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1 / Úvod

ZÁKLADNÍ INFORMACE o Queer Geography, z.s. (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/
https://lgbt-zdravi.cz/

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 2020 jsme evidovali celkem 11
řádných členů*členek
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2 / 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 souvisejícím společenským
a zdravotním problémům, otázkám či výzvám;
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 zmíněných
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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ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ

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 spoluzaložil s cílem
popularizovat vědu a přispět ke sdílení
poznání mezi jednotlivými vědními obory.

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. 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.

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
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zejména na studium antropologie a sociologie.
V Queer Geography působí jako tajemnice.

3 / Úvodní slovo předsedy organizace

Od začátku roku jsme jako členové koalice za
manželství pro všechny páry, známé pod
názvem Jsme Fér, podporovali úsilí o uzákonění
této instituce i v Česku.

V únoru jsme tradičně v rámci mého propojení
s Národním ústavem duševního zdraví spojili
síly a podpořili Festival na Hlavu, kde jsem
tentokrát s Dr. Ivo Procházkou z I. LF
a Sexuologického ústavu VFN diskutoval
o tématu tzv. konverzních „terapií“ po
promítání filmu Vymazaný kluk z roku 2018.

V dubnu nám v QG udělal radost nový díl
pořadu Queer odvysílaný ČT2, za jehož vznik

děkuji zejména Martinovi Pávovi a Nicolasovi
Kourkovi. V rámci tohoto dílu jsme měli
jedinečnou příležitost širšímu publiku
představit obor geografií sexualit, ale také další
oblasti, kterým se v QG věnujeme.

Protože jsme si hned na začátku pandemie
uvědomovali, jak rozsáhlý dopad na
společnost může taková katastrofa mít,
rozhodli jsme se zpracovat a již na začátku
dubna spustit celonárodní dotazníkové
šetření Já a COVID-19, jehož hlavním cílem
bylo nejen porozumět nejrůznějším dopadům
probíhající epidemie na fyzické a duševní
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zdraví, ale také porozumět vlivu zaváděných
opatření na každodenní život, včetně sledování
nejrůznějších forem stigmatizace
a diskriminace. Morální panika související
s novou pandemií není nikdy dobrá a náboj
nesnášenlivosti a předsudečnosti vůči
nejrůznějším skupinám, včetně LGBT+ lidí,
může být velmi škodlivý. Ačkoliv jsme
od počátku volali po poučení z dob rozmachu
pandemie HIV, při které nikomu nepomohlo
démonizování skupin, mezi kterými se vir HIV
šířil efektivněji (gayové, či další muži, kteří mají
sex s muži) a jejich označování za „rizikové“,
nevyhnuli jsme se tomu, aby v naší společnosti
byli tentokrát tzv. pendleři nebo osoby
v seniorním věku označováni za „rizikové“,
ačkoliv ve skutečnosti jejich věk či forma práce
způsobovaly pouze to, že jsou vůči nemoci
zranitelnější.

Ačkoliv nás dopady pandemie nutily věnovat
více pozornosti domácímu prostředí, dění
v zahraničí rovněž nešlo přehlížet. Například
v Polsku LGBT+ lidé již delší dobu čelí silné
politizaci a předsudečným kampaním, přičemž
prezidentská kampaň Andrzeje Dudy náboj
proti LGBT+ lidem ještě více vyhrotila, když
mimo jiné prohlásil, že LGBT lidé jsou jen
ideologie a přirovnal údajnou „ideologii LGBT“
k indoktrinaci dětí během komunismu.
V červnu jsme se proto v souvislosti s vrcholící
prezidentskou kampaní v Polsku zúčastnili
happeningu LGBTQ people are people.
Solidarity with Polish queer community, který
proběhl na Klárově.

Protože se situace v našem regionu obecně
pro LGBT+ osoby v posledních letech
zhoršuje, uspořádali jsme ve spolupráci
s našimi skvělými partnery ve spolku Prague
Pride mezinárodní online diskusi
s účinkujícími z Polska, Maďarska i Slovenska.
V diskusi, která byla kvůli epidemickým
opatřením streamovaná online, jsme se snažili
lépe porozumět důvodům, proč v Polsku
vznikly tzv. „zóny bez LGBT+ ideologie“, proč
na Slovensku a v dalších zemích v posledních
letech uspořádali tzv. anti-LGBT+ referenda či
proč v Maďarsku dochází k tak
bezprecedentním útokům na práva
transgender a intersex lidí.

