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Résumé
The title of this paper is: Current feminist discussions: transgender

phenomenon in the context of the writing of Judith Butler. The author of the 

paper concentrates on a discussion of selected terms from Butlerian terminology

- such as subversion and agency in the context of the lived experience and 

agency of transgenders. In a broader context, feminist theories are taken into 

account in respect to these terms as well. Can transgender perspectives be used 

as a useful and inspirational contribution? Can agency of transgenders challenge 

feminist thought in any sense? What is the role of Butler's thought in relation to 

effective feminist action? Having introduced the theoretical framings and critical 

discussion of important terms of Butler's theory in the first chapter, the author 

continues in discussing the strategy of subversion in the context of 

transgenderism in the second chapter. Both discussions are brought together in 

the third part of the paper, focusing on a qualitative research completed in 

Prague in 2003. The author concludes that certain challenges and inspirations 

arise when studying the transgender phenomenon and that the theory of Judith 

Butler can be used as an effective (feminist) tool. However, there should be a 

closer cooperation between feminist and transgender community in order to 

elaborate on concepts useful for successful change of gender biased society.
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Abstrakt
Téma této práce zní: Současné feministické diskuse: fenomén transgender 

kontextu myslení Judith Butler. Autorka se zaměřuje na diskusi vybraných 

pojmů z butlerovské teorie - subverse a jednání/agency ve vztahu ke 

zkušenosti a chování transgenderů a v obecnějším rámci ve vztahu 

k feministické teorii jako takové. Představují tito lidé výzvu a inspiraci 

nejen pro majoritní společnost, ale i pro feministické teorie? Jsou teorie 

Butler obecně užitečné v přemýšlení o feministické politice a jednání? Od 

teoretických rámců věnujících se vybraným pojmům z myšlení Judith 

Butler, kterou považuje za přední kontroverzní myslitelku současných 

feministických teorií, se autorka posouvá k představení problematiky 

transgenderismu a diskutuje v teoretické rovině možný potenciál 

subversivní strategie jako strategie účinné změny stávajícího genderového 

pořádku. Oba rámce ve třetí části práce vztahuje k vlastnímu výzkumu 

transgender komunity v Praze. Ukazuje se, že propojení butlerovských 

koncepcí může v žité zkušenosti transgenderů fungovat, a že jejich jednání 

lze vnímat jako inspirativní, zůstává otázkou, nakolik je takové jednání 

dobrovolně zvolené a nakolik je vlastně jediné možné. Diskuse 

teoretických konceptů ve vztahu k žité zkušenosti přináší obtíže, dialog 

mezi transgender a feministickou komunitou, potažmo majoritní 

společností, lze ale považovat za vzájemně obohacující.
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Úvod

„... změna a alternování je součástí samotného performativního procesu..."1

[Butler 1995: 134]

V roce 1990 Judith Butler napsala: „Současné feministické diskuse o 

významu termínu gender vyvolávají zas a znovu určité obtíže, jako kdyby snad 

nejasný význam tohoto pojmu mohl vyústit v selhání celého feminismu." [Butler 

1990: ix] Od té doby došlo v akademické i aktivistické obci k mnoha diskusím 

ohledně významu genderu, jeho roli ve společnosti i o podstatě samotného 

feminismu. Mnoho podstatných a základních otázek se vyřešilo. Stejně jako jich 

hodně přibylo. Jedním z nových problémů se stalo samotné myšlení Butler.

Tématem této diplomové práce je diskuse kontroverzního myšlení Judith 

Butler ve vztahu k fenoménu „transgender" a v obecnější rovině ve vztahu 

k feminismu jako takovému. Dalo by se říct, že tato práce je o problémech, 

které jsou, podle mého názoru, aktuální v současném feministickém, ale i šířeji 

sociálně - vědním myšlení. Na mysli mám především problematické spojení 

termínů identita, jednání/agency2, gender a subverse a s tím spojené tázání se 

po povaze politické angažovanosti a jednání pro/proti stávající/mu řád/u, 

odkazování na politiku parodie jako na rolovou politiku účinného jednání a 

efektivní změny. S tím je spojené tázání po vztahu feministické a tzv. queer 

teorie. Představují transgendeři výzvu a dynamického partnera pro diskuse 

současných feministických teorií, ale i majoritní společnosti?

Otázka identity byla, je a bude pro feminismus zásadní. Je obtížné říci, zda 

pojem identity procházel změnami díky historickým proměnám a tak i 

proměnám feministických teorií samotných, anebo zda pohled na otázku identity 

znamenal onen prvotní impuls, díky němuž se feministické teorie 

transformovaly a transformují. S možnou subversi samozřejmě souvisí i otázka 

po samotném jednajícím subjektu, respektive po jednání/agency, kterou tento 

subjekt vykonává. Je velmi těžké oddělit tyto věci od sebe, protože při debatě o 

genderu narazíme zákonitě na pojetí subjektu a jednání/agency, a pokud 

sledujeme myšlenku z feministických pozic, ptáme se na možné změny

1 Tuto a všechny další citace z anglických knih uvedených v textu přeložila autorka této práce.
2 Pojem agency překládám jako jednání, ale protože je  jeho význam širší a specifický, nechávám vždy i 
anglický originál za lomítkem.
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sociálního pořádku a narážíme na pojem subverse. S ním pak znovu přichází na 

scénu transgendeři a zde je na místě otázka - jak na tuto scénu přichází? Jakou 

roli na ní hrají, hrají-li vůbec nějakou?

Jsem si vědoma složitosti uvedených konceptů a nemožnosti jejich 

vyčerpávající analýzy v práci tohoto typu. Proto volím jeden směr ubírání textu 

a konkrétní orientační skupinu (transgendeři), k níž se budu vztahovat. Věnovat 

se tak budu tématu sociální transformace jako změny z pohledu kontroverzní 

feministické badatelky Judith Butler, prozkoumání toho, zda-li subverse může 

být účinným jednáním a jakou roli v takovém pojetí mohou hrát lidé, kteří se 

nazývají transgendeři. Zajímá mě, jak vypadá dialog mezi důležitou 

představitelkou současného feministického myšlení i konkrétní žitou zkušeností 

lidí, kteří stojí na piedestálu všech možných genderových badatelů/lek. Své 

teoretické závěry doplňuji zjištěními z výzkumu, který jsem uskutečnila 

v komunitě českých transgenderů na jaře roku 2003.

Text, který máte v rukou, jsem se rozhodla napsat na základě svého 

dlouhodobého zájmu o konstruování mužství a ženství ve společnosti. Lidé, kteří 

svým chováním nespadají do tradičně vnímaných škatulek „správný muž" a 

„správná žena", znamenají pro toto konstruování a pro majoritní heterosexuální 

společnost výzvu i ohrožení. Na jedné straně ji nutí neustále se znovu 

kontrolovat, čímž jí paradoxně pomáhají v kontinuálním sebe-ustavování, na 

straně druhé nabízí svými životy obrovskou inspiraci a výzvu, jíž je v současné 

době třeba věnovat pozornost. Myslím si, že mezi lidmi, kteří nežijí podle 

apriorních pravidel utváření maskulinní a femininní identity, a majoritní 

heterosexuální společností je ve skutečnosti více podobností než rozdílů.

Transgendeři jsou v moderní západní společnosti vydělováni na okraj, 

potýkají se s obrovskými životními problémy a přesto většinou nepolevují ve 

svém boji za různost a neohraničenost genderových projevů. Navíc je 

transgenderismus obvykle vnímán jako individuální „problém" jedince, zatímco 

by bylo nutné zasadit tento jev do celkového kulturně - sociálního kontextu 

fungování genderu ve společnosti, abychom viděli, co vlastně tito lidé porušují. 

Nelze zkoumat odděleně transgendery samotné, ale jejich budování 

maskulinních, femininních či transgresivních genderových identit lze naopak 

pokládat za odraz společenských pravidel, mechanismů, tlaků, sankcí, ale i 

odměn a privilegií, těch samých pravidel, která produkují vysoce konvenční 

muže a ženy [Bem 1993]. Stejně jako se mohou transgendeři ptát, co pro ně
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znamená společnost, mohou se genderově konformní lidé ptát, co vlastně 

znamená transgenderismus pro celou společnost, pro ně samotné a specificky, 

pro feministickou komunitu? Myslím proto, že zaměření pozornosti na tento 

dialog může odhalit společenské mechanismy, principy a regule, které jsou vždy 

latentné či manifestně přítomné při utváření genderových identit obecně.

Musím nicméně podotknout, že transgendery beru v této práci spíše jako 

orientační bod a ne jako stěžejní téma. Rozhodla jsem se zaměřit pozornost i na 

teoretická východiska současného feminismu, a to zejména ty, která jsou 

kontroverzní a pro tematizaci fenoménu transgender zásadní. A protože 

považuji Butler za přední osobnost současného feministického myšlení, i 

klasičku queer teorií, obracím se k jejímu dílu, respektive vybraným relevantním 

pasažím. Transgenderům je často připisován potenciál účinné změny stávajícího 

genderového pořádku, a to zejména strategie subverse, tedy narušování řádu 

zevnitř. Butler je zase, a nejen v akademických kruzích, vnímána jako stěžejní 

osobnost tematizování tohoto konceptu v kontextu feministických teorií (i když 

bychom s tím mohli samozřejmě polemizovat). Myslím, že chybí dialog mezi 

těmito dvěma konkrétními póly, i když se na první pohled může zdát, že queer 

studia jednoznačně patří do feministického myšlení. Samozřejmě, o naprosté 

oddělenosti nelze určitě hovořit, nicméně jsou tu jisté rozdíly a viditelně odlišné 

motivy. Butlerovské teorie jsou navíc často vnímány poměrně vytržené 

z kontextu, stojící ve svém abstraktním světě a i když teoreticky fundované, 

není jasné, zda-li se vůbec dají v praktickém životě uplatnit. I toto byl jeden 

z hnacích motorů, při volbě tématu mé diplomové práce. Lze využít butlerovské 

teorie utváření genderu v praxi?

Celkově je práce členěna na tři základní části, které mezi sebou navzájem 

korespondují a takto propojené jsou poměrně netradiční a ojedinělé (je možné 

setkat se s pracemi tematizujícími čistě dílo Butler, či výzkumy o 

transgenderech bez vztahu k feministické butlerovské teorii). Myslím ale, že 

právě tato propojenost teoretického feministického myšlení s hlavními koncepty 

queer studií a v konečné fázi vztažení k výzkumu je něco, co dosud v odborné 

literatuře není dostatečně zastoupeno. Dialog mezi feministickou teorií a queer 

teorií znatelně chybí, ačkoli se z něj může rodit inspirace pro účinné jednání 

všech aktérů.

V první části tohoto textu vymezuji téma a diskutuji nejdůležitější 

koncepty butlerovského přístupu v kontextu feminismu obecně. Není mým cílem
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podrobně zhodnotit dílo této autorky, ale spíše upozornit na momenty a 

koncepty, které vnesla do feministických teorií. Jaké dopady tyto koncepty 

měly? Jak je možné se k nim z feministického pohledu vztahovat? Jakou roli pak 

sehrálo otevření tématu queer studií ve vztahu k feminismu? Lze považovat 

Butler za klasičku tématu transgender?

Ve druhé části se nechávám inspirovat butlerovským přístupem a věnuji 

se specificky fenoménu transgender a obecněji queer teoriím. Rozhodla jsem se 

sledovat tuto linii ze dvou důvodů. Předně, pro snazší vnímání textu se držím 

podobného postupu, jaký zastává Butler (a sice od obecnějších feministických 

otázek postupuje k fenoménu transgender a queer studiím), za druhé vidím 

v tomto sledu přirozenou gradaci textu ústícího k sekundární analýze 

výzkumných dat. K té se dostávám ve třetí, poslední části práce.

Na základě znalostí z předchozích dvou částí můžeme lépe nahlédnout do 

dění české transkomunity, respektive pokusit se uchopit strategie lidí, kteří se 

ve svých životech nejen potýkali s explicitním řešením genderové identity, ale 

kteří byli/jsou aktivní v české transkomunitě. Data, která jsem měla možnost 

sesbírat, jsou v českém kontextu poměrně ojedinělá, a žádný podobný výzkum 

se do dnešní doby neuskutečnil. Je otázkou, zdali je to dobře nebo špatně. 

Nekonečné „drancování" transkomunity může totiž kromě upozornění na 

nerovné a diskriminující praktiky majoritní společnosti snadno vést k efektu 

nadšení-zapomenutí, kdy se zkoumaní lidé mohou cítit spíše zneužiti než 

podpořeni. Na jejich každodenní životy ale potom tato nová poznání nemají 

žádný vliv (míněno například v podobě antidiskriminačních opatření či přijetí 

majoritní společností).

Celý text není výzkumnou prací par excellance. Zároveň si nenárokuji čistě 

teoretický rámec. Užitečnost zvoleného postupu vidím právě v odpovědnosti 

k teoretickému i empirickému zázemí a to i ve smyslu většího propojování či 

rozšiřování oborů (filosofické tázání po existenci subjektu, sociologické vnímání 

každodenního utváření identit jako významného fenoménu apod.). 

Transgenderismus tak můžeme vnímat sociologickýma očima jako společenský 

jev, který nenechává majoritní společnost v klidu, filosoficky se pak můžeme 

ptát, jaký význam mají kategorie mužství a ženství obecně. Rozdělování oborů 

je vždycky problém a definovat, kde jeden končí a druhý začíná, je obtížné. 

Existují totiž i takové přístupy, jako je politická filosofie či sociologická teorie, a 

bylo by jenom překážkou, kdyby jeden s druhým nekomunikoval. Kam bychom
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v takové případě řadili tematizování konceptů, jako jsou jednání/agency - 

subverse - identita? I proto jsem zařadila do práce krátké pojednání o vztahu 

velmi podobných teorii „doing", které se ale formovaly v rámci jiných disciplín.

Shrnu-li tedy cíle a otázky této práce, zajímá mě, jak vypadá dialog mezi 

feministickou komunitou, respektive teoretičkou feminismu Judith Butler a 

transgender komunitou a jejími praktikami. Ptám se, (1) jak vypadá 

feministické politické jednání ve snaze transformace společnosti v perspektivě 

Judith Butler a je-li subverse skutečně účinným nástrojem, a (2) jakou roli hrají 

v tomto teoretizování transgendeři? Jsou, a pokud ano, proč, pro nás důležití? 

Představují výzvu či inspiraci jak pro majoritní společnost, tak pro feministickou 

politiku?

Tuto práci jsem psala ve snaze propojit myšlenky a přístupy, které jsou 

diskutované nejen v odborných akademických kruzích či na happeninzích 

aktivistů, ale které také zajímají mě osobně. V práci se samozřejmě zobrazuje 

subjektivní postoj autora/ky, je proto nutné ji jako dílo jednoho člověka také 

číst. Jako autorka vystupuji z feministických pozic a mým osobním přístupem ke 

světu je vnímání věcí skrze teorie „doing". Tedy ne jako statické entity a stabilní 

kategorie, ale jako utvářené a vyjednávané identity, které nicméně musí žít 

v určitých rámcích a mocensky strukturovaných prostorech. Od obecných otázek 

konstruovanosti mužství a ženství, které řešíme všichni - byť třeba nevědomě - 

každý den, jsem se chtěla posunout ke kritice teoretických modelů těchto 

situací. Zároveň ale respektuji plně žité zkušenosti lidí, o nichž teoretizujeme. 

Ráda bych proto, aby tato práce byla užitečná nejen akademickému publiku, ale 

třeba také aktivistům a aktivistkám.
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Vymezení perspektivy a definice

Naturalismus versus konstruktivismus

Ve společenských vědách západní společnosti po 2. světové válce 

existovalo mnoho názorových proudů skrze něž se lidé pokoušeli tematizovat 

vztah mezi přírodou a kulturou, nebo-li povahu přirozenosti. Podívejme se 

podrobněji na dva z těchto přístupů, které jsou relevantní pro ukotvení této 

práce. Protože je tento text zaměřený na tematizaci feministických přístupů, 

budu nadále vztahovat oba přístupy konkrétně ke vnímání přirozenosti muže a 

ženy. První přístupem, který se věnuje tematizování toho, co muže dělá 

maskulinním a ženu femininní (případně obráceně), je naturalistický nebo-li 

biologicky esencializující přístup - zastávaný například sociobiologií a prenatální 

hormonální teorií [Bem 1993: 24]. Tento přístup vysvětluje rozdíly i samotnou 

přirozenost muže a ženy pomocí biologie a z ní údajně vyplývajících znaků, tedy 

biologickou determinací [Herdt 1993: 52]. Podle tohoto pojetí jsou veškeré jevy 

spojené s chováním a vlastnostmi mužů a žen, jejich „sociální pohlaví", odvislé 

od jejich biologické podstaty, která je přirozená a neměnná. Vlastnosti obvykle 

spojované se ženou jako důraz na city, emoce a intuici, bezprostřednost, 

oddanost a umění trpět a s muži pak naopak racionalita, objektivita, schopnost 

vládnout a logicky myslet, přímo vyplývají z rozdílné biologické přirozenosti 

mužů a žen. Tento ideový proud rovněž považuje za samozřejmé, že se 

maskulinita a femininita vzájemně vylučují, že jsou binárními stranami jedné 

mince a podle toho se také celá společnost musí strukturovat, respektive proto 

je společnost strukturována tak, jak je. Vodochodský uvádí, že „síla 

sociobiologizujících teorií a jejich rétoriky spočívá v tom, že to, co říkají, se do 

značné míry kryje s každodenní zkušeností mnoha lidí." [Vodochodský 1999: 

10] I když z toho nemusíme být nadšeni, věci jednoduše jsou tak, jak je 

sociobiologie popisuje. Nicméně otázkou zůstává, zda „pokud chceme něco 

vysvětlit určitým způsobem a vezmeme-li v potaz, nebo jsme schopni vidět 

pouze ty důkazy, které toto vysvětlení podporují, se nám to nakonec vždy 

nepodaří, přestože příčina může být v něčem úplně jiném." [tamtéž: 10] 

Tendenčnost sociobiologie hledat pouze takové důkazy, které podporují 

příslušné hypotézy, kritizuje například i Sandra Bem [1993]. K této
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problematice se vrátím ještě v souvislosti v výkladem genderové polarizace 

v druhé části textu.

Druhým přístupem snažícím se o pochopení toho, co znamená být mužem 

či ženou, je myšlenkový proud šedesátých let 20. století zvaný 

konstruktivismus, případně sociální konstruktivismus. Tento směr pojímá 

sociální realitu - a pojmy muž, žena, maskulinita, femininita - jako sociální 

konstrukty, jejichž utváření je pro pochopení významu nutné analyzovat. 

Dovolím si krátké zastavení u samotného pojmu konstruktivismus. V průběhu 

minulých desetiletí se toto slovo skloňovalo ve všech pádech, přidával a ubíral 

se termín sociální [Sismondo 1993], diskutovalo se o podobách a hloubce 

konstruktivismu a vyčlenilo se několik proudů podle radikálnosti přístupu 

k utváření realitě světa.3 Můžeme tak zaregistrovat radikálnější verzi 

konstruktivismu, reprezentovanou například etnometodologií (či fenomenologií), 

která nepřijímá existenci nějakého vnějšího světa (přirozeného, neměnného), 

ale považuje veškeré reality za výsledky naší konstrukce a ne naší reakce na ně. 

Na první pohled by do této kategorie patřila i celá plejáda filosofů/sociologů, 

kteří například zpochybňují materialitu těla jako výchozí bod pro utváření 

genderu, ale i tu považují za (často diskursivně) utvářenou. Jak uvidíme, nelze 

vnímat filosofku Judith Butler, které je tato práce do velké míry zasvěcená, jako 

představitelku této radikální filosofické kategorie, ačkoli ji mnozí tuto radikalitu 

připisují. Sama Butler ale jasně říká: „Stejně jako není materialita uchopitelná a 

dostupná bez diskursivních prostředků, nemůže žádný diskurs cele uchopit onu 

dřívější materialitu. Tvrdit, že tělo je stále unikající referent, není to samé jako 

říkat, že je vždy a pořád konstruováno. V jistém smyslu je to v podstatě tvrdím, 

že existuje jistý limit konstruovanosti, jako by bylo místo, kde konstruování 

nutně narazí na své limity." [Butler in Meijer, Prins 1998: 278]

Mírnější (i známější) verzí konstruktivismu je potom pojetí reprezentované 

Bergerem a Luckmannem [1999]. Tito autoři říkají, že „lidský organismus je od 

okamžiku narození neustále podroben společensky determinovanému vlivu" 

[Berger, Luckmann 1999: 52]. Nepopírají, že vývoj člověka je fyzicky omezen, 

nicméně tvrdí, že organismus vykazuje nesmírnou tvárnost a lidství je socio - 

kulturně proměnlivé [tamtéž: 52]. Jinými slovy „neexistuje žádná lidská 

přirozenost ve smyslu biologicky daného základu, určujícího různorodost socio -

3 Srovnej např. Sismondo, S. 1993. „Some Social Constructions.“ Social Studies o f  Science. 23(3): 515 -553. či 
Kabele, J. 1996. Sociální konstruktivismus. Sociologický časopis 23 (3): 317 -337.
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kulturních formací." Autoři nepopírají biologickou vybavenost člověka, označují 

ale jeho vztah s prostředím jako „otevřenost ke světu". Člověk si dle Bergera a 

Luckmanna svou přirozenost buduje, „vytváří si sám sebe" [tamtéž: 52]. 

