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Anotace 
Problematika mediální prezentace transgenderu a jejího dopadu na společnost je i 

navzdory své aktuálnosti v České republice často opomíjena. Předmětem práce bude proto 

zmapování vývoje přístupu dvou nejvýraznějších tuzemských tištěných médií k zobrazování 

konkrétních transgender skupin.  

Cílem - na základě analýzy vybraných titulů - je potvrzení teze, že tisk se na jedné 

straně zasloužil o jistou popularizaci problematiky, avšak zároveň vytvořil i množství 

stereotypů, které se dodnes projevují v přístupu společnosti k translidem.  

Zároveň by mělo dojít ke shrnutí současného mediálního obrazu této skupiny. Práce 

by také měla poukázat na zřejmé proměny ve formě medializace, které se zrcadlí mj. i 

v mediálním pojetí zkoumaného tématu. 

V rámci práce bude provedena obsahová analýza - z důvodu získání komplexního 

výsledku, zahrnujícího veškeré aspekty - rozdělená na část kvantitativní i kvalitativní. Na 

jejich základě budou komaparovány přístupy periodika tzv. seriozního (MF Dnes) a periodika 

typu tabloid (Blesk), vše na pozadí jednoho desetiletí. 

 

Annotation 
Although the issue of transgender presentation in media is quite significant in the 

Czech republic it is often neglected for some reason. Therefore the subject of the theses is 

research on the development of the attitude of two the most influential local printed media in 

their depicting of specific transgeder groups. 

 The ame -based on the analysis of chosen sources- is to persue the theses that on the 

one hand, the press has a share in popularisation of this issue; on the other hand, it has created 

certain number of stereotypes that we can still find in general attitude of our society towards 

transpeople nowadays. 



 
 

 In addition to the above mentioned purposes, the theses sums up the current media 

picture of a transgender group. 

The theses is supposed to carry out the content analysis. To gain a complex outcome 

including all the aspects, the analysis is divided into two major parts - quantitative and 

qualitative. Being based on those two analytical approaches, the theses compares the attitudes 

of so-called serious paper (MF Dnes) and the tabloid-oriented newspaper Blesk. The whole 

analysis is conducted within one decade background. 
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1.Úvod 
Problematika mediální prezentace transgenderu je v českém prostředí opomíjena, a to i 

navzdory skutečnosti, že v posledních letech bylo na toto téma v médiích řečeno mnohé. Poté, 

co ztratila nádech kontroverze tematika homosexuality, zaujal pozici „mediální atrakce“ právě 

transgender.  

Široká veřejnost, která s touto oblastí běžně do styku nepřichází, mnohdy může 

prostřednictvím zkreslených mediálních obsahů načerpat zcela mylné informace. Ty jsou 

jednak výsledkem jisté mediální stereotypizace konkrétní skupiny, zároveň se však na svém -

obvykle velmi pokřiveném - obrazu podílí z rozličných důvodů i samotní její příslušníci.  

Je tedy na místě provést alespoň základní analýzu, která by zmapovala jak četnost, tak 

i  způsob referování o translidech na pozadí jednoho desetiletí. Pro reflexi bude klíčovým také 

tvrzení Terezy Spencerové1, které poslouží ke srovnání s konkrétními výsledky. 

„Problematiku transsexuality a transvestitismu považují za hříčku přírody takřka veškerá 

tuzemská média. Informační boom, který nastal po roce 1989, se samozřejmě dotkl i těchto 

jevů, vyhradil jim nicméně převážně místo na titulních stranách bulvárních listů nebo 

v diskusních pořadech komerčních televizí.“ (Spencerová in Feinberg, 2000, s. 167) Zároveň 

by mělo dojít k potvrzení či vyvrácení teze, že popularizace tématu s sebou nese množství 

negativních dopadů jak na publikum, tak na zobrazovanou skupinu. 

Samotná práce je rozdělena na tři části. První - teoretická - stručně nastiňuje základní 

pojmy, které uvádí do souvislosti s trangenderem a zároveň vymezuje, v jakém významu 

s nimi bude nakládáno. Druhá je věnována obsahové analýze, z důvodu komplexního obrazu 

o situaci strukturované na oddíl kvantitativní a kvalitativní. Třetí část shrnuje poznatky a 

zároveň předkládá konkrétní obraz transgenderu, který byl během let médii vytvořen. 

S ohledem na získané poznatky byl z práce - oproti původní tezi - vyřazen tematický 

celek týkající se konkrétní mediální sebeprezentace translidí. V analyzovaných textech se 

tento jev nevyskytoval a proto mu nebylo možné věnovat pozornost.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tereza Spencerová je první českou mediálně známou transsexuálkou. 
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2. Vymezení terminologie 
 Aby se zamezilo terminologickým polemikám, následující část stručně nastíní pojmy i 

způsob jejich užití v rámci této práce.  

 

2. 1. Medializace 

 Za synonymní výraz k termínu „medializace“ můžeme pokládat spojení 

„prostřednictvím médií uvést ve známost“. Medializace obvykle nebývá iniciována a hlavně 

ovlivňována těmi, o nichž je pojednáváno.  

Ačkoliv by mediovaná sdělení měla mít objektivní charakter, skutečnost v její 

krystalické podobě neodrážejí. „Medializace místo pravé povahy věcí nabízí jen jejich zdání, 

místo podstatnosti zajímavost, místo poučení zábavu.“ (Uhlíř, 2001, online) 

I když má medializace mnohé kladné stránky - napomáhá k socializaci, začleňování 

jednotlivců do společnosti - její působení může nabýt i negativního charakteru. „Dysfunkčním 

projevem může být mediace sociálních hodnot a norem korespondujících s převládající 

sociální majoritou, stereotypizace a opomíjení hodnot a norem subkultur a minorit.“ 

(Reifová, 2004, s. 68) 

Vliv medializace, jak na samotnou zobrazovanou událost, tak i na publikum, je tedy 

nesporný. „Medializace se stále více považuje za autonomní proces s vlastní vnitřní logikou, 

který může ovlivnit jiné sociální procesy.“ (Jirák; Mičienka, nedatováno, online) 

 

2. 2. Mediální zobrazení  

Masová média mohou díky svému výsadnímu postavení na trhu čas od času ve svém 

obsahu „odbočit“ i do oblastí, které zaměřením neodpovídají mainstreamu. Ani při největší 

snaze však nejsou s to zobrazit realitu tak, aby odrážela skutečnost ve všech jejích 

modifikacích. Média se proto dnes a denně uchylují k přílišnému zjednodušování témat, 

s nimiž běžný čtenář/ divák/ posluchač nepřichází do styku.  

Výsledný mediální produkt bývá v případě undergroundových témat také často 

zbulvarizován za účelem popularizace a vyvolání čtenářského zájmu.  „Média se snaží o 

přilákání co největší pozornosti spojené se zábavným způsobem prezentace událostí (tzv. 

infotainment), personalizací, bulvarizací, dramatizací a zkratkovitostí prezentovaných 

sdělení“. (Burgetová, nedatováno, online) Všechny tyto skutečnosti samozřejmě vedou ke 

vzniku účelové mediální reality. „Realita z tohoto pohledu zpravodajské obsahy nepředchází 

a neodráží se v nich, ale vzniká teprve ve chvíli, kdy je definována. (…) Dokud není skutečnost 



 

4 
 

interpretována či definována, je z hlediska sociální interakce neuchopitelná; resp. vlastně 

neexistuje. Status skutečnosti získávají jen takové úseky skutečnosti, které jsou stvrzeny v 

mediálním zobrazení“ (Reifová, 2004, s. 107) 

Je zřejmé, že všechny výše zmíněné faktory se negativně podepisují na všech 

v médiích zobrazovaných minoritách. Mnohdy mediální obsahy, s nimiž jejich konzumenti 

přicházejí bezprostředně do styku, dokážou podnítit i diskriminační snahy, založené na 

přílišné stereotypizaci konkrétní skupiny. „Mediální prezentace menšin má vliv nejen na 

postoje k diskriminaci, ale i na celkové vytváření sociálních stereotypů. Dochází především 

k prezentaci krajních jevů, ať negativních nebo pozitivních, skutečný život příslušníků minorit 

je tak často v povědomí veřejnosti hrubě zkreslený.“ (Pechová, 2007, s. 9) 

Situace, panující v oblasti medializace menšin, je zároveň totožná s mediálním pojetím 

genderových identit, které je doslova „černo-bílé“. „Média prezentují konkrétní, relativně 

úzce vymezené genderové identity, na které mají ženy a muži aspirovat, a značně omezenou 

škálu vztahů mezi nimi.“ (Pavlík, 2005, s. 53) 

 

2. 3. Mediální stereotypizace 

„Streotyp je předem dohodnutá generalizace týkající se určité sociální skupiny, či 

jejích příslušníků. Generalizace je jedním ze způsobů, na jehož základě lidé každodenně 

nakládají s informacemi, které již nepodrobují přehodnocování.“ (Holtzman, 2000, s. 41-42) 

Stereotypizace, tedy bagatelizující, šablonovitý postoj, vedoucí převážně k negativnímu 

jednání vůči zobrazovanému objektu, se v prvé řadě projevuje v chybné sociální percepci. A 

ač stereotypy nemusí být prioritně vnímány v jejich negativní formě, stojí právě ony za 

utvářením předsudků a následným vynášením neopodstatněných soudů. „Zvláště národní, 

etnické, třídní a genderové stereotypy a také stereotypy týkající se sociálně deviantních skupin 

(např. narkomanů či alkoholiků) vytvářené dominující většinou ve společnosti jsou velmi 

silné. Častým příkladem pro stereotypizaci bývá právě mediální zpodobňování menšin a 

cizinců.“ (Jirák, nedatováno, online) 

Významnou roli při mediální stereotypizaci hrají také ideologie převládající ve 

společnosti. Využití ideologie (jako systému obecných představ o světě a společnosti) a 

všeobecně panujících teorií, názorů, či postojů, je jedním ze způsobů, jak zajistit kladné přijetí 

publikem. Nebudou-li se mediální obsahy shodovat s ideologiemi, které aktuálně ve 

společnosti převažují, dojde většinovou částí publika k jejich zavržení. „Imaginární vztah 

jedinců k jejich reálným existenčním podmínkám je klíčový pro každou ideologickou 
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reprezentaci světa - zkreslení nebo nejasnosti, které můžeme v ideologii jako reprezentaci 

najít, mají příčinu právě v tomto vztahu.“ (Reifová, 2004, s. 83) 

Na oblast transgenderu se přímo vztahují dvě z ideologií a to ideologie patriarchální, 

nadřazující muže nad ženy, a ideologie heteronormativní (popř. heterosexistická), která za 

jedinou a správnou normu považuje heterosexualitu a jakékoliv možné alternativy nepřipouští. 

„Normotvornost většinového chování se odráží v tzv. heteronormativitě, tj. podvědomém 

vnímání heterosexuality jako jediné (resp. jediné obvyklé) sexuální orientace.“ (Analýza 

situace…, 2007, s. 35)  

Podle teorie heteronormativity by se každý jedinec měl být schopen zcela identifikovat 

s jedinou rolí - muže či ženy - neboť pohlaví, genderová role i identita by měly odpovídat 

pouze této dvojjediné společenské normě. „Stereotypizace lidské sexuality a genderových rolí 

do jediných dvou přípustných forem - mužské a ženské -  vede k potlačování lidství, ať už 

homosexuálů, bisexuálů, translidí, či heterosexuálů.“ (Newton; Williams in Lester; Dente 

Ross, 2003, s. 218) 

 

2. 4. Transgender 

  Koncept transgenderu je postaven na rozdílném vnímání genetického a 

„duševního“ pohlaví. Základní filozofií je odmítavý postoj ke stereotypizovaným rolím, které 

jsou spojovány s  konkrétním pohlavím, tedy s genderem. „Jako transgender lidé jsou 

označováni lidé žijící částečně nebo trvale v roli opačného než právního pohlaví, ale mnohdy 

zároveň neurčité množství dalších lidí, kteří se k trans identitě nijak nehlásí.“ (Analýza 

situace…, 2007, s. 11)  

Transgender však v původním významu zahrnuje veškeré osoby, jakkoliv popírající 

svou biologickou identitu. „Mnozí transaktivisté do skupiny „transgender“ řadí transsexuály, 

transgendery, transvestity, bigendery, drag queens, drag kings, cross-dressery, maskulinní 

ženy, femininní muže, intersexuály, androgynní jedince, cross-gendery, gender-bendery i ženy, 

které překročily hranici toho, co je přijatelné pro vzezření ženského těla.“2 (Feinberg, 2000, s. 

6, 7) Tato problematičnost přesného vymezení transgenderu mj. stojí i za nesprávnou popř. 

tendenční interpretací transgender tematiky. 