V uplynulém roce nás velmi potěšilo, že jsme
byli za popularizaci odborných poznatků
o LGBTQ+ oblasti nominováni na Mediální
cenu bePROUD 2019. Ačkoliv jsme při
červencovém předávání cen nakonec
nominaci neproměnili, měli jsme radost, že
cenu získala Kancelář končící veřejné
ochránkyně práv Anny Šabatové, která cenu
Be Proud získala za zpracování výzkumu Být
LGBT+ v Česku, na jehož průběhu jsme se ve
fázi vytváření dotazníku a vlastního sběru dat
v Queer Geography rovněž podíleli. Na
následujících stránkách naší výroční zprávy
najdete i další detaily našich aktivit za rok
2020.

Na závěr tohoto úvodníku bych chtěl
poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce
podpořili, a rovněž všem, kteří zájmem o naši
práci pomáhají šířit osvětu.

Váš Michal Pitoňák
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4 / Tematické pilíře QG

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.

1. GEOGRAFIE SEXUALIT

Kde se LGBTQ+ lidé cítí nejsvobodněji?
Z jakého důvodu a za jakým účelem 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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. 

5. 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.
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5 / Členství v organizacích, partneři QG

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. Udržujeme a navazujeme více či méně formální
vztahy s celou řadou dalších organizací. Jsme členy koalice za manželství Jsme Fér, Mezinárodní
lesbické, gay, bisexuální, trans a intersex asociace (ILGA), potažmo i její Evropské frakce (ILGA-Europe)
a od listopadu 2019 jsme rovněž členy organizace AIDS Action Europe.

PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

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

Všem partnerským organizacím děkujeme za vřelé přijetí a spolupráci.

Jmenovitě děkujeme společnosti GSK (GlaxoSmithKline, s.r.o.) za její podporu
v roce 2020.  Ve spolupráci s placenou inzercí této společnosti jsme mohli
pokračovat v monitorování vývoje HIV/AIDS v Česku a publikování statistik
Státního zdravotního ústavu, které nepovažujeme za dobře srozumitelné. Za
pomoci GSK jsme tak mohli přispět k demokratizaci a zpřístupnění těchto dat
formou interaktivních grafů a tabulek.
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6 / Projekty a vlastní výzkum

V roce 2020 jsme bez příprav museli všichni čelit novému nebezpečí ve formě pandemie COVID-19.
Prakticky z týdne na týden se naše zaběhlé životy musely vypořádat s pandemií a jejími nepříjemnými
důsledky. Tento rok, který byl v mnohém omezený a nepřál našemu klasickému působení ve
veřejném prostoru, jsme se proto zaměřili na spuštění jedné z prvních studí, která se pokusila
dopady pandemie v Česku měřit.

Různé země, včetně té naší,
zavedly řadu restriktivních
opatření, která měla bezesporu
značný dopad na duševní
i fyzické zdraví osob. Ve snaze
lépe porozumět těmto dopadům
jsme proto připravili studii, která
se zaměřovala na několik různých
oblastí.

V průběhu první vlny pandemie
SARS-CoV-2 jsme zareagovali na

zřejmý nedostatek informací spojených s nastalou situací pandemie a vyhlášením nouzového stavu
v České republice dne 12. března 2020. Dotazník sestavil předseda QG Michal Pitoňák, který pracuje
v Národním ústavu duševního zdraví, kde se, mimo jiné, zabývá problematikou sociální psychologie
a epidemiologie HIV.

Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit dopad probíhající pandemie na fyzické a duševní zdraví lidí
v Česku, zjistit jejich všeobecnou obeznámenost s příznaky onemocnění, sledovat stigmatizaci,
diskriminaci a násilí namířené proti osobám s COVID-19, popřípadě proti osobám, které jsou
z nejrůznějších pandemií motivovaných důvodů nyní terčem útoků a nesnášenlivosti. Dále jsme
sledovali dopady opatření na každodenní život lidí, vyhodnocovali míru strachu z nákazy, analyzovali
používání médií a zjišťovali postoje a názory ohledně povinného užívání roušek a dalších ochranných
opatření.

● Anonymní dotazování bylo spuštěno 3. 4. 2020 a ukončeno 14. 4. 2020.
● Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníkového systému, šířeného skrze sociální

média a odkazy na internetu.
● Za data odpovídá spolek Queer Geography, projekt vznikl ve spolupráci s Národním ústavem

duševního zdraví (NUDZ).
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Cíle dotazníku:
1. Zjistit reálný dopad probíhající epidemie na fyzické a duševní zdraví jak u osob infikovaných

koronavirem SARS-CoV-2, tak i všech občanů v Česku, kteří jsou aktuálně epidemií ohroženi.