Podobný názor zastává Monika Wittig, jež tvrdí, že „přirozenost je ve své 

podstatě idea" [Fafejta 2000/2001: 811], nebo-li že přirozenost není dána 

přirozeností, ale tím, co si pod přirozeností představujeme.

Tento přístup tedy rozdíly mezi pohlavími nepopírá, zdůrazňuje ale, že 

maskulinita a femininita nejsou biologicky dané, ale sociálně zkonstruované. 

Významy, vlastnosti, chování apod. spojované obvykle s tím kterým biologickým 

pohlavím nejsou nic jiného než sociální konstrukty, tj. v čase a prostoru se 

měnící role/identity, které jedinec díky socializačnímu procesu přijímá a 

internalizuje. Tyto významy pak můžeme označit termínem gender.

Můj postoj zde je shodný se slovy sociologa Fafejty [2004] - „umírněně 

radikální". Stejně jako Butler nemohu souhlasit s absolutně danou biologickou 

podstatou existující někde mimo nás, na druhou stranu respektuji materialitu 

(konkrétně těla například), která vstupuje do hry utváření reality jako 

rovnocenný partner a ne jako „pouhý" diskurs. Souhlasím tak s již zmiňovaným 

Fafejtou, že „vše, co je spojeno s člověkem ve společnosti, je do značné míry 

sociálně konstruováno a nakonec ani nelze oddělit konstruované od 

přirozeného, stanovit přesné hranice mezi sociálním a biologickým" [Fafejta 

2004: 13]. Jinými slovy, umírněně respektuji limity konstruovanosti (biologické 

tělo), ale radikálně odmítám přijímat přívlastek „biologický" jako neměnnou 

podstatu. „Smysluplný sociální objekt je utvářen representací, materiální ale 

ne." [Sismondo, 1993: 539]

Gender a jeho historické ustavování -  od esence k dekonstrukci

V této práci se věnuji jedné z nejkontroverznějších osob v historii 

feminismu - Judith Butler a jejímu dialogu s transgender 

komunitou/fenoménem. I když je otázka jak chápat gender a transgender 

v podstatě stěžejním momentem celé práce, považuji pro snazší orientaci za 

užitečné seznámit se stručně s historickým vývojem pojmu gender 

v samostatné podkapitole.
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Termín gender pochází z řeckého slova gens (znamenající rod) a bývá 

často vysvětlováno jako „sociální pohlaví, neboli na rozdíl od pohlaví 

biologického, sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování 

spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností" 

[Oakley 2000: 11]. Taková definice v sobě skrývá předpoklad, že existuje 

neměnné a dané biologické pohlaví, které je buď ženské anebo mužské a 

k němuž gender představuje jakýsi sociální ekvivalent.

Pojem gender se stal významným v sedmdesátých letech 20. století jako 

nová analytická kategorie k uchopování a tematizování toho, co znamená být 

mužem a ženou, respektive maskulinní/m a femininní/m. „Rozlišení rodu od 

pohlaví bylo namířené proti tzv. biologickému determinismu, tj. proti názoru, že 

být ženou či mužem je biologická danost." [Szapuová 1998: 33] Feministické 

myšlení se od počátku potýkalo s tím, kde začíná a kde končí, popřípadě 

existuje-li vůbec nějaká esenciální, tj. biologicky ukotvená charakteristika 

mužství či ženství. Původní názor liberálních feministek, které chtěly upozornit 

na stejnost muže a ženy, tj. na jejich „společné lidství" [jak říká Lloyd „...člověk 

jako osoba transcenduje samotný rod...", Lloyd 1998: 21] a který vycházel 

z Platonovy myšlenky o jedné duši, byl v sedmdesátých letech vystřídán tzv. 

politikou diference. Idea společného lidství totiž v podstatě znamenala to, že „se 

reálné rozdíly mezi pohlavími subsumují pod údajně neutrální, ve skutečnosti 

však mužské vzory" [Lloyd 1998: 22]. V sedmdesátých letech nastupuje nový 

proud, který se snaží zohlednit konkrétní životní zkušenosti žen, vycházejíce 

přitom především z jejich biologické schopnosti otěhotnět. Důsledné rozlišování 

mezi genderem a pohlavím se zakládalo na představě, že gender je určitý 

sociální konstrukt, který nicméně vychází z biologické podmíněnosti [Lloyd 

1998: 22]. Tento přístup se tedy stále zakládal na určitém společném 

předpokladu toho, co to znamená být ženou a z dnešního pohledu bývá velmi 

často kritizován.4 Jak přístup stejnosti, tak i přístup diference však vykazují 

stále rysy esencialismu ve smyslu nahlížení biologické stránky lidství jako určité 

danosti, již je nutno brát jako neoddiskutovatelný základ. Přístup diference 

navíc určitým způsobem podporuje stávající hegemonní společnost tím, že 

přijímá dichotomické, genderové polarizující uvažování o maskulinitě a

4 Jak uvidíme níže, jedná se například právě o Judith Butler (1990), která tvrdí, že identita ženy je  mocensky a 
politicky utvářena hegemonním diskursem patriarchátu. „Pevné jádro ženství“ je  tak vlastně jen  odrazem 
mužské moci. K tomuto více viz také Barša, P. 2002. Panství člověka a touha ženy. Praha: Sociologické 
nakladatelství, s. 263.
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femininitě. Jak říká Andrea Mailhofer: „Kým předtím boli rozdílnosti situované na 

jednej osi stúpajúcich rozdielov, pričom muž predstavoval mieru vaščej alebo 

menšej dokonalosti, teraz sú rozdielnosti stavané proti sebe v binárne 

hierarchických opozíciách, pričom sa muž stal mierou absolútnej odlišnosti a 

žena sa stala úplne „Iným." [Mailhofer 1998: 60] Představa binarity nejen 

genderu, ale i pohlaví je jednou z nejzákladnějších praktik konstruujících gender 

u transgenderů (a obecněji fenomén transgender jako takový), a proto o ní 

pojednám specificky v samostatné kapitole.

Třetí přístup, který se etabloval v devadesátých letech 20. století a který 

v mnohém navazuje na teorie Jacquese Derridy a Michela Foucaulta, lze označit 

termínem dekonstruktivní/postrukturalistický feminismus.5 Je důležité si 

všimnout, že se tento proud nesnaží o zneviditelnění či jakési zmizení ženy jako 

subjektu, nicméně jeho představitelky považují za nutné slovy Judith Butler 

pojmy dekonstruovat, abychom v nich mohli spatřit nový způsob používání 

[Butler 1998: 61], tedy je znovu re-konstruovat. Nejde o to opustit užitečný 

analytický koncept gender, ale pokusit se přemýšlet o něm v nových možných 

spojeních. Předmětem debat se stává souvislost zdánlivě odděleného sociálního 

pohlaví (genderu) a pohlaví biologického (těla), jež jsou nazírány jako 

neoddělitelné skutečnosti, respektive tělo a tělesnost má, slovy Butler, „velký 

význam" (matters). Souvislost mezi biologickým pohlavím a genderem 

zproblematizoval nejprve Michel Foucault [Butler 1993b: 319], který poukazoval 

na to, že přiřazení psychického genderu biologickému pohlaví není přirozené a 

je výsledkem sociálního konstruování v zájmu reprodukce. Samotné genitálie 

totiž význam nenesou, ten je do těl až dodatečně „dodáván" tím, v jakém 

diskursu jsou biologické „danosti" vnímány a interpretovány. Význam je tedy 

ustavován a nesen příslušným diskursem. Tělo se tak stává velmi důležitou 

součástí genderové identity každého z nás, protože gender je do těl doslova 

vepsán [Butler 1993, Bourdieu 2000: 24 -25]. Dle Foucaulta je tělo

materialitou, látkou, do níž se vepisují nejrůznější mocenské a disciplinární 

praktiky, včetně „povinné heterosexuality". Takováto genderově podmíněná a 

poslušná těla jsou následně vnímána jako „přirozená" a „přirozeně 

heterosexuálnP'. Ještě dál zašla ve svém pojetí genderu filosofka Judith Butler, 

která vnímá gender jako určitý akt, skrze nějž ustavujeme - performujeme -

5 Vzhledem ke složitosti a mnohoznačnosti těchto termínů lze používat i spojení postrukturalistická 
feministická teorie (McNay 2004).
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svou identitu. I když je její dílo jedním z pilířů této práce a budu se mu věnovat 

podrobněji, uveďme si ve stručnosti pro úplnost výkladu její jméno i zde. Butler 

tvrdí, že gender není v žádném případě stabilní vlastnost či identita, ale spíše 

schopnost performativity, která je kontrolována sociálními sankcemi, tabu i 

odměnami - to znamená, že kdo „dělá" gender dobře, je odměněn a kdo 

„špatně", je ze společnosti vydělován, trestán apod., přičemž toto „dobře" a 

„špatně" jsou vlastnosti připisované společností a ne ontologické vlastnosti 

genderu samotného. Neexistuje totiž žádné dobré a špatné dělání genderu 

[Butler 1993b: 323]. Gender se tedy musí neustále „dělat", utvářet, nedá se 

jednou získat na pořád, je to každodenní záležitost, kterou žijeme a skrze niž 

nás druzí rozpoznávají jako muže a ženy. Gender nemá žádnou esencialitu, 

protože k němu neexistuje žádný originál. Navíc, v souvislosti s Foucaultem, 

Butler nevidí žádný důvod předpokládat existenci „nějakého" těla. V otázce 

diskursivního ustavování těla a tělesnosti je nicméně její pojetí poměrně 

nekonzistentní. Na jedné straně nepřipouští apriorní existenci materie, na straně 

druhé odmítá čistě diskursivní pojetí těla. Butler si svým pojetím genderu i 

tělesnosti jako performativu vysloužila mnohé kritiky, její přístup k genderové 

identitě, potažmo subversi, považuji ale v souvislosti s transgenderismem za 

velmi nosný, i proto se na něj v této práci více zaměřím.

V současné době je jedním z nejčastěji používaných výkladů termínu 

gender pojetí spojené se Sandrou Harding, která upozorňuje na tři základní 

aspekty: genderový symbolismus, genderovou strukturu a individuální gender. 

Za prvé je gender „výsledkem připisování dualistických genderových metafor 

různým vnímaným dichotomiím (např. objektivní-subjektivní, společnost- 

příroda, apod.), které mají zřídka něco společného s pohlavními rozdíly; za 

druhé důsledek odkazování na tyto genderové dualismy v procesu organizování 

společenských aktivit, dělby nezbytných společenských aktivit mezi různé 

skupiny lidí; a za třetí je gender formou společensky konstruované individuální 

identity, která jen neúplně koreluje s 'realitou' či vnímáním pohlavních rozdílů" 

[Harding 1986: 17 - 18]. Důležité je uvědomit si především to, že tyto tři roviny 

jsou typy procesů dělání genderu - tedy že gender není vlastnost či danost.6 

Důležitou součástí naší genderové identity je tedy i naše tělo, které je tedy 

„genderové podmíněno" a skrz něž svůj gender utváříme.

6 Srovnej např. Šmausová, G. 2002. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. Sociální 
studia 7: 15-27.
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Spolu s uvedenými autory budu gender nadále vnímat nejen jako činnost, 

skrze niž zásadním způsobem tvoříme svojí identitu, ale i jako analytický 

nástroj, který umožňuje tematizovat i takové aspekty reality, které se na první 

pohled zdají genderově neutrální (např. vědu, sociální hnutí, atd.).

Gender a překračování -  vysvětlení termínu transgender

Chceme-li nebo ne, žijeme ve světě definic a termínů, a proto, abych 

předešla případným nedorozuměním, považuji hned na začátku za nutné blíže 

vysvětlit, co budu rozumět pod samotným termínem transgender a jak bude 

v celé této studii nazírán. Ačkoli se s tímto termínem setkáme více v druhé části 

práce, vyložím jeho významy už nyní, aby bylo možné s ním dále náležitě 

pracovat bez větších obtíží.

Narozdíl od lékařského diskursu, jenž transgendery většinou vnímá pouze 

jako transsexuály a transvestity, tj. jako osoby, které se prostě „necítí být ve 

správném těle", a které vyžadují hormonální léčbu případně operaci změny 

pohlaví, rozumím v této práci termínu transgender jako pojmu, který zahrnuje 

jedince, již svým chováním nespadají do kategorií „správného muže" či „správné 

ženy" a nejrůznějším způsobem ohrožují, narušují či alespoň nutí k tematizaci 

stávajícího genderového řádu společnosti. Takových lidí je samozřejmě velmi 

mnoho, můžeme mezi ně zahrnout koneckonců i některé feministky a feministy. 

Abychom však neztratili termín transgender jako analytický nástroj, přidržím se 

následující definice:

Transgender je osoba, která překročila hranice vrozeného pohlaví; nemusí ale nutně 
podstoupit chirurgickou nebo jinou změnu pohlaví. Překročením hranic pohlaví je myšlen 
složitý proces vnímání vlastní sexuální a genderové identity, kterou jedinec pociťuje a 
kterou nelze jednoduše chápat v binární rovině identifikování se s opačným pohlavím. 
Tento termín bývá používán jako zastřešující pro všechny, kdo jsou jakýmkoli způsobem 
„trans". 7

Co ale znamená být „trans"? Předpona trans může odkazovat ke třem 

možným významům [Kessler, McKenna 1978]. Za prvé předpona trans může

7 Tuto definici čerpám z knihy Rupp, L. 2002. Vytoužená minulost. Praha: One Woman Press. Do této kategorie 
tak mohou spadat například osoby označované jako transsexuálové, transvestité drag kings a drag queens, 
shemales, genderblenders apod. Jsem si vědoma širokosti termínu, proto se budu v teoretické části práce o 
transgenders věnovat specifičtěji transsexualitě. Nicméně obecný rámec „překračování hranic vrozeného 
pohlaví“ je  společné všem „trans“, a proto je  homogenizace do určité míry možná. Navíc nastal v poslední 
době (alespoň v České republice) určitý trend „trans“ lidi apriori „neškatulkovat“ a nereprodukovat tak jejich 
možnou stigmatizaci (tím, že jim  přidělíme „naši“ škatulku). I proto používám pro transsexualitu často termín
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znamenat „změnu" ve smyslu, že transgenderovanf jedinci mění své tělo, 

například z řmjžě na ženu a vice versa. V tomto významu se tedy termín 

transgender shoduje s termínem transsexuál. Za druhé může pojem 

transgender vyjadřovat pohyb „přes či napříč" ve smyslu, že se daná osoba 

pohybuje napříč genderovými identitami. V tomto smyslu může jít například o 

travestitu či transvestitu. Třetí význam, který může termín transgender 

ilustrovat lze vyjádřit jako „překračování či posouvání za něco", v tomto případě 

daný gender a troufám si říci, že konstruování genderových identit ve 

společnosti obecně. V tomto posledním termínu se jasně zrcadlí myšlenka 

dekonstruování genderu či radikálně jeho eliminování.

Termínu transgender nejčastěji předcházel termín transsexualita, 

označující jedince trpící tzv. dysforíí genderové identity (zavedl Norman Fisk 

v roce 1973). Tu vystihuje dodnes často používané rčení „ženské (mužské) duše 

uzavřené v mužském (ženském) těle", nebo-li nesoulad fyzického a duševního 

pohlaví [Fifková a kol. 2002: 21]. Toto tvrzení se zakládá na jednoduchém 

předpokladu, že biologické pohlaví, především genitálie, musí souhlasit s 

genderem, tj. vnějším projevem již apriori označeného biologického pohlaví - 

v naší společnosti tedy mužského či ženského, protože genitálie údajně odrážejí 

duši. MUDr. Weiss považuje souznění těchto dvou komponent za pohlavní 

identitu, nebo-li „subjektivně vnímaný pocit sounáležitosti či naopak rozporu 

s vlastním tělem" [Fifková a kol. 2002: 13].8 Nicméně medicínský přehled 

„diagnostiky" jedince není předmětem rozboru této práce. Důležité je, že 

z lékařského hlediska je transgender označovaný jako transsexuál či 

transvestita a je vnímán jako někdo, jehož genderová role a biologické pohlaví 

nejsou v souladu, respektive stojí v opozici. Medicínský diskurs totiž funguje na 

principu binarity a tak trans ve smyslu změny vnímá pouze jako změnu ze 

škatulky A (např. žena) do škatulky B (muž). Jakákoli variace „mezi" či „tam i 

tam" je považována za patologii.

Druhým důvodem, proč považuji termín transgender za důležitý, je 

skutečnost, že přišel od samotných aktérů a jedinců, jimž medicínské pojmy 

transsexuality a transvestismu nevyhovovaly a kteří se jimi cítili být omezováni 

a vydělováni na okraj společnosti jako gender dysforičtí a nenormální jedinci.

transgenderismus -  respektuji tím mimo jiné přání českých translidí, kteří se tak většinou sami titulují a 
vnímají.
8'Transsexuálové jsou navíc lékařským žargonem děleni na tzv. pravé transsexuály, fetišistické transvestity a 
transvestity dvojí role [tamtéž: 41].
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Tento pojem se stal určitou platformou, společným základem pro debatu o 

sex/gender identitách ve společnosti, pro mnoho lidí, kteří byli jinak rozdílnou 

terminologií rozdělováni. Poskytl lidem i určitou svobodu ve smyslu nenásilného 

vymezování, určitou možnost plynulého přecházení, dekonstruování a znovu 

ustavování genderové identity, což pojmy jako transsexuál a transvestita 

neumožňovaly. V neposlední řadě umožnil termín transgender vytvořit základ 

pro vybudování komunity lidí a tedy vystoupení „gender dysforických jedinců" 

z izolace.

V souvislosti s terminologií, která byla předmětem debaty v této části 

práce, se nabízí ještě jeden významový termín, který neodpovídá obecnému 

termínu transsexuál ani transvestita, a totiž termín transgenderist (volně ho do 

češtiny lze přeložit jako „transgenderista"). Termín byl poprvé použit Virginií 

Prince, která jím chtěla pojmenovat jedince (mimo jiné i samu sebe), který 

nepřetržitě žije (v kontrastu k transvestitovi například) v opačné genderové roli, 

než je společností připsána jeho genetickému pohlaví - tedy například 

biologický muž žijící v genderové roli ženy. I tento termín byl zahrnut pod 

pojem transgender, jenž bude tudíž považován za určitou zastřešující bázi.

Konečně, vzhledem k tomu, že jsem v rámci zabývání se tématem 

gender/transgender „pracovala s lidmi", kteří by sice byli medicínou považování 

za transsexuály a transvestity (ti ale také bývají řazeni do kategorie 

„transsexualita"), nicméně sami o sobě mluvili jako o „transgenderech", 

respektuji jejich vlastní titulování a používám termín transgender, případně 

translidé.

Pro dokreslení perspektivy se zde seznamme ještě s termínem queer 

(přeložit lze doslova jako divný, bizarní), který označuje minoritní skupiny lidí, 

jejichž gender nebo sexualita nespadá do heterosexuálních rámců a

požadavků.9

Pro tuto chvílí nám vyložená terminologie postačí, v průběhu textu budu 

průběžně vysvětlovat další nové pojmy. Obraťme nyní pozornost k zásadní 

postavě současného feminismu - Judith Butler. Stručně jsem nastínila do jakého 

proudu teorií její pojetí genderu patří. Jak ale konkrétně vypadá genderová 

realita očima Butler? A jakou roli v jejím pojetí hrají transgendeři?

9 Více k termínu i tzv. queer studiím viz druhá část této práce.
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1. kapitola 

Judith Butler: vzpírající se klasička

... feminimus se ze své povahy musí otevřeně smát velkým kategoriím...