Ačkoliv se v současné době pojem transgender užívá i ve více vymezené a 

specifikované podobě a můžeme se s ním setkat jako s termínem „pro ty, kteří překročí 

hranice mužskosti nebo ženskosti, tedy pro lidi, jejichž celý život se odvíjí v opačné roli, než 
                                                
2 Jednotlivé výrazy viz Slovníček pojmů. 
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ve které se narodili, a přitom nezměnili pohlaví.“ (Feinberg, 2000, s. 7), budeme vycházet 

z jeho nejobsáhlejší podoby, neboť koncept transgenderu je stále předmětem polemik. 

„Vyčerpávající výčet translidí provést nelze. Spokojme se proto s jednou ze sociologických 

definic, která mezi transgendery počítá všechny, co nějakým způsobem nesplňují očekávání, 

která daná společnost spojuje s jejich biologickým pohlavím.“ (Fafejta, 2004, s. 49)  

S ohledem na zmíněné problémy, spojené s jednoznačným definováním transgenderu, 

budou do tohoto konceptu v rámci práce zahrnuti i travestité. „Travestie show můžeme číst 

různými způsoby, můžeme ji chápat čistě jako zábavu bez jakéhokoli spojení s teoretickými 

koncepty performativního genderu či překračování genderových hranic nebo naopak jako 

implicitní kritiku heterosexistické společnosti, protest proti binárnímu pohlavnímu rozdělení a 

cestu ke sblížení mužů a žen, homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních skupin.“ 

(Uhde, 2003, s. 8) 
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3. Metodologie 

Základním východiskem pro tuto analýzu je skutečnost, že média mají moc ovlivňovat 

celospolečenské mínění, přičemž v mediálním prostředí jsou nejvíce znevýhodněny skupiny, 

s nimiž veřejnost nemá bezprostřední zkušenost. Cílem je tedy poukázat na to, jak se 

v průběhu jednoho desetiletí změnil, či vyvinul způsob medializace transgederu a jakým 

způsobem toto téma pojaly dva nejvýraznější a nejčtenější české deníky (Mladá fronta Dnes, 

Blesk).  

Pro analýzu byly zvoleny roky 1997 a 2007 (období 1. 1. 1997 - 31. 12. 1997 a 1. 1. 

2007 - 31. 12. 2007), soubor hesel byl tvořen slovy transgender, transsexuál, cross-dresser, 

cross-dressing, transvestita, bigender, MtF, FtM, transsexualita, transgenderový, transsexu*, 

pohlavní identit*, translid*, z muže na ženu, z ženy na muže, z ženy mužem, z muže ženou, 

přeměna pohlaví, změna pohlaví, sexuální identita, travesti, travestita, transka.3 U 

výsledného souboru bude provedena obsahová analýza kvantitativní i kvalitativní.  

 

3. 1. Kvantitativní část 

 Kvantitativní výzkum se soustřeďuje na popis variability předem definovaných 

proměnných, které vymezují to, co budeme pozorovat a zachycovat. Cílem je testování hypotéz 

a teorií. (Hendl, 2008, s. 61) 

Pro kvantitativní část bude klíčové srovnání četnosti článků jakkoliv operujících 

s vybranými pojmy v jednotlivých letech. Otázkou, na niž by kvantitativní analýza měla 

nalézt odpověď, je, zda došlo k nárůstu nebo úbytku článků s vybranými hesly.  

Výstupem kvantitativní části bude statistický popis, který zároveň potvrdí, popř. 

vyvrátí stanovené hypotézy.  

 Hypotéza 1: Články s trans-tematikou v roce 1997 převažují v bulvárním deníku Blesk. 

 Tato hypotéza vychází z předpokladu, že trans-tematika byla v minulosti vnímána 

spíše jako „atrakce“, což je především předmětem zájmu bulvárního periodika. 

Hypotéza 2:  Deník MF Dnes zaznamenal od roku 1997 do roku 2007 výrazný nárůst 

článků, pojednávajících o transgenderu. 

Hypotéza č. 2 byla stanovena na základě úvahy, že po určité době, kdy je téma 

společnosti předkládáno bulvárním médiem, musí dojít ke změně přístupu. Téma ztratí na 

„exotičnosti“ a bude přijato médii seriozními. Tato skutečnost zároveň vede i k poklesu zájmu 

bulvárního tisku.  

                                                
3 Jednotlivé výrazy viz Slovníček pojmů. 
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Hypotéza 3: Výrazná část článků z analyzovaného souboru v roce 1997 zmiňuje 

travesti show. 

 Tato hypotéza byla stanovena s ohledem na travesti-boom, který v ČR zavládl v letech 

1990-2000. Předpokládám proto, že podíl textů o travesti show bude v roce 1997 převažovat 

nad ostatními texty.  

 

3. 2. Kvalitativní část 

Protože kvantitativní analýza není schopna poskytnout uspokojivé odpovědi na to, 

jakým způsobem se změnila obsahová struktura článků (což by mělo být primárním cílem této 

práce) a neodhalí ani skryté významy, či podtext, bude do obsahové analýzy zahrnuta i 

kvalitativní část. „Rozdíly mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou spočívají v 

interpretativních přístupech strukturalismu a sémiologie, které analýzy kvalitativní využívají. 

Nezahrnují kvantifikaci a význam se tu odvozuje z textových vztahů, opozic a kontextu než 

počtu referencí. Což se odráží i ve faktu, že všechny jednotky obsahu nejsou brány jako 

rovnocenné, jak tomu je v případě kvantitativní obsahové analýzy.“ (Revue pro média, 

nedatováno, online)  

Ve zjednodušené podobě budou použity metody diskursivní analýzy, konkrétně 

rámcování - tzv. framing (Tannen, 1993), a kategorizační analýzy (Lepper, 2000).  

Výzkumným tématem, jehož volba je v případě kvalitativní analýzy klíčová, je v této 

práci způsob zobrazování všech příslušníku transgender skupiny. 

Základní analyzovanou jednotkou je kompletní znění článku, získaného z databáze 

Anopressu.  

Zároveň byly stanoveny výchozí parametry, které budou v rámci analýzy sledovány. 

Za parametry formálního charakteru, tedy ty, které nejsou žádným způsobem závislé na 

samotném obsahu článku, jsou považovány: Název článku, Název média, Datum vydání a 

Strana.  

Parametry charakteru obsahového (popř. kvalitativního) byly vybrány tak, aby co 

nejlépe vystihly zkoumanou problematiku. Jsou jimi Relevance a Hodnocení. 

 

Relevance 

Parametr zkoumající, zda je transgender primárním tématem článku nebo se vyskytuje 

pouze jako téma doplňkové (popř. zda se nejedná o účelové využití terminologie jako 

metafory, přirovnání). 
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Hodnocení 

Parametr, který nabývá tří hodnot - hodnocení záporné, neutrální, kladné. 

 

Předmětem zájmu tedy bude typizace rámců, do nichž média translidi řadí, a také 

užívaná kategorizace transgenderu. Pozornost bude věnována i charakteristikám jednotlivých 

rámců, kategorií (a členů do nich spadajících) a dojde ke komparaci jejich výskytu. Z tohoto 

srovnání zároveň vyplyne, zda je mediální diskurs o transgenderu homogenní, či se translidé 

objevují i v alternativních diskursivních rámcích. 

 

3. 3. Stručná charakteristika zvolených periodik a odůvodnění jejich výběru 

 

3. 3. 1. Blesk 

Deník bulvárního charakteru, patřící mediálnímu koncernu Ringier, byl pro analýzu 

zvolen proto, že je označován za nejčtenější deník v České republice. Podle Media Projektu -

výzkumu agentury Median - prošel Blesk v roce 2007 denně rukama 1 561 000 čtenářů (bez 

Nedělního Blesku). Svou výsadní pozici na trhu si drží od roku 2002  a jeho popularita nadále 

stoupá. Kromě zpráv ze společnosti přináší i „zajímavosti“ ze světa, domácí i zahraniční 

politiky, vše v duchu zásad tisku typu tabloid. Vychází v několika regionálních mutacích - 

Praha, Praha a střední Čechy, jižní Čechy, východní Čechy, severní Čechy, západní Čechy, 

jižní Morava - Brno a severní Morava. 

 

3. 3. 2. Mladá fronta Dnes 

Opozitem Blesku je na českém trhu deník MF Dnes, jehož čtenářská základna je na 

poli seriozních deníků největší. Pro rok 2007 uvádí agentura Median 1 122 000 čtenářů denně. 

Vlastník MF Dnes, mediální koncern Mafra, na svých oficiálních webových stránkách svůj 

profilový produkt charakterizuje jako „největší seriózní celostátní deník v České republice, 

který čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i 

oddechové čtení ve specializovaných přílohách a magazínech.“ (Oficiální web Mafra, 

nedatováno, online) V obsahu MF Dnes je možné se denně setkat se zpravodajstvím 

z domova i ze světa, s informacemi ekonomického charakteru, publicistikou, regionálním 

zpravodajstvím, zpravodajstvím z kultury a podle konkrétního dne s tematickou přílohou. 

Víkendové vydání je obsahově rozšířené. 

MF Dnes vychází s regionálními přílohami (14 mutací), jejichž názvy jsou totožné 

s názvy jednotlivých krajů.  
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4. Mediální prezentace transgenderu  
 České mediální prostředí je ve směru transgenderu zatím relativně 

„nezmapovaným územím“. „Česká média se v průběhu 90. let zaměřila na dvě ikony, jež pro 

ně reprezentovaly všechny potřebné informace o homosexualitě a transgenderu: na Jiřího 

Hromadu a Terezu Spencerovou. (…) Spencerová je pak médii vyhledávána a citována ještě 

mnohem častěji, nechybí snad jediný článek či pořad o transgender otázkách, jehož by nebyla 

součástí.“ (Sokolová, 2006, s. 257) Za prvotní medializací trans-problematiky v Čechách tedy 

stojí pouze Tereza  Spencerová,  která  se  v  této  oblasti  stala  téměř  „průkopnicí“. Podobný 

osud - tedy osud osoby mediálně velmi vyhledávané - neminul ani MtF4 Jarku Brokešovou, 

kterou v roce 2005 „proslavila“ kauza odmítnutí českou armádou.5 I ona se záhy začala 

objevovat v téměř všech médiích, pojednávajících o translidech. Mediální pozornost, která 

byla oběma aktérkám věnována, tedy rozhodně stojí za výrazným posunem situace, avšak má 

i svou stinnou stánku. „Přístup médií, která se pohodlně zaměří na osvědčené osobnosti a ty 

pak soustavně žádá, aby neustále recyklovaly již mnohokrát sdělené informace a vyjadřovaly 

se k nejrůznějším otázkám „za svou komunitu“, má tendenci zjednodušovat a zamlžovat 

rozmanitost fungování GLBT 6 aktivit u nás.“ (Sokolová, 2006, s. 258)  

Bohužel i navzdory tomu, že díky Spencerové a Brokešové se tématu, které bylo dříve 

„tabu“, začala věnovat určitá pozornost, se nedá říct, že by v české společnosti panovala 

všeobecná poučenost. Tou často nedisponují ani novináři, kteří se mnohdy s transgenderem ve 

vlastní tvorbě vyrovnávají „po svém“.  

Oproti tomu v zahraničí existují organizace, které se primárně zabývají problematikou 

médií a jejich pojetím translidí.  

GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation)  je organizace, která „se 

věnuje  propagaci a zajištění přiměřené, vyvážené a celistvé  reprezentace lidí a událostí 

v médiích jako prostředku eliminace homofobie a diskriminace založené na genderové identitě 

a sexuální orientaci.“ (Oficiální web Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, 

nedatováno, online) Svou  existencí  také potvrzuje nutnost uvádět - v médiích publikovaná - 

pseudofakta o translidech na pravou míru. „V GLAAD se snažíme o změnu lidských srdcí a 

mysli skrze to, co je možné vidět v médiích. Víme, že to, co lidé vidí v televizi a čtou 

v novinách, formuje to, jak vnímají  gaye, lesby, bisexuály a translidi ve svém okolí (a tento 

                                                
4 MtF (Male to Female), viz Slovníček pojmů. 
5 Po změně pohlaví se Jarka Brokešová chtěla vrátit do armády, kde dříve (jako muž) působila, což jí nebylo        
    umožněno. 
6 LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual), viz Slovníček pojmů. 
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pohled se promítne i v jejich dalším jednání). My máme odpovědnost zajistit, aby obraz všech 

zmíněných podporoval informovanost, pochopení a respekt.“ (Oficiální web Gay & Lesbian 

Alliance Against Defamation, nedatováno, online) 

NLGJA (National Lesbian & Gay Journalists Association) přímo sdružuje mediální 

odborníky, novináře a studenty žurnalistiky a snaží se jejich prostřednictvím o vyvážené, 

nezaujaté a alespoň minimálně kvalifikované pojetí článků, které pojednávají o souvisejících 

tématech. NLGJA zároveň uvádí řadu rad a doporučení, jež by novináři, píšící o translidech, 

měli brát v potaz. „Publikování o LGBT komunitě vyžaduje vyšší míru znalosti než zhlédnutí 

několika dílů Will & Grace.7 Posuďte sami: termín transsexuál není významově srovnatelný 

s drag queen.8 Při použití zastaralých frází jako „sexuální preference“ bude novinář v lepším 

případě vypadat jako neinformovaný, v horším případě jako necitlivý. (Dotinga, 2008a, 

online) Přinejmenším tuto část „apelu na novináře“, publikovaného na oficiálních webových 

stránkách NLGJA, by přitom rozhodně měli vzít za svůj i mnozí čeští novináři.  

