše 
představili, vymysleli jsme ke každé tematické oblasti několik typových otázek.

03
—

GEOGRAFIE SEXUALIT
Kde se LGBTQ+ lidé cítí nejsvobodněji? Z jakého důvodu a účelu dochází 

k pořádání tzv. gay pridů? Proč existují „gay bary“ či celé „gay čtvrti“? 
Jaký je rozdíl mezi životem LGBTQ+ osob ve městech a na venkově? 

Podobné a další otázky řešíme či budeme řešit v geografiích sexualit.

LGBTQ PSYCHOLOGIE
Proč musejí procházet coming-outem jen ne-heterosexuální osoby? 

Proč od každého vyrůstajícího člověka automaticky očekáváme, 
že bude v dospělosti heterosexuální? Jaké specifické problémy 
řeší LGBTQ+ osoby v průběhu svého života v heteronormativní 

společnosti? Tyto a mnohé další otázky řeší LGBTQ psychologie.

QUEER A FEMINISTICKÁ TEORIE
Co je základem společenských norem? Co je to heteronormativita? 

Jak se vzájemně ovlivňují queer a feministická teorie? Co je to 
intersekcionalita? Jak se liší gender od pohlaví? Bude umělá 
inteligence chápat, co je to žena nebo muž? Co je to vlastně 

sexualita? Filozofie je základem vědeckého poznání.

SEXUÁLNÍ OBČANSTVÍ
V některých zemích jim jsou přiznána práva, ale v jiných nikoliv? 
Jaké problémy souvisejí s neuznáním lidských práv žen, LGBTQ+ 
lidí či s nedostatečným uznáním jejich práva na kontrolu nad 
vlastním tělem či možnosti vytvářet vztahy, rodiny? Tyto a mnohé 
další otázky spadají do oblasti tzv. sexuálního občanství.

SYNDEMIE HIV & STIGMA
Proč tvoří gayové, bisexuálové a další muži více než 70 % ze všech 
nově infikovaných virem HIV? Jak ovlivňuje stigma související s ne-
heterosexualitou či HIV-pozitivitou jejich přístup ke zdravotní péči? 
Jsou gayové jednoduše promiskuitní, nebo obtížněji hledají stálého 
partnera? Tyto a další otázky nahlížíme skrze syndemický přístup. 

TÉMATICKÉ PILÍŘE QG 1  2 3 4 5

https://www.queergeography.cz/geografie-sexualit/
https://www.queergeography.cz/lgbtq-psychologie/
https://www.queergeography.cz/queer/
https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/
https://www.queergeography.cz/hiv/
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9/2018 Queer Geography vstoupilo do koalice za manželství – Jsme Fér
4/2018  Queer Geography bylo přijato za člena ILGA a ILGA-Europe

Víme, že v tom co děláme, nejsme úplně sami, proto od svého založení usilujeme 
o spolupráci s dalšími organizacemi v Česku, ale i v zahraničí. V roce 2018 jsme 
navázali více či méně formální vztahy s celou řadou dalších organizací, přičemž 
jsme se stali členy koalice za manželství Jsme Fér a vstoupili do Mezinárodní 
lesbické, gay, bisexuální, trans a intersex asociace ILGA, potažmo i její Evropské 
frakce ILGA-Europe.

Dále pak MHMP – odbor sociální péče a zdravotnictví, Veřejný ochránce práv, Pedagogická fakulta MU, Katedra geografie – Přírodovědecká 
fakulta UJEP. Všem partnerským organizacím děkujeme za vřelé přijetí a spolupráci.

Č L E N S T V Í  V  O R G A N I Z A C Í C H

PA R T N E Ř I  A  S P O L U P R A C U J Í C Í  O R G A N I Z A C E

Z dalších organizací, které nás podpořily, popřípadě se kterými jsme spolupracovali ať 
již formálně, nebo neformálně nesmíme zapomenout jmenovat:

Členství v organizacích, partneři QG

04
—
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Grantové projekty a výzkum05
—

Jako nově se etablující organizace jsme se v prvním roce našeho fungování zaměřili 
především na dobrovolné vytváření obsahu a činnosti, které jsme považovali za 
klíčové, bez ohledu na to, že jsme na ně většinou nezískali potřebné prostředky. Za 
účelem zkvalitnění přístupu k nejrůznějším informacím v oblasti geografií sexualit, 
sexuálního občanství, LGBTQ+ psychologie, oblasti HIV a dalších jsme především 
usilovali o to, abychom komunikovali náš přínos v těchto oblastech. 

V prvním roce fungování naší organizace jsme se orientovali převážně na tři z 
našich tematických oblastí – Sexuální občanství, Syndemii HIV & Stigma a LGBTQ 
psychologii. 

Sexuální občanství
V průběhu posledních několika desetiletí došlo k významnému posunu v přijetí 
LGBTQ+ lidí do společnosti. Součástí tohoto společenského posunu, který se u nás 
povětšinou týkal spíše ne-heterosexuálních nežli trans a intersex lidí, byla nejprve 
dekriminalizace konsenzuálního styku mezi osobami stejného pohlaví, vyškrtnutí 
„homosexuality“ ze seznamu duševních nemocí, sjednocení minimální věkové 
hranice pro sex mezi osobami stejného a opačného pohlaví. 