[Butler 1990: x]

1.1. Úvod: trable s (trans) genderem

Ve své dnes již klasické knize Gender trouble [1990] se Judith Butler 

pouští do terénu, který v době napsaní knihy znamenal minové pole.10 Otázka 

identity znamená pro feminismus vždy velmi zásadní moment, protože v sobě 

skrývá samotnou příčinu, i potenciální rozpor, vzniku feministického myšlení 

[McNay 2000, Jackson, Jones 1998]. Podle Butler máme s „genderem problém", 

a především máme problém s tím, že s tím máme problém [Butler 1990]. 

Znejistění z tematizace dosavadního pojetí genderu bylo obrovské a Butler 

musela čelit mnoha výpadům založeným zejména na obavách o ztrátu vlastních 

pozic. Kdo vlastně stojí za genderovou identitou „žena", ptá se Butler, jak 

vzniká tato identita a jaká je její potencialita ve smyslu politického aktivismu? 

Do jaké míry se zakládá feministické jednání na společné identitě? Genealogické 

přistoupení k takovému problému považuje Butler, inspirována Foucaultem, za 

možné otevírání Pandořiných skříněk. „Genealogie totiž spíše než pátrání po 

vnitřku a originále věnuje pozornost politickým praktikám, které zdánlivě 

označují a odkrývají kategorii identity, která je ale ve výsledku spíše efektem 

institucí, praktik a diskursů, jejich počátky jsou různorodé." [Butler, 1990: xi] 

Otázkou, kterou si Butler nejprve klade, je genealogické poznání takových 

institucionálních mechanismů jakými jsou falogocentrismus a povinná 

heterosexualita [tento stav Butler v dalších knihách nazývá heterosexuální 

matrice - heterosexual matrix, viz např. 1993]. Jinými slovy, Butler nejde 

primárně o přeznačení významů pojmu žena, ale o pochopení procesů, které 

vůbec k samotnému ustavení termínu žena, ale i muž, vedly a vedou. Jde o 

kategorie pohlaví (sex)/gender a o to, jak její zdánlivá přirozenost utváří životy 

lidí. Její pohled bychom tak mohli chápat jako metodologický.

Znamená tedy takové obrácení do vlastních řad potenciální ztrátu politické 

síly a schopnosti ovlivňovat věci z jednoho společného úhlu pohledu? Jakou

10 Srovnej např. Fassin, E. 2005. Préface ä Trouble dans le genre, pour un fém inism e de la subversion. Pp.5 - 
19. Paris: La Découverte.
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pozici je vůbec přínosné zaujmout pro účinné jednání ve snaze o sociální 

změnu?

Samozřejmě, kromě Butler se již dříve ozývaly proti mainstreamovému 

feminismu zejména ženy jiné barvy pleti než bílé, pro které byl feminismus 

druhé poloviny 20. století vnímán jako politický proud, který se jejich životů ve 

skutečnosti netýká [viz např. hooks 1984]. Specifičnost butlerovského pohledu 

ale spočívá v zaměření pozornosti na samotný pojem gender, tedy ne na kritiku 

určitého pohledu feminismu, ale doslova na jeho základy.

Otázka subjektu je pro feminismus klíčová, stejně jako pro jakékoli jiné 

politické myšlení. Politika identity proto představuje naprosto nutné téma, 

s nímž se musí feminismus vypořádat. Feminismus vnímám jako politický akt, a 

proto, ptám-li se v této práci po jednání/agency a možné subversi, je 

samozřejmé, že je nutné vědět, kdo koná a z jaké pozice. Ve 20. století se 

k poněkud módnímu tématu subjektu vyjadřuje mnoho myslitelů11, butlerovský 

přístup je ale v mnohém originální, ale také kontroverzní a problematický. 

Vyvrací představu „jádra" identity, narušuje domněle přirozené spojení pohlaví

- gender - sexualita (sexuální touha), a pokračuje v tezích o politické 

angažovanosti ve jménu práva na život. Tomuto pojetí se budu věnovat 

podrobně, začněme stručným nástinem toho, co pro tuto autorku vůbec 

znamená pojem gender a jaký je jeho vztah k tématu transgender. Předně ale, 

ujasněme si ještě jeden základní pojem, s nímž Butler velmi často pracuje - 

pojem diskurs.

Pojmu diskurs rozumím na základě foucaultovské definice jako určitému 

způsobu, kterým se pojednává (mluví, píše) o podstatných záležitostech, a 

kterým jsou tyto záležitosti podstatnými vůbec činěny. V rámci diskursu se 

formují a stvrzují nepochybná přesvědčení, „...v každé společnosti je produkce 

diskursu současně kontrolována, vybírána, organizována a předělována určitým 

počtem procedur, jež mají za úkol odvrátit jeho moc a nebezpečí, zvládnout 

jeho nahodilý výskyt ..." [Foucault, 1994, orig. 1971]. „Diskurs 

zproblematizoval pojetí jazyka jako neproblematického instrumentu 

komunikace. Místo toho je jazyk chápán jako určitá síť souřadnic vytyčující a 

předznamenávající pohyb našeho myšlení a vypovídání o realitě. Jazyk

11 Srovnej např. Foucault, M. 1994. Diskurz, autor, genealogie. Praha: Svoboda. Derrida, J. 1993. Texty 
k dekonstrukci: práce z let 1967 - 72. Bratislava: Archa.
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nevstupuje do hry až v okamžiku, kdy chceme externalizovat naše čisté 

myšlenky, ale je přítomen vždy jako něco, co naše myšlení předchází, co jej 

strukturuje a v čem je naše myšlení nevyhnutelně zakotveno, co tvoří jeho 

horizont. Působení a práci diskursu je možno postihnout takto: kdokoli nemůže 

kdykoli jakkoli mluvit o čemkoli. Z masy dění prostoupí do disciplinárního a 

institucionalizovaného diskursu jen malá část, jež prošla komplexními 

procedurami vyloučení a zředění. Diskurs tvoří pozadí jakékoli promluvy, která 

jej nutně opakuje a pohybuje se v prostoru jím vymezeném." [Matonoha 2003]

1.2. Pojetí genderu: úvod do performativního pojetí

„Performativita je zaneřáděný koncept. Na jedné straně je v této zaneřáděnosti 

síla, protože vede k bohatému a komplexnímu teoretickému rámci. Na straně 

druhé je riziko, že performativita snadno sklouzne k pouhému představení, 

významnou překážkou při slaďování těchto dvou formulací."

[West, Fernstermaker 2002: 203] 

Butler polemizuje s určitou esencialistickou představou „vnitřku, 

fungujícího jako podloží kulturně určené identity: jinými slovy, akty, gesta a 

touha produkují efekt určitého vnitřního jádra či substance, ovšem tento efekt 

produkují na povrchu těla, prostřednictvím hry označujících absencí, jež

naznačují, ale nikdy neodhalují uspořádávající princip identity jakožto příčiny."

[Butler in Fulka 2002: 46] Říká, že „neexistuje žádná identita před a kromě 

genderových projevů, tato identita je totiž performativně utvářena právě těmi 

projevy, o nichž se předpokládá, že jsou jejími následky. Tudíž se ukazuje, že 

v rámci metafyzického diskursu, v němž se pohybujeme, je gender

performativní. To znamená, že konstruuje identitu, již se snaží stát/má naplnit.

V tomto smyslu je gender vždy „proces" (dělání), nikoliv ale dělání subjektu, o 

němž se předpokládá, že existuje před samotným činem." [Butler 1990: 25] 

Jinými slovy, v procesu performování genderu se teprve stáváme tím, kým 

jsme. „Gender není podstatné jméno, stejně jako není pouhou řadou volně se 

pohybujících vlastností. Viděli jsme, že efekt substanciality genderu je

performativně produkován a vynucován regulativními praktikami genderové 

koherence...ukazuje se, že gender je performativní, tedy že utváří právě tu
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identitu, kterou se zdá být." [Butler 1990: 25] Gender je tedy aktivita, dělání, 

které máme možnost potenciálně ovlivňovat. Otázkou zůstává, do jaké míry, 

v jakých podmínkách a s jakým vědomím. K tomu ale níže.

Podstata tohoto dělání pak spočívá v tom, že tyto akty opakujeme v čase 

a v sociálním kontextu, tedy před a s druhými (akty jsou v tomto smyslu 

kolektivní akce). Dělání genderu je něco jako zvnitřnění a nošení kulturních 

znaků a není to rozhodně záležitost jednotlivce. Genderové akty vytváří 

samotnou realitu genderu, není žádné jádro či esence, a proto i gender 

transvestity je stejně reálný jako gender kohokoli jiného. Gender není nějaká 

stabilní kulturní identita, pravý opak přirozeného biologického pohlaví. Je to 

proces, který je díky předpokladu koherence biologického pohlaví - sexuality - 

a genderu vnímán jako substance kulturní povahy.

Dekonstrukce, která umožňuje nové čtení, dosahuje svého vrcholu 

v problematizaci představy spojitosti biologického pohlaví a genderu, 

představujícího silnou opozici vůči klasickému pojetí pohlaví jako biologické 

danosti, ale také vůči převládajícímu feministickému diskursu interpretujícímu 

pohlaví jako „to biologické" a gender jako „to kulturní" [např. Oakley 2000]. 

Oba koncepty považuje Butler za normativně - diskursivní praktiky, neboť již 

kategorie pohlaví je normou, kterou nahlížíme sociální realitu jako binárně 

strukturovanou. „Pokud je biologické pohlaví již genderovanou kategorií, nemá 

žádný smysl definovat gender jako kategorii kulturní." [Butler 1990: 11] Tělo 

tak tedy nemá žádnou realitu samo o sobě, významy získává až po té, co jej 

nějak genderové označíme. Tímto se pak rozpadá primárnost biologické materie 

a lze prohlásit, že připsání genderu je paralelní a nedělitelný proces od připsání 

biologického pohlaví [Kessler, McKenna 1978].

V souvislosti s postulátem performativity genderové identity je rovněž 

důležité si uvědomit apriori předpokládanou koherenci biologického pohlaví, 

genderu a sexuality. Toto spojení lze, spolu s Butler, považovat za arbitrárni a 

uměle vytvořené, podporující normativní povinnou heterosexualitu a 

falogocentrismus společnosti. Abychom mohli žít v určité identitě, musíme být 

pro druhé čitelní. Vykazatelná čitelnost naší identity pak znamená, že budeme 

jednat na základě obecně srozumitelných pravidel a regulí, což v případě 

genderu znamená udržet koherenci například femininity - biologického 

ženského pohlaví - a sexuální touhy k mužům. Soulad těchto tří komponent 

dává možnost nárokovat si přívlastek „normální". Je ale skutečně v dnešních
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podmínkách vnímána například homosexualita jako nenormální, jinými slovy 

normě se vymykající, aktivita? Spíše se zdá, že jsme svědky kategorického 

rozlišování mezi přirozeným a normálním, kdy může i nenormální aktivita být 

vnímána jako přirozená - jedině tak je totiž obhajitelná (vzpomeňme si na 

argumentaci o vrozenosti homosexuality - jako nemoc se stává pro společnosti 

přijatelnější než jako volba). Zastavím se u tohoto momentu více v druhé části 

práce, u kapitoly o queer teoriích.

Pro tuto chvílí nám stačí tento krátký exkurz do butlerovského pojetí 

performativity genderu. Budeme ho potřebovat, abychom mohli dále pracovat 

s termíny, které jeho znalost implicitně předpokládají. Je nezbytné si uvědomit, 

že performativní gender je pro Butler alfou a omegou analýzy a nikdy proto není 

ukončený, ve smyslu hotového výkladu. I když jsem se pokusila o stručné 

uvedení do konceptu, nelze předpokládat uzavřenost tématu. S genderem se 

pojí další a další problematická místa, která ve výsledku znovu odkazují k tomu, 

jak je tento koncept vnímán, respektive co si vlastně pod tímto pojmem 

představit.

1.3. Butlerovský subjekt: situovanost versus aparát prediskursivity?

„..."Já", které môže vstoupit je ve skutečnosti vždy již uvnitř: není žádná 

možnost jednání nebo reality mimo diskursivní praktiky. Teprve ty dávají těmto 

pojmům jejich srozumitelnost."

[Butler 1990: 148]

Zůstaňme ještě chvíli u subjektu, respektive performativního procesu. 

Uvedla jsem, že genderová identita není vlastnost nebo kategorie existující 

prediskursivně. Slovy Butler, „není subjektu před činem" [Butler 1990: 25].

V této radikální větě přichází první z komplikací, které lze v butlerovské teorii 

nalézt. Pokud není subjektu před činem a jenom „skrz a v činu", nezbavuje nás 

to možnosti jednotné plánované akce, respektive ujasnění společné pozice? Ve 

filosofických teoriích není pojem „dekonstrukce subjektu" neznámým12 nicméně 

zdánlivě sympatický termín zbavující podmaněné podřízenosti ústí v nebezpečí 

bytí všude a nikde, kde „nikde" může vlastně znamenat v rámci stávajícího

12 Srovnej např. Derrida, J. 1993. Texty k dekonstrukci: práce z let 1967 - 72. Bratislava: Archa.
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řádu. Navíc, ve filosofii se často termín subjekt problematizuje a zatracuje, 

ačkoli je používán skutečně poměrně často. V souvislosti s performativní teorií 

se dostáváme k problematice pozice subjektu, tedy toho, kdo dělá genderovou 

identitu. Otázka situovanosti je pro feminismus zásadní a Butler se dočkala 

mnoho kritiky související s její teorií performativu, představující abstraktní 

subjekt, který se utváří teprve v procesech každodenní performance, respektive 

v rámci diskursu [např. Mills 2000, Benhabib 1994, Fraser 1989 aj.]. Toto pojetí 

je kontroverzní právě proto, že subjekt představuje pro feminismus 

nepostradatelnou základnu a jeho pozice je určující pro povahu následné 

politické akce. Co tedy ale přesně Butler tvrdí?

Osvícenské pojetí subjektu, který by byl schopen svobodně a samostatně 

tvořit a jednat, je z perspektivy Butler patriarchální koncept, který za subjekt ve 

skutečnosti považuje muže a jejich perspektivu za privilegovanou. Takový 

subjekt je potom nejen patriarchální, ale z ženského pohledu problematický. 

Jsou ženy apriorně definovány jako to Jiné, Druhé anebo ztrácejí nárok na pozici 

jako takovou? Není možné zde vidět paralelu s postavením transgenderů ve 

společnosti?

Konstituce subjektu neprobíhá před diskursem, ale v a skrze diskurs, 

pomocí jazyka. Butler využívá k vysvětlení své představy konstrukce subjektu 

Althusserovu teorii interpelace, respektive interpelační moci jazyka [Butler 

1997]. Pojmenováním dochází k označení, a tím se subjekt teprve stává tím, za 

koho je mylně považován apriori. Zajímavou úvahou pro takové pojetí 

interpelace je použití této teorie na situaci transgenderů, konkrétně 

transsexuálů. Jejich pojmenování často upozorňuje spíše na to, jak lidé přidělují 

gender na základě sociální interakce [Kessler, McKenna 1978] spíše než na to, 

kým se tito lidé cítí být. Ano, pokud se jejich pojmenování neshoduje s tím, a 

koho se sami považují, má jistě jazyk v tomto případě zničující a násilný 

charakter (spočívající především v nekonečném trápení dotyčného). Při 

představě jazyka jako konstituujícího subjekt se ale nabízí otázka, do jaké míry 

jazyk tento subjekt konstruuje, nebo-li kam až sahá jeho moc. Podle Kessler a 

McKenna [1978] se utváření genderovaného subjektu pohybuje na několika 

rovinách - od přidělení genderu přes přijetí genderové role až k připisování 

genderu (gender assignment - gender role - gender attribution), přičemž je 

nutné uvědomit si rozdíl mezi genderovou identitou a připisováním genderu.
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První zmíněné odkazuje k tomu, jak se jedinec subjektivně cítí, tzn. jestli se cítí 

být mužem nebo ženou, zatímco druhé spočívá v aktivitě druhých, kteří nás 

nějak čtou, nějak nám ne/rozumí a na základě svého úsudku nám nějaký 

gender přidělí. Tento proces je přitom velmi zásadní a velmi dobře viditelný 

právě u lidí, jejichž gender není zřejmý na první pohled - transgenderů. Jako 

klíčová se tak ukazuje interakce s druhými a okolím, přičemž se nemusí jednat 

vždy o verbální podobu kontaktu. Pro tyto autorky má subjekt nějakou vnitřní 

schopnost vlastního úsudku sama nad sebou, nicméně okolí je 

nepostradatelným partnerem při konstituování subjektu jako takového. A pokud 

úsudek okolí neladí s vlastním přesvědčením, pracuje subjekt tak dlouho na 

vlastní čitelné podobě identity - nebo na přeměně pravidel pro stávání se 

mužem či ženou, až se názory obou v určitém bodě protnou.

Stěžejní představou o fungování subjektu ve světě je ale koncept či 

paradox podmanění. Toto negativní paradigma [McNay 2000], je podle Butler 

nezbytné pro jakékoli jednání subjektu a je v zásadě konstitutivní. Subjekt 

vchází v existenci díky těm silám/normám/moci, proti které se zpětně vymezuje 

a kterou, jak uvidíme později, má možnost přeznačit. Tento stěžejní koncept pro 

další práci Butler pochází původně od Foucaulta, který poukazuje na paradoxní 

funkci subjektivace ve formě vlastní tělesné disciplinace. Podmanění se děje 

především skrze opakující se diskursivní praktiky tělesné interní disciplinace. 

„Podmanění je, doslova, vytváření subjektu, princip regulace podle kterého je 

subjekt produkován a formován. Takové podmanění je určitou mocí, která 

nepůsobí pouze jednosměrně na dané individuum jako forma dominance, ale 

také aktivuje samotný subjekt" [Butler 1997b: 84]. Co tedy ale potom existuje 

ve světě primárně, pokud je to vůbec něco? Může to být norma a síla, do níž se 

subjekt rodí?

Protože tedy subjekt vzniká diskursivně s působením nejrůznějších sil a 

mocí, ocitá se v prostředí, které si úplně nevybral (paralela s Bergerem a 

Luckmannem). Takové prostředí je protkané pravidly, normami a rámci, které 

mohou být omezující, ale které jsou zároveň určitým způsobem strukturující a 

nezbytné pro sociální život. Pokud tedy nelze vnímat subjekt jako apriorně 

svobodného činitele, lze takto vnímat právě ty síly a praktiky (diskurs), do nichž 

se rodí? Kdy vznikají tyto?

S otázkou existence/vzniku subjektu je neoddělitelně spjata otázka těla. 

Tělo je pro feministické teorie zásadní a je nutné alespoň ho zmínit i pro účely
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této práce. Materialita obecně hraje úlohu v pojímání reality jako konstrukce - 

kde tato konstrukce končí a kde začíná (viz kapitola 1)? Přeneseno do našeho 

kontextu, kde se v butlerovském subjektu ztrácí/nalézá tělo, tolik důležitá entita 

pro feministické přemýšlení? Předně, pokazuji na to, že cílem této práce není 

prozkoumat pojem těla a tělesnosti ve feministických teoriích ani podrobně v 

myšlení Judith Butler. Právě proto se věnuji specificky jiným termínům, protože 

si myslím, že není možné důstojně toto téma uchopit jen tak mezi řečí. Nicméně 

stejně tak není možné ho úplně opominout, protože představuje skutečně 

nezbytnou součást pro pochopení daného kontextu, proto alespoň stručně.

Pojetí těla u Butler se nezdá být příliš konzistentní. Na jedné straně Butler 

velmi ostře polemizuje s představou těla předcházejícího diskursu (jako 

například u Foucaulta), na straně druhé sama odmítá interpretaci své teorie 

jako radikální konstrukce ve smyslu popření veškeré materiality před diskursem 

[kritizuje ji např. Seyla Benhabib 1994]. Objevuje se zde důležitý pojem 

embodiment, který podle feministek „nahrazuje dosavadní dichotomické chápání 

těla a mysli" [McNay 2000: 13]. Tělo se nestává pasivním příjemcem, ale 

aktivním povrchem, na němž se utváří genderová identita jako sada žitých a 

vtělených každodenních praktik. Mocenské praktiky jsou vepisovány na povrch 

těla, které je tak nositelem hegemonního diskursu, případně se proti němu 

vymezuje a jedná například subversivně. Jinými slovy, pojem embodiment 

upozorňuje na úzké vtažení tělesnosti do tematizace genderových identit.13

K pojetí subjektu u Butler existuje celá řada kritik, spočívajících 

ve zpochybnění feministického tónu v její tvorbě (když ztratíme apriorní subjekt 

žena, vzdáváme se feministické politiky?), odmítnutí diskursivního subjektu jako 

nulové pozice, která znemožňuje jakékoli jednání/agency a tedy změnu 

stávajícího sociální pořádku. Pro přehlednost dodržím linii této práce a kritiky 

vyložím ve shrnující kapitole.

