
RENÉ SE 
IDENTIFI-

KUJE JAKO 
NEBINÁRNÍ 

OSOBA , ALE JE JÍ 
OKOLÍ TO 

NEPŘIJÍMÁ
René se identifikuje jako nebinární 
osoba. Často ale nikdo nerespek-
tuje oslovení, které René preferuje, 
nebo si z něj dělá srandu. Stejně tak 
často není respektována celá iden-
tita René. Slýchá také od spolužáků 
posměšky jako “hermafrodite” nebo 
přímo výtky, že přece existují jen 
muži a ženy.

Stejně tak často není respek-
tována celá identita René. Slýchá 
také od spolužáků posměšky jako  
“hermafrodite” nebo přímo výtky,  
že přeci existují jen muži a ženy. 

Rodiče René si myslí to samé. Tvrdí, 
že z toho vyroste, že je to přece 
ještě mladá holka a vždycky to bude  
jejich Renatka. 

Mluví proto o své identitě více  
s přáteli, kteří respektují to, jak se 
René identifikuje. Přestože se René 
setkává s problémy, kterým lidé,  
co nejsou nebinární, nečelí, považu-
je se za šťastného člověka a věnuje 
se svým zálibám.

Otázky:
▶ Jak rozumíte tomu, že se René 
identifikuje jako nebinární osoba?

▶ Jak byste se cítili*y v takové situ-
aci na místě René?

▶ Jak byste se zachovali*y  
na místě kamarádů René? A jak  
na místě rodičů?

▶ Proč je identita René terčem 
urážek a posměšků? Jaký to má asi 
na René dopad?



TEORETICKÉ 
Z AR ÁMOVÁNÍ 

PRO V YUČ UJÍCÍ

Témata v příběhu: 
nebinární lidé, zájmena, genderově citlivý ja-
zyk, gender a pohlaví, identita

Kdo je to nebinární člověk?
Pro pochopení tématu nebinárních osob je 
nejprve nutné vymezit si vnímání genderu, 
pohlaví, maskulinity a feminity. 

K genderu, tedy k sociálnímu a kulturnímu 
významu, který se pohlaví připisuje, případ-
ně identitě, lze přistupovat z mnoha pohledů. 
Například lze gender ukotvit jako rutinní, 
metodické a opakované konání, jako jsou s 
ociálně řízené činnosti, které odrážejí konk-
rétní společenské zájmy a berou tak na sebe podobu maskulinní nebo femininní 
přirozenosti. Tento způsob definice genderu vyzdvihuje fakt, že gender je sociálně 
konstruován. To zjednodušeně znamená, že to, co považujeme za atributy muže 
nebo ženy, jsou společenské představy, které nám ulehčují fungování ve společno-
sti a někam nás směřují.

Tyto představy společnost pak propojuje s biologickým pohlavím a my jsme zvyklí 
v nich fungovat a považujeme je za samozřejmé a přirozené. To ale neznamená,  
že nám musí být pohodlné. Například ženy jsou společností socializovány do 
oblastí specifických svou pečující povahou, jako je třeba starost o domácnost, rod-
inu, nebo i zákaznický servis. Ne každé ženě to ale musí vyhovovat. A přesně zde je 
důležité rozlišovat mezi lidmi, jimž nevyhovuje stereotypní představa o tom, jací*ké  
by měli*y být podle těchto očekávání a lidmi, jimž nevyhovuje takovéto zařazení úplně  
a neztotožňují se s touto podobou vyjadřování vlastní identity, tedy nebinárními 
lidmi. 

Nebinární osoba je označení překračující koncept binarity, ve kterém jsme se dosud 
pohybovali*y a s velkou pravděpodobností jej máme za samozřejmý, tedy rozdělení 
společnosti na muže a ženy. Toto rozdělení je pevně spjato s biologickými těly,  
a tak když bychom si měly*i vybavit a popsat muže, naše představy by se z většiny 
shodovaly jak na úrovni biologie, tak i co se charakteristických rysů a očekávání 
týče. Identita nebinárních lidí do toho rozdělení nezapadá, naopak jej svou podsta-
tou překračuje. V praktické rovině tedy nebinární lidé nezapadají do škatulky muže 
nebo ženy, ale přesahují ji nebo se pohybují někdy mezi těmito dvěma póly. 