Všechny tyto a mnohé další změny úzce souvisejí s konceptem tzv. sexuálního 
občanství, který poukazuje na proměňující se vnímání hranic veřejné a soukromé 
„sféry“, kdy některé otázky, které byly dříve z veřejného prostoru zcela vyloučené, 
jako například problematika sexuálního násilí, zohavování pohlavních orgánů (např. 
ženská obřízka) či otázky související s právy sexuálních a genderových menšin (např. 
trans a intersex lidí), v současnosti zaujímají přední příčky veřejně diskutovaných 
oblastí a přestaly být tedy tabuizované.

Mezi tato aktuální témata můžeme například zařadit otázky spojené s právní 
ochranou LGBTQ+ lidí před diskriminací a  zločiny z nenávisti, otázky spojené s 
interrupčními právy žen, diskusi na téma zákonného uznání vztahů osob stejného 
pohlaví a zpřístupnění rodinných, majetkových a dalších práv, které stát dříve 
poskytoval pouze osobám různého pohlaví.

V QG jsme se rozhodli k těmto diskusím přistoupit mimo jiné i formou vypracování 
celé řady map, s jejichž obsahem vás krátce seznámíme na dalších stranách. Vybrané 
mapy jsou aktuální k době vydání závěrečné zprávy, obsahují tedy i informace, které v 
době jejich vydání ještě nebyly dostupné.

OB
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Mapa uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě
M A P O V Á  K O L E K C E  Q U E E R G E O G R A P H Y.C Z

Vydáno
7. 3. 2018

Aktuálně probíhá v Česku společenská diskuse ohledně zpřístupnění 
institutu manželství i párům stejného pohlaví. Tuto mapu jsme proto 
vytvořili, aby si všichni, kdo se o tuto problematiku zajímají či si na ni teprve 
vytvářejí vlastní názor, mohli najít potřebné informace. 
Na mapě vidíte státy a území, ve kterých jsou svazky párů stejného pohlaví 
úředně uznávány a rovněž vidíte stupeň rovnosti, resp. zda v příslušné zemi 
dochází k vyčleňování párů stejného pohlaví do nějaké speciální kategorie 
(např. registrované partnerství), nebo jsou svazky kladeny na roveň svazků 
párů rozdílného pohlaví (tj. kde je zavedena tzv. rovnost manželství). 
Prozatím posledním státem v Evropě, který manželství párů stejného 
pohlaví umožnil, bylo Rakousko.

Zpracoval:  Michal Pitoňák
Grafika:   Lukáš Pitoňák

ueerGeography

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-uznani-souziti-osob-stejneho-pohlavi-v-evrope/
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339 mil. obyvatel (46 %)
vztahy osob stejného a 
rozdílného pohlaví jsou 
rovnocenné (manželství)

108 mil. obyvatel (15 %)
osoby stejného pohlaví nemají stejná práva
jako osoby rozdílného pohlaví 
(např. registrované partnerství)  

Obyvatelé 
Evropy dle 
přístupu k 
rovnému 

manželství

290 mil. obyvatel (39 %)
vztahy osob stejného pohlaví 
zákon nezná

Mapa podpory rovnosti manželství v Evropě
M A P O V Á  K O L E K C E  Q U E E R G E O G R A P H Y.C Z

Vydáno
7. 3. 2018

Ve stejném duchu jako předchozí mapa také tato mapa informuje o situaci ohledně zpřístupnění 
institutu manželství i párům stejného pohlaví. V rámci naší druhé mapy představujeme 
výsledky z celé řady dostupných ověřených zdrojů a zhodnocujeme a porovnáváme aktuální 
míru společenského přijetí rovnosti manželství, tedy podpory myšlenky zrovnoprávnění 
manželství pro osoby stejného pohlaví napříč Evropou. 

Zpracoval:  Michal Pitoňák
Grafika:   Lukáš Pitoňák

ueerGeography

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-podpory-rovnosti-manzelstvi-evropa/
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páry různého i stejného pohlaví mají
stejná práva (platí rovnost manželství)

plná nebo alespoň částečná
právní ochrana sex. menšin

mužská nebo ženská homosexualita
je zákonem trestána

svazky osob stejného pohlaví jsou
umožněny, nejsou však rovny manželství

homosexualita není trestná

homosexualita je (nebo může být) trestána smrtí

Mapa právního postavení ne-heterosexuálních osob ve světě
M A P O V Á  K O L E K C E  Q U E E R G E O G R A P H Y.C Z

Vydáno
7. 3. 2018

Mapa právního postavení ne-heterosexuálních osob ve světě je první mapou, kterou jsme začali zpracovávat, a 
je zároveň také mapou nejsložitější, neboť na rozdíl od ostatních map není omezena pouze na region Evropy, 
ale zahrnuje data z celého světa. Považujeme za klíčové, aby odborná i laická veřejnost měla povědomí o 
tom, do jaké míry se liší přístup jednotlivých států ve světě k ne-heterosexuálním lidem. Ve světě stále ještě 
existují státy, ve kterých je stejnopohlavní sexuální aktivita trestána smrtí, a velká část zemí nadále sexuální 
styk mezi dvěma zletilými osobami stejného pohlaví kriminalizuje. Na druhou stranu v mapě ukazujeme i 
to, že v současnosti již velké množství zemí přijalo legislativu, která zcela vyrovnává právní postavení ne-
heterosexuálních lidí a alespoň v rovině zákona své obyvatelstvo dle sexuální orientace nijak nedělí.  

