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Posudek na diplomovou práci Alexe Lorenzů:  

 
Nezávislá analýza systematického znevýhodňování 

transgender lidí v České republice 
 
 
 Předkládanou diplomovou práci Alexe Lorenzů na téma kritiky českého trans* 
diskurzu celkově hodnotím jako vynikající a mimořádně přínosnou. Jedná se o práci, která 
ve svém celku kombinuje vynikající prvky s lehce průměrnými aspekty, ale celkově je to 
práce nesmírně kvalitní a v mnoha aspektech nadstandardní. Předkládaná práce je 
výjimečná jak svým rozsahem a kompetentním zpracováním v anglickém jazyce, což u 
magisterských diplomových prací rozhodně nebývá zvykem, tak zejména teoretickým 
záběrem a analytickou hloubkou zpracování. Jsem přesvědčena, že touto závěrečnou 
prací autor nepřehlédnutelným způsobem demonstruje svůj akademický talent a 
potenciál, který doufám bude dále rozvíjet na doktorandské úrovni (doporučovala bych 
v zahraničí). Katedra GS i FHS mohou být podle mého názoru hrdé na to, že Alex 
Lorenzů bude jejich absolventem. Jako vedoucí práce se ve svém posudku zaměřím 
zejména na silné, pozitivní a pro čtenáře a komisi ne nutně viditelné aspekty práce a 
kritiku a polemiku přenechám oponentovi/oponentce práce. 

Zvolené téma práce, se kterým přišel sám diplomant, považuji za výtečné a 
inspirativní, i když se mu v poslední době v českém kontextu věnovalo či věnuje hned 
několik studentských prací a akademických studií (jež autor pečlivě a správně odkazuje a 
cituje). Jeho zviditelnění a výborné analytické zpracování v podání Alexe Lorenzů podle 
mého názoru představuje největší přínos celé práce, zdrojový materiál (publikaci 
Transsexualita: Diagnostika a léčba) a jeho výtečnou analýzu pak považuji za originální. 
Autor si dokázal najít neprobádané místo v české sociologii  sexuality a nabídnout 
originální přístup k jinak již poměrně probádaným a popsaným tématům institucionální 
kontroly a mocenských vztahů v českém lékařském sexuologickém diskurzu a prostředí, 
autoritativního vědění a vztahu státu k trans* lidem, jejich pozici ve společnosti a jejich 
neustále zpochybňovaným lidským a občanským právům.  

Práce Alexe Lorenze je prací velmi solidní a dobře připravenou, která se vyznačuje 
jasnou a konsistentní strukturou; vhodně zvolenými a přehledně představenými 
výzkumnými otázkami a hlavními argumenty; adekvátně a v mnoha aspektech skvěle 
zpracovanou teoreticko-koncepční částí; a vynikající empirickou částí, založenou na 
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kompetentně zvládnuté metodologii diskurzivní analýzy a důkladně zpracovanou 
genderovou analýzou vybraného textu a jeho kontextu (nicméně, práce v podstatě není 
rozdělená na teoretickou a empirickou, jak bývá zvykem, ale úspěšně kombinuje různé 
strukturální aspekty do jednoho celku, čímž se opět vymyká ostatním studentským 
pracím). Výborné je též formální zpracování práce, jež se vyznačuje vysokou kulturou 
psaného projevu a argumentace, čistou a čtivou stylistikou, a pečlivou gramatickou i 
odkazovou úpravou (opětovně mě to nutí připomenout, že práce je psaná anglicky!). 
V práci se neobjevují redundantní formulace, což svědčí o dobré struktuře textu a 
schopnosti autora udržet jeho plynulost v rámci celé práce.  

Po celou dobu výzkumu i samotného psaní pracoval autor velmi iniciativně a 
samostatně. Jeho přístup k výzkumu i psaní práce, pracovní nasazení a celkové tempo 
práce je třeba ocenit jako příkladné a jednoznačně nadstandardní. (Alex Lorenzů končí 
jako jeden z mála studujících své magisterské studium přesně za dva roky). Autor 
pracoval velmi důkladně a svědomitě, vždy se snažil řídit kritickými komentáři a poctivě je 
zapracovat. V průběhu posledních měsíců jsem viděla zhruba tři až čtyři téměř hotové 
drafty práce, jež se neustálým přepisováním systematicky zlepšovaly. Vzhledem k tomu, 
že komise a čtenářstvo vidí až finální produkt práce, jako vedoucí práce bych tedy ráda 
zmínila a vyzdvihla také nemalý posun, kterým práce od svých počátků k odevzdanému 
výsledku prošla. 