Vysvětili jsme si nyní pojetí genderu jako procesu, které je velmi důležité 

pro vnímání chování transgenderů. Dále, protože se tedy „rodíme" v procesu 

podmanění, podívejme se blíže na to, co tvoří síť či kontext, do něhož se

13 Nemá v této chvíli smysl polemizovat stím , do jaké míry může být feministkám užitečná taková 
nietzscheovská koncepce těla, v níž je  tělo, a ne diskurs tou primární jednající entitou K tématu tělesnosti u 
Butler více viz Butler, J. 1993a. Bodies that Matter: On the Discursive Limits o f  „Sex“. New York: Routledge. 
O tělesnosti u transgenderů potom např. Ekins, R., King, D. 1999. Toward a Sociology o f  Transgendered 
Bodies. Sociological Review  3
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rodíme. Jakou úlohu hrají normy ve stávání se „správnou ženou" či „správným 

mužem"?

1.4. Butlerovský subjekt a normy

Spolu s představou pojetí genderu jako procesu, každodenního dělání, 

které není nikdy zakončené a jehož podstata (lze-li použít tento slovník) leží 

právě v tom, že není nikdy dokončena, se problematizuje pojetí samotného 

subjektu. Uvedla jsem, že v rámci tzv. negativního paradigmatu je subjekt 

utvářen právě skrze ty praktiky, vůči nimž se následně může vymezovat. 

Nedochází tedy k úplné dekonstrukci termínu subjekt (nadále se s ním pracuje), 

ale k přehodnocení toho, jak na něj nahlížet a co vlastně být subjektem 

znamená. Naše samotná existence je neodmyslitelná od celé sítě sociálních entit 

a praktik, přičemž tento dialog není nikdy uzavřen.

Podle Butler nemůžeme tedy být, aniž bychom dělali. Podmínky tohoto 

„dělání" jsou tedy potom podmínkami naší existence. Tvrdí, že „pokud je dělání 

závislé spíše na tom, co je děláno mně či jakým způsobem jsem utvářen 

normami, poté možnost stálosti ,já ' závisí na tom, jestli jsem schopen dělat 

něco s tím, co je děláno mně." [Butler 2004: 3] Existence norem tedy zásadním 

způsobem ovlivňuje naše dělání a následné bytí ve světě. Jak Butler normám 

rozumí? Jsou to pro ni právě ty - na rozdíl od subjektu - prediskursivní entity, 

s nimiž se subjekt musí vyrovnávat? Existují tedy normy nezávisle na subjektu?

Ve své poslední knize Undoing gender [2004] se téma norem dostává do 

nové roviny. Protože normy znamenají zásadní podmínky pro to, jak žít (jak 

dělat) svůj život, ovlivňují nejen naše jednání/agency, ale i žitelnost našeho 

života (a někdy dokonce i přežití vůbec). Znamená to potom ale, že normy jsou 

alfou a omegou veškerého dění? Můžeme je vůbec kdy změnit, jinými slovy, 

máme nad nimi kdy jakou vládu? Kde stojí gender jako takový?

Nepochybně, gender v sobě obsahuje normotvorný základ a v praktickém 

životě funguje jako norma. Velmi názorně je možné toto spatřit především 

v životě právě těch lidí, kteří genderové normy překračují a přeznačují. 

Otázkou, zda-li lze jako takové aktéry vnímat transgendery, se budu zabývat
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níže. Předně, podívejme se, jak lze rozumět pojmu normy a jak taková 

kategorie v butlerovské perspektivě funguje.

Klasické pojetí norem představil Foucault, který vnímá normy jako způsob 

sociální regulace, ale ne jako zákon. Připouští však, že normy se mohou vtělit 

do zákonných podob, ve smyslu ústav a nařízení, legislativy [Butler 2004: 49]. 

Úzce propojuje normy s mocí a jejím fungováním, inherentní vlastností norem je 

právě jemné a zdánlivě nevinné pojímání moci jako svého základu. Nejde 

přitom o explicitní používání nátlaku či násilí, ale spíše jemné subtilní logiky, 

která považuje moc za inherentní normám.

Měli bychom si uvědomit, že norma není to samé jako pravidlo a to není to 

samé jako zákon. [Butler 2004: 41, Baudrillard 1996]. Za užitečné považuji 

dvojí pojetí norem, které úzce souvisí s pojetím subjektu a následně možností 

jednat. Na jednu stranu představuje norma něco, co nás spojuje a díky čemu se 

orientujeme ve světě. Normy ovládají čitelnost sociálního světa ve smyslu 

nastolování pořádku (díky jejich (nepsanému) dodržování jsme navzájem sobě 

čitelní, tedy srozumitelní, tedy přijatelní). Důležité je si uvědomit, že i když „se 

ocitneme mimo normu, pořád jsme v nějakém vztahu k ní, tzn. i když nejsme 

docela správně maskulinní či femininní, pořád jsme definování normou 

maskulinity a femininity" [Butler 2004: 42], vůči které se vztahujeme a podle 

které se zařizujeme. Na straně druhé normy fungují na principu exkluze, kdy 

se sjednotíme na základě vymezení se vůči těm, kteří nespadají do 

normovaného rámce. Na jedné straně tedy normy potřebujeme a na straně 

druhé nás pokořují a podmaňují [Butler 2004: 206]. Paradox konstituce 

subjektu, jak jsem uvedla v předchozí části, spočívá tak v tom, že jsme utvářeni 

těmi samými mechanismy, proti kterým se následně vymezujeme.14 Subjekt se 

stává subjektem díky podmaňujícím mechanismům, které ho utváří, ale zároveň 

regulují. Z takového zrození subjektu plyne i specifické jednání/agency, které 

Butler představuje.

Gender pak operuje jako norma, ale zároveň mechanismus, skrze nějž 

jsou maskulinita a femininita produkovány a v němž mohou být také 

dekonstruovány. V tomto pojetí se shoduje s Foucaultem. Norma se pak udržuje 

na základě sociální praxe, tedy tím, že je „dělána a ztělesňována" jako činy a
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sociální rituály, a to i skrze tělo a tělesnost. „Norma nemá žádný nezávislý 

ontologický status a nelze ji snadno regulovat ... Je sama (re) produkována 

skrze vtělení (embodiment), skrze akty snažící se ji napodobit, skrze idealizace 

reprodukované v a skrze tyto akty." [Butler 2004: 48]

Jinými slovy, gender operuje jako norma, která potlačuje i tvoří. Každý 

subjekt vyjednává s normami a nelze žít v jejich ignoranci. Cílem podle ní [i 

např. Baudrillarda 1996] není zničení veškerých norem (a tedy ztráta 

orientace), ale minimalizace jejich působení. Podle Butler je účinné jednání proti 

normám právě subverse, která umožňuje jejich přepsání, ale zachování. Jinými 

slovy, dostáváme se k otázce možnosti jednání a subverse a tematizaci toho, 

zdali takový proces má šanci na úspěch. Kde a jak se rodí jednání/agency?

1.5. Pojetí butlerovské agency: každodenní politika?

„Možná není v dnešní době cílem objevit kdo jsme, ale odmítnout, kdo jsme."

[Foucault in Butler 1997: 101] 

Tázání se po butlerovské agency se jen velmi těžko odděluje od 

tematizace pojmů jako resistence, resignifikace, subverse, diskurs, normy či již 

zmiňovaný subjekt. Vztahuji následující interpretace k jedné společné širší 

otázce, která se prolíná napříč celým textem, a sice, jak je možná resistence a 

sociální transformace z pohledu butlerovského feminismu a jakou roli v tom 

hrají transgendeři.

Jinak řečeno, vztahuji otázku jednání/agency k možnosti sociální změny a 

hledám takové užitečné koncepty, které by v realitě mohly úspěšně fungovat. 

Protože mým referenčním rámcem či teoretickou výzvou jsou lidé, kteří se 

nazývají trasngendeři, zajímá mě tato změna i v kontextu toho, jakou výzvu, 

případně změnu, mohou jejich aktivity i samotná existence ne/vyvolat.

Uvedla jsem, že u Butler je problematické pojetí subjektu, respektive jeho 

situovanosti a intence. Je možné, aby subjekt, který se utváří v diskursu, 

disponoval intencí: je jednání výsledkem diskursivních sil a moci, a ne svobodné 

volby subjektu? Spíše, než stavět otázku do takové dichotomie považuji za

14 Všimněme si zajímavé paralely se vznikem feministického hnutí jako takového -  mohlo by vůbec vzniknout, 
kdyby nebylo ponižování a útlaku na straně žen? Svým způsobem tedy feminismus bojuje proti tomu, co 
umožnilo jeho samotný vznik.
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užitečnější vnímat jednání jako střetávání svobodné vůle a diskursivních sil. Pak 

bychom nicméně mohli polemizovat s Butler dále a ptát se, má -subjekt vůbec 

svobodnou vůli, případně kde se rodí tato.

Butler se velmi silně ohrazuje proti výpadům, které považují její teorii 

paradoxně za teorii zbavující ženy (a muže) možnosti jakkoli jednat či se 

angažovaně stavět k sociální realitě [např. Benhabib 1994]. Podle Butler usiluje 

feminismus především o sociální transformaci genderových vztahů [Butler 2004] 

a jako teoretička i aktivistka se k tomuto cíli vědomě hlásí. Svou teorii tak 

rozhodně nepovažuje za teorii pasivity a zbavení možnosti angažovanosti. Její 

stěžejní otázkou, s níž se vrací do dob napsaní knihy Gender Trouble, je zájem o 

to, kde se vlastně rodí možnost změny a jak vypadá vlastně agence ve snaze o 

změnu (například jsou-li feministické otázky vlastní maskulinnímu diskursu, do 

kterého se rodíme, atd. viz Butler 2004: 209]. Je znát, že se (možná díky 

ohlasům na její dílo) snaží velmi usilovně propojovat své teoretické otázky 

s praxí a realitami, které poznala.

Viděli jsme, že schopnost dělání sebe sama závisí do určité míry na tom, 

jak jsme schopni zacházet s podmínkami naší existence. Pokud chceme tyto 

podmínky měnit, znamená to vyvíjet určité jednání/agency. Podle Butler (i 

Foucaulta) je subjekt výsledkem paradoxu, kdy je utvářen právě těmi silami, 

proti nimž se následně vymezuje. Připustím dále, že i prediskursivní subjekt má 

schopnost cíleného jednání, které se vytváří právě v reakci a interakci s těmi 

silami/mocí, která samotný subjekt utváří a formuje - k libosti či nelibosti. Jak 

potom tedy vypadá konkrétně jednání/agency, které je možné z butlerovského 

projektu vyčíst?

Pro butlerovské jednání je zásadní pojetí jednání jako odporu, respektive 

vzdoru proti stávajícím pravidlům (řádu), formujícím subjekt. Logicky, z pozice 

feminismu je právě toto jednání důležité (i když bychom mohli polemizovat nad 

tím, do jaké míry je feministické jednání pouze a výhradně jednáním „proti", 

tzn. jednáním ve snaze o změnu). Představila jsem zásadní koncepty, jejich 

vztahy konstruují do jisté míry povahu jednání. Jde zejména o představu 

interpelace a subjektivace, navozující „výchozí" podmínky podmanění.

V kontextu jednání může nabývat interpelace dvojí povahy - jak na ní 

reagovat? „Když je zavoláno jméno, objevují se častěji než váhání jak 

zareagovat rozpaky nad tím, co je vlastně ve hře - jestli je ono zavolání 

politicky osvobozující nebo svazující...." [Butler 1997a: 96]
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Protože jsme zasazeni v rámci, který jsme si nevybrali, nicméně z něhož 

čerpáme inspiraci pro naše jednání, musíme si uvědomit, že jsme tímto 

rámcem, respektive mocenskou strukturou, v našem jednání také omezováni. 

Stejně jako Foucault pojímá možnost resistence jako součást té samotné moci, 

která tvoří podmaněný subjekt [Butler 1997: 93], i Butler si uvědomuje 

nemožnost libovůle jednání.15

I když jsem vyložila pojetí genderu jako performativu, musíme si zároveň 

uvědomit, že takový přistup neznamená naprostou libovůli. Naopak. Naše dělání 

genderu je závislé na nástrojích, které nám poskytuje stávající řád. A důležité je 

si uvědomit, že řád je prostoupen mocí, která je tedy ve své podstatě 

produktivní a ne pouze represivní.

Souhlasím s butlerovským pojetím změny spíše jako jemných subtilních 

praktik, které na každodenní bázi (v každodenních praktikách) umožňují 

přeznačování sociálního pořádku. A jsme tedy u toho - angažované jednání ve 

smyslu agency vnímá Butler jako přeznačování současného pořádku jeho 

vlastními nástroji a nazývá ho subversi zevnitř. I proto se pozornost přesouvá 

jednak na pojem resistence, který v sobě zahrnuje procesuálni moment odporu, 

a jednak na ta místa, kde je ne/narušování systému vidět „ukázkově" - na 

problematiku transgenderu. Funguje tedy potom přeznačování - resignifikace - 

subverse - jako účinné politické jednání?

Butler odpovídá, že takové jednání má politický charakter, ale samo o 

sobě nestačí. Tím odpovídá i na mou otázku, jestli je efektivnějším jednáním 

s cílem změny statu quo jemná každodenní politika ve smyslu přeznačování, 

anebo by efektivněji působila transformace ve smyslu radikální revoluce 

případně vybudování nových pilířů pro ustavení sociálního řádu (například nový 

jazyk). Jinými slovy, je někdy možné vystoupit z diskursu, proti kterému 

bojujeme (například starat se o ženy ve vědě nebo popírat „patriarchální" vědu 

samotnou)? Nemám ambice podat definitivní uspokojující odpověď, nicméně 

považuji každodenní praktiky ve své podstatě za daleko silnější postup než 

jednorázové řešení. Takové řešení totiž přichází často shora, zatímco 

přeznačování jako agence se může odehrávat na nejspodnějších rovinách 

společnosti. Vidím tedy strategii subverse jako aktivitu, která není cílem sama o

15 Foucault se ptá: „ Kdyby moc byla vždy pouze represivní, kdyby říkala vždy pouze „ne“, skutečně si myslíte, 
že by ji  člověk poslouchal? Co činí moc tak účinnou, co způsobuje, že ji  lidé přijímají, je  jednoduše skutečnost, 
že na nás netlačí pouze jako síla říkající ne, ale že prostupuje věcmi a produkuje je , že stimuluje rozkoš, 
formuje vědění, tvoří diskurs.“ [Foucault (1980: 19) in Barša 2002: 139]
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sobě, ale je prostředkem dosahování sociální transformace, tedy změny 

stávajícího pořádku.

Butler přesouvá otázku subverse ke skupině lidí, jejichž genderové identity 

jsou v majoritní společnosti apriorně problematické - transgenderů. Právě i 

proto je jako teoretička velmi užitečná pro tematizování životů lidí, kteří nežijí 

podle stávajících genderových norem a pravidel, a ani k nim nechovají žádnou 

zvláštní vášeň. Jsem toho názoru, že bez alespoň rámcového pochopení 

myšlenek Butler nelze teoreticky (a koneckonců ani empiricky) uchopit téma 

transgenderů a subverse. Ona upozorňuje na heterosexuální hegemonii i uvnitř 

feminismu a otevírá bolavá místa spojená s pojmy identita, společná akce a 

jednání/agency. Pro jednodušší sled textu obraťme nyní pozornost ke kritikám 

jejího díla, která nám potom lépe osvětlí část textu o queer teoriích samotných i 

výzkum v závěru této práce. Pojem subverse bude projednán v každé kapitole 

zvlášť, vždy ho ale vztahuji k tomu konkrétnímu tématu a vždy stavím již na 

tom, co bylo řečeno v předchozí části textu.

Nyní si dobře zapamatujme, že je to právě butlerovské pojetí jednání, kdy 

jednání je jednáním skrze subversi.

1.6. Perspektiva naruby: Butler očima kritiky

Prediskursivita versus politika lokace

Předně, butlerovské teorie se ve feminismu setkaly s velmi ambivalentním 

přijetím, které trvá dodnes. Myslím, že ve stavu, v jakém se nacházela 

feministická politika/teorie počátkem devadesátých let 20. století, přišla kniha 

Butler jako na zavolanou a i přes obrovskou obtížnost čtení se dočkala 

vášnivých reakcí ve všech směrech [např. McNay 2000]. Nedá se dokonce říct, 

že by i dnes byla její teorie přežitá. Ukazuje se, že narušení představy o 

prediskursivně existujícím subjektu a posunutí jeho utváření do samotného 

dělání věcí jsou něčím, co se dá uvažovat nejen v čistě teoretickém rámci 

(filosofie), ale co je velmi žádoucí a použitelné také v praktickém smyslu ve 

výzkumech (sociologie). Tak se například v knize Wendy Kessler a Suzanne 

McKenna (vydaná už v roce 1978) konstatuje, že genderové výzkumy naráží na 

jedno zásadní úskalí, a sice předporozumění lidí, s jakým přistupují k otázkám a 

často i špatně zkonstruované otázky, kdy se ptáme například po rozdílech mezi
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tím, co lidé považují za typicky ženské a co za typicky mužské atributy, čímž 

automaticky předpokládáme existenci dvou a pouze dvou pohlaví. Butler tak 

není jediná, kdo posouvá pozornost směrem k „dělání" a k praktikám 

každodenního života [viz také Kessler, McKenna 1978, West, Zimmerman 1988 

aj.], nicméně je velmi silná v tom, jakým způsobem se věnuje vytvoření 

teoretického zázemí podporujícího tyto teze. Takové rozpracování podle mého 

názoru dosud chybělo. Nicméně, i když lze souhlasit s posunem na proces 

„dělání", nelze se ubránit jistým pochybnostem v některých zásadních 

momentech, k nimž se Butler vyjadřuje, respektive které opomíjí. Jedním 

takovým je například otázka lokace, nebo-li pozice a prostředí, kde se subjekt 

pohybuje.

Ve své poslední knize [2004] Butler sice názory přehodnocuje a politice 

lokace se okrajově věnuje především ve snaze propojit čistě teoretické koncepty 

s každodenní praxí. Tato snaha podle mého názoru vznikla následkem toho, že 

její první kniha představovala velmi silné vodítko pro mnoho aktivistických 

skupin a jedinců a Butler se dostala do situace vedoucí osobnosti různých 

komunit/hnutí a začala pociťovat větší zodpovědnost za své teoretické koncepty 

přesahující do praxe. Nicméně, v otázce pozice nebo-li situovanosti subjektu 

Butler stále pokulhává. Je popření prediskursivního utváření subjektu popření 

jeho situovanosti? Není nutné zde vykládat všechny ty kritiky, které pranýřují 

Butler za odsouzení feministické politiky jednoty a lokace [např. Benhabib 1994, 

Braidotti 2002, Nelson 1998 aj.] Odmítání prediskursivity subjektu podle mého 

názoru nevede k tomu, že tento subjekt stojí nikde, jak Butler předhazuje 

kritika, a jeho pozice je neustále posouvána a utvářena na základě toho, jak 

„dělá" sám sebe. Butler je často vyčítáno, že právě „pozice nikde" vede k jednak 

naprosté izolaci subjektu a za druhé k nemožnosti utvoření společné jednotné 

pozice. Nemyslím si, že by Butler razila naprostou neukotvenost subjektu, co ale 

rozhodně v jejích výkladech chybí, je větší propracovanost politiky lokace a 

situované znalosti. Politika lokace [Haraway 1988] vychází z předpokladů 

odmítání univerzálního subjektu, který by byl objektivním, ale upozorňuje 

naopak na privilegovanou perspektivu parciální, situované znalosti. Paradoxně, 

navzdory všem teoriím o objektivitě, jedině při částečné znalosti a ukotvené 

existenci ve smyslu přiznané lokace můžeme hovořit o objektivitě a společném 

projektu (právě například feministické politické změny). Haraway zdůrazňuje že 

„situování (positioning) je klíčovou praktikou zakládající znalost organizovanou,
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jako víceméně celý západní diskurs, kolem domnělých vizí." [Haraway 1988: 4] 

a dále „feminismus je o znalosti (vědě) mnohonásobného subjektu s 

(minimálně) dvojitým pohledem. Feminismus je o kritickém přístupu 

následujícím po kritickém situování v nehomogenním genderově 

strukturovaném sociálním prostoru." [tamtéž: 4] Z této perspektivy se Butler 

zbytečně vyhýbá tematizaci kontextu a zejména politiky lokace (ačkoli se 

v poslední knize hodně přibližuje, právě třeba i tím, že prohlašuje, kým je, a 

z jaké pozice píše), čímž dává zbraň do rukou svým největším kritikům. 