Zpracoval:  Michal Pitoňák
Grafika:   Lukáš Pitoňák

ueerGeography

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/pravni-postaveni-ne-heterosexualnich-lidi-ve-svete/
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pro změnu pohlaví je vyžadována 
sterilizace či prokázání neplodnosti

pro změnu pohlaví není vyžadována
sterilizace ani prokázání neplodnosti

data nejsou dostupná

Mapa práv  trans osob v Evropě – požadavek sterilizace
M A P O V Á  K O L E K C E  Q U E E R G E O G R A P H Y.C Z

Vydáno
19. 11. 2018

Ke konci roku 2018 jsme publikovali rovněž překlad článku od prof. Anne Fausto-Sterling, která velmi přehledně a stručně 
popsala, jak je realita související s pojmy pohlaví a gender ve skutečnosti složitá a pestrá. Zdánlivě neproblematické pojmy 
„muž“ a „žena“ se zdají být kulturně a jazykově samozřejmé, většina je chápe jako jasné protipóly, jako tzv. binární kategorie, 
k nimž si pak kulturně, společensky či jinak v průběhu socializace osvojujeme tzv. genderové role (dostupné, preferované 
či přijatelné formy ženskosti a mužskosti). Ve skutečnosti však tyto pojmy vystihují obraz reálné složitosti lidské pohlavní a 
genderové diferenciace jen neúplně, tak jak je platná pro cis většinu (cis v latině znamená “na stejné straně” tj. pohlaví určené 
při narození druhou osobou a genderová identita jsou ve shodě), ponechávajíce určitý a prozatím většinou šedý prostor, ve 
kterém se nacházejí trans lidé (z latiny “na protější straně”), ale také inter sex či nebinární lidé, kterým každodenní konfrontace 
s binární kulturní a společenskou realitou způsobuje, či může způsobovat, celou řadu problémů. 
Mapa rozlišuje ty evropské státy, které jako požadavek při úřední změně pohlaví požadují sterilizaci osob, od států, které 
takovou formu zasahování do reprodukčních schopností trans a inter sex osob neuplatňují. 

Zpracoval:  Michal Pitoňák
Grafika:   Lukáš Pitoňák

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/prava-trans-lidi-v-evrope-pozadavek-sterilizace/
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plná práva pro společnou adopci

možnost adopce dítěte druhého partnera (přiosvojení)

jiná úprava

páry stejného pohlaví nemají adopční práva

Mapa adopčních práv párů stejného pohlaví
M A P O V Á  K O L E K C E  Q U E E R G E O G R A P H Y.C Z

Vydáno
21. 11. 2018

V rámci naší série map nazvané Sexuální občanství jsme připravili i mapu, která poukazuje na přijímání 
legislativy v oblasti adopčních práv rodičů stejného pohlaví. Počínaje první legalizací adopce párem stejného 
pohlaví (homoparentální adopce) v roce 2001 v Nizozemsku, mají v současnosti páry stejného pohlaví 
stejná adopční práva jako páry rozdílného pohlaví v 17 evropských zemích. V dalších 4 zemích (Estonsko, 
Itálie, Slovinsko a Švýcarsko) v současnosti existuje přístup alespoň k tzv. nepravému osvojení, nebo lidově k 
přiosvojení, kdy jedna osoba ze svazku páru stejného pohlaví může požádat o osvojení dítěte partnera nebo 
partnerky. 
Mapa přehledně ukazuje, jak se v Evropě v současnosti k problematice jednotlivé země staví.

Zpracoval: Michal Pitoňák
Grafika:   Lukáš Pitoňák ueerGeography

https://www.queergeography.cz/mapa-adopcnich-prav-paru-stejneho-pohlavi-v-evrope/


15

VÝROČNÍ ZPRÁVA QUEERGEOGRAPHY 2018

na požádání

legální při znásilnění, ohrožení života matky, zdraví či 
psychického zdraví, defektu plodu či ze socio-
ekonomických důvodů

nelegální s výjimkou znásilnění, ohrožení života matky, 
zdraví či psychického zdraví, defektu plodu

nelegální s výjimkou znásilnění, ohrožení života matky, 
zdraví či psychického zdraví

nelegální s výjimkou ohrožení života matky

nelegální bez výjimky

Mapa interrupčních práv v Evropě
M A P O V Á  K O L E K C E  Q U E E R G E O G R A P H Y.C Z

Vydáno
10. 12. 2018

Ke konci roku 2018 jsme rovněž založili novou sérii map nazvanou Ženská práva. První mapa této série se zaměřuje 
na srovnání interrupčních zákonů (vztahujících se k umělému ukončení těhotenství), se kterými se v evropských 
zemích můžeme setkat. Velká většina států dnes ženě umožňuje podstoupit interrupci, tedy zákrok ukončující 
těhotenství, na její žádost, přičemž stadium těhotenství, do kterého je možné zákrok podstoupit, se stát od státu 
liší. Většina států umožňuje zákrok provést na žádost ženy do 12. týdne těhotenství, mezi ně se řadí například i 
Česko. Veskrze liberální přístup k interrupcím zastává svou legislativou i Island či Velká Británie, kde je zákrok 
dovolen na základě několika možných důvodů, například pokud by pokračování těhotenství ohrožovalo zdraví 
ženy/matky, plodu, popřípadě i z dalších např. socioekonomických důvodů. Na druhé straně oproti tomu stojí 
Vatikán, stát, který interrupce zakazuje bezpodmínečně. Pouze při přímém ohrožení života matky je interrupce 
dovolena v San Marinu, Andoře či na Maltě.