Předkládaná diplomová práce stojí na skvěle zvládnutých a výborně zpracovaných 
inspirativních argumentech a konceptech současné (zejména anglo-saské!) feministické a 
queer teorie, které práci dodávají váhu, a řadí ji k polemickým a inspirativním 
akademickým příspěvkům. Autor v práci ukazuje výjimečnou erudici a rozsah znalosti 
odborné literatury, jež směle konkuruje i mnoha disertačním pracím v českém 
akademickém prostředí. Navíc,  na rozdíl od jiných bakalářských a magisterských prací, 
jež jsou založeny na genderové analýze a feministických teoriích, je tato práce 
ostentativně nevyčleňuje v samostatné kapitole či pasáži, ale téměř neviditelně, ale o to 
samozřejměji, s nimi teoreticky i analyticky pracuje v průběhu celé práce.  

Jak jsem již zmínila, práce je velmi čtivá, což je zejména pro diskurzivní práce 
tohoto typu velmi důležitou součástí přitažlivosti a srozumitelnosti pro méně zasvěcené 
čtenáře či širší publikum. Autor se, podle mého názoru úspěšně, snaží přiblížit čtenáři 
atmosféru společnosti a institucí, jež analyzuje, k „zatažení“ čtenáře „do děje“ (tj. do 
situace porušování lidských práv trans* lidí prostřednictvím diskurzu a institucionální 
kontroly), k jeho či její aktivní (spolu)účasti na interpretaci a analýze představených zdrojů 
a argumentů. V tomto ohledu, v neustálé reflexi vlastního vkladu, v pozicionalitě 
subjektivity, se kterou autor do projektu vstoupil a zpracovává ho, se velmi výrazně 
projevuje feministický přístup bez toho, aniž by na něj autor musel při každé zmínce 
upozorňovat a odvolávat se na něj. Na druhou stranu je možné (spíše pravděpodobné), 
že přes všechnu autorovu snahu není úplně jednoduché se v práci orientovat, zejména 
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proto, že pracuje s náročnými teoretickými a filozofickými argumenty a vyžaduje tak 
alespoň obecnou znalost předkládaného kontextu a v neposlední řadě čtenářovu ochotu 
udržet aktivní pozornost při sledování a spojování všech detailů, které práce obsahuje. 
V tomto ohledu stále vidím prostor ke zlepšení práce ve smyslu srozumitelnosti, jasnější 
návaznosti sledu argumentů a jejich důsledků – zejména při propojování a tudíž naraci 
„zásadních“ argumentů a „banálních“ detailů. To ale samozřejmě není jednoduché a 
hlavně to vyžaduje velkou časovou investici, která překračuje běžný časový rámec pro 
psaní diplomových prací.  

Dalším slabším aspektem práce, který by jistě zasluhoval vysvětlení a diskusi 
v rámci obhajoby je samotný název práce, jež mě nejprve rozesmál jako výsostně a trefně 
ironický, ale vzhledem k tomu, že jej autor v práci nijak nekomentuje a nevysvětluje, tak je 
dle mého názoru třeba otázku „nezávislosti“ předkládané analýzy u obhajoby probrat. 
Autor práce je natolik teoreticky kompetentní a analyticky vnímavý, že mu musí být jasné, 
jak zatížený tento název je a nemůže ho myslet vážně. V publikované verzi by si tento 
název bez uvozovek a vysvětlení jistě nedovolil, otázka tedy zůstává, proč tak činí u této 
práce. Jsem přesvědčená, že inspirace vychází z anglického konceptu „independent 
scholar“, čímž autor naznačuje svou „nezávislost“ a odstup od institucionalizované 
vědecké půdy a diskurzu, nicméně nejsem si jistá, že tento modifikátor produktivně 
funguje v kontextu názvu předkládané práce. Naopak, jeho použití bez vysvětlení zavání 
lehce arogantním tónem, což je jistě nechtěné a práci to zcela zbytečně škodí. 
  
Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou empirickou, koncepční a argumentační 
mimořádnou a vynikající kvalitu předložené práce a přesvědčení, že po určitých úpravách 
je práce zcela jasně vhodná a přínosná pro publikování. Podle mého názoru se jedná o 
originální a důkladně zpracovanou práci, která neobsahuje žádné zásadní nedostatky. 
Celkově tedy práci hodnotím jako vynikající, jednoznačně ji doporučuji k obhajobě 
a jako výchozí známku pro obhajobu navrhuji známku výborně.  
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