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Bakalářskou práci Barbory Voráčkové jsem hodnotila na základě stanovených hledisek: 
 
1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 
Bakalářská práce mapuje proces úřední změny pohlaví, což je téma, které ve studentských závěrečných 
pracích není úplně obvyklé – představení jednotlivých kroků úřední změny pohlaví a jejich reflexe 
ze strany lidí, kteří změnou pohlaví procházejí, je tedy důležité. Velmi zajímavé jsou pak poznatky, 
které bakalářská práce na této úrovni přináší: zpochybnění relevance otázek komise cílících na sexuální 
život, potřeba lhát, aby lidé obstáli před komisí, obavy z poskytnutí zdravotní péče kvůli nutnosti být 
na mužském, resp. ženském oddělení, problematické vnímání přechodného neutrálního jména… 
Autorka nezmiňuje, zda byly zkušenosti lidí procházejících tranzicí již někdy někde publikovány, pokud 
ne, tak bych se přimlouvala za to tento aspekt v práci více zdůraznit, a zvýraznit tak výjimečnost 
a originalitu bakalářské práce. 

 
2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 
Cíle a výzkumné otázky považuji za dobře zvolené a formulované1, oceňuji také vazbu výzkumné 
otázky na teoretickou oporu. Míra zodpovězení výzkumných otázek je velmi dobrá.  

 
3) Strukturace práce 
Základní strukturaci bakalářské práce považuji za vhodně zvolenou. Práce je členěna na Úvod, 1. Cíle 
a otázky, 2. Slovník pojmů, 3. Teoretická východiska, 4. Metodologie, 5. Přehled stavu poznání, 
6. proces úřední změny pohlaví, 7. Diskuze, 8. Závěr, 9. Summary. Názvy kapitol jsou spíše stručné 
a vystihují obsah (připomínku mám jen k „Přístup matrikářek“, kde bych za vhodnější považovala 
„Přístup matrik“, a „Hormony“, kde bych navrhovala nahrazení za „Hormonální léčba“). V rámci 
struktury kladně hodnotím zejména zařazení kapitoly 2, která srozumitelně představuje ústřední termíny 
používané v bakalářské práci. 

 
4) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 
Z hlediska věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace jsem nenarazila na žádný problém – oba 
aspekty jsou na dobré úrovni. V pokročilejší závěrečné práci by bylo samozřejmě možné a velmi 
zajímavé zaměřit se na vybrané problematické aspekty podrobněji a hledat odpovědi na otázky, do jaké  

                                                      

1 Jako hlavní cíl formuluje Barbora Voráčková „zmapovat proces úřední změny pohlaví v České republice“ (s. 2), jako 
podcíle a výzkumné otázky pak „1. Popsat průběh úřední změny pohlaví. Jak probíhá úřední změna pohlaví v České 
republice? 2. Identifikovat bariéry, které v procesu úřední změny pohlaví vnímají trans lidé. Co trans lidem vadí na aktuálním 
nastavení legislativy? S jakými problémy se v procesu úřední změny pohlaví setkávají/setkávali? 3. Zhodnotit přístup 
liniových pracovníků zapojených do procesu. Jak hodnotí trans lidé přístup sexuologů a jiných lékařů? Jaké mají trans osoby 
zkušenosti se státními pracovníky na úřadech?“ 
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míry jsou v konkrétních krocích zohledňovány zájmy a potřeby lidí procházejících tranzicí a do jaké 
míry jde o odraz potřeb a představ majority. 

 
5) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 
Teoretickým východiskem práce je teorie liniových pracovníků. K představení teoretického přístupu 
nemám žádné připomínky – koncept je popsán věcně správně, chybí pouze důraz na to, že Lipsky svůj 
přístup vypracoval proto, aby mohl vysvětlit selhání politiky, resp. její odklon od jejích cílů. V tomto 
ohledu je situace u změny pohlaví odlišná, což není v práci reflektováno. S tím souvisí i další potíž, a to, 
že autorka teorii využívá víc jako analytickou perspektivu než jako způsob, jak něco vysvětlit: na 
liniové pracovníky se sice soustředí, ale ne do té míry, aby bylo možné považovat teoretickou a 
empirickou část práce za propojenou (na to by bylo třeba věnovat více pozornosti nikoli reflexi činnosti 
liniových pracovníků ze strany lidí procházejících tranzicí, ale samotným liniovým pracovníkům). U 
bakalářské práce to zároveň nepovažuji za úplně významný problém.  

 
6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 
Metodologická část bakalářské práce je propracovaná – autorka pečlivě popisuje jak celkový rozvrh, 
tak jednotlivé kroky týkající se sběru dat a jejich analýzy, a to i ve vztahu k odborné literatuře. Na této 
části velmi oceňuji, že se autorka neuchyluje k bezpečným a nic-, resp. všeříkajícím nálepkám, ale 
podává upřímnou zprávu o tom, co a jak přesně dělala. Jediné, co lze této části lehce vytknout, je 
absence explicitního uchopení etického rozměru výzkumu, který bych u takto citlivého tématu čekala 
(autorka se mu dílčím způsobem věnuje na různých místech, kdyby byla tato část koncentrovaná 
do pododdílu, považovala bych to za vhodnější, protože silnější výpověď o tom, že si autorka etické 
souvislosti uvědomuje a pracuje s nimi). 

 
7) Využití literatury a dat 
Autorka pracuje s odpovídajícím množstvím odborné literatury i sekundárních dat, a činí tak 
korektně. Práci s primárními daty hodnotím také bez výhrad.  

 
8) Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.). 
Jazyk bakalářské práce je kultivovaný a vzhledem k relativně citlivému tématu přiměřený, jen 
ojediněle bych volila korektnější výrazy (např. „matrikářka“ vs. „pracovnice matriky“, „operace vršku“ 
vs. „operace prsou“). Formální náležitosti jsou na průměrné úrovni. V pojmenování kapitol je patrná 
určitá nekonzistence (zatímco „Úvod“ číslovaný není, „Závěr“ ano). V textu se objevují překlepy nebo 
chybné i/y („Liniový pracovníci“ – s. 7) a relativně častějším problémem je chybějící interpunkce (např. 
„Občanský zákoník stanovuje, že před úřední změnou pohlaví je povinné absolvovat operaci pohlavích 
orgánů, při které je znemožněna reprodukční funkce a dále že zaniká případné manželství/registrované 
partnerství“ – s. 1). 
 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „A“ nebo 
„B“ podle průběhu obhajoby.  
 
Pro A by hovořila akademická zralost bakalářské práce (body 2 a 4), originalita tématu (bod 1) 
a citlivost jeho zpracování (bod 8 – jazyk), pro B pak ne zcela dotažená práce s teoretickými 
východisky (bod 5) a drobné prohřešky v rámci formálního zpracování (bod 8).  
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Barboře Voráčkové každopádně k odevzdané bakalářské práci gratuluji a přeji hodně úspěchů 
v dalším studiu!  
 
Datum: 27. května 2019                                                                        Podpis: 