Zpracovala:  Kateřina Spejchalová
Grafika:   Lukáš Pitoňák

ueerGeography

https://www.queergeography.cz/feministicke-geografie/mapa-interrupcnich-prav-v-evrope/
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Syndemie HIV & Stigma
V oblasti tzv. syndemie HIV & Stigma jsme se v prvním roce zaměřili na podporu 
většího porozumění příčinám „epidemie HIV“ a skutečnosti, že ačkoli ne-
heterosexuální muži tvoří relativně malé procento (2–5 %) z celkové populace je 
tato skupina zasažena šířením HIV asymetricky a tvoří nejen převážnou část lidí 
žijících s HIV, ale i všech obětí AIDS. Populaci ne-heterosexuálních mužů proto v 
rámci QG uvažujeme jako skupinu, která je vůči šíření HIV zranitelná. Rovněž si 
uvědomujeme, že je zapotřebí této „vyšší zranitelnosti“ dále porozumět, proto jsme 
se rozhodli aplikovat principy tzv. syndemické teorie, která zdůrazňuje, že výskyt HIV 
(ale i dalších zdravotních problémů) je ovlivněn celou řadou vzájemně propletených 
biologických, behaviorálních, psychosociálních či strukturálních faktorů, které je 
potřeba analyzovat jako celek. 

V rámci prevence šíření HIV proto v QG cílíme na jiné než tradiční biomedicínské 
paradigma (pro které jsou typické testování a léčba). Vydáváme se směrem k 
biopsychosociálnímu rámci, který poskytuje prostor pro začlenění dalších, neméně 
důležitých faktorů i jejich vzájemných interakcí. Syndemie pracuje s poznatkem, 
že mnohé (zdravotní) problémy se mohou v rámci různých populací koncentrovat 
či shlukovat, být podmíněny nejen biologicky, ale i sociálně či strukturálně, a že 
současná přítomnost více problémů může negativní dopady některých, nejen 
zdravotních, problémů znásobovat. HIV typicky doprovází stigmatizace, a proto jsme 
v prvním roce zaměřili pozornost na větší porozumění stigmatu.

OB
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Projekt: Queer Geography Stigma & HIV
Info
Grantový projekt:    Queer Geography Stigma & HIV
Řešitel:     Queer Geography

Grantová agentura / poskytovatel:
    Velvyslanectví USA, 
    Tržiště 15, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
Časový rámec:    od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2019

Popis a hlavní cíle projektu
Epidemie HIV je typická vysokou mírou přenosu mezi MSM (muži jež mají sex s muži). Na rozdíl od často uplatňované 
„politiky odpovědnosti nebo strachu“, která dominuje diskurzům přístupu k HIV v české zdravotní péči, je však tato 
situace způsobena syndemií, vzájemným působením několika biologických, psychologických, společenských a 
strukturálních faktorů, které dosud nejsou plně rozpoznány místními institucemi. Přestože potřebné know-how 
a odborná literatura již existují, nedostatek propojení mezi různými odbornými skupinami a převažující obecný 
nezájem o posun možností prevence HIV v ČR dopředu nebo alespoň formou „následování“ příkladů dobré praxe v 
zahraničí vytvářejí překážky při řešení epidemie HIV v ČR.

Zpracovaný projekt byl proto primárně zaměřen na řešení stigmatu (jak obecně směrem k LGBTQ lidem, tak i 
specificky vůči osobám žijících s HIV) a heteronormativity (zejména v kontextu sexuálního života nebo chybějícím 
doporučeným postupům v oblasti zdravotní péče související s LGBTQ apod.).

Tento projekt měl za cíl:
• Zprostředkovat dostupné informační materiály (infografiky, doporučené postupy, destigmatizační články atd.) 

o konkrétních a rozmanitých faktorech, které zvyšují riziko přenosu HIV mezi MSM (zaměřené na experty i členy 
komunity). Zvýšit povědomí o skutečných rizicích přenosu a zvýšit potenciál v oblasti vlastního dobrovolného 
zájmu o zdraví a životní pohodu. 

• Otevřít dialog a organizovat veřejné diskuse mezi laickou veřejností a odborníky z různých oborů, kteří se běžně 
v rámci nejrůznějších akcí většinou nesetkávají.

• Zpřístupnit afirmativní a odpovědné informace o bezpečné praxi LGBTQ sexu (zejména análního) a zároveň 
poukázat na možné způsoby, jak si užívat bezpečného či bezpečnějšího styku (PrEP / PEP, U = U atd.).