O tom, že situace v České republice je diametrálně odlišná od té v zahraničí, svědčí i 

další doporučení NLGJA: „Dříve než začnete psát o transgender komunitě, věnujte pozornost 

terminologii. Stejně jako je „barevný“ a „negr“ nepřijatelnou formou, jak pojmenovat Afro-

Američana, mohou některá slova (jako např. „transvestita“) zranit mnohé translidi.“ 

(Dotinga, 2008b, online) Jak bude z následující analýzy zřejmé, právě výraz „transvestita“ je 

totiž v českých médiích jedním z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 Úspěšný americký sitcom (1998-2006), v němž je většina hlavních postav homosexuálních. 
8 Drag Queen (Drag=Dressed As Girl), viz Slovníček pojmů. 
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4. 1. Kvantitativní analýza 

 

4. 1. 1. Blesk 1997 a 2007 

Ve všech vydáních deníku Blesk se v roce 1997  objevilo celkem 21 článků, v nichž se 

alespoň jedenkrát vyskytlo heslo z předem zvoleného souboru. Nejčastěji používaným 

výrazem byl „transvestita“ (31x), výrazně menší výskyt byl zaznamenán u výrazů „travesti“ 

(3x), „z muže na ženu“ (2x), „změna pohlaví“ (2x) a „transsexuál“ (1x).  

Zvláštní kategorii tvoří titulky v nichž se vybrané pojmy objevily. Z 21 článků 

obsahovaly pouze 3 ve svém názvu některá z klíčových slov (Eddie Murphy jel 

s transvestitem, Blesk, 5. 5. 1997; Z ženy muž - chaos na fakultě, Blesk, 25. 6. 1997; Znásilnil 

poradkyni transvestitů, Blesk, 17. 8. 1997).  

Rok 2007 byl v Blesku na transgender tematiku o poznání chudší, během celého roku 

se objevilo pouze 11 článků, v nichž opět převládal výraz „transvestita“ (6x). 

„Transsexualita“ (3x) pak následuje s „travesti“ (3x) a výrazem „transgender“, který se za obě 

srovnávaná období objevil pouze jedenkrát. 

Podobně jako se ztenčil tematický obsah, zredukovalo se v roce 2007 i množství 

článků, které měly vybrané výrazy ve svém názvu. Jediným exemplářem je proto článek 

„Transvestita nabízel sex, nakonec okradl cizince“ (Blesk, 17. 10. 2007). 

 

4. 1. 2. Mladá fronta Dnes 1997 a 2007 

 V obsahu MF Dnes se v průběhu roku 1997 objevilo pouhých 13 článků, které v drtivé 

většině obsahovaly heslo „transvestita“ (7x), následované výrazem „travesti“ (2x). Všechna 

ostatní hesla „z muže na ženu“, „transsexuál“, „sexuální identita“ a „pohlavní identita“ se 

vyskytla jednou.  

 Ani jeden z názvu článků v roce 1997 neobsahoval výrazy zvolené pro analýzu. 

 Transgender tematika zaznamenala rapidní nárůst v obsahu MF Dnes v roce 2007, 

v níž se vyskytlo 42 článků s alespoň jedním ze zvolených výrazů. Z výčtu hesel převládá 

„transsexuál“ a „transsexualita“ (39x), dále následuje „travesti“, či „travestita“ (19x), 

„transvestita“ (14x), změna pohlaví (5x), „sexuální identita“ (3x), „pohlavní identita“ (3x), „z 

ženy na muže“ (1x) a „z muže na ženu“ (1x).  

 Dvě z vybraných hesel byla zároveň použita v  titulcích jednotlivých článků. (Přeměna 

pohlaví je drahá a složitá, MF Dnes, 5. 3. 2007;  V Brně probojovali změnu pohlaví, MF 

Dnes, 5. 3. 2007). 
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4. 1. 3 Blesk (1997 a 2007) vs Mladá fronta Dnes (1997 a 2007) 

 Články, pracující s hesly ze zvoleného souboru, se v roce 1997 ve větší míře 

objevovaly v deníku Blesk (Blesk - 21 článků, MF Dnes - 13 článků). Tato skutečnost 

nasvědčuje tomu, že transgender byl v 90. letech spíše „soustem“ pro bulvární tisk. V obou 

periodicích zároveň převládala hesla spojená s transvestitismem (Blesk - 31x, MF Dnes - 7x). 

 Situaci s články kopíruje i stav titulků (Blesk - 3x, MF Dnes - 0x).  

 K zásadnímu posunu v medializaci došlo v roce 2007, během něhož téma transgenderu 

výrazně převládlo v MF Dnes (42 článků). Pokles zájmu Blesku o tuto problematiku (11 

článků) naznačuje, že již pozbyla na bulvární atraktivitě.  

K určitému vývoji došlo i v oblasti hesel, která se v tisku objevovala nejvíce. Články, 

pojednávající o transvestitech (popř. transvestitismu) v MF Dnes ustoupily problematice 

transsexuality, která se v jejím obsahu stala zcela dominantní (zmíněno 39x). V Blesku i 

nadále převažovala hesla týkající se transvestitů, avšak ve srovnání s rokem 1997 se jednalo o 

minimální množství.  

Téměř žádné změny paradoxně nenastaly v titulcích. Konkrétně Blesk publikoval v 

roce 2007 jediný článek, který v názvu obsahoval jedno z vybraných hesel. MF Dnes, i 

navzdory rapidnímu nárůstu tematického obsahu, volila názvy spíše neutrální a naše kritéria 

tedy splňují pouze dva články. 

Budeme-li zároveň považovat MF Dnes za zástupce tzv. seriozních deníků, můžeme 

ze získaných údajů vyvodit, že v průběhu zvoleného desetiletí se transgender pozvolna z 

„kuriozity“, o níž píší bulvární média, změnil v plnohodnotné téma.   

S těmito výsledky nyní můžeme komparovat i stanovené hypotézy a dojít k jejich 

vyvrácení nebo potvrzení. Hypotéza č. 1, která předpokládala, že trans-tematika bude v roce 

1997 výrazně převažovat v bulvárním deníku Blesk, se potvrdila stejně jako hypotéza č. 2, 

předpokládající v roce 2007 v MF Dnes značný nárůst článků, týkajících se transgenderu. 

Naopak hypotéza č. 3, která pojednávala o významném podílu článků v roce 1997 zmiňujících 

„travesti“, byla vyvrácena. 

 

Následující tabulka shrnuje poznatky, týkající se počtu článků a titulků, které obsahovaly 

alespoň jeden ze souboru vybraných výrazů. 

Články Titulky  
1997 2007 1997 2007 

Blesk 21 11 3 1 
MF Dnes 14 42 0 2 
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Tabulky podávají stručný přehled (sestupný) o počtu použitých výrazů v jednotlivých 

periodicích ve zvolených letech. 

 

 
 

 
 

4. 2. Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza je rozdělena do osmi tematických celků. Ty byly vytvořeny na 

základě výstupu analýzy kvantitativní. Jednotlivé části podávají komentované příklady užití (a 

stručný výklad) všech pojmů, které se v analyzovaných textech objevily. Předmětem zájmu 

bude zhodnocení správnosti či nesprávnosti užití pojmů transvestitismus, travesti (popř. 

travesti show), transsexualita (pořadí pojmů bylo oproti tabulce v tomto případě zaměněno 

z důvodu terminologických a obsahových souvislostí), z muže na ženu/ z ženy na muže, 

pohlavní identita, sexuální identita, transgender, změna pohlaví. 

Pro závěrečný přehled budou dále relevantní již zmíněné formální parametry - Název 

článku, Název média, Datum vydání a Strana - a také výše specifikované parametry 

charakteru obsahového - Relevance a Hodnocení. 

 

4. 2. 1. Transvestitismus 

Transvestitismus (který bývá označován také jako cross-dressing) je sexuálně 

motivované převlékáni se do prádla a oděvu patřícího druhému pohlaví. Pocit příslušnosti k 

pohlaví vlastnímu nebývá narušen, muž se i přes dámské oblečení a vystupování cítí být  

nadále mužem.  

Cross-dressing však může být na rozdíl od transvestitismu jen součástí 

experimentování s vlastní genderovou identitou. Často se vyskytuje u dětí není indikátorem 

homosexuality, transsexuality atp. 

Transvestita/ 
Transvestitismus 

Transsexuál/ 
Transsexualita 

Travesti/ 
Travesti show 

Změna pohlaví  

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

Blesk 31 6 1 3 3 3 2 0 
MF Dnes 7 14 1 39 2 19 0 5 

Z ženy na muže 
Z muže na ženu 

Pohlavní identita Sexuální identita Transgender  

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

Blesk 2 0 0 0 0 0 0 1 
MF Dnes 1 2 1 3 1 3 0 0 
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Transvestitismus - kontroverzní, skandální, ale vděčné téma 

Ze zkoumaného materiálu se ukázalo, že transvestitismus bývá mnohdy zobrazován 

v negativním světle a má spíše „skandální“ charakter. Když se podobného tématu ujme 

bulvární médium, dá se přímo očekávat, že pojetí bude víceméně kontroverzní. 

„Homosexuálové se domnívali, že Hitler je také homosexuál, stejně jako bylo mnoho mužů 

z jeho velícího štábu. Například polní maršál Hermann Goring byl transvestit, Hitlerův 

náměstek byl znám jako slečna Anna.“ (Hitler to měl rád perverzní, Blesk, 14. 2. 1997, s. 8) 

Pitoreskního vyznění nabývá tento článek (a především jeho titulek) i v souvislosti se dnem 

jeho publikování, tedy na den sv. Valentýna. 

Transvestitismus deník Blesk koncepčně pojímá jako skandálně-zábavný prvek. 

„Slavná herečka a zpěvačka Cher má syna transvestita a dceru lesbičku. (…) Šok jí připravil 

syn Elijah, který se začal na veřejnosti objevovat jako transvestit. »Nejen, že jsem transvestit, 

ale navíc jsem mnohem hezčí a talentovanější než ty«, sdělil Cher dvacetiletý syn. Americké 

časopisy zveřejnily fotografie Elijaha oblečeného v dámských šatech s ženským make-

upem…“ (Cher se dotkla dna, Blesk, 1. 3. 1997, s. 12) 

O tom, že pro Blesk měl v roce 1997 transvestitismus velký čtenářský potenciál, 

svědčí i zaujetí kauzou, týkající se Eddie Murphyho. Skutečnosti, že americký herec byl 

přistižen ve společnosti „transvestitní prostitutky“, se totiž tento deník věnoval dokonce ve 

dvou číslech. „Americká policie zastavila v Los Angeles auto řízené filmovým komikem 

Eddiem Murphym a zatkla podezřelou transvestitní prostitutku, kterou herec krátce předtím 

nabral.“ (Eddie Murphy jel s transvestitem, Blesk, 2. 5. 1997, s. 16)  

Rozsah i podání druhého z článků, který odhaloval další „peprnosti“ o zálibě Eddie 

Murphyho ve společnosti transvestitů, byl až zarážející. „Transvestité jsou tajnou vášní 

Eddieho Murphyho. (…) Cosi ho - i navzdory fungující rodině - táhne k transvestitům, 

k mužům, kteří se oblékají jako ženy… (…) Za volantem seděl Eddie Murphy a vedle něj 

vyhlášený transvestita, známý po celém městě. (…) Lidé se hrozí, jaké propasti o dvojím životě 

ženaté filmové hvězdy se po transvestitově výpovědi odkryjí.“ (Hvězda šokovala Hollywood, 

Blesk, 15. 5. 1997, s. 16) Článek dále téměř reportážním způsobem přináší podrobný popis 

rozhovorů, které probíhaly mezi Murphym a transvestity. Následující sekvence je důkazem, 

že novinářské kreativitě se (minimálně v bulvárním médiu) meze nekladou. „»Murphy se 

zeptal, jestli jsem transvestita a jestli můžu jít s ním. Chtěl vědět, jestli může vidět moje 

prádlo. Kdykoliv«, odpověděl jsem. Zašklebil se a zeptal se »Jaký druh sexu bys rád?« Řekl 

jsem: »Není nic, co bych pro tebe neudělal«…“ (Hvězda šokovala Hollywood, Blesk, 15. 5. 

