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Práce se zabývá zatím v odborném psychologickém písemnictví 
zatím ne příliš zpracovaným tématem. Autorka na základě 

relevantní prostudované literatury v teoretické části poskytuj e 
přehled výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky, tedy 
především definice a etiologie transsexuality, jej ích proj evů. 
Hlavní přínos teoretické části práce pak spatřuj i v kapitolách, 
které se týkaj í rodinného prostředí transsexuálních dětí, 

charakteristik jejich rodičů a možných reakcí rodičů na zjištění 

poruchy sexuální identifikace potomků. Zvláště tuto část považuji 
za odborně přínosnou a hezky zpracovanou. 
V části empirické pak autorka na základě zpracování dat získaných 
speciálně k tomuto účelu vytvořeným dotazníkem od 16 respondentů 

rodičů trannssexuálních dětí. Autorka zde zjišťuje pocity 
rodičů v situaci zj ištění poruchy, jej ich vztah k dětem a 
především pak způsoby vyrovnání se s diagnózou svých potomků. 

Vzhledem k malému počtu probandů (což bylo zaprlclněno obtížnou 
dostupností rodičů transsexuálních pacientů pro výzkum a 
především pak omezením rodičů v podstatě na ty rodiče, kteří se 
s diagnózou potomků vyrovnali a proto byli i nadále dostupní pro 
kontakt) však ma] l získané výsledky a jej ich statistické 
zpracování (které je adekvátní) pouze omezenou platnost. Výsledky 
jsou v českém odborném písemnictví prioritní, nicméně celý výzkum 
má vzhledem k velikosti souboru pouze pilotní charakter. 
V diskusní části je pak uvedeno srovnání dosažených výsledků 

s výsledky obdobných studií u nás i ve světě, prlcemž toto 
srovnání potvrzuje v zásadě výsledky zahraničních výzkumů. 

Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci 
prokázala velmi dobrou invenci, schopnost práce s literaturou, 
dobrou orientaci v problematice a schopnost formulace vlastních 
názorů. Její práci proto k obhajobě 

d o por u č u j i. 
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