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V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo tím, 

jaký je názor veřejnosti na práva homosexuálů a lesbiček na uzavření sňatku, na 

uzavření registrovaného partnerství a na adopci dětí1. Součástí zprávy je třídění 

odpovědí podle základních sociodemografických ukazatelů a podle odpovědi na 

otázku, zda respondent/ka osobně zná nebo nezná nějakého homosexuála či 

lesbičku2. 

Podle 69 % oslovených by homosexuální páry měly mít právo uzavřít 

registrované partnerství (při součtu odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“), 

čtvrtina oslovených s tímto názorem nesouhlasí. Vůči tomu, aby homosexuálové 

a lesby měli práva uzavřít sňatek a adoptovat děti, se veřejnost vymezuje spíše 

                                                           
1 Otázka: „Nejprve mi prosím řekněte, myslíte si, že homosexuálové a lesbičky by měli 
mít právo: a) uzavřít sňatek, b) uzavřít registrované partnerství (odlišné od manželství), 
c) adoptovat děti?“ 
2 Otázka: „Znáte Vy osobně nějakého homosexuála či lesbičku?“ 
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negativně.  Více než dvě třetiny (67 %) oslovených nesouhlasí s právem gayů a 

leseb adoptovat děti (22 % souhlasných odpovědí) a 57 % respondentů vyjádřilo 

nesouhlas s právem homosexuálních párů uzavřít sňatek: pro se v tomto případě 

vyslovilo 36 % dotázaných. Výsledky shrnuje tabulka 1. 

 

Tab. 1: Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo… (v %) 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

neví ano/ne 

uzavřít sňatek 11 25 28 29 7 36/57 
uzavřít registr. partnerství 24 45 13 11 7 69/24 
adoptovat děti 5 17 25 42 11 22/67 
 
 
 

Souhlasné odpovědi volili u všech položek častěji lidé, kteří uvedli, že osobně 

nějakého homosexuála či lesbičku znají3, respondenti ve věku 15-29 let a lidé 

s deklarovanou dobrou životní úrovní. Proti všem alternativám byli častěji římští 

katolíci, lidé šedesátiletí a starší a respondenti, kteří svou životní úroveň označili 

jako špatnou.  

 
Jak vyplývá z údajů v tab. č. 2, v roce 2005, kdy CVVM položilo stejnou otázku 

poprvé4, postoje české veřejnosti k vybraným právům homosexuálních párů se 

mírně radikalizovaly ve směru k odmítání práv těchto párů na uzavření sňatku a 

adopci dětí. Zatímco v roce 2005 souhlasila s právem homosexuálů na adopci 

dětí téměř třetina oslovených, letos to bylo 22 procent. S právem uzavřít sňatek 

tehdy souhlasilo 42 %, v roce 2007 pak 36 % dotázaných. 

 
Tab. 2: Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo… (v %) – časové 
srovnání 

 2005 
ano/ne 

2007 
ano/ne 

uzavřít sňatek 42/58 36/57 
uzavřít registr. partnerství 62/30 69/24 
adoptovat děti 28/72 22/67 
 
                                                                                                                                                                                     
 
3 Že osobně zná nějakého homosexuála či lesbičku, uvedlo 41 % dotázaných, 53 % 
tazatelům sdělilo, že osobně žádného homosexuálně orientovaného člověka nezná.  
4 Znění otázky v roce 2005: „Myslíte si, že homosexuálové a lesbičky by měli mít právo 
a) oženit se, vdát se, b) uzavřít registrované partnerství (odlišné od manželství), kde by 
partneři měli stejná ekonomická práva jako lidé, kteří uzavřeli manželství, např. právo na 
daňovou úlevu nebo právo na dědictví, c) adoptovat děti?“ Možnosti odpovědí: rozhodně 
ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, neví.  
 

 