1997, s. 16) Zkrátka však nepřišli ani participující policisté, kteří také dostali prostor 
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k vyjádření vlastního názoru. „»Zastavil jsem Murphyho v roce 1983 s jedním transvestitou 

na Manhattanu«, uvedl John Marcuso, policista na penzi. Řekl jsem mu: »Hej, člověče, to 

nejsou pravé ženy.«“ (Hvězda šokovala Hollywood, Blesk, 15. 5. 1997, s. 16) 

Fakt, že se medializace Murphyho „pletek“ s transvestity chytil bulvární deník, ale 

rozhodně není tak překapující, jako skutečnost, že se tato informace následně objevila i v MF 

Dnes. „Na stránkách novin a v jiných médiích se přetřásá příběh herce Eddieho Murphyho, 

který byl překvapen ve svém voze s transvestitou.“ (Sexuální obtěžování často ruší spánek 

slavných lidí, MF Dnes, 9. 9. 1997, s. 10) I nad pokračováním článku je možné se pozastavit 

zvlášť s ohledem na to, že byl publikován právě v MF Dnes. „Často je zmiňován i příběh 

komentátora sítě NBA Marv Alberta, jenž zase prý sexuálně obtěžoval, a dokonce kousl jednu 

ženu v hotelu, či story o komikovi Billu Cosbym a jeho nemanželských dětech.“ (Sexuální 

obtěžování často ruší spánek slavných lidí, MF Dnes, 9. 9. 1997, s. 10) 

 

Transvestitismus - zábava 

 Zobrazování transvestitů je často spjato s prvky kontroverzní zábavy. „Produkční 

firma Ardenet, kterou založil britský princ Edward, přináší program, ve kterém transvestité 

soupeří o to, kdo je nejlepší královnou.“ (Bleskem, Blesk, 2. 5. 1997, s. 16) 

 Žádnou výjimkou není ani zařazení mezi kuriozity. „Zcela výjimečnou součástí 

tenerifského karnevalu je tzv. pohřeb sardinek. Průvody truchlících pohřbívají symbolicky 

tyto ryby, a vítají tak příchod jara. Nejnápaditější jsou v tomto směru místní transvestité, kteří 

pořádají obrovské pohřební večírky, všichni samozřejmě v černém oblečení a s tmavě 

namalovanými tvářemi.“ (Největší masopust v Evropě probíhá na ostrově Tenerife, MF Dnes, 

11. 2. 1997, s. 10) 

 Kategorii zábavného prvku splňuje transvestitismus i v případě vtipu, publikovaného 

v legendární rubrice deníku Blesk. „»Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Kterou 

chcete slyšet první?« »Tu špatnou.« »Váš syn je transvestita.« »A ta dobrá?« »Byl zvolen 

královnou plesu!«“ (Zasmějte se s dívkou Blesku, Blesk, 7. 12. 2007, s. 23)9  

 

Transvestitismus - účelový a negativní 

Za problematickou bych označila samotnou medializaci transvestitismu. Ten je 

v některých případech zdůrazněn v souvislostech s trestnými činy, zločiny, přičemž často je 

                                                
9 S ohledem na tuto „otevřenost“, která očividně vůči transgender tématům v Blesku vládne, by nebylo od věci - 
v rámci genderové vyváženosti - tuto proslavenou rubriku také na čas přejmenovat. Název se (podobně jako typ  
ilustrační fotografie) nabízí sám - „Zasmějte se s chlapcem Blesku“. 
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jeho uvedení zcela účelové - článek je rázem „zajímavější“. „Hollywoodská herečka Sienna 

Miller žije ve strachu. Pronásleduje ji totiž jeden její fanoušek, transvestita“. (Bojí se o život, 

Blesk, 21. 3. 2007, s. 9) 

Výjimkou není ani negativní zobrazování transvestitismu, které jej považuje téměř za 

úchylku.  „Pan  Šmucler  představil  homosexuály a já zjistil, že jejich adresy a telefonní čísla  

jsou na každém nádraží a že tenhle sex prostě frčí. Jindy a jinde mi zase povídali o 

transvestitech, sexu se zvířaty atd. Až někdy uvidím na obrazovce čistou lásku, asi se z toho 

pozvracím.“ (Viděno, slyšeno, Blesk, 24.  9. 1997, s. 12) Skutečnost, že bezprostředně po 

transvestitismu je zmíněn sex se zvířaty (tedy zoofilie), je v tomto případě velmi zavádějící. 

Transvestitismus - oproti zoofilii - totiž není možné kategorizovat jako „úchylku“. Stejně tak 

nelze transvestitismus považovat za typ sexuálního chování, o němž článek očividně 

pojednává. 

 

Transvestitismus - diskutabilní užití 

…v umění 

 Transvestitismus se také často objevoval v souvislosti s uměním (popř. kulturou). 

V několika případech šlo o zmínění jen ve spojitosti s konkrétním dílem, či filmem. „První 

úspěch přinesl Susan Sarandon dnes už kultovní film The Rocky Horror Picture Show, kde si 

zahrála postavu nevinné panny, zkažené zvrhlým transvestitou.“ (Susan Sarandon: Žárlit 

nemá cenu, MF Dnes, 30. 4. 2007, s. 9) Ač by se dalo ohradit vůči zpodobnění transvestity 

jako „zvrhlého“, v tomto případě se jedná o „transsexuálního transvestitu z Transylvánie“ 

(Dolanský, 2006, online), který je podobně „zvrhlý“ a nekonvenční jako celý parodický 

rock'n'rollový muzikál Richarda O'Briena.  

 Mnohem problematičtější je potom stručné shrnutí obsahu thajského akčního dramatu 

Obdivuhodný boxer. „Příběh vypráví o slavném kickboxerovi, který byl ve skutečnosti 

transvestita. Zatímco v ringu bojoval jako muž, v srdci a hluboko ve svém nitru byl 

přesvědčen o tom, že se jednoho dne chce stát ženou.“ (Obdivuhodný boxer, MF Dnes, 11. 1. 

2007, s. 10) V tomto případě je rozhodně na místě namítnout, že byl-li  kickboxer opravdu 

hluboce přesvědčen o tom, že chce být ženou, byl transsexuálem, nikoliv transvestitou. 

 Podobný problém (ačkoliv ne tak markantní) je i s textem o ženské divadelní roli Jana 

Hrušínského. „»Strach z toho, že mě někdo prohlásí za transvestitu, opravdu nemám«, řekl 

Blesku s úsměvem herec Jan Hrušínský (42). V pražském Divadle ABC totiž hraje Charleyovu 

tetu ve stejnojmenné hře.“ (Hrušínský se v šatech necítí, Blesk, 14. 5. 1997, s. 11) Je sice 
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možné vzít v potaz, že za transvestitu by klidně Hrušínského někdo označit mohl, avšak 

příhodnější by bylo použít označení „travestita“. 

  

V umělecké sféře se transvestitismus objevuje také jako námět na fotografie, které 

tematicky postihují i další podobné „undergroundové“ skupiny. Konečné složení 

zachycovaných skupin ale v některých případech může vyznít až absurdně „Přesto jsou tyto 

statické fotografie mentálně postižených, obrů, trpaslíků, nudistů, transvestitů (…) nevídaně 

sugestivní. Petr Hujar, ve stejné době s tehdy šokující otevřeností fotografující homosexuály, 

transvestity a transsexuály, se roku 1987 stal obětí AIDS.“ (Některé tváře Ameriky, MF Dnes, 

27. 1. 2007, s. 4). O tvůrcích podobně zaměřených děl ve vybraných letech informovala 

výhradně MF Dnes. „Očima roztleskávačky, operní divy, kastráta, homosexuálního 

transvestity či Sněhurky se poslední čtyři roky dívá na svět polská umělkyně Katarzyna 

Kozyra. (…) Terénem ji vedou dva rádci. Berlínský transvestita Gloria Viagra, jehož Kozyra 

považuje za ideál ženství, a učitel zpěvu Grzegorg Pitulej alias Maestro.“ (Umění zpěvu a 

silikonového penisu, MF Dnes, 1. 3. 2007, s. 5) Je velmi nesnadné určit, kdo by se v tomto 

výčtu subjektů, jejichž očima bude svět viděn, měl cítit nejvíce dotčen. Nejspíš Sněhurka. 

 

…i zločinu 

 Je zarážející, že veškeré texty, které jakkoliv pojednávaly o transvestitech v souvislosti 

s kriminálními činy, měly vždy jasného pachatele - transvestitu. Za oba analyzované roky se 

neobjevil jediný článek, který by líčil zločin na transvestitovi spáchaný, tedy zločin, jehož by 

byl transvestita obětí. „Vypadal jako prostitutka a nabízel v centru metropole dvěma cizincům 

sex. Turisté odmítli. Transvestita jednoho z mužů chytil za klopy, ukradl mu peněženku a utekl 

směrem k Národnímu divadlu. »Byl to muž nalíčený jako žena«, popsali cizinci osobu 

strážníkům.“ (Transvestita nabízel sex, nakonec okradl cizince, Blesk, 17. 10. 2007, s. 8) 

 Velmi spekulativně působí článek o transsexuální vražedkyni Leslie Ann. „V 

americkém New Jersey byla pro vraždu odsouzena k smrti Leslie Ann Nelsonová. Dříve se 

jmenovala Glenn Nelson. Po změně pohlaví chladnokrevně zastřelila dva policisty a třetího 

těžce zranila. (…) Nelsonovou změna pohlaví psychicky neposílila. Ve chvíli činu byla před 

nervovým zhroucením. (…) Když dva policejní úředníci zaklepali na dveře Nelsonové, tento už 

dříve trestaný transvestita sáhl po pistoli a začal pálit tak, aby zabil.“ (Leslie Ann 

chladnokrevně zastřelila dva policisty, Blesk, 18. 5. 1997, s. 48) Vina za spáchané činy je 

v tomto případě de facto přisuzována tomu, že změna pohlaví transsexuálku Nelsonovou 

zlomila tak, že zastřelila dva policisty. V poslední větě navíc přichází i zásadní 



 

19 
 

terminologické rozpory. Ve chvíli, kdy policisté „zaklepali na dveře Nelsonové“, byla již 

ženou. Rozhodně se tedy nejednalo o „trestaného transvestitu“. I termín „transvestita“ je 

v tomto kontextu nelogický, neboť byl-li proveden operativní zákrok změny pohlaví, šlo beze 

sporu o transsexuála (resp. transsexuálku). 

 Lehce kuriózně ve srovnání s dvojnásobnou vraždou pak vyznívá zpráva o ne zrovna 

vydařeném sňatku. „Osmnáctiletý ženich byl poněkud překvapen, když po návratu domů 

zjistil, že jeho půvabná ženuška je ve skutečnosti 38letý transvestita.“ (Bleskem, Blesk, 13. 3. 

1997, s. 16) 

 

Transvestitismus - využití v titulcích 

 Jak již bylo zmíněno v rámci kvantitativní analýzy, titulků, které by obsahovaly tento 

termín, se v analyzovaných letech neobjevilo mnoho. Ve všech třech případech, kdy se tak 

stalo, byl zdrojovým médiem bulvární deník Blesk, což předznamenává, že jde o spíše o 

účelové využití.  

Z titulku „Transvestita nabízel sex, nakonec okradl cizince“ (Blesk, 17. 10. 2007, s. 8) 

je zřejmé, že kdyby nebyl činitelem děje právě transvestita, s největší pravděpodobností by 

jak titulek, tak i článek výrazně ztratily na zajímavosti. 

Podobně účelově je na tom i další z exemplářů „Eddie Murphy jel s transvestitem“ 

(Blesk, 5. 5. 1997, s. 16), neboť si neumím představit, že by Blesk informoval např. o tom, že 

„Eddie Murphy jel s prodavačem bot“. 

Poslední z titulků „Znásilnil poradkyni transvestitů“ (Blesk, 17. 8. 1997, s. 6) kopíruje 

stejný vzorec jako předchozí dva. Samotný článek se sice mj. zabývá znásilněním ženy, která 

„pomáhala transvestitům“, avšak v tomto případě hraje opět důležitou roli připoutání čtenáře 

k textu prostřednictvím účelově zvoleného názvu. 

 

Transvestitismus - shrnutí 

 S ohledem na kategorizaci, která vznikla na základě tematizace textů o transvestitismu, 

je zřejmé, že v médiích převažuje negativní a účelové užití tohoto termínu. Ten má totiž 

potenciál přilákat čtenáře na svou „skandálnost“, která je jim médii neustále podsouvána. 