2. Vyhodnotit obecnou obeznámenost s příznaky onemocnění.

3. Sledovat stigmatizaci, diskriminaci a násilí namířené proti osobám s COVID-19, popřípadě
proti osobám, které jsou z nejrůznějších pandemií motivovaných důvodů nyní terčem útoků
a nesnášenlivosti.

4. Sledovat dopady opatření na každodenní život lidí, na jejich studium, zaměstnání
a ekonomickou stabilitu, respektive na riziko finanční tísně – včetně otázek týkajících se
možnosti práce z domova.

5. Za použití k tomu určených psychometrických nástrojů vyhodnocovat míru strachu z nákazy,
tedy ukazatel, který se může projevit jako klíčový pro porozumění efektivitě a vlivu
zavedených opatření.

6. Analyzovat používání médií.

7. Porozumět dopadu zvýšeného užívání sociálních médií a sítí v čase prodloužené doby, kterou
většina z nás tráví nyní v domácím prostředí.

8. Zaměřit se na míru dodržování preventivních opatření, avšak i míru porozumění jejich
účinnosti.

9. Změřit obtížnost/snadnost dostupnosti prostředků, jakými jsou roušky, dezinfekce či další.

10. Zjistit postoje a názory ohledně povinného užívání roušek.

11. Zjistit míru zapojení do dobrovolnických aktivit.

12. Poděkovat všem, kteří pomáhají.
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Vybrané výsledky dotazníku:

Výsledky tohoto šetření je možné
vidět na skupině po sobě jdoucích
stránek na webu QG. Rozcestník
jednotlivých podkapitol je dostupný
zde:

queergeography.cz/ja-a-covid-19-vysledky/

Následují pouze vybrané úryvky z těchto stránek pro představu o rozsahu – pro komplexní
porozumění doporučujeme si stránky otevřít.
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Mapování Covid-19 v Evropě
Jelikož jsme se v rámci diskusí často setkávali s dotazy ohledně mezinárodního
srovnání situace v Evropě, rozhodli jsme se s použitím dostupných dat (Johns
Hopkins University) publikovat srovnávací mapy, které jsme ke konci března
a v průběhu dubna 2020 uveřejnili na webu Queer Geography v sekci s názvem
Mapujeme Covid-19 v Evropě. Tyto mapy srozumitelným způsobem

zprostředkovaly důležité informace, které se týkají pandemie SARS-CoV-2 v Evropě, a věříme, že
poskytly zajímavý, datově-vizuální vhled do situace.
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Ostatní činnosti

20.06.2020 - Demonstrace LGBTQ people are people. Solidarity with Polish queer community
(LGBTQ lidé jsou lidé. Vyjádření solidarity s polskou queer komunitou)

V sobotu 20. června se QG účastnilo demonstrace na podporu LGBTQ+ komunitám v Polsku
a dalších státech Evropy. Kromě Polska jde zejména o Maďarsko, Slovensko a Rusko, kde LGBTQ+ lidé
čím dál tím častěji čelí nenávistným útokům i ze strany vládních představitelů. Demonstrace byla
svolaná jako reakce na vzrůstající queerfóbní tendence polského prezidenta Dudy, který mezi jinými
nenávistnými výroky prohlásil i to, že LGBTQ+ lidé nejsou lidé, ale ideologie. Předseda QG Michal
Pitoňák, spolu s členkou a přispěvovatelkou QG Jade MacEwan, byli mezi těmi, kdo měli možnost se
v proslovu v průběhu akce o dané problematice vyjádřit.

V oblasti Sexuálního občanství se také snažíme přinášet aktuální informace o změnách v této oblasti,
a to jak u nás, tak ve světě. V roce 2020 jsme uveřejnili například tyto články:

● Článek: Švýcarsko schválilo zákon
o rovném manželství

● Článek: Maďarská vláda chce ústavně
definovat adoptivní rodinu
a znemožnit osvojení dětí
jednotlivcům a stejnopohlavním
párům

● Článek: Polské protesty proti zákonu
zakazujícímu potraty

● Článek: Vývoj situace LGBT+ v Polsku,
říjen 2020

● Článek: Polsko – časová osa nenávisti
proti LGBT

● Článek: Stane se Thajsko druhou zemí
jihovýchodní Asie, která uzákoní svazky
pro páry stejného pohlaví?

● Článek: Černá Hora uzákonila
registrované partnerství
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● Článek: Ruský prezident usiluje
o ústavní zákaz stejnopohlavních
manželství

● Článek: Mohla by se Čína dočkat
manželství párů stejného pohlaví?

