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Oponentský posudok 

Bc. Alex Lorenzů. Nezávislá analýza systematického znevýhodňování transgender lidí 

v České republice [Systems of Transgender Oppression in the Czech Republic: An 

Independent Analysis]. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

humanitních studií, Katedra genderových studií, 2014. Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, 

Ph.D. 

Predložená diplomová práca skúma existujúce normatívne diskurzy o trans* identitách – 

najmä ich medicínsku podobu a jej dôsledky pre uchopovanie života trans* ľudí v Českej 

republike. Je svojho druhu vzdorovitým prehovorom alebo protidiskurzom a nárokuje si – 

sprostredkovane, prostredníctvom textovej produkcie – skúmať výskumníkov a výskumníčky 

„transsexuality“ najmä v ČR. A tak hoci detailne opisuje svoj postup, podrobne argumentuje 

a vyvracia presvedčenia formujúce súčasný český „transdiskurz“, prívlastok „nezávislosť“ 

v jej titule možno pochopiť skôr ako ironickú narážku na údajnú objektivitu medicínskeho 

vedenia/moci a prinajlepšom ako nezávislosť práve od tohto vládnuceho diskurzu. Práca 

„nezávislá“ rozhodne nie je, ako napokon nemôže byť v prípade, keď sa na konkrétnom 

mieste a v konkrétnej dobe politicky sporia zavedený expertný prístup na jednej a vynárajúci 

sa ľudsko-právny prístup na druhej strane a keď sa začína vytvárať vedenie budujúce zázemie 

pre druhý uvedený prístup (ktorého súčasťou predložená diplomová práca je). 

Práca má vysokú úroveň zo všetkých ohľadov – z výskumného, jazykového a potenciálne aj 

z perspektívy možného zásahu do ľudsko-právnej politiky trans*ľudí v Českej republike. Je 

rozdelená na dve časti. Najskôr analyzuje vysporadúvanie sa s „transsexualitou“ v medicíne a 

vede rozvíjanej v euroamerickom kontexte vôbec. V druhej časti kritiku rozvíjanú v prvej 

časti uplatňuje na konkrétnom materiáli definičnej a široko používanej publikácie 

Transsexualita: Diagnostika a léčba (2002) – túto časť považujem v práci za ťažiskovú. 

Tu predstavuje výsek z prestížneho diskurzu českej sexuológie a je cenná práve pre svoje 

detailné sledovanie diskurzívnych stratégií uplatňovaných autorkami a autormi analyzovanej 

publikácie. Pri ďalšom rozpracovaní práce (o ktorej publikovaní – či už v celku alebo 

v podobe jednotlivých článkov – nepochybujem a k nemu aj nabádam) by bolo dobré prácu 

rozšíriť o skúmanie podmienok možnosti vzniku a reprodukcie kritizovaného sexuologického 

vedenia. Práca presvedčivo poukazuje na očividné zlyhania v ČR uplatňovaného prístupu aj 

na rigidné postupy inštitúcií, neobjasňuje však dôvody tohto zlyhávania. Toto výskumné 

smerovanie nemusí byť pre autora práce závažné a objasnia ho ďalšie výskumníčky, ktoré sa 

dejinami českej sexuológie z rodového hľadiska zaoberajú (okrem vedúcej práce doc. Věry 

Sokolovej napríklad aj Dr. Kateřina Lišková). Preto, aby mohol byť komplex vedenia a moci 

pôsobiaci v regulovaní životov trans* ľudí v ČR dôkladne preskúmaný, je okrem kritiky 

textovej produkcie potrebná aj genealógia inštitúcií, (napríklad) etnografická kritika 

používaných medicínskych technológií atď. (Potom by bolo možné vyhnúť sa aj takému 

tvrdeniu ako je napríklad to, že nazahrnutie novších štúdií do knihy Transsexualita je 

„škandálnou manipuláciou diskurzu“ /s. 35/. Ako totiž možno manipulovať diskurz a prax, 

ktoré v konkrétnom národne vymedzenom kontexte nie sú artikulované?) 

Autor posudzuje analyzovanú publikáciu aj ďalšie pozoruhodné príklady trans* diskurzu 

(ktoré si vyberá pre ich rozporuplný – „progresívny“ a zároveň aj „spiatočnícky“ – charakter) 

podľa podrobne vypracovanej kritickej mriežky, teórií a termínov, ktoré vychádzajú 

z feministických vedných štúdií, queer a trans štúdií aj trans*aktivizmu. Vie zručne 

pomenovať nekritické binarity, dichotomizáciu, transmizogýniu a pod. Určite je zmysluplné 

analyzované články, knihy označiť z pohľadu vytvorenej mriežky za napr. transmizogýnne či 

rodovo binaristické, nie vždy je však zrejmé, čomu takéto označenia slúžia. Napr. kritika 
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Vodrážkových textov (s. 49 a ďalej) či „apendixu“ Linkovej publikovanom v Transsexualite 

(2002) v závere práce môže byť zase kritizovaná ako anachronická, nezvažujúca v dobe 

vytvorenia textov obiehajúce diskurzy a porovnávajúca ich inovatívnosť a dekonštruktívnosť 

voči dobovému milieu. (Tu by bolo zaujímavé sledovať recepciu týchto diskurzov v danej, 

hoci pomerne nedávnej, dobe.) 