 Převážná většina textů o transvestitismu se objevovala v Blesku, kde docházelo ke 

značnému zkreslování problematiky. Minimálně polemického užití terminologie se však - v 

několika málo publikovaných článcích - nebyla schopna vyvarovat ani MF Dnes. 
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4. 2. 2. Travesti(tismus), travesti show 

Travesti(tismus), resp. travesti show, je představení, ve kterém vystupují muži 

převlečení za ženy, zpravidla za zpěvačky, a na poloviční nebo úplný playback napodobují 

jejich vystoupení. Samotný pojem „travesti show“ pochází ze slova „travestie“, což je 

specifický způsob parodie, tedy „komické nebo satirické dílo zpracovávající vážné nebo 

vznešené téma zlehčujícím až karikujícím stylem.“ (Kraus, 2005, s. 818) 

 

Travesti vs transvestitismus - problémy s terminologií 

V případě publikování o travestitech dochází k terminologickým problémům, neboť 

mnohdy dochází k nesprávné záměně s transvestitismem (viz výše). Odlišení těchto dvou 

termínů je sporné jak v médiích, tak v akademických kruzích. „V českém prostředí je 

signifikantní, jaký důraz je přikládán odlišení transvestismu a travestie show, první termín je 

spojen s cross-dressingem v soukromém životě pro uspokojení touhy a druhý je považován za 

určitý druh umění.“ (Uhde, 2003, s. 9) Osobně odlišení těchto dvou pojmů preferuji, ale 

zároveň se domnívám, že minimálně v médiích se mezi transvestitismem a travesti nijak velké 

rozdíly nedělají. A to jak v médiích bulvárních, tak i seriozních: „Nebyla to servírka, kterou 

znásilnili, ale poradkyně transvestitů. Bar Sisi je totiž gay klubem, kde najít skutečnou ženu, je 

spíš problém. (…) »Udělali to naší kamarádce, ženě, která nám transvestitům, pomáhá 

s kostýmy«, dodal Robert. (…) Poradkyně transvestitů se bránila, což jí přivodilo zlomeniny 

nosních kůstek“. (Znásilnil poradkyni transvestitů, Blesk, 17. 8. 1997, s. 8) V tomto případě je 

přinejmenším sporné, zda-li šlo skutečně o transvestity podobně jako ve článku z MF Dnes. 

„Všichni si házejí nohy za krk, obecenstvo se dočká provazů, salt a žertovných scének 

s obrovitým transvestitou v lokýnkové paruce. Výborný kabaretní přídavek.“ (Umírající labuť 

Maji Plisecké je nezapomenutelná, MF Dnes, 21. 2. 1997, s. 19) 

Terminologická polemika by byla na místě i v případě dalšího článku publikovaného 

v MF Dnes. „Merkucio - zde černošský mladík - vede svou partu na osudový večírek 

v dámském úboru transvestity.“ (Dnešní Romeo a Julie žijí ve Verona Beach, MF Dnes, 13. 3. 

1997, s. 19) To, že by „dámský úbor“ z muže nutně udělal transvestitu, mi totiž není známo. 

Po tomto výčtu pak přirovnání Londýna a San Franciska k městům - transvestitům, 

působí už jen úsměvně. „Praha je úžasná, o tom není pochyb, stejně jako o tom, že je to žena. 

Jsou města muži - Řím, New York, města transvestiti  - Londýn, San Francisko,  i města ženy - 

třeba Paříž.“ (Praha očima všestranného muzikanta Zdeňka Merty, MF Dnes, 9. 8. 1997, s. 2) 

Rozhodně nemám pocit, že města Londýn a San Francisko jsou jakkoliv sexuálně saturována 

tím, že se vymykají - autorem zvolenému - konceptu muž x žena. 
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Travesti - neutrální zobrazení 

 Oproti transvestitismu je travesti show ve valné většině případů podáváno čtenářům 

jako relativně běžná forma zábavy. Tedy i články, týkající se travesti, nejsou nijak 

zatraktivněny, převážně poskytují informace o tom, kdy a kde se vystoupení konkrétní travesti 

skupiny uskuteční (popř. uskutečnilo). „Na večerním programu se podílela celá řada 

účinkujících včetně travesty souboru Lady Peachford, kabaretních čísel a vystoupení Michala 

Davida.“ (Disco Letná v novém, Blesk, 18. 7. 1997, s. 16) Tyto texty se objevovaly jak 

v Blesku, tak i v MF Dnes, kde byly v podobě „kulturního manuálu - kdy, kde, co“ k nalezení 

v rubrice Kultura. „Uskuteční se mimo jiné koncert Janis Joplin revival, vystoupení Travesti 

show Praha a česká diskotéka.“ (Boj proti AIDS s Janis Joplin, MF Dnes, 1. 12. 2007) 

 Výrazný nárůst článků s travesti tematikou zaznamenala především MF Dnes, která 

v roce 2007 publikovala 14 relevantních textů.  Ty se (kromě výše zmíněného poskytování 

informací o termínech a datech vystoupení) tématu travesti dotýkaly v mnoha různých 

směrech, k žádnému diskutabilnímu zobrazení však nedošlo. „Diváci rozhodli, že letošní 

vítězkou se stane s baladou Molitva dvaadvacetiletá Srbka. Druhý skončil se ztrátou 33 bodů 

ukrajinský travestita Verka Serduchka, který vyhrál u českého publika.“ (Eurovizi vyhrála 

Srbka, MF Dnes, 14. 5. 2007, s. 6) Podobně neutrálně vyznívá mediální obraz travesti show 

v MF Dnes i  roce 1997 (i když se jednalo o pouhé dva články). „Má malý soubor, s nímž 

uvádí především vlastní hry, adaptace a travestie známých látek. Jeho inscenace jsou 

výtvarně zajímavé, často pojaté jako travesty show či kabaret.“ (Legendární italský 

divadelník Paolo Poli navštíví metropoli, MF Dnes, 9. 6. 1997, s. 5) 

 

Travesti - shrnutí 

Navzdory očekávání je travesti - alespoň ve vybraném vzorku - zobrazováno bez 

jakéhokoliv pejorativního nádechu a to jako běžné kabaretní vystoupení. Jediným sporným 

bodem je terminologie, neboť záměna travestitismu za transvestitismus se v médiích 

vyskytuje velmi často.  

O nesporné popularitě travesti show svědčí i výrazný nárůst tematických článků v MF 

Dnes v roce 2007. 

 

4. 2. 3. Transsexualita 

 Transsexualita bývá také označována jako porucha sexuální identifikace. Biologický 

muž se cítí být ženou a žena zase mužem. Cítí se svou duší uvězněni v těle, které jim 
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nepřísluší. Jedná se o trvalou celoživotní „poruchu“ a řeší se operativní změnou fyzického 

vzhledu. 

 

Transsexualita - komplexní pohled na problematiku 

Nejvýznamnější podíl na množství článků o transsexualitě publikovaných v roce 2007 

má výběr tohoto tématu do rubriky Téma Dnes (MF Dnes). V jejím rámci dostaly prostor jak 

texty objasňující problematiku, tak i výpovědi lékařů a konkrétní příběhy transsexuálů, kteří 

změnou pohlaví prošli. „Anežka je už deset let Mirkem a za krušnou minulostí se ohlíží 

s nadhledem. (…) »Vzpomínám, že v Praze mi profesor Hynie řekl, že nejlíp by bylo utéct do 

zahraničí, kde jsou v řešení potíží transsexuálů dál.«“ (Vadily mi prsa, říká šťastný muž - 

Když duše nectí pohlaví, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3) Téma transsexuality bylo tímto číslem 

velmi podrobně pokryto, MF Dnes podala i základní informace o tom, co přeměna z ženy na 

muže, popř. muže na ženu obnáší. Ačkoliv se jednalo spíše o záležitosti administrativního 

charakteru „Změnu pohlaví musí transsexuálům povolit odborná komise. (…) Transsexuálové 

mohou na matrice požádat nejprve o neutrální jméno a v další fází o jméno úplně nové.“ 

(Chtějí být těmi, jimiž se cítí být, MF Dnes, 5. 3 2007, s. 3), článek stručně, jasně a hlavně 

zcela neutrálně vysvětlil danou problematiku.  

Za velmi zásadní bych označila úryvek, zmiňující, že transsexualita je předem daná, 

neléčitelná (rozumějme medikamentózně) a rozhodně se o ní nedá pojednávat jako o něčem 

„zvrhlém“, „úchylném“. „Transsexualita znamená spojení dvou zdravých kvalit -  ženské 

psychiky a mužského těla anebo naopak mužské duše v těle ženském. (…) To, jestli se cítíme 

jako muži, nebo jako ženy, určují zvláštní centra mezimozku, formovaná už během těhotenství. 

Duševní pohlaví tedy nelze po narození nijak výrazně ovlivnit a transsexualitu vyléčit.“ 

(Chtějí být těmi, jimiž se cítí být, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3) 

V případě transsexuality se MF Dnes zhostila v roce 2007 svého úkolu „přinášet 

kvalitní zpravodajství a užitečný servis“ opravdu se ctí. Měsíc po uveřejnění rozsáhlého textu 

v rubrice Téma Dnes se do popředí zájmu dostal další příběh transsexuála, který se v obsahu 

MF Dnes objevil hned dvakrát.  

V prvním článku byla primárním zdrojem zájmu mladá fotografka, jejíž práce však 

byla postavena na fotografickém zdokumentování přeměny jejího otce v ženu. „Mladá 

fotografka Petra Steinerová vystavila v Brně snímky svého transsexuálního rodiče. (…) Za 

transsexuálním tátou, který se v pětapadesáti rozhodl změnit v ženskou bytost, docházela 

v minulých třech letech vždy jednou za měsíc…“ (Fotila, jak se její otec proměnil v ženu, MF 

Dnes, 7. 4. 2007, s. 1)  
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Druhý z textů, publikovaný o pár týdnů později, byl zařazen do rubriky Víkend a 

poskytl tři příběhy lidí (mj. i výše zmíněné Petry Steinerové a jejího otce), kteří přišli 

s transsexualitou bezprostředně do styku.  „Přečtěte si tři příběhy o tom, jak změna pohlaví u 

transsexuálů působí na jejich nejbližší.“ (Můj táta je ženská, MF Dnes, 21. 4. 2007, s. 1) 

Každopádně MF Dnes v roce 2007 bohatě přispěla k všeobecnému povědomí o 

problematice, a to velmi distingovaným a seriózním způsobem. 

 

Transsexualita jako dílčí téma 

 Transsexualita se také několikrát objevila v článcích o lidské sexualitě, či vědeckém 

výzkumu. „Mužské sexuální hormony neprospívají srdci, zatímco ženské estrogeny chrání 

před ucpáváním cév a infarktem. Tuto hypotézu doložili australští vědci, když zkoumali 

transsexuály, kteří přijímali vysoké dávky ženských hormonů.“ (Mnoho mužských hormonů 

hrozí srdci, MF Dnes, 9. 6. 1997, s. 9) Vědecká povaha článků také předznamenala, že nebude 

poskytnut prostor k terminologické polemice a v případě, že texty používaly pojmy, jejichž 

význam by nemusel být každému čtenáři znám, obsahovaly alespoň stručné vysvětlení. „Bylo 

třeba nalézt a sledovat případ, kdy byl člověk vychováván důsledně v rozporu se svým 

biologickým pohlavím. Moneyho pacienti však byli většinou lidé s nevyhraněnou sexualitou - 

intersexuálové (hermafroditi) a transsexuálové (tedy lidé, kteří nejsou spokojeni se svým 

pohlavím). (…) Tento odborník, který se zabýval léčbou transsexuálů a intersexuálů, tvrdil, že 

sociální rod (gender) přisuzuje každému společnost, a proto se může od biologického pohlaví 

odchylovat.“ (Muži a ženy mají jiný mozek. Ale odkdy?, MF Dnes, 27. 10. 2007, s. 9) 

 

Transsexualita v rozličných kontextech 

 Četnost textů, pojednávajících o transsexualitě a zároveň nespadajících do již 

zmíněných kategorií, je minimální. Ovšem pokud se přece jen objevily texty, které ve svém 

obsahu transsexualitu zmiňovaly, jednalo se o zobrazení nezabarvené, neutrální. A to i 

v případě, že zdrojem byl bulvární deník Blesk. „Německá tyčkařka Yvonne Buschbaum (27) 

se rozhodla podstoupit hormonální léčbu a pokusit se stát mužem! Atletka ukončila kariéru a 

neplánuje případně závodit ani mezi muži, ačkoliv transsexuálové podle tři roky starých 

směrnic Mezinárodního olympijského výboru smějí na Hrách startovat! Buschbaum zároveň 

rezolutně popřela, že by její transsexualita byla důsledkem systematického dopování.“ (Z 

tyčkařky bude chlap, Blesk, 23. 11. 2007, s. 21)  

Podobný „odstup“ si Blesk zachoval i v článku o transsexuální profesorce 

cambridgeské univerzity. Text (i titulek) postrádal typické „bulvární znaky“, čtenářům nebyly 
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podsouvány ani klasické výrazy jako „šok“, „skandál“, které Blesk s oblibou využívá. 

„Poslední výhradně ženská fakulta známé cambridgeské univerzity v Británii se musí 

vypořádat s vážným problémem. Stanovy nedovolují, aby na ní vyučoval muž. Poslední školní 

rok tam však přednáší Rachel Padmanová (43), transsexuál, který přes chirurgickou změnu 

pohlaví v roce 1982 z mužského na ženské úředně nadále zůstává mužem.“ (Z ženy muž - 

chaos na fakultě, Blesk, 25. 6. 1997, s. 16) Jediný sporný bod tohoto textu má terminologický 

charakter. Užití mužského tvaru slova „transsexuál“ by bylo vhodnější zaměnit za ženskou 

podobu. 

