
Abstrakt (Česky) 

Tato diplomová práce popisuje rozvoj, kterým v průběhu posledního desetiletí (2010-2019) 

prošla trans ženská literatura na poli produkce románů a literární produkce celkově. Napsána 

tak, aby byla co možná nejpřístupnější i těm, kteří nejsou obeznámeni s transgender literaturou 

a interním během trans komunit, tato diplomová práce začíná popisem společensko-politických 

změn za poslední desetiletí z pohledu toho, jak trans lidé žijí a jak jsou vnímáni se zvláštním 

důrazem na mediální prostředí, reakce konzervativců a prudký nárůst v počtu otevřeně 

transgender lidí. 

Z metodologického hlediska vychází tato práce z pozice transgender studies, která se v analýze 

soustředí na vliv materiálního a společensko-politického prostředí na kulturní produkci trans 

lidí a na to, jakým způsobem se trans literatura politicky staví k otázkám reprezentace a 

sebereprezentace. Zde je třeba podotknout, že tato práce bere v potaz pouze fyzicky 

publikovanou literaturu – což, sama autorka si je vědoma, je restrikce, která utvrzuje 

hegemonní pozici nakladatelského průmyslu – se silným důrazem kladeným na román jakožto 

žánr. Tato práce také nezohledňuje knihy s transgender tématikou napsanou cisgender 

autorkami či autory, které nevnímá jako součást koncepce transgender literatury. 

Tato práce se dívá do hloubky na bariéry nejen v nakladatelském prostředí, ale také v prostředí 

gay a lesbické literatury, kterým trans ženy – a zejména trans ženy jiné než bílé barvy pleti – 

musely čelit, aby mohly svou práci sdílet s queer čtenářkami a čtenáři. Autorka této práce tento 

problém ilustruje na příkladu Lambda Literary Awards, queer literární ceny, která byla poprvé 

udělena autorkám a autorům transgender fikce v roce 2011, 22 let po jejím vzniku. V práci jsou 

také představeny některé trans spisovatelky z předešlých desetiletí, jmenovitě Roz Kaveney, 

Trish Salah, Julia Serano a Trace Peterson. 

Po zohlednění tohoto kontextu se práce posouvá k popisu rozvoje dnešní trans ženské literární 

scény a zdůrazňuje, jak moc je tato scéna rozvinuta v Kanadě a Spojených státech. Zejména 

kanadské autorky napsaly velkou část publikovaných děl, když se vezme v potaz relativně malá 

pozice, kterou Kanada zaujímá ve světě mainstreamové literatury. Mezinárodní komunita 

anglofonních trans spisovatelek, která vznikla nejenom díky sociálním médiím, ale také skrze 

malý počet nakladatelství ochotných publikovat trans romány, má také přímý vliv na literární 

texty ve formě jejich intertextuálních odkazů na jiné trans romány a autorky. 

 



Od těchto materiálních otázek publikování a literární produkce s tato práce posouvá k popisu 

určitých společných rysů, které mají mnohé romány od trans autorek společné a které 

naznačují, že trans ženská literatura není pouze malou součástí queer literatury, ale že tvoří 

literární žánr sama o sobě. Těmito rysy jsou: autobiografické prvky; centrálnost komunity a 

rodiny (queer i biologické); řešení vnitrokomunitních diskurzů; „queero’s journey“; 

nejednoznačnost závěrů. Tato práce argumentuje, že ačkoliv ne všechna trans fikce tyto prvky 

sdílí a že jejich seznam zcela jistě není kompletní, tyto prvky naznačují, že se jedná o literární 

žánr, který je ukotven v reprezentování převážně realistických trans životů – ačkoliv, jak práce 

uvádí, některé romány se od realismu distancují – a v radikální queer politice. 

Namísto shrnutí poznatků, závěr této práce se aktivně snaží využít tyto poznatky k tomu, aby 

představil náhled do možné budoucnosti, do které se trans ženská literatura ubírá. Tato 

budoucnost se začala formovat nejen skrze dva z uvedených románů, které obsahují prvky 

magického realismu, ale také skrze dvě antologie povídek, které se posunují směrem ke 

spekulativní a žánrové fikci – tento posun, jak autorka práce argumentuje, byl umožněn zčásti 

právě realistickou tendencí děl, která ho předcházela. Na závěr tato práce řeší nedávný vzestup 

trans-inkluzivní neoliberální politiky, které by mohla vést v budoucnosti k trans literatuře, 

která nebude nadále zastávat radikálně queer pozice, stejně tak, jak gay-inkluzivní 

neoliberalismus v předcházejících desetiletích změnil gay a lesbickou literaturu. Přesto však je 

jisté, že toto období rozkvětu mezi roky 2010 a 2019 zanechá svou stopu i do budoucna. 

 