Autor na viacerých miestach v negatívnom význame referuje na údajný „pozitivizmus“ 

existujúcej sexuológie. Akoby však počítal s tým, že pozitivizmus sa ako termín vysvetlí sám 

a nepotrebuje žiadny ďalší rozbor. Vo výklade síce cituje Fausto-Sterling tam, kde opisuje 

kritiku pozitivizmu a domnelej objektivity (s. 10), samotný „pozitivizmus“ ale zostáva 

nevysvetlený. Argumenty proti pozitivizmu by boli presvedčivejšie, keby bol pozitivizmus 

jasne zadefinovaný alebo opísaný.  

Chcem tiež upozorniť na možné nadinterpretovanie (minimálne nevysvetlené interpretovanie) 

roku 1989 ako zlomového momentu pre sexuológiu (s. 65), resp. na neobjasnenie potreby 

robiť záverečné tvrdenia o kontinuite „minulého režimu“ a súčasnosti (s. 125), pokiaľ v práci 

nebol objasnený vplyv sociálno-politického usporiadania štátu na sexuológiu ani pred rokom 

1989 ani po ňom. 

Z metodologického hľadiska považujem za vynikajúce zahrnutie tzv. aktivistického diskurzu, 

ktorý je v práci ako teoretický nástroj použitý na rozbor prevládajúceho medicínskeho 

diskurzu. V diskusii etiológie aj ďalej je veľmi vydarenou analýza strategického využívania 

istého typu biologického determinizmu a patologizácie, ktoré limitujú aktérstvo trans* ľudí a 

politizovateľnosť rodovej nespravodlivosti vôbec (napr. s. 86, ale aj inde).  

Z formálneho hľadiska by práci prospelo častejšie uvádzanie návestí pre čitateľky a čitateľov. 

Argumentácia v jednotlivých podkapitolách je podrobná a miestami je ťažké vidieť konkrétne 

analýzy a úvahy vo vzťahu k celku. V tomto by mohli napomôcť úvodné a záverečné odseky, 

ktoré by predosielali alebo sumarizovali napísané. Ďalej, autor v texte používa skratky, 

ktorých plný názov nie je pri prvom výskyte vždy uvedený. Toto pochopiteľne nie je problém 

pre čitateľskú verejnosť zorientovanú v skúmanej problematike, pre ostatných však áno. 

Občasné štýlové vybočenia v texte, ktorý sa inak usiluje byť preukaznou analýzou 

nekonzistentností, zavádzajúcich informácií a zlých súdov v jednom expertnom diskurze, 

znižuje potenciál textu presvedčiť o problematickosti českého sexuologického diskurzu 

o trans*ľuďoch práve producentky a producentov tohto diskurzu. V tomto type práce – 

záverečnej akademickej práce – to rozhodne nie je zásadný problém, ale vzhľadom na 

pravdepodobné ďalšie rozvíjanie textu práce do článkov a pôsobenie analýz vo verejnom 

diskurze upozorňujem na tento moment.  

Z filozofického hľadiska práca otvára potenciálne zaujímavú diskusiu o vlastníctve tela 

osobou. Zdá sa, že autor vlastníctvo stotožňuje s autonómnym rozhodovaním osôb, 

nezbavených základných ľudských práv (napr. práva na telesnú integritu). Voči takto 

interpretovanému pojmu nemožno z filozofického normatívneho a právneho hľadiska 

vonkoncom namietať. Ako však vyplýva aj zo samotnej analýzy, „vlastníctvo seba samého“ 

či „autonómia“ osoby nikdy nie sú úplné a výlučné, ale sú nesené a umožňované konkrétnymi 

sociálnymi a politickými inštitúciami. Z politicko-strategického (por. s. 20 – 21) aj z právneho 

hľadiska vlastníctvo tela osobou spochybniteľné nie je. Zároveň by však bolo zaujímavé 

sledovať spolupôsobenie uvedeného afirmatívneho politického trans* diskurzu a diskurzov 

individuálnej voľby jasne vymedzeného jednotlivca a k trans* subjektivite sa možno pokúsiť 

približovať aj prostredníctvom pojmov dekonštruujúcich liberalistické chápania vlastníctva 

ako bytostnej črty jednotlivcov (pozri novšie úvahy Judith Butler o koncepte 

„dispossession“). 



3 

 

Práca poskytuje jasné argumenty za potrebu zápasu za ľudské práva trans* ľudí a tiež jasne 

ukazuje to, že ľudské práva trans* ľudí sa systematicky na úrovni údajne pomáhajúcich 

inštitúcií porušujú. V českom kontexte je tiež jednou z prvých prác kritizujúcich cissexizmus 

a používajúcich tento termín. Anglická verzia práce je pripravená na to, aby sa zapojila do 

odborných a ľudsko-právnych, aktivistických diskusií na medzinárodnej úrovni. Je však 

dôležité aj to, aby jej tézy a argumentácia boli sprístupnené aj v českom jazyku a mali tak 

väčšiu možnosť zasiahnuť do diskusií v najrôznejších prostrediach (medicínske, aktivistické, 

právne, výskumné) aj v Českej republike.  

Prácu odporúčam na obhajobu a navrhujem ju hodnotiť stupňom 1. 

 

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. 

Praha, 7. 9. 2014 

 