• Přeložit z angličtiny „Doporučený postup pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klienty/
klientkami“, vydaný Americkou psychologickou společností (APA) a zpřístupnit jej způsobilým odborníkům a 
odbornicím v Česku.
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Výstupy projektu
Webová stránka věnovaná monitoringu stavu šíření HIV v Česku

Na základě dostupných epidemiologických dat z Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu jsme 
v rámci našeho projektu tato data zpřístupnili ve formě několika interaktivních pravidelně aktualizovaných grafů, jejichž vybrané 
příklady vidíte níže.

https://www.queergeography.cz/epidemiologicka-situace-hiv-monitoring-cr/
https://www.queergeography.cz/epidemiologicka-situace-hiv-monitoring-cr/
https://www.queergeography.cz/epidemiologicka-situace-hiv-monitoring-cr/
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Video životního cyklu HIV
Ve spolupráci s Ing. Sofií Kolibovou z 
Ústavu biochemie a mikrobiologie, VŠCHT 
v Praze a Mgr. Janem Carlosem Sekerou, 
jsme nadabovali a publikovali prozatím 
asi nejpropracovanější animaci životního 
cyklu HIV, díky které si nyní může kdokoliv 
představit tento velmi složitý proces. 
Věříme, že porozumění tomuto procesu je 
základem pro možné budoucí překonání 

epidemie HIV, i pochopení komplikovanosti léčby osobami, které virem HIV již byly infikovány. 
Původní animaci v anglickém jazyce zpracovala Janet Iwasa, Ph.D. z oddělení biochemie na University of Utah, která 
se rovněž zabývala biologickou vizualizací na Lékařské fakultě Harvardské Univerzity. 

Série informativních videí o HIV a jiných sexuálně přenosných infekcích, bezpečném sexu a PrEPu

Videa jsou volně přístupná na youtube kanálu Queer Geography

Výstup projektu v médiích
Projektu a jeho výstupů si povšiml i Zdravotnický deník, internetový žurnál o tématech týkajících se zdraví.

Další výstupy projektu
Součástí souboru aktivit, kterým jsme se v rámci projektu věnovali, byla i série infografik 
na téma PrEPu nebo příspěvek o N=N, tedy Nedetekovatelný = Nepřenositelný.

https://www.youtube.com/channel/UCmVaH4WEfB8Jp0Ziid2nN5w/videos
https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/08/nebyt-heterosexualni-stigma-ktere-muzum-nici-zdravi/
https://www.queergeography.cz/hiv/prep/
https://youtu.be/Hy3IYACGvEQ
https://www.queergeography.cz/zivotni-cyklus-hiv/
https://www.queergeography.cz/nedetekovatelni-virus-hiv-sexualni-cestou-neprenaseji/
https://www.queergeography.cz/hiv/prep/prep-navod/
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Z našich vybraných příspěvků

Jednou z činností naší organizace je rovněž sledování dění v 
relevantních oblastech našeho zaměření. Ačkoliv jsou naše kapacity 
omezené a stále hledáme zkušené přispěvatele a přispěvatelky, 
snažíme se vždy aktuálně publikovat informace o důležitých 
výsledcích výzkumů, o aktuálním světovém dění či jiném pokroku.

Evropský soudní dvůr rozhodl: pojem 
„choť“ je genderově neutrální
4. 7. 2018

„Rovnost manželství”: otázka 
rovných práv, důstojnosti a 
respektu (otevřený dopis)
21. 7. 2018

„Nedetekovatelní“ virus HIV 
sexuální cestou nepřenášejí
7. 7. 2018

Rumunsko pro nízkou účast „ustálo“ 
další z referend „o homofobii“

8. 10. 2018

Proč pohlaví není binární

2. 11. 2018

Tchaj-waňané v referendu odmítli 
manželství párů stejného pohlaví

25. 11. 2018

https://www.queergeography.cz/proc-pohlavi-neni-binarni/
https://www.queergeography.cz/tchaj-wanane-v-referendu-odmitli-manzelstvi-paru-stejneho-pohlavi/
https://www.queergeography.cz/nedetekovatelni-virus-hiv-sexualni-cestou-neprenaseji/
https://www.queergeography.cz/rumunsko-pro-nizkou-ucast-ustalo-dalsi-z-referend-o-homofobii/
https://www.queergeography.cz/evropsky-soudni-dvur-rozhodl-pojem-chot-je-genderove-neutralni/
https://www.queergeography.cz/rovnost-manzelstvi-otazka-rovnych-prav-dustojnosti-a-respektu-otevreny-dopis/
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LGBTQ psychologie
LGBTQ psychologie (někdy též psychologie sexualit) je odvětvím psychologie, které 
se zabývá životy a zkušenostmi LGBTQ lidí. Proč v psychologii potřebujeme specifické 
odvětví zabývající se LGBTQ (ne-heterosexuálními) lidmi? 

Z našeho pohledu pro to existují dva hlavní důvody:
1. Donedávna se většina psychologů (a také odborníků působících v příbuzných 

disciplínách, např. v psychiatrii) přikláněla k názoru, že „homosexualita“ je 
duševním onemocněním. V 70. letech minulého století se tomuto názoru vzepře-
la tzv. „gay afirmativní psychologie“, tedy proud psychologického myšlení, který 
si kladl za cíl ukázat, že ne-heterosexuální lidé patří mezi psychologicky zdravé, 
„normální“ lidi.