Pro lepší pochopení si můžeme představit škálu, kdy na jednom jejím konci je muž 
takový, jak si ho běžně představíme - ideál maskulinity. Na druhém konci škály 
je žena, opět taková jakou si ženu představujeme - ideál feminity. Ve skutečnos-
ti ale ne všichni muži na tento ideál dosahují. Naopak se pohybují někde poblíž  



tohoto pólu, protože mají například jen  
některé charakteristiky již zmíněného ideálu.

Stejně je to na druhé straně, kdy ne všechny 
ženy jsou takové, jaký je ideál, přesto se 
ale drží někde poblíž tohoto pólu, protože  
se jako ženy identifikují a tohoto ideálu se 
snaží dosáhnout. 
Nebinární člověk ale stojí úplně mimo tuto 
škálu, protože se jeho identita nezakládá 
na těchto dvou pólech imaginární škály.  
Pro ilustraci můžeme studujícím ukázat 
obrázek GenderBread Person - výukový 
nástroj vysvětlující genderovou identitu,  
biologické pohlaví, sexuální orientaci a formu 
exprese nebo vyjádření, které je viditelné na 
pohled. 
Je důležité zdůraznit, že tyto kategorie mohou, ale také nemusí být na sobě závis-
lé. Například genderová identita a její vyjádření, tedy to jak člověk vypadá nebo 
chce vypadat, spolu samozřejmě mohou souviset, pokud to tak daný člověk chce, 
ale je nesmyslné předpokládat genderovou identitu na základě vzhledu, oblečení 
atd. Stejně tak nemusí biologické pohlaví připsané jedinci při narození korespon-
dovat s jeho identitou a tím, jak se prezentuje. Samozřejmě některé určující znaky 
v naší společnosti fungují, ale jsou spíše orientační, nelze dle nich nic takového 
předpokládat. Kromě toho, ne každý chce svou genderovou identitu prezentovat  
v každém prostředí. Jednoduché pravidlo, jak identitu jedince poznat, je zeptat  
se na ni, respektovat ji a užívat preferovaná zájmena a způsoby oslovení.  
Respektovat musíme ale i to, že se o tom dotyčná osoba bavit nechce a nevyvíjet 
tlak nebo neklást příliš osobní otázky.
Násilí vůči nebinárním lidem a překážky, jimž čelí

První překážkou, která podmiňuje všechny další, je nerozeznávání nebinární  
genderové identity jako validní. Tedy přesvědčení, že existují jen muži a ženy  
(genderová binarita) a všechno ostatní je hříčka přírody nebo nesmysl. Toto přes-
vědčení se pak projevuje jak v neuznávání a nerespektování této identity, tak  
ve verbálním či dokonce fyzickém násilí. Nadto má i neblahý vliv na duševní zdraví 
dané osoby.

Samotný krok “vyoutování se”, neboli sdělení své identity okolí, je pro nebinární 
osoby ztěžován faktem, že tato identita není často uznávána jako platná, ale pouze 
jako móda a podobně. To ale rozporují historické i současné podoby genderových 
identit v nejrůznějších kulturách (například Hijra v Indii, two-spirit v Severních 
Americe či Berdaché). Přesto je v naší společnosti gender chápán binárně,  
tedy pouze jako maskulinita a feminita, a proto je  coming out či vyoutování se vel-
mi náročné.
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Specifickou formou násilí, která často nemusí 
být páchána s úmyslem ublížit, je nerespek-
tování zájmen a preferovaného oslovení.  
Podle amerického výzkumu v průměru méně 
než jedna nebinární osoba z deseti dotazo-
vaných uvedla, že jsou její zájmena a oslovení 
vždy nebo téměř vždy respektována1. Ačkoli 
se může zdát toto jako velmi banální problém, 
může mít velmi závažné důsledky. Překážky 
se ale nevyhýbají ani institucionální rovině, 
kdy například v občanském průkazu musí mít 
každý uvedeno buďto F (female – žena) nebo 
M (male – muž), ačkoli ani jedno skutečné 
identitě jedince neodpovídá. 
1. The Trevor Project. 2020. “National Survey on LGBTQ Youth Mental Health.” USA: California.

I proces tranzice, tedy přechodu k životu v souladu se skutečnou identitou jedince, 
je pro nebinární  osoby ztížený, neboť nebinární gender není oficiálně uznávaný  
a je nedostatek  sexuologů, kteří by tuto problematiku řešili. Například nastoupení 
hormonální terapie nebo podstoupení některých operací je pro nebinární lidi ještě 
složitější. Podobně je tomu s dostupností genderově afirmačních pomůcek, tedy 
různého prádla nebo prostetik, které umožňují takovou podobu těla, jakou daná 
osoba preferuje (např. binder sloužící ke stáhnutí prsou a podobně). 