Za tím, že podání transsexuality bylo i v Blesku senzace prosté, stojí mj. fakt, že když 

už se podobný text objevil, jeho primární předmětem transsexualita nebyla. „V osmé epizodě 

amerického seriálu nazvané Proměny je u silnice nalezeno auto s mrtvou ženou. Na pitevně 

ale vyjde najevo, že se jednalo o transsexuála, jehož přerod v ženu dosud úplně neproběhl.“ 

(Kriminálka Las Vegas V., Blesk, 19. 4. 2007, s. 22) 

 

Transsexualita - shrnutí 

 Je zřejmé, že největší podíl na medializaci transsexuality má deník MF Dnes. Ten 

pojal téma velmi seriozně a v roce 2007 publikoval řadu textů, které osvětlovaly problematiku 

laické veřejnosti.  

Blesk se v případě transsexuality držel po oba analyzované roky tzv. „zpátky“, a i 

když mu nepřísluší výrazné zásluhy v oblasti medializace tohoto tématu, dá se říci, že 

k určitému mediálnímu obrazu i tak přispěl. Tím, že o transsexualitě téměř nepublikoval. 

Obraz transsexuálů, který MF Dnes prostřednictvím publikovaných článků vytvořila, 

je neutrálního charakteru a čtenáři tak mohli z textů získat převážně cenné informace z oblasti 

vědy a medicíny. Svůj prostor získaly také konkrétní příběhy jednotlivých transsexuálů. 

 

4. 2. 4. Změna pohlaví 

„Změna pohlaví (trvající několik let a zahrnující postupně psychoterapeutické vedení, 

podávání hormonů příslušných vytouženému pohlaví a nakonec i operaci) končí úřední 

změnou pohlaví v matrice i ve všech dokladech.“ (Sexus - informace o lidské sexualitě, 2008, 

online)  
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Změna pohlaví - různé kontexty 

Protože „změna pohlaví“ se téměř nedá využít v jiných souvislostech, než ve spojitosti 

s transgenderem a transsexualitou, je jasné, že následující příklady pochází z již zmíněných 

textů.  

To, že „změna pohlaví“ je v každém směru neutrální slovní spojení, které v sobě 

nezahrnuje konkrétní osobu (tak jako např. transsexuál, transvestita atp.), způsobuje, že 

nemůže být využito s jakýmkoliv pejorativním nádechem. Vyskytuje se zároveň především 

jako dílčí informace, či vyjasnění pojmu „transsexuál“. „ (…) Rachel Padmanová (43), 

transsexuál, který přes chirurgickou změnu pohlaví v roce 1982 z mužského na ženské úředně 

nadále zůstává mužem.“ (Z ženy muž - chaos na fakultě, Blesk, 25. 6. 1997, s. 16) 

Specifičnost tohoto slovního spojení také předznamenává využití ve článcích, 

podávajících stručný informační aparát, ať už s pohledem do historie nebo popisem 

aktuálního stavu panujícího v oblasti této problematiky. „Změnou pohlaví se v České 

republice zabývají na dvou místech - v Brně a v Praze. A právě v Brně se v roce 1975 poprvé 

v zemi podařilo probojovat změnu pohlaví a s tím související změnu jména a dokladů.“ 

(Vadily mi prsa, říká šťastný muž - Když duše nectí pohlaví, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3) 

 

Změna pohlaví - využití v titulcích 

V seriozním kontextu byla „změna pohlaví“ využita i ve dvou titulcích. „Přeměna 

pohlaví je drahá a složitá“ (MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3) a „V Brně probojovali změnu pohlaví“ 

(MS Dnes, 5. 3. 2007, s. 1). Oba texty přinášely množství informací o problematice, a tak i 

obě volby titulku byly na místě. 

 

Změna pohlaví - shrnutí 

 S ohledem na úzké vymezení tohoto slovního spojení je jasné, že se objevuje 

především ve spojitosti s transsexualitou a jejím řešením, a to jak v MF Dnes, tak i v Blesku. 

V obou periodicích zároveň nenabývá „změna pohlaví“ významu senzace. 

  

4. 2. 5. Z ženy na muže, z muže na ženu 

 Do souboru výrazů, zvolených k analýze, byly kromě „z ženy na muže“ a „z muže na 

ženu“, zahrnuty i zkratky FtM (Female to Male) a MtF (Male to Female), které čeština přejala 

z angličtiny. I navzdory tomu, že MtF a FtM jsou v zahraničí (v oblasti vědecké i mediální) 

běžně užívané, v českém prostředí se objevují minimálně (myšlena je mediální oblast, ve vědě 

se samozřejmě tyto termíny užívají i v ČR). 
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Z ženy na muže, z muže na ženu - téma pro lékaře 

 Úzké využití těchto dvou slovních spojení předznamenává, že i zaměření článků, které 

je obsahují, bude specifické. Zároveň se dá předpokládat, že texty se budou vyskytovat 

převážně ve spojení s vědou, medicínou a různými poradnami. „Vážená paní doktorko, už 

jsem něco četl o operativních přeměnách žen - transsexuálek na muže. (…) Mohla byste něco 

napsat o tom, jak probíhá operace opačná, tedy z muže na ženu?“ (Zajímá mě operace, Blesk,  

14. 4. 1997, s. 9) V rámci odpovědi se také zmiňuje „male to female“, což je dáno tím, že její 

autorkou je odbornice na transgender problematiku MUDr. Hanka Fifková. „Tento typ 

operace, kterým je završena celková přeměna male to female (tedy z muže na ženu), prodělal 

v posledních desetiletích rychlý vývoj.“ (Zajímá mě operace, Blesk, 14. 4. 1997, s. 9) 

 O tom, že téma přeměny pohlaví neztratilo v průběhu desetiletí na aktuálnosti, svědčí i 

to, že v roce 2007 byl publikován v MF Dnes rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým, předním 

českým odborníkem na operace transsexuálů. „»Vaše klinika se specializuje na operace 

transsexuálů. Je častější přeměna z ženy na muže, nebo z muže na ženu?«… »Častěji děláme 

nové penisy. Takových zákroků máme zhruba patnáct do roka.« (Lidské uši budou růst na 

myších, MF Dnes, 30. 7. 2007, s. 2) 

 

Z ženy na muže, z muže na ženu - shrnutí 

Podobně jako „změna pohlaví“, tak i slovní spojení „z muže na ženu“ a „z ženy na 

muže“ jsou především využitelné v článcích vědeckého, popř. medicínského charakteru. 

Tímto se řídila i obě sledovaná periodika, která ve svých obsazích spíše přispěla 

k všeobecnému povědomí o transsexualitě a způsobech jejího řešení. 

 

4. 2. 6. Pohlavní identita 

„Pohlavní identita vyjadřuje subjektivně vnímaný pocit sounáležitosti či naopak 

rozporu s vlastním tělem, s jeho primárními a sekundárními pohlavními znaky, i se sociální 

rolí přisuzovanou tomu kterému pohlaví.“ (Procházka, 2004. s. 86) Toto ztotožnění se 

s jedním, či druhým pohlavím, je ve vývoji klíčové a jeho průběh a modifikace jsou stále 

předmětem výzkumu. 

 

Pohlavní identita - úzká oblast využití 

 Pohlavní identita je podobně jako předchozí zmiňované termíny velmi specifické 

slovní spojení, tudíž se nedá očekávat jeho výskyt v jiných než v odborných (a úzce 
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tematizovaných) souvislostech. I proto se za sledované dva roky v textech objevilo pouze 

čtyřikrát. Jen v  jediném případě přitom nešlo o článek, primárně se zabývající transsexualitou 

a přeměnou pohlaví. „Chlapci, které zneužívali muži, si nemusí být jistí svou pohlavní 

identitou. Nevědí, zda je vzrušují ženy nebo muži.“ (Děti, které se stýkají s pedofily, nejsou 

jen oběti, tvrdí lékařka, MF Dnes, 18. 11. 1997, s. 11) Zbývající tři texty byly bezprostředně 

spjaty s problematikou transsexuality, dva z nich byly již zmíněny v souvislosti s výše 

analyzovanými pojmy. „Otec podstupující proměnu na ženu s fotografováním souhlasil. 

Doporučili to také psychologové, kteří mu při přechodu na druhý břeh pohlavní identity 

pomáhali.“ (Fotila, jak se její otec proměnil v ženu, MF Dnes, 7. 4. 2007, s. 1) „Kým je dítěti 

přeoperovaný rodič? Někteří specialisté se domnívají, že i muž, který změnil pohlavní identitu, 

právně zůstává otcem.“ (Můj táta je ženská, MF Dnes, 21. 4. 2007, s. 1) Poslední 

z publikovaných textů také pojednává o změně pohlaví, s „trans-boomem“, který v MF Dnes 

zavládl v březnu 2007, však nesouvisí. „Doposud platilo, že člověk je při narození pohlavně 

neutrální, že vlastní pohlavní identita se vyvine teprve později. Studie dvou amerických vědců 

zkoumajících sexualitu tomu protiřečí.“ (Z kluka děvče a nakonec chlap, Blesk, 16. 3. 1997, s. 

48) 

 

Pohlavní identita - shrnutí 

 Velmi omezené užití tohoto slovního spojení předznamenává i jeho minimální výskyt 

v tisku. V MF Dnes i Blesku se zmínka o pohlavní identitě vyskytovala výhradně v kontextu 

s medicínou a lékařskými poradnami. 

 

4. 2. 7. Sexuální identita 

Samotný pojem „sexuální identita“ se může stát předmětem polemiky. Jeho  vnímání 

ve stejné rovině jako vnímaní „pohlavní identity“, je totiž sporné. Pohlavní identita je chápána 

jako jedna ze složek lidské sexuality, která je dále tvořena biologickým pohlavím, 

společenskými sexuálními rolemi a sexuální orientací. „Složkami sexuality je sexuální 

orientace, biologické pohlaví, pohlavní identita (psychologické chápání sebe jako muže či 

ženy) a společenská sexuální role (dodržování kulturních norem pro ženské a mužské 

chování).“ (APA, nedatováno, online)  

„Sexuální identita“ však na rozdíl od „pohlavní identity“ spíše evokuje primární 

spojení se sexualitou než s vlastní identifikací jedince s jedním z pohlaví. Mezi oběma pojmy 

jsou k nalezení jemné nuance, které je od sebe navzájem odliší, zároveň se je také možné 

setkat s jejich plnohodnotnou záměnou. To, že se jedná o obdobný problém jako s termínem 
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„homosexuál“, který je gayi a lesbami většinou odmítán právě z důvodu zdůrazňování 

sexuálního pudu, je však nesporné. 

 

Sexuální identita - odborné pojetí 

I navzdory terminologickým nesrovnalostem je možné věnovat pozornost článkům, 

které se o sexuální identitě zmínily. Opět se jednalo o texty spíše vědeckého charakteru, 

týkající se výzkumu, lékařské praxe. „Dr. Milton Diamond a dr. H. Keith Sigmundson došli 

k závěru, že sexuální identita je v člověku hluboce zakořeněna.“ (Z kluka děvče a nakonec 

chlap, Blesk, 16. 3. 1997, s. 48) A podobně jako v případě dalších termínů se významným 

způsobem týkaly transsexuality. „»Když transsexuál dosáhne svého, psychicky se velmi 

uklidní«, popisuje sexuoložka Hanka Fifková. Podle ní však někteří lidé zůstávají nevyrovnaní 

i po úspěšných operacích. Je to tím, že se celé roky upínali k jedinému problému: vyřešit svou 

sexuální identitu.“ (Přeměna pohlaví je drahá a složitá, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3) 

 

Sexuální identita - kauza Anička 

 V obou sledovaných médiích byla věnována pozornost případu Aničky (resp. Barbory 

Škrlové), která způsobila rozruch mj. i tím, že ve svém dopise pro prezidenta Klause 

používala při zmínkách o sobě mužský i ženský rod. „Proč autor, který se podepsal jako 

dívka, píše v mužském rodě?  To by mohlo podle dětského psychiatra Ivo Paclta znamenat 

problém se sexuální identitou, ale i duševní poruchu.“ (Pět otázek k původu „zmizelého“ 

dítěte, MF Dnes, 23. 5. 2007, s. 4) Tím, je-li Anička transsexuální, se zabýval i Blesk. „Pokud 

dopis skutečně napsala Anička, sexuologové soudí, že používá mužský rod pravděpodobně 

proto, že je transsexuálem.“ („Anička napsal“ Klausovi, Blesk, 23. 5. 2007, s. 3) Tomuto 

úryvku by se však dalo vytknout použití mužského tvaru slova „transsexuál“. Domnívám se, 

že korektnější by bylo zvolit variantu ženskou (tedy že Anička je transsexuálkou), neboť 

minimálně ve chvíli publikování článku byla Anička ženou. 