Popírám-li veškeré apriorní soudy o subjektu a považuji-li jeho zrození za 

výsledek diskursivních sil okolí a následně střetávání jeho každodenních praktik 

v a s prostředí/m, nevzdávám se tím přeci možnosti ukotvení subjektu. Zároveň 

mu však nepřipisuji apriorní atributy. Je škoda, že Butler nevěnuje tomuto 

aspektu více pozornosti.

Pokud bych tedy vztáhla předchozí řádky k otázce, zdali je možné budovat 

společnou feministickou politiku bez jednotné definice termínu žena, odpověděla 

bych, že ano, i když se neubráníme jisté propasti, která v butlerovských teoriích 

vniká. Můžeme totiž společně jednat, aniž bychom věděli, kdo jsme, protože nás 

pojí naše aktivity. Nicméně myslím, že je nezbytné vědět, kde stojíme - tedy 

uvědomovat si rozdíly v situovanosti subjektu.

Na jednu stranu Butler tím, že otevírá bolavé místo feminismu a kriticky 

obnažuje jeho základní kameny ptaním se, čím je vlastně „naplněna" identita 

žena/muž/gender a co slovo identita vlastně znamená, pomáhá feminismu ve 

znovu uvědomění si svých základů a svojí povahy. V tom považuji její kroky za 

užitečné. Na straně druhé ale považuji za velmi nedostatečný její vztah 

k politice lokace a tematizování kontextu a podmínek, v nichž je subjekt 

situován a v nichž jedná. Ano, nevybíráme si okolí, do něhož se rodíme, a jsme 

zpracováváni diskursem, nicméně i sami tento diskurs přepracováváme.

V tomto se s Butler ještě nelišíme. Pokud ale máme možnost s diskursem 

pracovat, máme tedy nějakou „agency" (a věřím že máme), chybí upozornění 

na pozici, z níž se k diskursu vztahujeme. Je totiž jiné pracovat a měnit sociální 

pořádek z pozice svobodné matky s dítětem, černošské dospívající dívky či MtF16 

transsexuálky žijící ve Spojených státech. Jak by se Butler vypořádala s tímto?

16 Jedná se o male -  to female transsexuálky. Definice viz druhá část této práce.
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Možná proto bývá Butler často osočována z rozvratu feminismu. Po 

zproblematizování pojmů identita by mělo následovat kritické přiznávání vlastní 

pozice. Pointa totiž nespočívá v tom, že se shodujeme na jednom jediném 

významu, ale že význam přidělený hegemonním diskursem vlastními praktikami 

(životy) přeznačujeme pro konkrétní potřeby konkrétní lokace. Nevzdáváme se 

tím možné spolupráce a sjednocení, ale umožňujeme tím svobodu v rámci 

hnutí, které často paradoxně samo nastoluje normativní omezující rámce. 

Otázkou zůstává, jestli takové hnutí/komunita, kde bude možná roztříštěnost 

termínů, zůstane ještě hnutím/komunitou. Jednoduše ale, pokud nebude možné 

i při této svobodě dosahovat společných představ alespoň o cílech a povaze 

změny, nemá smysl nastolovat tuto agendu uměle. Ironicky řečeno, vždyť jaký 

význam by mělo feministické hnutí/komunita, kde by výkonný výbor rozhodl o 

tom, jaké genderové změny jsou cílem pro tento rok? Z povahy věci by se 

takové hnutí/komunita stalo něčím, co by bylo třeba silně přeznačovat a kde by 

subverse byla hlavní strategií.

Kritika negativního paradigmatu: jednání jako subverse?

Zastavme se ještě na chvíli u pojmu jednání/agency. Ze stran kritiky 

zaznívá, jestli není subversivní jednání vlastně jednáním sama proti sobě. Když 

totiž subjekt popírá nebo přeznačuje samotné síly, které vedou k jeho 

ustavování, nepopírá tak svojí vlastní existenci?17 [Mills 2000]. Butlerovská 

odpověď by pak mohla znít, že subverse je vlastní těm samotným silám, které 

formují subjekt, resistence je situována v moci samotné a ne v subjektu [Butler 

1997b, 2004]. Taková odpověď je ale v mnohém problematická a poněkud 

alibistická. Ačkoliv se na některých místech Butler nevzdává možnosti cíleně 

pracovat na sociální transformaci, pokud upírá subversivní intence subjektu, 

přiznává tím vlastně, že vždy budeme schopni jednat pouze v té míře, do jaké 

nám to povolí stávající řád. V porovnání s předešlými butlerovskými 

formulacemi v tomto vidím velký rozpor a nutnost dalšího rozpracování 

samotnou Butler.

17 Tento bod je  rozhodně zajímavý z hlediska praktického sledování efektů subverse: pokud bychom si 
připomněli transgender scénu a fungování těchto lidí, často se skutečně stává, že veřejné vystoupení -  coming 
out -  a politická aktivita směřující k přeměně sociálního genderové pořádku skutečně vede k velmi obtížnému 
životu dotyčné/ho a ve výjimečných případech k brutálnímu násilí či dokonce smrti -  v teoretickém překladu 
zničení subjektu (viz například film Paris is Burning, režie Jennie Livingstone).
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Není od věci si zde připomenout jednu věc. Jak říká ve své poměrně 

extravagantní knize Ladislav Šerý [1997], není vlastně subverse nutnou 

součástí řádu, něčím, co mu vlastně prospívá tím, že mu umožňuje neustále se 

vymezovat, respektive vymezovat svá pravidla a tím se tak znovu-potvrzovat? 

Jistě, subverse je ze své povahy strategie, která vyžaduje přítomnost řádu, aby 

mohla vůbec existovat. „Cílem subverse by nemělo bejt jenom rozbití struktury, 

ale prvotně prohlídnutí jejího mechanismu, zkoumání zákonů a pravidel její 

soudržnosti, odhalení jejího mýtu." [Šerý 1997: 223] Jsem toho názoru, že 

podstatou subverse není jakési hraní si v rámci řádu, ale jemná přeměna řádu, 

která může ve výsledku vést až k naprosté destrukci řádu a ustavení řádu 

nového. Tím opět odkazuji k butlerovskému pojetí norem, které i když nejsou 

schvalované, jsou ve své podstatě nutné a žádoucí pro fungování společnosti.

Strategie přeznačování řádu nebo-li subversi považuji tedy v butlerovské 

teorii za velmi silný moment nutný ale k dalšímu rozpracování. Ačkoli je tento 

termín velmi problematický (a také poměrně moderní), neztrácí na své 

užitečnosti a považuji ho za nosnější než například pojem eroze.18 Paradoxně, i 

když díky němu obracíme častěji pozornost k lidem, kteří sice stále stojí na 

okraji společnosti, ale od nichž se máme co učit, ve výsledku jsme se vlastně 

opět dostali k tematizaci majoritní společnosti. Subverse totiž není nic 

výsadního pro menšinové, genderově nestereotypní komunity, je to legitimní 

nástroj právě pro každodenní život zejména majoritní společnosti. Nastoluje 

také pro feminismus zajímavou otázku polemiky mezi formou a obsahem změny 

společnosti, genderového pořádku. Myslím, že tuhle „techniku" využívají právě 

transgendeři, a to leckdy i nevědomky (i proto bychom je neměli vinit, pokud ji 

nevyužívají dostatečně, více viz třetí část práce). Zejména ti, kteří si uvědomují 

specifičnost své zkušenosti života v různých pohlavních identitách, se díky 

subversivnímu chování nemusí zbavovat „jednoho ze svých životů". Nicméně i u 

biologických mužů a žen je tato strategie velmi účinnou jemnou praktikou pro 

narušování - a potenciálně změnu pořádku. Otázkou zůstává, jestli tato 

strategie stačí na takovou změnu a co je vlastně jejím cílem. Není cílem sama o 

sobě? Podle Butler je potřeba propojit subversi s radikální demokratickou akcí 

ve smyslu veřejné diskuse všech problematických a normotvorných kategorií 

[Butler 2004: 223 - 224]. Obávám se, že tímto obratem snadno sklouzneme 

k tomu, že se ve skutečnosti nic dít nebude. Takový požadavek je totiž tak

36



obrovský, že se nemusí ve výsledku vůbec uskutečnit. I proto bych se držela 

strategie subverse jako účinné, byť ne všezahrnující praktiky. Co lze na druhou 

stranu ocenit, je nutnost zasadit přeznačování do kontextu, což souvisí s již 

zmiňovanou politikou lokace.

Myslím, že i ve výzkumu, který jsem měla možnost uskutečnit, byla tato 

strategie v určité fázi života velmi důležitou praktikou. I proto je užitečné 

věnovat se rozpracování této strategie specificky v rámci kontextu transgenderů 

a potom ji vztáhnout k samotným rozhovorům.

Na důležitosti, respektive rozporu, nabývá v kritickém nahlédnutí Butler 

poslední mnou kladená otázka v první části celé práce, kdy se ptám, zda je 

v butlerovské perspektivě možná plánovaná feministická akce? Sama autorka se 

v poslední knize [2004] kloní více a více k budování společných feministických 

cílů, které logicky předpokládají plánovanou aktivitu. Považuje za nezbytné 

zajímat se o politiku, angažovat se a tak přispívat ke změně. Svým způsobem si 

protiřečí s předchozími tvrzeními, protože se ptá přesně na takové otázky, které 

ji kladli její kritici -kde se v subjektu bere touha něco měnit, a to i v případě, 

kdy se svou aktivitou vystavuje potenciálně sociálnímu násilí? Opakuje pak 

nutnost společné akce, podpory žití žitelného života (boje proti všem formám 

diskriminace) a sama vyvrací potenciální útok na svoji osobu spočívající v tom, 

že její teorie jsou „pouhou filosofií" a v praxi nemají reálného využití. Nemohu si 

v souvislosti s politikou akcí ale odpustit tuto otázku:

Svým způsobem tedy ano, feminismus je umožněn stávajícím řádem, 

pokud by jím ale jeho aktivity byly také ohraničeny, není veškeré úsilí málo 

platné? Lze někdy vůbec dosáhnout nějaké změny, respektive, jak definovat 

tuto změnu? Mohou v této dynamice nějakým způsobem pomoci dialogičtí 

partneři, jako právě například queer studia, respektive transgendeři?

Myslím, že takové partnerství by bylo velmi užitečné. Transgendeři jsou 

dobrým dialogickým partnerem nejen pro majoritní společnost, ale právě i pro 

feminismus obecně, možná i proto, že sdílí společnou marginální pozici vůči 

majoritní společnosti. Je nicméně třeba propojit teoretické pojetí 

transgenderismu a skutečné zkušenosti transgenderů.

18 Pojem eroze vnímám, na rozdíl od subverse, jako neřízenou aktivitu, jistý samovolný rozklad, vyvěrání.
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Ještě než se ale budu věnovat specificky tématu transgender, dovolím si 

nahlédnout Butler kritickýma očima na základě srovnání její „filosofické teorie" 

s primárně sociologickou teorií „dělání genderu".

Jedna z častých kritik celého butlerovského pojetí zaznívá na adresu 

diskursivního utváření identity, kdy se problematizuje materialita, respektive 

pojetí identity setrvává v symbolické, jazykové rovině, „...jedním z limitů 

současné feministické práce na téma tělesnosti a ztělesnění (embodiment) je 

fakt, že zůstává víceméně v zajetí symbolična, respektive lingvistického pojetí 

konstrukce tělesnosti." [McNay 2000: 14] Druhým takovým kritickým úhlem je 

odsouzení tohoto přístupu pouze do oblasti filosofie, a tedy nemožnosti s ním 

skutečně pracovat v realitě (při výzkumech, analýzách apod.). Jsou butlerovské 

teorie použitelné v praxi? Nejen k tomuto poslednímu bodu přispěje následná 

diskuse zdánlivě „čistě" filosofického a „čistě" sociologického přístupu k „dělání 

identity".

1.7. Diskurs versus interakce: některé rozdíly mezi sociologickými a 

filosofickými koncepty „doing things"

„Stáváme se tím, co děláme."

[West, Zimmermann in West, Fernstermaker 2002: 22] 

Tento text stojí z velké části na problematizaci pojmu gender. Některé 

výtky, které jsem vyjádřila výše vůči Judith Butler, lze poměrně s úspěchem 

odpovědět ve světle „sociologické" teorie „dělání genderu" (doing gender). 

Předně, mezi akademickými disciplínami existuje rivalita, která může vyústit až 

v paralelní velmi podobné teorie, které si sebe navzájem nevšímají. To ale není 

případ teorie „dělání genderu", jejíž autoři si jsou paralely s butlerovskou 

koncepcí vědomi a sami se k ní vyjadřují. Představme si nejprve ve stručnosti 

v obrysech sociologickou koncepci Candance West a Donna Zimmermana.

Teorie „dělání genderu" vychází z velké části z etnometodologie (Garfinkel 

a jeho gender jako sociální praxe), jež navazuje na fenomenologickou tradici 

vnímání reality jakožto subjektivně prožívaného světa. Etnometodologie se 

zabývá zkoumáním mechanismu vytváření struktur a pravidel každodenního 

života [Garfinkel 2002]. Zabývá se každodenními akty a činnostmi jako 

významovými procesy, které konstituují společenskou realitu. Teorie „dělání
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genderu" pak vychází z předpokladu, že utváření genderové identity se děje 

v interakcích s druhými.

West a Zimmerman [orig. (1977) in Lorber, Farell 1991] problematizují 

především běžnou představu existence nějakého pohlaví a nějakého genderu a 

jejich přirozené a nevyhnutelné spojitosti. Podle nich lze rozlišovat mezi 

pohlavím (biological sex), pohlavní kategorií (sex cathegory) a genderem [West, 

Zimmerman 1991: 14]. Pohlaví označují jako determinantu plynoucí ze

sociálního konsensu, že se lidé budou označovat za muže či ženy, pohlavní 

kategorii vnímají jako kategorii, která je implikována sociálně zkonstruovanými 

pohlavními kritérii a udržována v každodenním životě skrze sociální zařazování 

lidí k jedné nebo druhé skupině, přičemž vztah obou kategorií bývá často 

podmíněn. To ale neodpovídá realitě, protože jedinec se může označovat za 

příslušníka jedné kategorie, i když nemá příslušné biologické vybavení (viz 

například transgendeři). Gender je naproti tomu pojímán jako aktivita, která je 

doslova dnes a denně dělána, a která je podmíněna sociálním zařazením jedince 

do určité pohlavní kategorie. Gender je „neustálé vykonávání, dosahované 

vlastnictví situovaného chování. ...Není to vlastnost individuí, ale vynořující se 

povaha sociálních situací: je to jednak jejich výsledek, tak i důvod jejich 

odůvodnění ...ospravedlňující jedno z nejzákladnějších dělení společnosti." 

[West, Zimmerman in West, Fenstermaker 2002: 190] Gender se tedy děje 

v každodenní interakci.19a běžné zařazování lidí do sexuální kategorie probíhá 

na bázi obecné dohody v každodenním životě. „Tento test (obecné dohody) nám 

říká: pokud mohou být lidé považováni za členy relevantních kategorií, zařaďme 

je tam." [West, Zimmerman in West, Fenstermaker 2002: 10]

Co mají tedy obě teorie společné a v čem se liší, jinými slovy, liší se pojetí 

genderu napříč disciplínami?

Předně, myslím, že mají více společného než odlišného, a co by mohlo být 

nejrůznějším gender badatelům/kam nejvíce užitečné, jsou překlady a 

porovnání většinou obsahově shodných koncepcí/pojmů, používaných ve filosofii 

a sociologii.20 Rozdíly vidím tedy spíše v jazykovém uchopení tématu než v jeho 

obsahu.

19 Odvolávají se do velké míry na Goffmanův stěžejní článek z roku 1977, The Arrangements between sexes.
20 Ráda bych v této souvislosti upozornila na jednu zajímavou věc: zatímco se West, Zimmerman i 
Femstermaker k butlerovské teorii vyjadřují, znají ji  a porovnávají možné společné závěry, Judith Butler se 
sociologickou teorii dělání genderu nezabývá v žádném ze svých textů. Na přímou otázku po znalosti díla West 
a Femstermaker dokonce odpověděla: „Nemohu se vyjadřovat ke všemu, vyjadřuji se jen k tomu, co mi zrovna 
přijde pod ruku, případně k těm autorům, s nimiž mám užší akademické i mimo akademické kontakty“. Tolik
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Obě teorie se zabývají problematizací statického pojetí genderu jako 

kulturního odrazu biologického pohlaví. Představují shodně termín „dělání 

genderu", které se podle West a Zimmermana děje v interakci - v butlerovské 

terminologii pak diskursivně. Sami autoři West a Fernstermaker vymezují 

interakci vůči diskursu, nicméně i oni si uvědomují, že obě strany nechávají 

definice diskursu i interakce velmi široké. Zdá se, že rozdíl, který se jeví 

v butlerovském podání, odkazuje spíše jejímu velmi teoretickému pohledu, 

který nepracuje na konkrétní rovině každodenních situací. Jsem přesvědčená, že 

Butler by se ale slovu „interakce" nebránila - jen by ho zasadila do širšího 

rámce diskursu.

Jako stěžejní se pro obě koncepce ukazuje - opět v odlišné terminologii - 

pojem vykazatelnosti (accountability). Ačkoli autoři West a Zimmerman tvrdí, že 

se Butler tímto pojmem příliš nezabývá [West, Zimmerman in West, 

Fernstermaker 2002: 195], opak je pravdou. Obě teorie se snaží narušit běžné 

vnímání koherence pohlaví, sexuality a genderu, které zapříčiňuje rozkoly 

v pojetí vlastní identity, ale především stigmatizaci a diskriminaci (či násilí) proti 

těm, kteří této koherenci nejsou schopni dostát anebo se jí vědomě brání. Toto 

spojení Butler nazývá heterosexuální matricí, a odkazuje k základní premise 

žitelného života - a sice nutnosti být pro druhé čitelným a vykazatelným 

(accountable!), a tedy následně uznatelným jako právoplatným členem 

společnosti. West a Zimmerman si pomáhají sociologicky velmi komplikovaným 

termínem vykazatelnosti, jehož význam je ale podle mého tentýž jako 

butlerovská čitelnost. Gender není nikdy ukončená věc a proto je snaha o 

„procházení" jako žena či muž neustále přítomná [Garfinkel (1967: 118) in 

West, Fernstermaker 2002: 12]. Lidé se jako členi společnosti neustále angažují 

v „popisném vyhodnocování vzájemných poměrů" [Herritage (1984: 136 - 7) in 

West, Fernstermaker 2002: 12], a aby byli druhými uznání - přečteni, musí 

vykazovat jistou koherenci (jedno jestli sociálně či jinak ustavenou). Pokud 

nedokáží dostát tomuto závazku (konstantnímu hodnocení svého představení - 

gender assesment), jsou vnímání jako problematičtí, případně stigmatizování a 

vyděleni na okraj společnosti. „Dělat gender neznamená vždy jen žít podle 

normativních koncepcí maskulinity a femininity, znamená to praktikovat

jen  pro doplnění kontextu, (osobní rozhovor s Judith Butler, prezentace nové knihy Defaire du genre v Paříži, 
8.6 .2006)
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chování, které je neustále vystavené hodnocení genderové povahy (gender 

assesment)" [West, Zimmerman in West, Femstermaker 2002: 13].

Zeptám se ale znovu: jaké jsou - jsou-li - rozdíly v dosahování možné 

změny z pohledu obou těchto koncepcí? Respektive, v čem se West a 

Zimmerman liší od Butler?

Musíme si samozřejmě uvědomit, že obě teorie vychází z rozdílného 

zázemí (postrukturalismus, psychoanalýza vs. etnometodologie), což ale 

neubírá na možnosti porovnat jejich postupy a závěry.

West a Zimmerman doporučují, aby nebyly jejich koncepce používány 

zároveň s teoriemi Butler - mohou přinést zmatení a nejistoty ve výzkumu. 