2. Druhý důvod rovněž souvisí s historickou patologizací „homosexuality“, ale pou-
kazuje dále na to, že většina současného psychologického výzkumu se zaměřu-
je na studium životů a zkušeností heterosexuálních a cisgender (ne-trans) lidí. 
Mainstreamová psychologie, která často hovoří o psychologii „všech lidí“, se však 
LGBTQ+ lidmi zabývá přinejmenším okrajově. Příkladem jsou chybějící studie 
matek z řad ne-heterosexuálních lidí, předsudky vůči LGBTQ lidem či obecná 
potřeba tázat se na sexuální orientaci či identitu osob zúčastněných ve výzku-
mu. LGBTQ psychologie věří, že abychom o psychologii mohli hovořit jako o 
„psychologii lidí“, musíme se zaměřovat na zkušenosti všech lidí a být otevření 
k různosti způsobů lidských životů. 

OB
LA

ST
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V rámci naší činnosti jsme v prvním roce k rozvoji tohoto podoboru psychologie 
přispěli následovně:

V kontextu stále probíhajících 
diskusí o původu „homosexuality“ 
jsme se rozhodli přeložit 
nejvýznamnější stanoviska 
odborných společností na téma 
„léčby homosexuality“. 

Vytvořili jsme popularizační sekci O Duševním 
zdraví ne-heterosexuálních lidí, která vychází 
primárně z výzkumu RNDr. Michala Pitoňáka, Ph.D., 
který se této problematice věnuje v Národním 
ústavu duševního zdraví. Popularizační sekce, 
založená na přepracování obsahu přehledového 
článku publikovaného v časopise Československá 
psychologie tak přispívá k většímu porozumění 
zzákladním faktorům ovlivňujícím duševní zdraví ne-
heterosexuálních lidí u nás.

V souvislosti s touto činností jsme uspořádali i 
několik přednášek na téma duševního zdraví ne-
heterosexuálních lidí pro veřejnost a studenty 
gymnázia.

V rámci řešení projektu Queer Geography HIV & 
Stigma jsme se rozhodli dostupné prostředky 
využít k zajištění překladu prvních ucelených 
informací o na důkazech založených postupech 
v psychoterapeutické a psychologické péči o 
LGBTQ+ klienty a klientky. Námi přeloženému 
Doporučenému postupu pro psychologickou praxi 
s lesbami, gayi a bisexuálními lidmi se věnujeme 
podrobněji v sekci publikace.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.9b2d72a4-8438-45b6-932c-75c38131cb9b
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.9b2d72a4-8438-45b6-932c-75c38131cb9b
https://www.queergeography.cz/lgbtq-psychologie/stanoviska-odbornych-spolecnosti/
https://www.queergeography.cz/dusevni-zdravi-ne-heterosexualnich-lidi/
https://www.queergeography.cz/apa-doporuceny-postup/
https://www.queergeography.cz/apa-doporuceny-postup/
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Dosah webových aktivit v roce 2018

111 3 8053 8053 805

Stát Uživatelé Návštěvy

Celkově 5 320 7 337

Česko 3 805 5 476

Slovensko 416 650

Francie 312 313

USA 165 172

Německo 67 78

UK 63 88

Brazílie 32 36

Peru 32 32

Polsko 27 30

Rusko 25 25

Ačkoliv se nesoustředíme a ani nemůžeme 
soustředit na kvantitu, ale na kvalitu, je pro 
nás důležitou zpětnou vazbou dosah našich 
příspěvků, resp. dosah našeho obsahu. Věříme, 
že neustále se zvyšující počet sledujících 
například na Facebooku či skutečnost, že je náš 
web navštěvován z nejrůznějších koutů světa 
navzdory faktu, že jeho obsah je téměř výlučně 
v češtině, svědčí o úspěšném startu naší činnosti.

06
—
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Dosah aktivit na facebook.com

Rok 2018 byl prvním plným rokem působení QG na 
sociálních sítích a jen svou vlastní aktivitou a publikováním 
dosáhl na poměrně stabilní růst stálého publika. Výše 
uvedený graf je znázorněním počtu „to se mi líbí“ celé 
stránky QG na Facebook.com. 

Růst „to se mi líbí“ stránky 

25
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Aktivity pro veřejnost do konce roku 2018
Pořádané akce / přednášky / prezentace

Vy
br

an
é 

ak
ce

 p
od

ro
bn

ěj
i

07
—

Název
Přednáška: Geografie sexuálního 
občanství interaktivně (konaná v rámci 
vzdělávací akce Dny Geografie)

místo, datum
PŘF UK, Albertov / 21. 11. 2018

21. 11. 2018 Přednáška: Geografie sexuálního občanství interaktivně (konaná v rámci vzdělávací akce Dny Geografie)
3. 10. 2018  Odborná diskuse s veřejností, v angličtině: Stigma & HIV in sexual minority men (panel discussion), (v AJ live stream, účastnil se 

odborník z Yale Dr. John Pachankis)
24. 8. 2018 Přednáška: Menšinový stres a jeho dopad na duševní zdraví LGBTIQ lidí (konaná v rámci festivalu Pilsen Pride)
10. 8. 2018 Odborná diskuse s veřejností: Sexuality and citizenship: invisible borders of (un)recognition / Sexualita a občanství: neviditelné 