 

Sexuální identita - shrnutí 

 Sexuální identita bývá občas zaměňována za identitu pohlavní, což je přinejmenším 

sporné. I navzdory tomuto terminologickému nedostatku je však sexuální identita 

v mediálním pojetí vnímaná neutrálně a vyskytuje se především v populárně-naučných 

textech.  
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4. 2. 8. Transgender 

 Ačkoliv - nebo právě proto - že termín transgender se používá jako zastřešující pro 

množství dalších subkategorií, ve sledovaných titulech se za vybrané dva roky vyskytl pouze 

jednou. Navíc v souvislosti s uvedením magazínu Q, přičemž „transgender“ byl zmíněn pouze 

ve výčtu těch, kterým je pořad určen. „Q je zcela nový, zábavný magazín České televize (…), 

který je určen nejen všem gayům, lesbám a transgender lidem, ale i všem ostatním, kteří jsou 

připraveni otevřeně přemýšlet a mluvit o své sexualitě.“ (ČT nově pro menšiny, Blesk, 5. 1. 

2007, s. 4) Za minimálním užíváním termínu „transgender“ by mohla stát problematická 

konkretizace translidí, o nichž je právě řeč. Proto se v médiích objevují spíše vyjmenované 

skupiny translidí, které jsou mnohem specifičtější. 

 

Transgender - shrnutí 

 Transgender je kvůli tematické obsáhlosti využíván velmi zřídka. V textech, které se 

trans-tématu věnují, se objevují spíše jednotlivé subskupiny (transsexuálové, transvestité atp.). 

To zamezí následnému vzniku pochybností o tom, kdo přesně je předmětem zájmu.  
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4. 2. 9. Shrnutí poznatků 

Z analyzovaného materiálu je nyní možné sestavit stručný přehled nejvýraznějších 

rámců a kategorií, které ilustrují, jak je uskutečňováno zobrazování transgenderu ve 

vybraných médiích a letech. 

 

Transvestitismus  

Kontroverzní, ale vděčné téma - články, vyskytující se ve značném množství (neboť 

mají silný čtenářský potenciál), avšak na samotnou problematiku je vrháno spíše negativní 

světlo. 

Zábava - texty, které zmiňovaly transvestitismus v souvislostech s rozličnými typy 

„zábavy“ (soutěž o nejlepší královnu atp., viz výše). 

Negativní prvek - v mnoha textech byl transvestitismus vykreslen výrazně negativně, 

popř. byl termín užit zcela účelově, pouze pro zvýšení atraktivity. 

Diskutabilní užití v umění i zločinu - diskutabilním užitím rozumějme sporné užívání 

terminologie. 

 

Travesti 

 Neutrální zobrazení - analyzovaná média podávají o travesti show nijak nezabarvené a 

často věcné informace (týkající se vystoupení jednotlivých skupin atp.). 

  

Transsexualita 

 Komplexní pohled na problematiku - texty, které pojímají téma transsexuality 

seriozním způsobem a poskytují relevantní informace. 

 Dílčí téma - transsexualita nebyla primárním předmětem zájmu. 

 Rozličné kontexty - neutrální pojetí problematiky v textech, které se netýkaly přímo 

transsexuality, ale spíše zmiňovaly transsexuály v různých kontextech. 
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5. Závěr - Mediální obraz transgenderu 
Transgender, který je konceptuálně postaven na odlišném vnímání genetického a 

„duševního“ pohlaví, je i dnes problematicky specifikovatelnou oblastí. Konkrétní výčet 

translidí, tedy všech, co jakkoliv překračují hranice svého genetického pohlaví, je neustále 

předmětem polemik. „Vyčerpávající výčet translidí provést nelze. Spokojme se proto s jednou 

ze sociologických definic, která mezi transgendery počítá všechny, co nějakým způsobem 

nesplňují očekávání, která daná společnost spojuje s jejich biologickým pohlavím.“ (Fafejta, 

2004, s. 49)  

Podobně sporná je i terminologie, která se v médiích ve spojení s transgenderem 

objevuje. Jemné nuance mezi jednotlivými výrazy jsou sice vystiženy v odborných 

publikacích, ani ty se však nejsou na všech tvrzeních schopny shodnout. Média potom 

zaměňují travestitismus za transvestitismus, transvestitismus za transsexualitu a čtenáři 

mohou pouze dezorientovaně přihlížet. 

V případě analýzy, provedené v rámci této práce, vznikly pouhé tři dominantní 

skupiny témat, úzce spjatých s translidmi (transvestitismus - transvestita, travesti - travestita, 

transsexualita - transsexuál). Na jejich medializaci je postaven také obraz, který si veřejnost o 

translidech utváří. Zbývající soubor výrazů, využitých pro analýzu (změna pohlaví, z muže na 

ženu, z ženy na muže, pohlavní identita, sexuální identita) je pouze dílčího charakteru, neboť 

pojmy není možné vztáhnout na konkrétní osoby. Samostatnou kategorii by mělo tvořit 

mediální pojetí pojmu „transgender“, ten se však za oba sledované roky v médiích vyskytl 

pouze jednou, není tedy možné utvořit závěry o jeho medializaci. 

 
Transvestitismus, transvestité 

Kategorizace, která vznikla na základě tematického členění textů se zaměřením na 

transvestitismus, naznačuje, že média jej převážně pojímají jako prvek, který přiláká čtenáře. 

Ti mohou z publikovaných textů často nabýt dojmu, že transvestité jsou deviantní „ (…) 

Povídají mi o transvestitech, sexu se zvířaty. Až někdy uvidím čistou lásku, asi se z toho 

pozvracím.“ (Viděno, slyšeno, Blesk, 24. 9. 1997. s 7) a jejich životní náplní je sex 

„...Transvestita Summer St. Cerely, který hrává v pornofilmech, vypráví…“ (Hvězda šokovala 

Hollywood, Blesk, 5. 5. 1997, s. 16) a prostituce. „Muž v dlouhém dámském kabátě a s vlasy 

do culíku nabízel coby prostitutka sex. (…) Transvestitovi se prchalo v koženém kabátě až na 

sem dost špatně.“ (Transvestita nabízel sex, nakonec okradl cizince, Blesk. 17. 10. 2007, s. 8)  
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Transvestité jsou často zobrazováni jako zločinci „…Když zaklepali na dveře 

Nelsonové, tento už dříve trestaný transvestita sáhl po pistoli a začal pálit tak, aby zabil.“ 

(Leslie Ann chladnokrevně zastřelila dva policisty, Blesk, 18. 5. 1997, s. 48), „…Sienna 

Miller žije ve strachu. Pronásleduje ji totiž jeden její fanoušek, transvestita.“ (Bojí se o život, 

Blesk, 21. 3. 2007, s. 9) a žádnou výjimkou není ani jejich zařazení do výčtu různorodých 

skupin, jejichž složení je velmi diskutabilní „…Fotografie mentálně postižených, obrů, 

trpaslíků, nudistů, transvestitů jsou nevídaně  sugestivní.“ (Některé tváře Ameriky, MF Dnes, 

27. 1. 2007, s. 4) „…Očima roztleskávačky, operní divy, kastráta, homosexuálního 

transvestity či Sněhurky se dívá polská umělkyně…“ (Umění zpěvu a silikonového penisu, MF 

Dnes, 1. 3. 2007, s. 5). 

V neposlední řadě transvestitismus slouží jako zábavný prvek (Zasmějte se s dívkou 

Blesku, Blesk, 7. 12. 2007, s. 23), „…Ženich byl poněkud překvapen, když po návratu domů 

zjistil, že jeho půvabná ženuška je ve skutečnosti transvestita.“ (Bleskem, Blesk, 13. 3. 1997, 

s. 16). 

Výsledný mediální obraz transvestitů a transvestitismu je tedy převážně negativní. 

Pojetí problematiky v Blesku přitom ctí zásady bulvárního tisku (a často zachází až do 

krajnosti). Bohužel i MF Dnes v několika případech zmínila tranvestitismus v ne příliš 

vhodných souvislostech. Jediným pozitivem je fakt, že v roce 2007 podobný obsah v obou 

analyzovaných periodicích ustoupil jiným transgender skupinám. 

 

Travesti(tismus), travesti show, travestité 

Kabaretní parodické představení, v němž se muži převlékají za známé zpěvačky a 

imitují jejich vystoupení, je v médiích přijímáno jako běžná forma zábavy. Nejčastěji se 

travesti/ travesti show vyskytuje ve spojitosti s konkretizací termínů a míst vystoupení 

jednotlivých travesti skupin, popř. jako ohlédnutí za akcí, která již proběhla. „Nejvíce 

navštívenou akcí kolínského Městského společenského domu se stala travesty show ostravské 

skupiny Královny noci…“ (Travesty show nebo jazz, MF Dnes, 23. 10. 2007, s. 4) 

Travesti je v médiích především spojováno s kabaretem a zábavou „Tanečníci 

excelovali i při Pop Paradiso, v simulované futuristické travesty show tanečnic v oblecích 

podle návrhů Karla Lagerfelda.“ (Kylie Minoque: Z princezny královnou, MF Dnes, 13. 1. 

2007, s. 14) a celkové vyznění sice značí jistou excentričnost s travesti spojenou, avšak 

výsledný obraz je pozitivního rázu. 

Jediným problémem, s nímž se média ve spojitosti s travesti potýkají, jsou 

terminologické nejasnosti. Často dochází k polemickým záměnám travestitů za transvestity. 
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„Na programu bude koncert skupiny Úlet a velká transvestit show.“ (Bleskem, Blesk, 21. 10. 

1997) 

O tom, že travesti show je skutečně přijímáno bez předsudků a na trhu se etablovalo 

jako oblíbený druh „alternativní kultury“, svědčí i zvýšený výskyt tematických článků, které 

navíc v roce 2007 výrazně převládly v MF Dnes. 

 

Transsexualita, transsexuálové 

 Medializace transsexuality zaznamenala - při srovnání let 1997 a 2007 - výrazný 

posun. Za ním stojí převážně množství tematických textů, publikovaných v MF Dnes v roce 

2007, které se problematice transsexuality velmi podrobně věnovaly.  

 Přístup MF Dnes k tématu se dá považovat za zcela zásadní, neboť transsexualita, 

která byla dlouhou dobu „tabu“, je osvětlena z mnoha různých úhlů, vždy však neutrálně a 

nepředpojatě. „Transsexualita znamená spojení dvou zdravých kvalit - ženské psychicky a 

mužského těla anebo naopak (…) Duševní pohlaví nelze po narození nijak výrazně ovlivnit a 

transsexualitu léčit.“ (Chtějí být těmi, jimiž se cítí být, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3) 

 I v případě, že se o transsexualitě zmínil deník Blesk, jednalo se o články s neutrálním 

vyzněním. Ač měly samozřejmě charakter určité „senzace“, jejich obsah transsexuály nijak 

„nepoškozoval“, šlo o prostá konstatování. „Atletka ukončila kariéru a neplánuje závodit ani 

mezi muži, ačkoliv transsexuálové podle tři roky starých směrnic mezinárodního olympijského 

výboru smějí na Hrách startovat.“ (Z tyčkařky bude chlap, Blesk, 23. 11. 2007, s. 21) 

 Transsexualita byla tedy v MF Dnes koncepčně pojímána jako téma, s nímž je nutné 

veřejnost obeznámit. Problematice byl v roce 2007 věnován relativně velký prostor a vše bylo 

vysvětleno jak z hlediska medicínského, tak i z pohledu samotných transsexuálů.  

Ani v Blesku se v případě transsexuality neobjevily žádné „skandální“ a „šokující“ 

texty, veškeré publikované články byly neutrální a transsexualita nebyla zmiňována účelově. 

 

Kompletní mediální obraz transgenderu je samozřejmě výsledkem kontinuálního 

zobrazování všech subskupin, které do tohoto konceptu spadají. Po podrobném analyzování 

zvolených tištěných médii je možné říci, že ačkoliv se média často dopouštějí množství chyb 

(nejen terminologického rázu), díky nim translidé pozvolna pronikají do všeobecného 

povědomí. A cesta ustavení tématu jako společensky „zajímavého“, popř. hodnotného, 

očividně vede od bulvárního deníku k serioznímu.  

 



 

34 
 

Jak bylo řečeno v úvodu, Tereza Spencerová v roce 2000 zkonstatovala, že  téma 

transsexuality a transvestititismu je v médiích pojímáno jako senzace pro bulvární média a 

komerční televize. Ze zkoumaného materiálu je zřejmé, že v roce 2007 již byla situace 

odlišná.  

Transsexualita se stala v různých podobách plnohodnotným tématem v obsahu MF 

Dnes, bulvární deník Blesk oproti tomu publikoval výrazně nižší počet všech tematických 

textů. Transvestitismus se sice stále objevoval spíše v negativních kontextech, avšak bylo mu 

dáno mnohem méně prostoru než v roce 1997. 

Posun v medializace transgenderu je bezesporu viditelný a snad za dalších deset let již 

půjde o téma, jehož význam bude srovnatelný  s ostatními obsahy, které se v médiích objevují 

stále výrazně častěji.  