Jsem nicméně toho názoru, že uvažování o obou koncepcích může naopak 

povzbudit k zajímavějším a užitečnějším závěrům. Hovořím spíše ale o 

teoretické práci než čistě o výzkumu.

Zdá se, že pro West a Zimmermana se změna odehrává z velké části na 

poli legislativy, která nicméně musí být pod neustálým dohledem (rovnost nelze 

naordinovat, musí se neustále dělat i skrze kontrolní mechanismy - assesment). 

I když se opírají o každodenní život explicitněji než Butler, v tematizaci 

transformace společnosti (genderového pořádku) se rychle ocitnou ve slovníku 

politických změn. Paradoxně, rozpracování možnosti změny společnosti na bázi 

každodenní interakce se, podle mého soudu, lépe zhostila Judith Butler (ačkoli 

je právě jí často vyčítáno, že její koncepce není vlastně příliš prakticky 

využitelná) a to skrze svůj koncept subverse. Nemůžeme se vyhnout 

každodennímu dělání genderu (v tom se obě teorie shodují), můžeme se ale 

vymezit proti diskriminujícím normám přeznačováním jejich obsahů. V tom 

spočívá síla Butlerovské teorie. Zatímco West a Zimmerman navrhují podívat se 

na ty sociální struktury, kde se učíme „správným" genderovým identitám/rolím

- tedy například na školu a vzdělávání obecně, Butler navrhuje podívat se na ta 

místa, kde čitelné dělání genderu selhává. Není totiž možné poznat, kde je 

začátek učení se genderu - učení se správnému genderu, a proto je užitečné 

podívat se na ta místa/situace/identity, kde se transparentní dělání nedaří a 

genderové schéma (pohlaví - gender - sexualita) se rozpadá. Nesetkají se ale i 

takto rozdílné postupy ve společném cíli?

Z výzkumů dělání genderu ve vzdělávání můžeme poznat, jaká je stávající 

realita a následně tedy zaujmout nějaký postoj ve smyslu opatření - změny. Ze 

sledování míst, kde koherence genderu selhává, se můžeme dozvědět a poučit o

41



tom, kde (a že) jsou vlastně hranice a co se stane, pokud jsou porušovány. 

Můžeme se snažit porozumět subversivním strategiím a zvažovat, zda-li jsou 

efektivním nástrojem změny.

Otázkou tak zůstává, co je efektivnějším a účinnějším způsobem 

dosahování změny. Jemná každodenní práce „zespoda" nebo legislativní návrhy 

a opatření „zeshora"? Nebo kombinace obého?

1.8. Shrnutí a přechod k druhé kapitole

Viděli jsme, že Butler je kontroverzní postavou feministických teorií. 

Otevírá problematické pole tázání se po společné identitě a povaze (nejen) 

feministického jednání. Postuluje definici genderu jako performativního procesu, 

který je zároveň normotvorné povahy. Nelze souhlasit s jejím opomíjením 

politiky lokace, tolik zásadním momentem feministického myšlení. 

Problematické je rovněž její pojetí konstruktivismu, respektive diskursivního 

vnímání konstruování tělesnosti a následně identity. Myslím ale, že jde spíše o 

nedotaženost než naprostou mylnost. Pro tento text je Butler důležitá jako 

osoba, která vnáší do občas ustrnulých feministických konceptů pojmy jako 

subverse a queer. S vědomím již vyložených konceptů a polemik se nyní 

přesuňme k tematizaci fenoménu transgender jako takovému v kontextu vzniku 

queer studií. Je užitečné všímat si právě těch míst, kde dělání správného 

genderu selhává, dochází k poruše konformity a hegemonního předpokladu 

koherence biologického pohlaví, genderu a sexuality.

Pozornost budu nadále věnovat otázkám po inspirativní povaze 

transgenderů, po významu pojmu subverse a jednání/agency v kontextu 

efektivní transformace genderového pořádku ve společnosti.
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2. kapitola
Transgenderismus a queer studia v butlerovské perspektivě

2.1. Uvedení do problematiky

V určitém období se, víceméně v zahraniční, objevila jistá obsese tématem 

transgender. Zdánlivě medicínská záležitost se rychle stala teoretickou bombou 

ve smyslu obrovského potenciálu, který v sobě tento fenomén skrývá. 

Transgendeři všeho druhu otevřeli Pandořinu skříňku témat jako jsou právě 

zmiňovaná identita, utváření genderu, politizace aktů spojených se 

změnou/narušováním/subversí genderového pořádku a identity, normativitou, 

každodenností. Sloužili jako výborný příklad toho, jak si lze „zahrávat" 

s genderovou identitou a stanuli, možná nechtěně, na piedestálu všech možných 

akademiků [McKenzie 1994]. Tato teoretická reflexe jejich situace ale nebyla na 

škodu jim samotným, a naopak se zdá, že v mnohém podpořila aktivisty/ky 

vznikajícího transhnutí. Jinak řečeno, teoretizování o tom, co se dělo 

v zapadlých barech Spojených států, mělo podpůrný efekt pro rozšiřování 

fenoménu zvaného transgenderismus. Samozřejmě, nemůžeme zapomenout na 

teoretiky i praktiky z řad samotných transgenderů, kteří neskonale přispěli/y a 

vůbec rozvířili/y debaty o jevech, termínech, koncepcích a teoriích spojených 

s fenoménem transgenderismu.

V tomto textu mě nezajímá jakým způsobem vznikalo transhnutí či co 

přesně se momentálně děje konkrétně na české trans-scéně. Není mým cílem 

ani podrobně zpracovat úlohu medicíny a těla v kontextu transgenderismu. Tyto 

otázky jsem pojednala, alespoň rámcově, v předchozí bakalářské práci. Spíše 

než na zmapování stávající situace zaměřuji pozornost na diskusi transgenderů 

jako fenoménu, který otevírá otázky vlastní nejen tomuto hnutí, ale celému 

feminismu, i majoritní společnosti vůbec. V kontextu předchozích kapitol jsme 

narazili na problémy vlastní feministické teorii týkající se možných proměn 

genderových pořádků společnosti, obtížnosti pojmu identita a subjekt či 

kontroverzím spočívajícím v pojímání genderu jako performativu. Tento text je 

rozdělen na tři základní části, kdy v jedné řeším obecnější feministické otázky a 

vztahuji je k dílu zejména Judith Butler, v druhé se pak specificky zaměřuji
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právě na fenomén transgenderu a propojuji ho s již diskutovanými termíny a 

vztahy, abych mohla závěrem na příkladu rozhovorů s transgendery upozornit 

na fungování některých pojednávaných pojmů a koncepcí. Napříč textem mě 

pak zajímá otázka vztahů a propojenosti feministické a queer politiky, nástroje 

účinné změny ve smyslu odporu a postavení subjektu v takovém „herním poli". 

Představují transgendeři pro majoritní společnosti i feminismus výzvu a 

inspirativní moment? Jsou pro teoretizování o angažovanosti, změny pořádků a 

narušování zajímaví? Jakým způsobem lze o nich a jejich jednání přemýšlet 

v kontextu subverse a účinného boje za změnu?

Myslím, že pro diskusi problémů uvedených v předchozích kapitolách (tj. 

otázka subjektu, performativity, jednání/agency, subverse - změny, 

angažovanosti a akademičnosti) je fenomén „trans" velmi zajímavý. Jak uvádí 

Butler, „je důležité...sledovat momenty, kde je zpochybňován a napadán binární 

systém genderu, kde je problematizována koherence kategorií, a kde se 

samotný sociální život genderu ukazuje jako poddajný a změnitelný." [Butler 

2004: 216] Jinými slovy, fenomén „queer" představuje velmi dobrého partnera 

pro diskusi feministických otázek. Procesy a jevy, které dohromady utváří to, 

čemu dnes říkáme „trans hnutí/lidé/gender" jsou velmi podobným procesy, 

které probíhají i v současných feministických kruzích. Samozřejmě, v některých 

momentech se z principu definice obě komunity/hnutí liší, a právě tyto 

momenty mě budou nadále zajímat jako zdroje možného posunu a přemýšlení.

Důležitý moment, na který se často zapomíná

V návaznosti na zjištění bakalářské práce bych ráda podotkla jednu 

zásadní věc. I když představuje fenomén transgenderu teoretickou (i 

praktickou) výzvu a rozhodně nelze jeho existenci při seriózním diskutování 

současného feministického myšlení v otázkách subjektu, jednání/agency a 

subverse opominout, je potřeba být velmi opatrní. V předchozí práci jsem se 

podrobně věnovala otázce, jak fungují transgendeři v genderově polarizované 

společnosti a lze-li fungovat v kategorii „třetí pohlaví" a jak. I přes otevřenost a 

apriorní nestigmatizaci translidí v jakémkoli duchu jsem ale velmi často narážela 

na problémy vlastní interpretaci přisuzující transgenderům jednání/agency a 

schopnosti, které sami vůbec nevyvíjeli. Při nenaplněni očekávaného potenciálu 

se pak snadno mohlo stát, že bylo možné jednoduše pejorativně prohlásit, že 

tito lidé nejsou nejen pro majoritní, ale především pro feministické myšlení
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žádným přínosem. V takovém vyjádření ulpívala na transgenderech jakási vina 

za to, že jejich životní jednání nemá očekávaný přesah. Takto ale není, podle 

mého názoru, možné uvažovat. Domnívám se totiž, že subversivní potenciál, či 

snahu měnit stávající genderové uspořádání není možné klást na bedra ostatním 

(v tomto případě queer teoriím). Aby se společenské smýšlení pohnulo, musí si 

tento potenciál každá/ý najít a uvědomit sám/a v sobě. Jinak řečeno, upozorňuji 

dopředu na to, že v tomto textu nehodlám zkoumat, do jaké míry jsou či nejsou 

transgendeři efektivní genderoví aktivisté a jestli jsou jejich životy dostatečně 

angažované. Uvědomuji si, že dialog mezi feminismem a queer teoriemi je na 

jedné straně velmi ožehavý a svádí k tomu připsat inovativní skupině potenciál, 

z jehož nenaplnění ji lze poté vinit. Na straně druhé ale při jasném vědomí 

tohoto triku a vyvarování se rychlých soudů může diskuse být zajímavá a 

nemusí skončit vzájemným obvinováním.

Považovala jsem za důležité upozornit na toto chytlavé nebezpečí. 

Soustředím se proto na fenomén transgenderismu jako na teoretickou záležitost 

bez snahy soudit. Jde mi především o rozproudění diskuse a inspiraci pro možná 

východiska.

2.2. Stručně o historii transgenderismu

V úvodní kapitole o terminologii jsem již krátce nastínila, jak je možné 

vnímat termín transgender. V odborné literatuře existuje obrovské množství 

článků, statí a příběhů pojednávajících o mimoevropských společnostech21, 

v nichž žili lidé, kteří svým životem nespadali ani do škatulky žena - femininní, 

ani do škatulky muž - maskulinní. Berdaši, původní obyvatelé Severní Ameriky, 

Hidžrové, kasta eunuchů žijících v Indii, Khushry, obyvatelé Pákistánu, Manu 

v Polynésii atd. byli častým předmětem zájmu a výzkumu mnoha badatelů a 

badatelek, kteří se zajímali o to, jak tito jedinci v příslušných společnostech 

fungovali, jaké měli postavení a zda-li existuje nějaká ekvivalence těchto 

genderových identit v současném západním světě. Anne Bolin ve své stati 

Trancending and Transgendering uvádí, že „tato komplexnost (identit) se 

opakuje v současné Euro - Americké genderové variabilitě mezi těmi, kteří se 

sami identifikují jako preoperativní, postoperativní a neoperativní

21 Např. K. M. Ringrose o Eunuších v Byzanci, S. Nanda o Hidžrách v Indii in Bullough, B., Bullough, V., 
Elias, J. 1997. Blending Genders. New York: Prometheus Books.
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transsexuálové či male-to-female a female-to-male cross-dresseři a 

transvestiti." [Bolin in Herdt 1993: 447] Protože ale naše společnost přiznává 

právo na plnou existenci pouze a jen dvěma pohlavím, představují tyto 

elementy rušivé a menšinové případy. Tento názor do jisté míry koreluje i s tezí, 

již jsem představila na samém začátku této práce, a totiž s představou, že 

transgendeři mohou být určitým subversivním elementem společnosti, který, 

jak říká Bornstein, má možnost vytvořit nejen jakési třetí pohlaví/gender, ale 

především upozornit na variabilitu a různorodost genderových identit obecně 

[Bornstein 1994].

V předchozích kapitolách jsem se pokusila mimo jiné ukázat, že v naší 

společnosti je v souvislosti s genderovou identitou jedince primárním aktem 

přidělení genderu, který musí jedinec během svého života neustále naplňovat. 

Jakýkoli nesoulad mezi přiděleným genderem a biologickým pohlavím 

přestavuje problematickou záležitost. Transgendeři se navíc mohou potýkat 

s problémy spočívajícími v „nečitelnosti vlastní identity" nejen kvůli nesouladu 

biologického pohlaví a genderu, ale také kvůli genderové polarizaci, která 

jedince nutí chovat se buď jako muž anebo jako žena, ale ne jako obojí.

K udržení stávajícího statu quo mezi pohlavími je nutné neustále 

vymezovat a zdůrazňovat, co je a co není dovolené, správné. Stejně jako tomu 

je s vědou, v níž objevy a normality vyžadují nutný protielement v podobě 

abnormalit a menšinových jevů [Fausto-Sterling 1997], představovali lidé, kteří 

nespadali do vymezených škatulek, vděčný objekt zkoumání a následného 

diagnostikování, nejen s cílem pomoci těmto lidem, ale především s cílem 

potvrdit hegemonní řád společnosti.

Transgendeři ale představovali výzvu nejen pro vědu, ale také pro 

feministické teorie.22 Jak podotýká Butler [2004], „trable s genderem" 

představují zásadní moment v tzv. queer teoriích a jsou jeho neoddělitelnou 

součástí. I proto se určitá krize feminismu, spojená s přehodnocováním 

společných identit a slova identita vůbec, setkala do velké míry s pochopením u 

vznikajících queer studií. Problémy měly společné, zdali jejich řešení inspirovalo 

jedno nebo druhé spektrum je nutné posoudit.

22 Srovnej např. Ekins, R., King, D. 1997. Blending Genders: Contribution to the Emerging Field o f  
Transgender Studies. Dostupné na: http://www.symposion.com/ijt/ijtc0101 .htm
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2.3. Vznik transgenderismu ve společnosti: genderová polarizace a 

paradigma dvojpohlavnosti

Hovořila jsem o tom, že gender spočívá v kontinuální sebe - tvorbě, která 

je zasazená v kontextu, jež si nevybíráme. Z čeho se může rodit 

transgenderismu jako fenomén?

Západní společnost je založená na dualistickém uvažování [Fausto - 

Sterling 1999], které našlo silnou podporu především v novověké filosofii 

Reného Descartesa. Ten striktně odděloval dvě substance, tvořící dle něj základ 

všeho - tělo a mysl a nastolil tak dualismus, kdy byly přírodní vědy rozdělovány 

od sociálních, fyziologie od psychologie, kultura od přírody, vše kvantitativní od 

všeho kvalitativního, muž od ženy, přičemž toto dělení nebylo rovnocenné a 

vždy bylo spojováno s hierarchií [Grosz 1994: 7; Fausto-Sterling 1999: 1, 

Laquer 1990]. Na hierarchičnost dualistického myšlení upozorňuje i bioložka 

Fausto-Sterling, dávaje za příklad časté spojení mezi přírodou/kulturou, 

pohlavím/genderem a pravostí/konstruovaností. Vše, co je biologické povahy 

bývá považováno za základ, který je neměnný a daný, zatímco ostatní jsou 

kulturní konstrukty, které jsou ale vnímány jako závislé na biologické podstatě. 

Názory o hierachičnosti a dualismu jsou přítomny i v díle Thomase Laquera 

[1990], o němž jsem již hovořila. Zajímavé je především to, jak se hierarchie 

promítá do biologického vnímání reality v obou „systémech či typech uspořádání 

pohlaví", o nichž Laquer mluví. Je přítomna v prvním typu uspořádání pohlaví 

(cca do konce 18. st), stejně tak jako v druhém systému pohlaví (od 18. st. 

dosud), kde tvoří již součást onoho dualistického uvažování. V souvislosti s 

trangenderismem lze hierarchické spojení, které se manifestuje především ve 

vztahu muž-žena, spatřovat spíše ve spojení my „normální" a tedy hierarchicky 

výše položení versus oni „nenormální", stojící na nižší příčce společenského 

žebříčku. Tato skutečnost začíná být evidentní především v souvislosti 

s medikalizací transgenderismu, kdy kategorie dysforie automaticky 

předpokládá nedokonalost a tedy „nižší pozici". Kromě hierarchie je ale 

v souvislosti s transgenderismem zajímavá především otázka souvislosti 

polarizace genderu a udržování systému dvojpohlavnosti.

V souvislosti s polarizací a dvojpohlavním systémem pohlaví mluví Laquer

o tom, že paradigma dvojpohlavnosti není biologicky, ale historicky dané 

[Laquer 1990]. Srovnává vnímání a zacházení s pohlavím od antického Řecka až 

po Freuda, přičemž odhaluje důležité spojitosti mezi biologickými atributy (tedy
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tím, co je jakoby přirozeně dané) a mezi společenskými názory té které doby. 

Zatímco ve starém Řecku v podstatě existovala kategorie jednoho pohlaví, které 

bylo více či méně dokonalé, přičemž muž bylo tou normou a žena tím 

nedokonalým [podobně viz Bem 1993], v osvícenství se udál zásadní přechod 

od systému jednoho k systému dvou pohlaví. Místo hierarchicky uspořádaného 

systému jednoho pohlaví nastoupil systém dvojpohlavnosti zakládající se na 

zdůrazňování rozdílnosti muže a ženy. „Co se týče vnímání obou pohlaví, 

nahradila anatomie a fyziologie nesouměřitelnosti metafyziku hierarchie" 

[Laquer 1987: 30]. Žena již tedy nebyla postavena do stejné kategorie jako 

muž, ale do kategorie sama pro sebe. Tento posun se dle Laquera neudál proto, 

že by byly zjištěny nějaké zásadní poznatky v oblasti biologie, ale proto, že 

vyhovoval politickým požadavkům doby [Laquer 1987]. Koncem 18. století se 

totiž začal měnit společenský a politický systém a pro nový systém bylo důležité 

kontrolovat oblasti spojené s pohlavím a genderem. Proto vzniklo zásadní 

rozlišování, skrze něž jedni mohou kontrolovat druhé - v tomto případě muži 

ženy. Primárním důvodem vzniku systému dvojpohlavnosti tak bylo zavedení 

polarizačních praktik a ne skutečné objevení zásadních fyziologických rozdílů. 

Jinak řečeno, primární nebyla biologická podstata, ale sociální praktiky, které na 

ní byly aplikovány. To vysvětluje i skutečnost, proč bylo tělo a tělesnost 

v rozdílných dobách rozdílně vnímány. Laquer tak poukazuje nejen na historicitu 

biologie jako vědy, konstruovanost systému dvojpohlavnosti, ale i na umělé 

vytvoření polarizačních praktik.23

Dnes se tedy lidé s naprostou samozřejmostí rozdělují na muže a ženy a 

obě pohlaví jsou následně vnímána jako vzájemně se vylučující. Polarizační 

princip je základní praktikou uvažování nejen o biologických orgánech, ale i o 

mnoha aspektech sociální reality. „Polarizace pohlaví je ve společnosti natolik 

přítomná, že proniká do všech aspektů lidského života, nejen včetně způsobu 

oblékání a sociálních rolí, ale i do způsobů vyjadřování emocí a prožívání 

sexuální touhy" [Bem 1993: 80]. Tato polarizace přitom působí již od raného 

věku dítěte - říká se, co je a co není pro holčičky/chlapečky, přičemž na tělesné 

úrovni se polarizace projevuje především tak, že obě pohlaví sledují, aby 

neměly více charakteristik opačného pohlaví, než je nezbytně nutné - ženy se 

tak například holí apod. „V tomto smyslu se pak pocity genderově „normálních"

23 Tento historický exkurz koresponduje se soudobou teorií Sandry Bem [1993] či Wendy McKenna a Susan 
Kessler [1978] o binaritě pohlaví jakožto sociální praxe.