hranice (ne)uznání 
9. 8. 2018 Odborná diskuse s veřejností: Ohrožení nebo rizikoví? Stigma a zdraví ne-hetero mužů (konaná v rámci festivalu Prague Pride, live 

stream)
10. 7. 2018 Odborná diskuse s veřejností: PrEP: pokroky v kombinované prevenci HIV
20. 5. 2018 Odborná diskuse s veřejností: Světlo pro AIDS s QG a ČSAP (konaná v rámci International AIDS Candlelight Memorial)
10. 5. 2018 Přednáška: JSNG n2: Queer geografie: vymazání z prostoru (konaná v rámci popularizačního projektu Jeden svět na Geografii)
29. 4. 2018 Přednáška: Ne-hetero, coming out a stigma?  (konaná v rámci 2. ročníku filmového festivalu NA HLAVU)f
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N Á Z E V

Odborná diskuse: Stigma & HIV in sexual 
minority men (panel discussion), v AJ live stream, 
účastnil se odborník z Yale Dr. John Pachankis
M Í S TO,  D AT U M

Americké centrum / 3. 10. 2018

N Á Z E V

Odborná diskuse s veřejností: Sexuality and 
citizenship: invisible borders of (un)recognition / 
Sexualita a občanství: neviditelné hranice (ne)uznání 

M Í S TO,  D AT U M

Pride house / 10. 8. 2018

N Á Z E V

Odborná diskuse s veřejností: Ohrožení nebo 
rizikoví? Stigma a zdraví ne-hetero mužů (konaná 
v rámci festivalu Prague Pride, live stream)

M Í S TO,  D AT U M

Pride house / 10. 8. 2018

N Á Z E V

Odborná diskuse s veřejností: PrEP: 
pokroky v kombinované prevenci HIV

M Í S TO,  D AT U M

Patra / 10. 7. 2018

N Á Z E V

Odborná diskuse s veřejností: Světlo pro AIDS s QG a 
ČSAP (konaná v rámci International AIDS Candlelight 
Memorial)

M Í S TO,  D AT U M

Q café / 20. 5. 2018

N Á Z E V

Přednáška: JSNG n2: Queer geografie: vymazání 
z prostoru (konaná v rámci popularizačního 
projektu Jeden svět na Geografii)

M Í S TO,  D AT U M

PŘF UK, Albertov/ 10. 5. 2018
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květen 2018

PrEP manuál: informace o pre-expoziční 
profylaxi 

V květnu 2018 jsme publikovali na webu 
QG první český PrEP manuál, v němž jsme 
interaktivní a v PDF stažitelnou/tisknutelnou 
formou podali ucelené a graficky poutavě 
znázorněné informace o této moderní formě 
dodatečné prevence proti infekci virem HIV. 
Cílem této publikace bylo přispět k potlačení 
epidemie HIV, která v posledních letech, 
především na území hlavního města Prahy, 
dosahuje stavu tzv. koncentrované epidemie. 
Na stránce najdete jak interaktivní verzi 
manuálu, tak stažitelnou verzi v PDF 

Zpracoval: 
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Odborná korekce: 
MUDr. Ivo Procházka, CSc., Ing. Robert Hejzák 
Jazyková korekce: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. 
Grafická úprava: Ing. arch. Lukáš Pitoňák

Vydáno pod 
ISBN: 978-80-88271-00-0

Ke stažení zde 

Publikace
Queer geography se stalo vydavatelstvím s možností publikovat 
s přiděleným ISBN číslem 

08
—
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https://www.queergeography.cz/hiv/prep/


29

VÝROČNÍ ZPRÁVA QUEERGEOGRAPHY 2018

srpen 2018

PrEP Návod k použití 

Graficky pojatý, zjednodušený 
manuál vydalo QG na svém webu 
online v srpnu 2018. Publikaci PrEP 
návod k použití, kterou jsme pro 
zájemce o tuto formu prevence 
HIV připravili ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí 
nad Labem, je možné si stáhnout na 
stránkách QG, kde jsou v graficky 
přívětivé formě dostupné všechny 
informace i bez nutnosti stahování 
PDF souboru.

Zpracoval: 
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Odborný obsah: 
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
MUDr. Daniela Fránová
Grafika: Ing. arch. Lukáš Pitoňák

Vydáno pod 
ISBN:  978-80-88271-02-4

Ke stažení zde

Náhledy jednotlivých stran

https://www.queergeography.cz/hiv/prep/prep-navod/
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srpen 2018Doporučený postup pro psychologickou praxi s 
lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami 

Tato publikace vznikla jako překlad původního anglicky 
psaného dokumentu: 

American Psychological Association (2012). Guidelines 
for psychological practice with lesbian, gay, and 
bisexual clients. American Psychologist, 67(1), 10–42. 
http://dx.doi.org/10.1037/a0024659. Copyright © 
2012 American Psychological Association (Americká 
psychologická společnost, APA). 

K překladu dokumentu získalo Queer Geography 
povolení od Americké psychologické společnosti (APA).
Tento dokument je prvním volně dostupným českým 
elektronickým zdrojem, který mohou využívat 
všichni psychologové a psycholožky, psychoterapeuti 
a psychoterapeutky či další odborníci a odbornice 
poskytující v péči i ne-heterosexuálním klientům a 
klientkám. 