● Článek: Slavíme 100. nabytí volebního
práva žen
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Mapa nabytí volebního práva žen ve světě.

V roce 2020 jsme vytvořili několik materiálů ve snaze podpořit lepší povědomí o daných tématech.
Šlo například o mapu nabytí volebního práva žen ve světě, kterou jsme uveřejnili při příležitosti 100.
výročí zavedení volebního práva žen v československé ústavě, dne 29. února 1920. Pokud je nám
známo, byla to v té době jediná interaktivní mapa svého typu na světě. Ke zpracování této mapy jsme
využili řadu zdrojů.

29.2.2020 Mapa nabytí volebního práva žen ve světě.

Mapa je v interaktivní podobě dostupná na webu QG, případně stažitelná v PDF verzi.

10.12. Den lidských
práv.

10. prosince na Den
lidských práv jsme
uveřejnili novou
infografiku věnující se
tématu lidských práv.
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Podpora rozvoje oboru LGBTQ+ psychologie

LGBTQ+ psychologie je odvětvím psychologie, které se zabývá životy a zkušenostmi LGBTQ lidí.
Možná si někteří kladete otázku: Proč v psychologii potřebujeme specifické odvětví zabývající se
LGBTQ+ 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 a tím
došlo k rozsáhlé patologizaci sexuální rozmanitosti. V 70. letech minulého století se tomuto
názoru vzepřela tzv. „gay afirmativní psychologie“, tedy proud psychologického myšlení, který
si kladl za cíl ukázat, že neheterosexuální lidé patří mezi psychologicky zdravé, „normální“ lidi.

2. Druhý důvod rovněž souvisí s historickou patologizací „homosexuality“, ale poukazuje dále
na to, že většina současného psychologického výzkumu se zaměřuje 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 neheterosexuálního mateřství či obecně rodičovství, studie
zkoumající předsudky vůči LGBTQ+ lidem či obecná potřeba tázat se na sexuální orientaci či
genderovou identitu osob zúčastněných ve výzkumu. LGBTQ+ psychologie proto 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.

V roce 2020 jsme se v oblasti LGBTQ+ psychologie podíleli zejména na:

1) Podpoře sběru dat v rámci dotazníkového šetření Život a Zdraví LGBT+ lidí v Česku, které je
součástí výzkumného projektu Michala Pitoňáka řešeného v NUDZ.

2) Zpřístupnění informací týkajících se tzv. „konverzních terapií“ a jejich všeobecné škodlivosti.
Abychom tento úkol splnili, přeložili jsme zprávu o rozšíření takzvaných „konverzních terapií
homosexuality“ ve světě (v originále Curbing deception – A world survey of legal restrictions
of so-called ‘conversion therapies’), který 26. února 2020 vydala mezinárodní organizace ILGA
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World. V tomto dokumentu ILGA World poukázala na skutečnost, že nejen aktivisté či přeživší
těchto „terapií“, ale i stoupající počet odborníků odsuzují jejich používání. Zpráva se tak
zabývá jak různými podobami těchto praktik, tak zákony, které je omezují či zakazují.
Odhaluje však také, že i v dnešní době se k takovým metodám státy, organizace či jednotlivci
uchylují s cílem „změnit“ sexuální orientaci dané osoby, znemožnit transgender lidem tranzici
anebo zabránit svobodě genderové identity a projevu.

Náš text je dostupný zde:
https://www.queergeography.cz/lgbtq-psychologie/tzv-konverzni-terapie-homosexuality/
V souvislosti s tímto textem jsme rovněž aktualizovali náš přehled přeložených stanovisek
nejrůznějších odborných společností, který je dostupný zde:
https://www.queergeography.cz/lgbtq-psychologie/stanoviska-odbornych-spolecnosti/

OBLAST GEOGRAFIE SEXUALIT

V oblasti geografie
sexualit se snažíme
odpovědět na otázky
spojené s životem
LGBTQ+ lidí. Může jít
například o otázky typu:
Kde se LGBTQ+ lidé cítí
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nejvíce sami sebou? Jaký je rozdíl mezi životem LGBTQ+ osob ve městech a na venkově? Z jakého
důvodu a za jakým účelem dochází k pořádání tzv. pridů? A mnohé jiné.

Infografika: IDAHOBIT2020 – Poznejme se navzájem.