48



lidí mohou lišit od transsexuálů jen v míře a orientaci" [Bern 1993: 160]. Teorie 

genderových prizmat či genderové optiky, kterou Sandra Bern rozvinula, 

vysvětluje, že už dítě si osvojuje genderové polarizační spojení, která následně 

vytahuje naprosto na všechny aspekty lidského života - včetně sexuální touhy, 

fyzického těla apod. Jako dospělí jedinci pak tyto praktiky máme natolik 

internalizovány, že je již ani nemusíme vědomě vnímat.

Polarizaci pohlaví a přirozenost paradigmatu dvojpohlavnosti zpochybnili i 

další autoři a autorky - například Kessler a McKenna [1978]. V jejich pojetí 

nejde o to zpochybnit existenci biologických orgánů či těla, ale je nutné si 

uvědomit, že biologické orgány jsou apriori považovány za mužské či ženské, 

což vede k tomu, že při narození jedince s mužskými genitáliemi je od něho 

očekáváno, že si osvojí mužský gender. Primární tedy nejsou tělesné orgány, 

ale to, co Kessler a McKenna nazývají „připisování genderu" [gender 

attribution, Kessler, McKenna 1978: 8], tedy rozhodnutí o tom, že jedinec je 

buď muž nebo žena a tedy naplní mužský či ženský gender.24 Nepodstatné není 

ani to, že si jedinec nevybírá sám jako vlastní subjekt, ale je mu to doslova 

přiděleno. Nejenže se tímto gender stává jakousi daností, konečným souborem 

pravidel, kterým stačí jen ohlásit „biologickou vybavenost" a vše se správně 

přiřadí, existence dvoupohlavního systému vede navíc totiž ještě k tomu, že 

jsou pohlavní role polarizovány. „Ve společnosti se dichotomické myšlení 

neuplatňuje jen na rozlišení mezi tím, co je mužské a tím, co je ženské, 

dichotomicky je nahlíženo i na biologické vybavení člověka - chromozomy, 

hormony apod., a tedy skutečnost, že lidé uznávají existenci pouze a jen dvou 

pohlaví není výsledkem biologie, ale právě polarizujících praktik." [Bem 1993: 

80]. Jedinec následně jedná jako muž či žena ne proto, že jeho přirozenost 

odpovídá určité kategorii, ale proto, že je na základě svých biologických 

predispozic do určité kategorie zařazen [Gildemeister 1992]. V každodenní 

interakci s druhými si osvojujeme příslušné praktiky a strategie, náležící dané 

genderové kategorii a budujeme si tak identitu, která této kategorii odpovídá. 

Paradigma dvojpohlavnosti vede pak nejen k tomu, že gender je binárně 

organizován a že určitá sociální očekávání, sociální role, vlastnosti, jevy a 

významy jsou přisuzovány buď výlučně mužům anebo výlučně ženám, ale také 

k tomu, že jakékoliv odchýlení od genderových scénářů je považováno za
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narušení sociálního řádu a je patřičně stigmatizováno. Společnost si totiž 

doslova hlídá - pomocí nejrůznějších sociálních sankcí a odměn - aby jedinec 

„správně" žil a „dělal" gender. V praxi to znamená, že mužům a ženám jsou 

přidělovány určité role, kterým musí dostát - například žena, která se rozhodne 

nemít děti je apriorně považována za „špatnou", respektive její ženskost či 

podstata toho, co jí ženou dělá je zpochybněna, stejně tak jako muž, který 

zůstane s dítětem doma na rodičovské dovolené vzbuzuje pozornost, často i 

posměch. Pokud se jedinec rozhodně budovat si nekonformní genderovou 

identitu, bývá často patologizován, převychováván či léčen, přičemž je tato 

„léčba" uplatňována již u velmi malých dětí [Bem 1993]. Protože v naší 

společnosti velmi spolehlivě funguje paradigma existence dvou a pouze dvou 

striktně polarizovaných pohlaví, stává se rovněž nemyslitelné, aby si jedinec 

osvojil atributy běžně považované za ženské zároveň s atributy pokládanými za 

mužské. Řečeno jazykem sociobiologie, aby nebyl ani muž a ani žena. Co tedy 

výklad polarizaci a dvojpohlavnosti odhaluje? Odpovědí může být jistě mnoho, 

považuji nicméně za důležité si uvědomit, že dvojpohlavnost a polarizace jsou 

spojené nádoby. Stejně tak jako paradigma dvojpohlavnosti potřebuje 

polarizaci, potřebují polarizační praktiky paradigma dvojpohlavnosti. Takto se 

systém nadále udržuje a reprodukuje.

Tento stručný výklad pojetí dvojpohlavnosti jako polarizujícího, spíše 

sociálního než biologického principu, byl pro další výklad transgenderismu 

nepostradatelný. Otázkou, již si musím položit zůstává, jak tedy může fungovat 

v takové společnosti člověk, jehož biologické pohlaví nesouhlasí s genderovým 

projevem?

Nabízí se dvě možná řešení, buď se přizpůsobí a začne si budovat identitu, 

která odpovídá přidělenému genderu (což může vést v případě tg až k operaci) 

anebo naopak odmítne omezující škatulky, vytváří si genderově subversivní 

identitu, čímž se ale vystavuje riziku patologizace, stigmatizace a společenského 

odsouzení. Obrovskou roli v takovém „přizpůsobování se" všech divných (queer) 

pak hrají lékařské autority (jak určité subjekty disponující mocí vědění) a 

genderově stereotypy (jako společenské praktiky určující genderové role).25

24 Autorky tímto vlastně zpochybňují teze sociálního konstruktivismu některých feministek [např. Oakley 
2000], které přijímají biologické orgány jako danost a gender jako určitou nadstavbu biologických artefaktů. 
Viz rovněž přehled vývoje termínu gender.
25 Srovnej např. Fausto -  Sterling, A. 1997. “How to Built a Man”. In: Lancaster, R. N., Di Leonardo, M.: The 
Gender/Sexuality Reader: Culture, History, Political Economy. New York: Routledge.
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Ačkoli jsou tito jedinci většinou vydělováni na okraj, objevily se v minulosti 

přístupy, které toto omezení, respektive „divnost" samotnou vyzdvihly. Jak 

k tomu došlo?

2.4. Queering jako svébytné praktiky aneb jak se „zdivňovánP' stává 

předností

V pozdních osmdesátých letech 20. století se paralelně s aktivistickými 

pouličními akcemi začíná rozvíjet akademický obor zvaný queer studia. Kořeny 

těchto teorií spočívají v konstruktivistické historii, sociologii, feministické teorii i 

postrukturalistické filosofii a samotná studia se zrodila v podstatě diky několika 

konferencím jako akademický obor, který jen v omezené míře korespondoval 

s aktivistickou realitou. Takovým zůstal v podstatě dodnes, často se stává, že 

jazyku, který tito odborníci používají, obyčejní queer aktivisté téměř nerozumí. 

[Stein and Plummer (1994) in Seidman 1996: 399]. Vznikající teorie se 

vymezují ostře i proti zdánlivě vlastním řadám - konvenčním pojetím gay a 

lesbian studies, a široce řečeno proti všem formám strnulému, konvenčními a 

esencialistickému pojetí přirozenosti. Tematizují především hranice 

identit/komunit/politiky [Namaste in Seidman 1996: 199]. Zastavme se na 

chvíli u samotného pojmu queer. Jeho původní význam byl pejorativní a 

v akademickém překladu se dostal do uvozovek na znamení reflexe omezenosti 

tohoto označení a v podstatě i určitého respektu před ním.

V průběhu času nastává zajímavý obrat ve vnímání termínu queer, na

který upozorňuje i Butler [2004, 1993]. Od původně pejorativně zabarveného 

termínu odkazujícího k ponížení se z termínu stává symbol politické 

uvědomělosti a jednání/agency. Jak správně Butler podotýká, termín queer 

původně „operoval na lingvistické bázi a jeho účelem bylo zostudit subjekt, 

který pojmenovával, nebo lépe řečeno skrze toto hanlivé pojmenování subjekt 

tvořit" [Butler 1993: 226]. Zde opět zaznívá klasická butlerovská

(althusserovská) představa interpelace jako síly tvořící subjekt. Nicméně, proč a 

jak se tato změna posun ve vnímání termínu děje?
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Termín queer, který bychom tedy pracovně mohli překládat jako divný či 

bizarní26, se dotýká spíše než „bytí" konkrétních praktik, a tedy „dělání". 

S příchodem queer teorií se tak pozornost posouvá od sledování kategorií a 

definic spíše k praktikám a akci, a místo sledování identity se tak člověk 

zaměřuje na samotné praktiky a jednání [Butler 2006], což, myslím, přináší 

svěží vítr a inspiraci i feministickým studiím. Samozřejmě, tohle je dvojí otázka, 

protože sledujeme-li, „co" někdo dělá, ptáme se zpětně i po tom, „kdo" je ten, 

co něco dělá. Otázka identity není od činů úplně oddělená, ale posunem k činům 

se odpoutáváme od obtížně zodpověditelného problému „kdo jsme" a jeho 

neřešením paradoxně možná více přispíváme kjeho pochopení (tím, co děláme, 

říkáme zároveň,kdo jsme). V této souvislosti hovoří Butler znovu o úzkém (a 

normativně ukotveném) spojení sexuality a genderové identity [Butler 2006, 

2004]. Protože queer teorie jsou spojené do velké míry s gay/lesbickou a 

trans/scénou27, vyvstávala nejprve silně na povrch otázka sexuality jako té 

součásti identity, která neodpovídá normativnímu pojetí mužství a ženství (muži 

spící s muži nejsou dostatečně maskulinní). Podle naší identity usuzujeme na 

naši sexuální touhu. Pokud ale tázání obrátíme a dříve než uchopení toho, kdo 

jsme, sledujeme, co děláme, můžeme se výsledku dobrat efektivněji. A opět - 

jsme tedy u problematizaci pojetí identity jako stabilní kategorie a jako něčeho, 

co je třeba odhalit. I v tomto ohledu přináší queer teorie určité uvolnění a nové 

návrhy přemýšlení o věcech. A přitom, problematizaci pojmu identita i odporem 

vůči němu neubírá celému zkoumání na důležitosti a spojitosti. Nejednoznačnost 

toho, kdo jsou queer lidé, nemá za následek znejistění cílů a motivů, které je 

vedou k akademickému/aktivistickému problematizování věci s cílem změny 

statu quo. Dostáváme se tedy opět k jednomu ze stěžejních bodů tohoto textu - 

zpochybnění stability slova identita a možnosti „odkrývání" jejích vrstev. Mohu 

tak souhlasit s Foucaultem, který v jednom z rozhovorů konstatuje, že pokud se 

upneme na zkoumání povahy identity něčeho, můžeme se velmi snadno chytit 

do pasti a vstoupit do klasifikací, proti kterým vlastně vystupujeme a které se 

snažíme problematizovat [Foucault 2000: 2]. Stejně jako Butler i on hovoří o 

„stávání/dění se věcí" a o zkoumání spíše tohoto dění než zpětné odkrývání a

26 V některých jazykových slovnících (např. Lingea Lexikon 2002) se dokonce pro termín queer užívá překladu 
„homosexuální“ a „falešný“ : Zejména druhý uvedený význam je  v kontextu sledování (diskursivního) utváření 
genderových identit velmi zajímavý.
27 Často se setkáváme také se zkratkou GLBT problematika -  viz například pravidelný pořad LeGaTo, vysílaný 
Českou televizí v roce 2005.
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odhalování pravdy. S takovým postupem lze souhlasit, nicméně jsem si již 

méně jistá tím, jestli se důrazem na procesuálnost věci vyvarujeme klasifikací, o 

kterých pochybujeme. Jinými slovy, zda-li je tímto obratem možné vystoupit 

z diskursu, který se snažíme zpochybnit. Jakým způsobem se proměňuje 

uchopování věcí zaměřením pozornosti na procesuálnost a „rozehrávání věcí" 

[Foucault 2000: 22]? Jak tematizovat queer lidi - respektive transgendery - 

v rámcích těchto teorií a hlavně, co pro feministický diskurs „jejich praktiky" 

představují.

Předně je naprosto nezbytné si uvědomit šíři a varietu spektra lidí, kteří se 

označují (anebo jsou označováni) jako transgendeři. Termín transgender je 

jistým zastřešujícím termínem pro nejrůznější genderově projevy, které se 

vymykají klasickému rozdělení muž - maskulinní a žena - femininní (viz definice 

na začátku této práce).28 Může se jednat o transvestity, drag kings and drag 

queens29, preoperativní i postoperativní transsexuály atd. Zejména poslední 

zmiňovaní bývají často vnímání jako synonymum transgendera, což s sebou 

přináší mnoho problémů. Za prvé, postoperativní transsexuálové (tzv. MtF či 

FtM30) sami sebe často označují (na základě formule „duše uzavřené ve 

špatném těle) jako normální muže či ženy a není důvod jim striktně připisovat 

speciální jednání/agency ve smyslu narušování stávajících pořádků. Za druhé, 

s užíváním termínu transgender nastal zejména v Čechách určitý zmatek, kdy 

se rozdvojila nejen samotná trans komunita, ale také lékařská odborná 

komunita (kdy jedna strana ve snaze respektovat genderovou různost hovořila

o transgender hnutí a druhá se držela striktně pojmů transsexuál a 

transsexualita) a užívání termínu transgender přicházelo libovolně a často bez 

bližšího pochopení. Mám za to, že tento zmatek souvisel i se samotnou novostí 

užívání termínu gender a nedůslednost v označování a zacházení s jeho 

nejrůznějšími projevy tak mohou být přirozenými důsledky osahávání nového 

terénu metodou pokus - omyl (ponechávám nyní stranou otázku významnosti 

omylů týkajících se vnímání genderu - jejich dopad může být katastrofální a

28 Doporučuji se navíc podívat na velmi vtipné vymezeni všech „queer“ na stránkách www.translide.unas.cz, 
sekce názory, Tereza Spencerová.
29 Drag king je  žena, která svým chováním a oblečením parodickým způsobem zosobňuje muže, obvykle 
v přehnané maskulinní podobě (Feinberg, L. 2000. Pohlavní štvanci. Praha, G plus G, Slovníček). Drag queen 
je  muž, který svým oblečením a chováním zosobňuje ženu, obvykle přehnaně femininní a extravagantní 
(tamtéž). Více viz napr. Volcano, Halberstam 1999.
30 MtF jsou lidé měnící se z muže na ženu a FtM jsou ti, kteří podstupují proměnu ze ženy na muže.

53

http://www.translide.unas.cz


zdánlivě nevinné nepochopeni může často ústit například v záměnu genderu a 

pohlaví i v zákonodárných dokumentech či učebnicích31 apod.).32

Pojďme se tedy podívat na to, jak jsou transgendeři - a především jejich 

praktiky -tematizování skrze butlerovskou perspektivu. Uvedla jsem již, že 

Butler bývá považována za průkopnici queer teorií a mnoho queer teoretiček/ků 

jí, respektive její knize Gender Trouble, připisuje stěžejní úlohu při ustavování 

queer studií jako seriózní akademické disciplíny. Butler je ale adorována i z řad 

aktivistů/tek, což nutí k užitečnému obecnějšímu zamyšlení nad vztahem velmi 

obtížně čitelné filosoficko - sociální teorie a každodenního aktivistického života.

2.5. Queer studia a subverse: hlavní momenty v chování draga

Napříč touto prací si kladu otázku po vztahu termínů identita, subverse, 

jednání/agency a role transgenderů v takovém kontextu. Pokouším se o 

kritickou rekapitulaci dialogu Butler s queer hnutím a na pomoc si beru znalosti 

z vlastního výzkumu transgender komunity v Praze. Představují transgendeři 

pro feministické otázky výzvu?

Tak především, již víme, že se Butler otázce queer věnuje poprvé ve své 

nejslavnější knize Gender Trouble jen na velmi malém prostoru, nicméně záhy 

po vydání se problematika draga a parodie začala skloňovat ve všech pádech. 

Nejrůznější variace genderové identity jsou využívány jako teoretický materiál 

k nastolování otázek a problematizaci i dosavadních feministických postojů, což 

vede později k jistému rozkolu mezi těmito dvěma komunitami [viz např. 

Spencerová in Hašková, Křížková, Linková 2006].

Prvním momentem pozornosti, na který zde chci poukázat, je butlerovské 

pojetí jednání draga, které podle ní odkazuje na performativní povahu genderu, 

a které považuji za jeden ze základních inspirativních momentů.

Butler upozorňuje na to, že „imitací genderu drag implicitně odhaluje 

napodobující strukturu (imitativní povahu) samotného genderu - stejně jako 

jeho nahodilost." [Butler 1990: 137] Drag tím, že přehrává „normální femininní 

či maskulinní" chování, vlastně upozorňuje na to, že být femininní či maskulinní

31 Viz např. kauza okolo překladu učebnice sociologie od Anthonyho Giddense (Giddens, A. 1999. Sociologie. 
Praha: Argo.).
32 V tomto kontextu je  poměrně zajímavý přístup socioložek Suzanne Kessler a Wendy McKenna [1985], které 
záměrně nerozlišují mezi genderem a pohlavím. „Domnívají se, že oba termíny můžeme v tomto případě 
používat zaměnitelně, neboť v běžné mluvě slovo gender nepoužíváme -  splývá nám s pohlavím.“ in Fafejta, 
M. 2004. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství lan Piszkiewicz.
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znamená neustále tvořit a „přehrávat" (ovšem ne v goffmanovském smyslu). 

Jinými slovy, upozorňuje na permanentní konstruovanost genderu, která je 

vlastně jeho podstatou, lze-li to tak říci. Především ale upozorňuje na nahodilost 

spojení pohlaví a genderu, potažmo sexuality, „...jsme svědky přítomnosti tří 

dimenzí významné povahy: anatomického pohlaví, genderově identity a

genderového představení. Pokud je anatomie účinkujícího již vždy odlišná od 

jeho genderu a oba jsou odlišné od genderu představení, potom takové 

představení vzbuzuje nejen nesoulad mezi anatomickým pohlavím a 

představením, pohlavím a genderem, ale i genderem a představením. Jakkoli 

drag vytváří unifikovaný obraz „ženy" (což mu kritici často vyčítají), odhaluje 

také nezávislost těch aspektů genderové zkušenosti, které jsou skrze regulativní 

fikce heterosexuální koherence mylně považovány za přirozené. Imitováním 

genderu drag implicitně odhaluje samotnou jeho strukturu - stejně tak jako její 

nahodilost." [Butler 1990: 137]

Metafora draga jako bořitele a resignifikátora společenského pořádku však 

není prosta dvojznačnosti. Chování lidí, kteří imitují gender, má za následek 

vyjevení povahy samotného genderu, což s sebou přináší velmi nejednoznačné 

těžkosti. Na jednu stranu se tak pozornost přesouvá od aktérů parodické 

genderové imitace k nám samotným (paradoxně vlastně také aktérům 

genderové imitace), protože chování draga manifestuje to, na co bychom jinak 

rádi zapomínali. A sice, že i naše genderové identity spočívají v každodenním 

neustávajícím dělání, a že nejsou vlastně nikdy hotové. Na druhou stranu, 

s postavou draga se často pojí moment narušení řádu a subverse. Vyzdvihování 

draga/travestity jako narušovatele genderových pravidel a pořádku je ale 

ambivalentní. Má jednání draga/travestity apriori subversivní charakter? Je 

možné ho/ji tedy považovat za někoho, kdo narušuje genderové normy a 

přeznačuje jejich používání? I sama Butler si uvědomuje tento nepřiměřený 

potenciál, který její první kniha připsala dragům a travestitům a vymezuje se 

proti jednoznačné adoraci tohoto chování. Drag nemusí vždy být oním 

podvracečem systému, protože může snadno „pouze hrát" roli, v níž může velmi 

konformně opakovat zažité genderové stereotypy o mužích a ženách (například 

ženu „dělá" tím, že vaří, pere, žehlí apod.). Tímto je nemusí ještě nutně 

zpochybnit, ale pouze upevnit jejich pozici v tom, že jako žena je člověk 

opravdu braný pouze a jen tehdy, splní-li příslušené atributy (vizáž, chování, 

chůze apod.).
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Sám drag totiž vůbec nemusí mít zájem na nějakém nabourávání pořádků 

a svým chováním může naopak konformovat a utvrzovat stávající společenské 

uspořádání. Jakkoli je to problematické říci (zejména z důvodů toho, že tito lidé 

bývají terčem častého násilí a místo, abychom se zamysleli nad konstruováním 

genderu případně jim v každodenním životě více pomáhali, si je půjčujeme jako 

teoretické modely), musíme si uvědomit, že drag/travestita slouží jako 

teoretická kategorie, jako technický nástroj analýzy utváření genderových 

identit. Pointou jeho vyzdvižení je jeho - možná i bezděčné - upozornění na 

povahu genderu jako takového a na existenci a fungování normalizujících 

pravidel pro dělání mužství a ženství. Takovým prohlášením chci říct pouze to, 

co jsem již avizovala na začátku této kapitoly. Není možné apriori přičítat 

uvědomělé subversivní jednání všem, kteří se zdají z pohledu majoritní 

společnosti „queer" a navíc, nelze je vinit z nějakého selhání. Mezi dragem a 

subversí tedy neexistuje nutné spojení a jeho důležitost spočívá spíše v tom, že 

upozorňuje na skutečnost, že imitace je jádrem heterosexuálního projektu 

[Butler 199: 125].