Dokument obsahuje 21 doporučených postupů, 
rozdělených do šesti vzájemně propojených tematických 
oddílů: 
- Postoje k homosexualitě a bisexualitě 
- Vztahy a rodiny 
- Otázky rozmanitosti 
- Ekonomické a pracovněprávní problémy
- Vzdělávání a odborná příprava 
- Výzkum 

Doporučený postup poskytuje i vhodnou oporu při 
přípravě odborníků na nejrůznější specifické situace. 

Dokument se od svého anglického originálu příliš 
nevzdaluje, významně je přepracovaná pouze příloha, 
která uvádí odkazy na místní organizace a místní 
poskytovatele péče. Dokument poskytuje alespoň 
základní přehled o psychologické problematice týkající 
se života gayů, leseb a bisexuálních lidí. Obsahuje odkazy 
na další informace včetně hodnocení, intervencí, identit, 
vztahů, rozmanitosti, vzdělávání, školení a výzkumu 
týkajících se LGB lidí. Psychologové, psycholožky, 
terapeutky a terapeuti často vstupují do složité rodinné 
a společenské (církevní, školní) dynamiky, v níž se 
ne-heterosexuální klienti ocitají, vyhledání péče je 
často iniciováno nikoliv z důvodu vnitřního tlaku, ale 
z důvodu tlaku okolí klienta/klientky. Řešení obtížné 
životní situace či dalších problémů tak může mít sklony 
k různým desinterpretacím, které mohou záviset na 
emočním nastavení okolí a být používány jako nátlak na 
řešení situace. 

Vydáno pod 
ISBN 978-80-88271-01-7

Ke stažení zde

30

https://www.queergeography.cz/apa-doporuceny-postup/
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Závěrem

09
—

Při zpětném ohlédnutí za naší činností od vzniku Queer Geography v listopadu 
2017 do konce roku 2018 musíme říci, že jsme spokojeni. Navzdory většinou 
dobrovolnické povaze veškeré naší činnosti jsme byli schopni zaplnit některá 
„bílá místa“ v dostupnosti informací, a především vytvořit nový unikátní obsah, 
který má za cíl šířit povědomí o problematice, kterou se zabýváme. Činnost 
a kapacita naší organizace stojí na ochotě a zájmu laiků i odborníků podělit 
se o své poznatky s širokou veřejností. Je zřejmé, že jediným hmatatelným 
přínosem takové aktivity je osvětová činnost. V době, kdy kvalita dostupných 
informací na internetu značně kolísá a schopnost lidí informace ověřovat a 
vyhledávat nijak překotně neroste, je tato činnost dle našeho názoru zcela 
klíčovou aktivitou, kterou jedni mohou nazývat popularizací vědy, druzí 
šířením informací a další třeba neziskovou činností. 

Budeme rádi, když se na nás obrátí všichni,  kteří mají zájem s námi 
spolupracovat a chtějí tak přispět k vyšší dostupnosti obsahu, který 
zpřístupňujeme. Pokud jste odborníky či odbornicemi na určitou 
problematiku, která by na našem webu neměla chybět, pak nás neváhejte 
oslovit.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim podporovatelům a 
podporovatelkám, díky jejichž činnosti či darům jsme měli možnost přetavit 
alespoň naše první vize ve skutečnost. 

Michal Pitoňák, 
za celý tým Queer Geography
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Finanční přehled
za rok 2018 (účetní období 30. 11. 2017 – 31. 12. 2018)
zaokrouhleno na celé tisíce

Popis Suma

Příjmy organizace

Za poskytnuté služby  CZK 216 000

Peněžní dary  CZK 3 000

Dotace a granty CZK 53 000

Členské příspěvky CZK 3 000

Ostatní CZK 16 000

Celkem příjmy za rok 2018 CZK 291 000

Výdaje organizace

Za služby CZK 185 000

Ostatní náklady CZK 6 000

Celkem výdaje za rok 2018 CZK 191 000

Rozdíl příjmů a výdajů CZK 100 000

Majetek organizace

Peněžní prostředky na bank. účtech  CZK 81 000

Majetek  CZK 19 000

Celkem majetek v roce 2018 CZK 100 000

Závazky organizace

Celkem závazky za rok 2018 CZK 0

Rozdíl majetku a závazků CZK 100 000

Poznámka 
Queer Geography, z.s. se sídlem Márova 2806/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06624308 je veřejně prospěšným poplatníkem dle 
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 17a. Spolek dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 13b, vede jednoduché účetnictví a 
jeho účetním obdobím je kalendářní rok. Jelikož byl spolek zapsán do spolkového rejstříku dne 30. 11. 2017, tedy 32 dní před koncem 
kalendářního roku, využil možnosti prodloužení účetního období dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., §3, odst. 4 písmeno a., 
a jeho prvním účetním obdobím bylo období 30. 11. 2017 – 31. 12. 2018. Queer Geography, z.s. není podle zákona o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb., plátcem DPH  a za účetní období 30. 11. 2017 – 31. 12. 2018 nečerpal finance z veřejných zdrojů. 
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