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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek vedoucího 

Autorka práce: Barbora Voráčková 

Název práce: Úřední změna pohlaví v České republice 

Autor posudku: Ing. Mgr. Olga Angelovská 

 

Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila originální a nezpracované téma procesu 

úřední změny pohlaví transgender osob. Aktuálnost tématu dokládá nárůst žádostí o 

úřední změnu pohlaví, které projednávala odborná komise. Za posledních sedm let se 

jejich počet zdesetinásobil na loňských 125.  

 

Hlavní cíle „zmapovat proces úřední změny pohlaví v České republice. “ (str. 3) byl 

dekomponován do tří dílčích cílů – „Popsat průběh úřední změny pohlaví“, 

„Identifikovat bariéry, které v procesu úřední změny pohlaví vnímají trans lidé“, 

„Zhodnotit přístup liniových pracovníků zapojených do procesu“. Vzhledem k tématu 

považuji stanovené cíle za adekvátní. V práci byly naplněny.   

 

Autorka vhodně zvolila teorii liniových pracovníků a v analytické části pak dále 

s teorií odpovídajícím způsobem pracuje, kdy se zaměřila na sexuology a úředníky na 

matrikách. Zejména v případě sexuologů jde z hlediska úřední změny pohlaví o 

nejvlivnější skupinu aktérů. V kapitole věnované teorii autorka prokazuje svou 

schopnost pracovat s klíčovými zahraničními i českými zdroji.  

 

Práce je založena na kvalitativním přístupu, což odpovídá zvolenému tématu. V rámci 

vícečetné případové studie autorka zkoumala šest případů. Ke sběru dat využila metodu 

polostrukturovaných rozhovorů, které doplnila dvěma expertními rozhovory. Pozitivně 

hodnotím počet i výběr respondentů, navíc v případě expertů se podařilo autorce 

uskutečnit rozhovor s předním odborníkem na danou problematiku. Pro zpracování 

získaných dat autorka zvolila tematickou analýzu. 

 

V celé analytické části autorka vhodně kombinuje výsledky rozhovorů s dalšími 

poznatky z odborné literatury či legislativy. Čtenáři je umožněna lepší orientace 

v používaných termínech uvedením kapitoly věnované definicím základních pojmů 

v začátku práce (kapitola 2). V kapitole věnované současnému stavu poznání (kapitola 

5) autorka nemapuje pouze současnou zákonnou úpravu úřední změny pohlaví, ale 

reflektuje i aktuální stav a probíhající novelizaci občasného zákoníku. Hlavní výstupy a 

dílčí závěry výzkumu pak obsahuje šestá kapitola Proces úřední změny pohlaví, která je 

přehledně strukturovaná podle jednotlivých kroků zkoumaného procesu a kde se autorka 
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zaměřila na hlavní identifikované bariéry.  Celou kapitolu považuji za velmi kvalitně 

zpracovanou. Své výsledky diskutuje v kapitole Diskuze s teorií liniových pracovníků. 

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle.  

 

Ve své práci autorka prokazuje stylistickou dovednost, text je správně formátovaný a 

citace odpovídají normě. Kladně hodnotím i spolupráci se studentkou, která na 

konzultace přicházela připravená a s vlastními nápady, jak téma zpracovat.  

 

 

Otázka k obhajobě: Jaký vidí autorka praktický přinos své práce? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. 
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