16. května, ke dni mezinárodního dne proti homofobii, bifobii, intersexismu a transfobii jsme
uveřejnili infografiku s názvem IDAHOBIT2020 – Poznejme se navzájem, ve které stručně
informujeme o vzniku zkratky IDAHOBIT, jejích variantách a významech. O tom, proč je tento
mezinárodní den právě 17. května, a předkládáme jeden z hlavních důvodů, který brání většímu
přijetí LGBTI osob do naší společnosti. Pro srozumitelnější vhled do dané problematiky jsme přiložili
i naši mapu znázorňující podíl obyvatel, který má mezi LGBTI lidmi přátele/známé.

7 / Aktivity pro veřejnost za rok 2020

Jak víme, rok 2020 byl v historii České republiky velmi výjimečný, a to zejména z hlediska neustále se
měnících bezpečnostních opatření kvůli pandemii COVID-19. Abychom dodrželi potřebnou
bezpečnost a neohrozili zdraví ostatních lidí, rozhodli jsme se tento rok nepořádat takové množství
akcí pro veřejnost, na jaké jsme byli zvyklí v minulých letech.

3.8.2020 Diskuse: Understanding opposition towards LGBT+ people in Central Europe.
(online diskuse konaná v rámci festivalu Prague Pride)
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5.8.2020 Přednáška: Život a zdraví LGBT+ lidí v Česku (konaná v rámci festivalu Prague
Pride)

9.2.2020 Diskuse: film Vymazaný kluk (konaná v rámci 4. ročníku filmového festivalu Na
hlavu). S Michalem Pitoňákem přišel diskutovat a na otázky publika odpovídat Mudr. Ivo Procházka,
CSc.
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8 / Závěrem

Rok 2020 pro mnohé z nás nebyl takovým, jaký jsme si jej na jeho počátku představovali. My v QG
jsme doufali, že bude rokem prosazení manželství pro všechny v Česku a že se staneme první
post-socialistickou zemí v Evropě, kde k takovému pokroku dojde. Bohužel vstup pandemie na
globální scénu znamenal nejen ostrý zásah do našich každodenních životů a zvyklostí, ale též nové
výzvy a bohužel i ztráty na životech, které se dotkly i našich rodin. Na jednu stranu jsme měli všichni
příležitost uvědomit si, že žijeme v jedné zemi společně a že jsme všichni stejní lidé, ale na druhou
stranu se nám opět ukázalo, jak běžně jsou LGBTQ+ lidé zařazováni doslova na druhou kolej. V době,
kdy bylo zavedeno omezení možnosti pohybovat se mezi okresy, naši partneři v rámci Jsme Fér
upozornili, že mnohé registrované páry byly takovým opatřením rozděleny.

Ačkoliv nebyly podmínky pro naši činnost určitě ideální, jsem přesvědčen, že jsme udělali za uplynulý
rok hodně práce a opět jsme se přiblížili o kousek dále k rozvíjení našich pěti tematických pilířů.
Jménem celé naší organizace děkuji všem, kteří náš spolek podporujete. Naše velikost je malá, ale
o to se snažíme dělat významnější práci.

S poděkováním Michal Pitoňák
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9 / Finanční přehled
za rok 2020 (účetní období 1.1.2020 - 31.12.2020) – zaokrouhleno na celé tisíce.

Popis Suma

Příjmy organizace  
Za poskytnuté služby 17 000 Kč
Za poskytnuté zboží 0 Kč
Peněžní dary 1 200 Kč
Členské příspěvky 3 000 Kč
Ostatní 2 000 Kč
Kurzové rozdíly 9 000 Kč
Celkem příjmy za rok 2020 32 200 Kč

Výdaje organizace  
Za služby 69 000 Kč
Za materiál 0 Kč
Ostatní náklady 13 000 Kč
Celkem výdaje za rok 2020 82 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů -49 800 Kč

Majetek organizace  
Peněžní prostředky na bank. účtech 173 000 Kč
Peněžní prostředky v hotovosti 11 000 Kč
Majetek 0 Kč
Celkem majetek v roce 2020 184 000 Kč

Závazky organizace  
Celkem závazky za rok 2020 0
Rozdíl majetku a závazků 184 000 Kč

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. Queer Geography, z. s. není podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., plátcem
DPH a za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 nečerpalo finance z veřejných zdrojů.
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Dary za rok 2020 (před započtením poplatku ta zprostředkovací službu)

Soukromá osoba 200 Kč (z darujme.cz)
Soukromá osoba 500 Kč (z darujme.cz)
Soukromá osoba 500 Kč

1 200 Kč

Děkujeme Všem dárcům, kteří v roce 2020 přispěli na činnost naší neziskové organizace.

QUEER GEOGRAPHY, Z. S

zapsaný spolek / nezisková organizace

Márova 2806/10,

Praha 5 – Stodůlky,

155 00

Česká republika
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