6. Resumé 
 Mediální obraz transgenderu a jeho postupné utváření zaznamenalo od roku 1997 

zásadní posun. Z tématu pro bulvární deník Blesk se pozvolna stal předmět zájmu deníku MF 

Dnes, který v mnoha článcích přinesl běžné veřejnosti cenné informace. Oproti tomu z obsahu 

Blesku články s trans-zaměřením téměř vymizely, což nasvědčuje tomu, že již nejde o 

mediální senzaci ani atrakci.  To naznačují i výsledky kvantitativní analýzy.  

Blesk v roce 1997 publikoval 21 tematicky zaměřených textů, MF dnes pouze 14. 

Situace se zcela obrátila o jedno desetiletí později, kdy se v roce 2007 v Blesku objevilo jen 

11 - pro výzkum relevantních - textů a v MF Dnes 42.  

Z výsledků kvalitativní analýzy je zase zřejmé, že ač jsou některé subskupiny 

transgenderu stále zobrazovány minimálně polemickým způsobem, většina jich je již - oproti 

minulým létům - pojímána seriozně. Ačkoliv je možné setkat se s tematickými texty, jejichž 

vyznění je výrazně negativní (transvestité), ty, které jsou neutrálního, popř. pozitivního 

(travestité, transsexuálové) charakteru, převažují. 
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7. Summary 
 There was an important move in the media picture of transgender and its gradual 

perception since 1997. Before that time the topic of transgender was prevalent primarily in 

tabloids, for example Blesk. But eventually the subject of transgender became an important 

one for MF Dnes - a serious newspaper - that afterwards brought a lot of publicly new and 

valuable information. In contrast  the articles about transorientation have nearly  disappeared 

from Blesk, which shows that it has not been a media sensation anymore. This has been 

proved by quantitative analysis. 

The Blesk newspaper published 21 thematically oriented texts in 1997, MF Dnes only 

14. The situation has completely changed 10 years later when there was only 11 research 

relevant texts in Blesk and in MF Dnes 42. 

From the results of the qualitative analysis is obvious that even if some subgroups of 

transgender are always talked about in a minimally polemic discussion way. Most of them- in 

contrary to past years - have been taken seriously. Although it is still possible to find the 

thematic texts which sound very negative (transvestits), those that are neutral or even positive 

(travestits and transsexuals) predominate. 
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9. Přílohy 
 

9. 1. Slovníček pojmů10 (řazeno abecedně) 

 

Androgynismus, androgyn 

Lidé, kteří nepůsobí ani jako ženy ani jako muži. 

 

Bigenderismus, bigender 

Osoba, která v sobě spojuje typické znaky obou pohlaví. 

 

Cross dressing, cross-dresser (také CD) 

Synonymní s transvestitismem (viz dále). 

 

Drag (DRessed As Girl) Queen, Drag King 

Využití typického oblečení spojeného s jedním genderem osobou s genderem opačným. Podle 

toho, převléká-li se muž za ženu, či žena za muže, se ustálila označení drag queen (muž za 

ženu) a drag king (žena za muže). Výrazy drag queen/drag king jsou v americkém pojetí 

vnímány synonymicky s „travesti show“. 

 

FtM, MtF 

Zkratky pocházející z angličtiny (Female to Male, Male to Female), které značí operativní 

změnu pohlaví (žena na muže, muž na ženu) 

 

Gender-bender 

Osoby, které v sobě spojují mužské a ženské rysy. 

 

Intersexualita, intersexuál 

Výskyt biologických znaků obou pohlaví u jednoho jedince. 

 

LGBT 

Zkratka vytvořená z počátečních písmen slov Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual.  

 

                                                
10 Čerpáno z Analýzy situace LGBT menšiny (viz Použitá literatura) a stránek http://vojta-nadjenka.ic.cz 
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Transgender, translidé 

Pojem, používaný pro osoby, které jakkoliv překračují hranice svého biologického pohlaví. 

Pro transgender osoby se také používá výraz „translidé“. 

 

Transsexualita, transsexuál 

Biologický muž se cítí být ženou a žena zase mužem. Transsexualita se řeší operativní změnou 

pohlaví. 

 

Transvestitismus, transvestita 

Sexuálně motivované převlékaní do oděvu opačného pohlaví. Příslušnost k vlastnímu pohlaví 

nebývá narušena. 

 

Travesti, travesti show, travestita (popř. „transka“) 

Parodické vystoupení, v němž muži napodobují ženy (zpravidla zpěvačky). Jedná se čistě o 

formu zábavy. Výraz „transka“ je v travesti prostředí běžně používán jako označení pro 

travestitou. 
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9. 2. Seznam článků zahrnutých do analýzy (abecedně) 

 

Anička „napsal“ Klausovi, Blesk, 23. 5. 2007, s. 3 

Až příliš živo je v noční Praze, Blesk, 18. 7. 1997, s. 3 

Bleskem, Blesk, 13. 3. 1997, s. 16 

Bleskem, Blesk, 2. 5. 1997, s. 11 

Bleskem, Blesk, 21. 10. 1997, s. 12 

Bojí se o život, Blesk, 21. 3. 2007, s. 9 

Boj proti AIDS s Janis Joplin, MF Dnes, 1. 12. 2007, s. 5  

Brazilským Sao Paulem pochodovaly 3 miliony gayů, MF Dnes, 12. 6. 2007, s. 6  

Concordia pořádá jedenadvacátý Funus bál, MF Dnes, 9. 2. 2007, s. 4  

Courtney Love prý nechce dostat Oscara, Blesk, 18. 2. 1997, s. 12 

ČT nově pro menšiny, Blesk, 5. 1. 2007, s. 4 

Děti, které se stýkají s pedofily, nejsou jen oběti, tvrdí lékařka, MF Dnes, 18. 11. 1997, s. 11 

Diety slavných: od Kořínkové k liposukci, Blesk, 7. 3. 2007, s. 16 

Disco Letná v novém, Blesk, 7. 9. 1997, s. 16 

Diskotéka vzplála za odplatu, Blesk, 26. 8. 1997, s. 7 

Divadlo zaplavilo Cheb, MF Dnes, 7. 9. 2007, s. 4  

Dnešní Romeo a Julie žijí ve Verona Beach, MF Dnes, 13. 3. 1997, s. 19 

Doplňkový průvodce výstavami, MF Dnes, 28. 2. 1997, s. 19 

Eddie Murphy jel s transvestitem, Blesk, 5. 5. 1997, s. 16 

Etgar Keret - mluvčí izraelské mládeže, MF Dnes, 28. 7. 2007, s. 39  

Eurovize? To už raději ne., MF Dnes, 19. 5. 2007, s. 11  

Eurovizi vyhrála Srbka, MF Dnes, 14. 5. 2007, s. 6  

ExVyvolený Pity se zamiloval, Blesk, 21. 9. 2007, s. 13 

Fotila, jak se její otec proměnil v ženu, MF Dnes, 7. 4. 2007, s. 1  

Galerie Velryba vystavuje fotografie Pavla Nádvorníka, MF Dnes, 1. 7. 1997, s. 5 

Hanáci víkend proslaví, MF Dnes, 23. 8. 2007, s. 4  

Holdtovy snímky jsou technicky nevalné. To nevadí…, MF Dnes, 30. 11. 2007, s. 5   

Hitler to měl rád perverzní, Blesk, 14. 2. 1997, s. 8 

Homosexuála nebo psa, Blesk, 1. 7. 1997, s. 16 

Hrušínský se v šatech necítí, Blesk, 14. 5. 1997, s. 11 

Hvězda šokovala Hollywood, Blesk, 15. 5. 1997, s. 16 

Cheb nabídne přehlídku Divadla jednoho herce, MF Dnes, 4. 9. 2007, s. 1  
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Cher se dotkla dna, Blesk, 1. 3. 1997, s. 12 

Chtějí být těmi, jimiž se cítí být, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3 

Imitátoři shání Václavák, Blesk, 31. 10. 1997, s. 11 

Jaromíre, podívej, svatební šaty Inně sluší, Blesk, 27. 9. 2007, s. 12 

Jejich střet změnil krasobruslení, MF Dnes, 16. 1. 2007, s. 6 

Kam na víkend, MF Dnes, 30. 11. 2007, s. 6  

Kam na víkend: tipy na zajímavé akce v kraji, MF Dnes, 17. 8. 2007, s. 5  

Kluci nepláčou, MF Dnes, 23. 7. 2007, s. 10  

Kriminálka Las Vegas V., Blesk, 19. 4. 2007, s. 22 

Kulturní tipy, MF Dnes, 30. 10. 2007, s. 5  

Kupfer znásilnil Shakespeara, Verdi unikl o vlásek, MF Dnes, 7. 3. 1997, s. 19 

Kylie Minoque - Když zpívá bohyně, MF Dnes, 3. 2. 2007, s. 3 

Kylie Minoque: Z princezny královnou, MF Dnes, 13. 1. 2007, s. 14  

Legendární italský divadelník Paolo Poli navštíví metropoli, MF Dnes, 9. 6. 1997, s. 5 

Leslie Ann chladnokrevně zastřelila dva policisty, Blesk, 18. 5. 1997, s. 48 

Lidské uši budou růst na myších, MF Dnes, 30. 7. 2007, s. 2  

Milenky ústavních činitelů oslnily na setkání svým šarmem, MF Dnes, 7. 2. 1997, s. 13 

Milovníci tance mají velký výběr, MF Dnes, 13. 1. 2007, s. 3  

Mirage lehla zcela popelem, Blesk, 25. 8. 1997, s. 5 

Mnoho mužských hormonů hrozí srdci, MF Dnes, 9. 6. 1997, s. 9 

Můj táta je ženská, MF Dnes, 21. 4. 2007, s. 1  

Muži a ženy mají jiný mozek. Ale odkdy?, MF Dnes, 27. 10. 2007, s. 9  

Muž a žena, to jsou někdy divná slova, divný blud, MF Dnes, 1. 2. 1997, s. 19 

Na špičkách nyní stojí muži, MF Dnes, 12. 5. 2007, s. 6  

Největší masopust v Evropě probíhá na ostrově Tenerife, MF Dnes, 11. 2. 1997, s. 10 

Některé tváře Ameriky, MF Dnes, 27. 1. 2007, s. 4 

Obdivuhodný boxer, MF Dnes, 11. 1. 2007, s. 10 

Pákistánka se oženila, vydávala se za muže, MF Dnes, 29. 5. 2007, s. 6 

Pedofil „bez tváře“ je za mřížemi, MF Dnes, 20. 10. 2007, s. 7  

Pět otázek k původu zmizelého „dítěte“, MF Dnes, 23. 5. 2007, s. 4 

Praha Očima: všestranného muzikanta Zdeňka Merty, MF Dnes, 9. 8. 1997, s. 2 

Přeměna pohlaví je drahá a složitá, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3 

San Francisko:Bohaté město plné chudých, MF Dnes, 20. 1. 2007, s. 10 

Sexuální obtěžování často ruší spánek slavných lidí, MF Dnes, 9. 9. 1997, s. 10 
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Susan Sarandon: Žárlit nemá cenu, Blesk, 30. 4. 2007, s. 9 

Teplý Tinky Winky a radar, MF Dnes, 5. 6. 2007, s. 10  

Transvestita nabízel sex, nakonec okradl cizince, Blesk, 17. 10. 2007, s. 8 

Travesty show nebo jazz, MF Dnes, 23. 10. 2007, s. 4  

Umění zpěvu a silikonového penisu, MF Dnes, 1. 3. 2007, s. 5  

Umírající labuť Maji Plisecké je nezapomenutelná, MF Dnes, 21. 2. 1997, s. 19 

„Vadila mi prsa“, říká šťastný muž, MF Dnes, 6. 3. 2007, s. 7 

„Vadily mi prsa“, říká šťastný muž - Když duše nectí pohlaví, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 3 

Viděno, slyšeno, Blesk, 22. 9. 1997, s. 11 

Viděno, slyšeno, Blesk, 24. 9. 1997, s. 12  

Volný čas, MF Dnes, 9. 3. 2007, s. 6  

Vrátím do škol disciplínu, říká polský ministr, MF Dnes, 13. 4. 2007, s. 2  

V Brně probojovali změnu pohlaví, MF Dnes, 5. 3. 2007, s. 1 

Wagnerová: Mahlera jsem zatím nevyužili, MF Dnes, 17. 1. 2007, s. 1  

Zajímá mě operace, Blesk, 14. 4. 1997, s. 9 

Zasmějte se s dívkou Blesku, Blesk, 7. 12. 2007, s. 23  

Znásilnil poradkyni transvestitů, Blesk, 17. 8. 1997, s. 6 

Z kluka děvče a nakonec chlap, Blesk, 16. 3. 1997, s. 48 

Z tyčkařky bude chlap!, Blesk, 23. 11. 2007, s. 21 

Z ženy muž - chaos na fakultě, Blesk, 25. 6. 1997, s. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