Slovníček
Často se stává, že studující už mají nějaké znalosti o této tematice. Mnohdy jsou 
ale nepřesné nebo zmatené, případně založené na popularizačních zdrojích a tedy 
zkratkovité. Pro usnadnění orientace v pojmech nebo dovysvětlení můžete použít 
následující mini slovníček, kde popisujeme pojmy, které s tematikou nebinárních 
osob souvisí a mohly by se v diskuzi vyskytnout. Rozhodně však neobsahuje  
všechno a pro obsáhlejší verzi můžete navštívit některou z námi doporučených 
stránek.

Androgynita – pojem označující sebeprezentaci, která záměrně nebo nezáměrně 
stírá rozdíly mezi mužským a ženským. Androgynita se může a nemusí pojit s gen-
derovou identitou. 

Cisgender, cis – označení pro člověka jehož rod se shoduje s tím, jak byl  
od narození vnímán.
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Drag queen – drag je forma performativního umění vycházející z gay subkultury, 
kdy se nejčastěji (ale nejenom) muži převlékají za ženy s přehnaně feminními rysy, 
líčením, oblečením atd. Významným prvkem dragu je vyjádření nerealistických 
standardů krásy formou jejich zdůrazňování do absurdní podoby. V současné 
době se stává stále více populární zejména díky televizním reality show. Je důležité  
rozlišovat, že drag není ani genderovou identitou ani sexuální orientací, ale formou 
umění, které stereotypy o obojím bourá.

Intersex – člověk, jehož fyzický vzhled při narození neodpovídal binárnímu 
rozdělení penis=muž, vulva=žena nebo jeho vnitřní pohlavní orgány jsou jiné než 
ty vnější. Odhadem 1,7% světové populace se rodí jako intersex lidé. Stěžejním 
tématem v této problematice jsou operace novorozenců nebo malých dětí, které 
mají za účel sjednotit fyzický vzhled tak, aby odpovídal maskulinitě nebo feminitě, 
ale bez souhlasu dítěte. Intersexualita nijak neovlivňuje sexuální orientaci jedince 
ani jeho genderovou identitu. 

Misgendering – označování lidí nesprávným rodem, ať už úmyslné či ne,  
a nerespektování preferovaných zájmen a způsobu oslovení (např. rodiče referují  
o René v ženských zájmenech a používají jméno Renatka).

Transgender, trans – označení pro osoby jejichž rod není ve shodě s tím, jak byly 
označeny při narození a jak jsou vnímány svým okolím.

Tranzice – proces během kterého transgender lidé přecházejí k životu ve své 
skutečné roli (může a nemusí zahrnovat změnu jména, zájmen, hormonální terapii 
či operativní zákroky). Tento proces je velmi individuální a nelze jej unifikovat jako 
jednu zkušenost s jednotlivými kroky či fázemi.

Queer – slovo, které mělo původně hanlivý význam, bylo přejato LGBTQ+  
komunitou jako označení, které nemá své jasné limity a je proto využíváno  
neheterosexuálními lidmi, kteří se ale nechtějí označovat jinými pojmy.  
Často se s ním ale setkáme i ve významu zastřešujícího označení pro jiné než hetero- 
sexuální orientace obecně, aniž by se tak takto označení jednotlivcí sami označova-
li. Také bývá toto označení často redukováno na označení zastřešující pouze lesby 
a gaye, což tak není.



Zdroje:
▶ Příběh nebinární osoby jménem Tova  
https://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/3516-tova

▶ Projekt TakyTrans, který se věnuje nebinárním a genderově nekonformním lidem. 
Pravidelně sdílí příběhy těchto lidí, které je možné sledovat na jejich Facebookovém účtu 
i Instagramu. 
https://www.facebook.com/TakyTrans/  https://www.instagram.com/takytrans/

▶ Genderbread person je výukový nástroj v několika variantách, který ilustruje rozdělení 
ale i souvislost identity, pohlaví, sebeprezentace, sexuální orientace 
https://www.genderbread.org/

▶ Fotogalerie a rozhovory s několika nebinárními lidmi, které pomohou přiblížit konkrét-
ní zkušenost těchto lidí
https://www.them.us/story/this-is-what-gender-nonbinary-people-look-like