Kromě této imitace poukazuje drag na další závažný moment, a totiž 

otázku „opravdovosti (to be real)". Aby drag byl správně „přečten", tedy aby byl 

ostatními uznán za skutečného muže či opravdovou ženu, musí nejen opakovat 

normy a pravidla platící pro dělání mužství a ženství, ale musí je i dostatečně 

ztělesňovat. Takové ztělesněné procházení (embodied passing) má pak největší 

šanci na úspěch vlastně v momentě, kdy nebude třeba žádného čtení, protože 

„představení" bude natolik transparentní (respektive jeho protagonista/ka 

natolik opravdový/á), že bude ihned jasné, o koho jde [Butler 1993].

Zastavme se na chvíli u tématu opravdovosti - respektive passing. 

Psycholožka Sandra Bem v této souvislosti tvrdí, že „nutnou součástí ženské či 

mužské identity je určitá manifestace opravdovosti, tzn. neustálé potvrzování 

toho, že skutečně jsme mužem či ženou. Takové potvrzování se děje například 

striktním rozlišováním způsobů oblékání, chování apod. „O to, abychom byly 

ženami a muži se musíme snažit, je to něco, čeho musíme dosahovat, a ne 

něco, co je biologicky dané." [Bem 1993: 148] Snaha být opravdový je tedy 

také snahou vlastní nám všem, je samozřejmě potom na každém, do jaké míry 

obnovuje stávající status quo dodržováním normativních rámců a pravidel pro 

správné mužství a ženství. Ukazuje se tedy, že hlavní význam hovoření o drag
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kings/queens spočívá skutečně v tom, že jejich dělání genderu je stejné jako to 

naše.

Napadá mě nicméně nedůvěřivá otázka, která zatím nebyla ze strany 

Butler explicitně zodpovězena, a sice: co když se stane, že drag „neprojde"? A 

co víc, u takového draga to ještě není katastrofa, protože jeho „představení" 

nemusí do „opravdového života" hypoteticky nutně zasahovat. Zde je právě 

důležité rozlišovat mezi těmi queer, o kterých mluvíme - například takoví 

transsexuálové většinou naopak směřují k tomu, aby byli plně integrováni 

s novou identitou a tedy aby byly vnímáni jako opravdoví muži/ženy. U nich je 

snaha „projít" často otázkou vlastního naplnění a žití plnohodnotného života bez 

násilí. Na druhou stranu opravdovost lidí, kteří o sobě sami hovoří jako o 

transgenderech ve smyslu nesounáležitosti s čistě mužským nebo čistě ženským 

genderem, je úplně jiného rázu. Zdá se nicméně, že i u nich je opravdovost, 

tedy čitelnost, konstitutivní složkou jejich bytí. Co se tedy stane, když někdo 

neprojde? A co znamená, že neprojde?

Butler tvrdí, že čitelnost je nutnou podmínkou bytí ve světě, protože 

znamená uznání druhých, respektive přiznání práva na život a hlavně útlak a 

diskriminaci. „Být nazýván kopií, být považován za neopravdového, to je jeden 

ze způsobů, kterými může být člověk utiskován" [Butler 2004: 218]. Kdo tedy 

není čitelný, ztrácí nárok na to být člověkem se všemi privilegii lidství do té 

doby, než se čitelným stane. Potom tedy čitelnost ve smyslu opravdovosti 

odkazuje k praktikám moci, kterými ustavujeme, kdo se počítá jako člověk a 

kdo ne. Opět tedy existence queer lidí nám umožňuje nahlédnout vlastní 

praktiky zacházení s identitami muž - žena.

„Pointa není neustále zdůrazňovat, že drag je podkopávačem genderových 

norem, aie upozornit na to, že žijeme víceméně mlčky s určitou představou 

reality a ontologie, která určuje, jaká těla a jaké sexuality budou uznány 

opravdickými a skutečnými, a jaké ne. ...Na co nás upozorňuje metafora draga 

je, že (1) pracujeme s dopředu vymezenou, nepřiznanou ontologickou 

představou a (2) že tuto představu je možné přeznačovat." [Butler 2004: 214]

Transgendery lze tedy vnímat jako zrcadlo majoritní společnosti - a to je 

základní moment, na který nesmíme zapomínat. I kdybychom neuznali 

opravdovost dragova genderu, uvědomíme si, jaké požadavky máme na 

kategorii opravdovosti, respektive čitelnosti genderové identity. Do popředí se 

tak dostává spojení moci a znalosti, respektive disponování s pravdou. Nebudu
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ale zabíhat do ryze foucaultovských témat, upozorňuji jen na to, že diskursy a 

praktiky každodenního světa jsou protkány mocenskou představou založenou na 

hodnotové asymetrii (příroda - kultura, syrové - vařené apod.), nicméně že 

samotné dichotomické dělení se realizuje v rámci „kultury".

2.6. Politikum queer, politikum feminismu: je tedy parodie, humor a 

přeznačování účinným prostředkem odporování vůči moci (a) diskursu?

V průběhu textu se bavíme o otázce jednání/agency a možnosti vnímat 

subversi jako účinný nástroj feministické politiky. Rozšiřme si nyní dosavadní 

odpovědi.

Spolu s Butler můžeme vnímat queer teorie jako určitou výzvu pro 

feministické přemýšlení a politiku vůbec [Butler 2004: 210]. Uvedla jsem, že 

trable s genderem jsou jedním ze základních tematických okruhů queer studií. 

Zpochybnění binarity, destabilizace kulturního konceptu gender, nabourávání 

představ (ideálů) normality a upozorňování na diskriminující praktiky zbavující 

lidství a svobody jsou pak jedněmi ze společných cílů queer studií i feminismu. 

ZŮstanu-li ještě na chvíli u draga, musím se znovu zeptat, jak se to děje, že 

drag vstupuje do politického rámce, respektive kde nabývá, nabývá-li, 

politického významu?

Samozřejmě, mohla bych jen zopakovat předchozí uvedené o dragovi jako 

zrcadle obecných principů fungování genderu ve společnosti. Kromě těchto věcí 

je tu ale jeden důležitý moment. Drag nás totiž nejen nutí ptát se, co je reálné a 

co ne, respektive co to vůbec znamená, že něco je a něco není reálné, ale 

ukazuje nám také možnosti ptaní a možnosti žití nové reality.

Přesunu-li se ještě dál, zajímá mě, jestli parodické performování genderu 

obecně (nejen u draga) může znamenat subversivní a hlavně účinný nástroj 

přepisování stávající reality. Již v kapitole o jednání/agency jsem mluvila o 

subversivním charakteru parodického ztělesňování genderu v každodenní 

realitě. Uvedla jsem ale také, že není možné apriori každé parodické ztělesnění 

genderu brát jako uvědomělou politickou aktivitu. Takový přístup by ve 

výsledku vrhal dvojí stigmatizaci na samotné aktéry - jednak bychom je 

sledovali, jsou-li dostatečně opravdoví a za druhé bychom jim předepisovali 

(subversivní) snahy, které by je ve výsledku mohli diskreditovat z jejich snahy 

být opravdovými (ženami, muži).
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Víme již, že naše identita je kontinuální (sebe) tvorba, která probíhá jako 

opakovaná praxe citování diskursu a tělesných praktik, které jsou nám vštípeny 

kulturou. Opakování je vlastní samotné podstatě této identity a umožňuje dále 

vnímat parodii jako účinný nástroj právě díky možnosti opakovat naše (sebe) 

utváření. Nejedná se pak o náhodné opakování, ale o opakování v diskursech a 

praktikách vlastní mocenském kontextu, který si nevolíme. A pokud si nevolíme 

svůj kontext, diskursy a praktiky, v nichž fungujeme, nemůžeme také libovolně 

z diskursů vystupovat. Odkazuji tak znovu k již tematizované otázce efektivního 

feministického boje proti statu quo. Jak je to ale konkrétně s parodií, 

respektive, je subverse v Butlerovské podání vždy parodií?

Tak jako Butler klade důraz na subversi, klade Foucault důraz na slovo 

resistence, které v sobě zahrnuje procesuálni složku a možnost kontinuálního 

odporu [Foucault 1999]. Z logiky věci vnímání genderové identity jsou tedy obě 

složky procesuálni. Subverse je ale na rozdíl od resistence bojem prostředky 

vlastními řádu. Jako taková nemusí být nutně humorná, ale vždy v sobě skrývá 

jistou dávku ironie. Pracuji-li totiž stejnými mechanismy jako jsou ty, které chci 

změnit, jejich přeznačení vždy nutně vede k ironickému výsledku. Nemusí jít ale 

vždy nutně o humor. Proto si myslím, že by bylo příznačnější užívat termín 

přeznačování, než parodie, respektive rozlišovat tyto dva momenty od sebe.

Pokud bychom vzali přeznačování a parodii jako způsob uvědomělé 

strategie, nemusí být nutně spjata s někým jako je drag. Právě v tom leží síla a 

subversivní potenciál těchto strategií. Jelikož gender děláme každý den a jeho 

podstata spočívá v opakování a neustálém accomplishmentu [West, 

Fernstermaker 2002], můžeme ho každý den přeznačovat i parodovat. Potom 

by takové jednání/agency bylo jednáním/agency skrze přeznačující či 

parodickou subversi. Ukazuje se tedy, že co je podstatným je ne to, kdo volí 

parodickou subversi, ale s jakým cílem ji volí (Napadá mě u toho rezonance 

s butlerovskou tezí, že důležité je co děláme a ne kdo jsme - ačkoli to se - 

pokud souhlasíme s pojetím genderu jako performativu - vyjevuje na základě 

toho, co děláme).

Vrátím-li se ale k položené otázce, je-li parodie a humor účinným 

nástrojem změny, lze odpovědět následovně. „V imitačních parodických 

praktikách zaznívá určitý subversivní smích, v němž je to originální, autentické 

a opravdové utvářeno jako efekt." [Butler 1990: 146] Pomocí parodie i
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přeznačování je možné upozornit na některé praktiky a diskursy a přeznačit je, 

nezdá se ale, že by se sama o sobě jevila jako dostatečně silná na radikálnější 

změnu. Butler v této souvislosti pokládá otázku kontextu a typu „představení". 

„Jaké představení a kde přinutí k přehodnocení umístění a stability maskulinity a 

femininity?" [Butler 1990: 139] Přeznačování a parodie je jemným každodenním 

nástrojem a jako takový může mít jemné, každodenní následky. S rostoucí 

intenzitou a množstvím lidí volících tuto strategii pak může mít i rostoucí efekt. 

Na druhou stranu, parodie vždy z povahy věci potřebuje normy a pravidla, aby 

bylo vůči čemu se vymezovat a co přeznačovat. Jinými slovy, jakoby účinnost 

parodie a přeznačování spočívala v upozornění na fungování mocenských 

praktik a diskursů (ale ne k jejich vymícení). K jejich skutečné změně je pak 

potřeba koncepčnější a masivnějším práce, která nicméně může mít povahu 

přeznačování.

Vyzývavou koncepci konkrétní podoby subverse nabízí skrze svůj život a 

dílo Kate Bornstein. Její přístup k genderu, respektive její subversivní jednání 

rozhodně představuje velikou výzvu feministickým teoriím, a to zejména díky 

své radikálnosti, která burcuje.

Kate Bornstein je americká transsexuálka, transgenderová aktivistka a 

divadelní režisérka, herečka a spisovatelka, která svým radikálním přístupem 

k genderové identitě zaujala velmi výsadní postavení mezi lidmi, kteří se 

genderovou identitou a transgenderismem zabývají. Bornstein sama žije jako 

transgender a její dělání genderové identity, o níž bez rozpaků prohlašuje, že je 

trans, považuji za velmi podnětné pro další diskuzi.

Je samozřejmě k diskuzi, nakolik jednání Kate Bornstein je v každodenní 

realitě představitelné (například pro české transgendery), myslím, že zrovna 

tady se ukazuje obrovská důležitost situovanosti autorky - liberální americký 

západ s širokým zaujetím pro queer studia. V tomto textu ale nehledám 

praktický návod k životu, následující stránky uvádím jako extrémní genderové 

uvolněné jednání. Zajímavé je, že v rozhovorech s představitelkami české 

transkomunity jsem se nicméně s přímými odkazy na Bornstein setkávala 

poměrně často.
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2.7. Kate Bornstein: příklad parodické existence

Bornstein a identita

Bornstein mluví o genderové identitě jako o škatulce či označení, které 

„přirozeně" sestává z jediných možných odpovědí - žena/muž. Upozorňuje na 

to, že naše společnost, která je strukturovaná na opozicích, nutí jedince, aby 

k nějaké genderové identitě patřil, přičemž tato identita musí být jasná, tj. 

čitelná a rozpoznatelná, aby ji druzí mohli přečíst a potvrdit. Tato teze se 

v podstatě shoduje s tezí Butler, která hovoří o jisté „čitelnosti", tj. průhlednosti 

identity, spočívající v koherenci pohlaví, genderu a sexuality. V souvislosti 

s identitou transgendera mluví konkrétně o identifikaci či vymezování na 

základě „pozorování" spíše než na základě „konverzování" [Bornstein 1994: 12], 

čímž má na mysli to, že transgendeři byli po většinu svého života spíše 

nálepkováni zvenčí, ale jich samotných se nikdo neptal (právě tento problém 

jsem se snažila vyřešit ve svém výzkumu, kde dostali slovo samotní 

transgendeři). Bornstein vtipně konstatuje bohužel pravdivou skutečnost, že 

dosud existovaly pouze mediálně zajímavé životní příběhy o přeměně Jana na 

Janu, mužích či ženách „chycených ve špatných tělech", kdy jedinci slavnostně 

prohlašovali, že po operaci se již konečně stali pravými a skutečnými 

ženami/muži a jsou šťastni. Bornstein sama vnímá nutnost „označení", tj. 

identifikování jako muž či žena, jako omezující, neboť její genderová identita 

spočívá na určité „koláži" [tamtéž: 4], tj. směsici jak elementu mužského, tak 

ženského. Třetí cesta, cesta volného projevení nejasné genderové identity, 

spojující v sobě hned několik elementů najednou však zůstává stále uzavřena. I 

proto vystupuje Bornstein na „světlo světa" a svým příběhem se snaží inspirovat 

ostatní. Bornstein tímto souzní s názorem mnoha dalších transaktivistů (např. 

Feinberg, Boswell, Richards, Sandová aj.), kteří považují coming out 

transgenderu a jejich vlastní uchopování a artikulování svých identit za 

významnou a nezastupitelnou skutečnost, která může posunout společenské 

hranice vnímání a nahlížení a utváření genderových identit. Koneckonců, 

samotný termín transgender pochází od lidí, kteří svůj život za „trans" považují. 

Tomuto tématu se ale budeme věnovat více ve druhé části této práce. Teorie 

Kate Bornstein nám nyní pomohou spíše k tomu, abychom nahlédli 

performativní charakter genderu, případně abychom se zamysleli nad tím, zda-li 

gender vůbec potřebujeme.
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Nevymezenost je genderová svoboda

Bornstein se odvolává na knihu Kessler a McKenna Gender: An 

Ethnometodological Approach [1978], v níž je rozlišeno několik rovin získávání 

genderu ve společnosti. Tyto roviny se více méně kryjí s rovinami teorie „doing 

gender" West a Zimmermanna. Uvádí sadu znaků či „textů", jimiž jedinec 

ostatním sděluje svou genderovou identitu. Jako kategorie znaků tedy jsou 

uvedeny: fyzické znaky (tělo, vlasy, hlas, kůže a pohyby), behaviorální znaky 

(způsoby chování, dekorum atd.), textové znaky (jména, dokumenty, doklady 

apod.), mýtické znaky (mýty podporující členství v dané skupině - „hloupé" 

blondýnky, lepší polovička apod.), mocenské znaky (způsoby komunikace, 

stupně agresivity atd.), sexuální orientaci [privilegium heterosexuality v našem 

světě, viz Butler 1990) a biologický gender - tedy ústřední role těla, kterou 

jsme již probrali v předchozích kapitolách. Stejně jako u Butler si můžeme u 

Bornstein všimnout jejího striktního odmítání spojení pohlaví - gender - 

sexualita. Gender podle ní nevyplývá z genitálií a i proto její hlavní a velmi 

radikální tezí je: zrušme gender. To ovšem neznamená, že budeme bez pohlaví 

a sexuality a hlavně touhy, na níž je naše společnost postavena [Bornstein 

1994: 38]. „Být bez genderové identity" je podle Bornstein osvobození, které jí 

dává prostor, na druhou stranu ji to však zároveň unavuje a jaksi vyděluje do 

pozice „nikde" či „mezi". Problematičnost bytí „mezi" tematizují i další autoři 

[např. Feinberg 2000]. Být „mezi" totiž nabývá konotaci nebýt nikde a toto 

nikde pak působí jako určitá čekací fáze na to, až se člověk opět bude moci 

zařadit „někam" (například v případě transsexuálů až se po operaci stanou 

plnohodnotnými muži či ženami, a to ještě zůstává otázkou...). Jednou z forem 

odporu k tomuto „ztracení se" je odmítnutí statických, binárně vymezených 

genderových škatulek a přijmout tezi o nestabilitě genderu. Podle Bornstein 

nestabilita neznamená nejasnost, ale fluiditu - „když nejasnost znamená 

odmítnutí zařadit se do předepsaného genderového systému, tak fluidita, 

plynulost znamená odmítnutí být jedním či druhým pohlavím." [Bornstein 1994: 

52] Plynulost genderu je schopnost svobodně a uvědoměle se stávat jedním či 

mnoha bezpočetných genderů, na jakoukoli dobu a jakkoli často. „Genderová 

plynulost nezná žádné hranice či pravidla genderu." [tamtéž: 52] Pokud je ale 

fluidita pouze určité přecházení mezi škatulkami, neznamená to i jejich

62



reprodukci ve smyslu přecházení mezi stále čitelnými, tedy jasně 

definovatelnými identitami?

Perfomativitou ke zrušení genderu: dělání genderu u Kate Bornstein

Uvedla jsem, že fluidita genderu nemusí být nutně zpochybněním 

stávajících dvou genderu, Bornstein jde ale ve svých názorech ještě dál a razí 

radikální tezi o zrušení genderu, o jeho úplné dekonstrukci. K té se snaží přispět 

i ve svých parodických „queer představeních".

Bornstein, stejně jako Butler, věnuje hodně pozornosti termínu „queer". U 

obou autorek se objevuje teze, že tzv. „queeringem", tedy doslova 

„zdivňováním" se může nabourávat stávající genderový pořádek operující na 

základě binarity. Dělání genderu u Bornstein spočívá v tzv. „queer divadle", 

které vnímá jako určitou strategii boření a přeznačování dosud stabilních 

termínů a kategorií. Formou parodických představení se snaží znejistět, 

dekonstruovat a přetvářet významy kategorií mužství a ženství. Představení, 

v nichž si doslova hraje s genderem33, mají burcovat a znejišťovat. Její 

subversivní strategií, stejně tak jako strategií draga, jehož jsme přestavili 

v souvislosti s Judith Butler, je humor a parodie.

Myslím nicméně, že pojetí genderu v queer divadle Kate Bornstein je i přes 

možné námitky užitečné a přínosné. Otevření jevu (překračování genderu - 

transgenderismu) veřejnosti a vystoupení transgenderů „z ulity" může totiž vést 

k přemýšlení nad tím, jak se muži a ženami stáváme. Pokud se nicméně 

skutečně kriticky zamyslíme nad přístupem této autorky, nelze se ubránit pocitů 

jistého heroismu zaznívajícího z jejích aktivit. Je nepochybně dobře, pokud 

dochází k veřejnému diskutování genderových identit, které nepasují do dvou 

škatulek. Zejména transsexualita totiž bývá vnímána jako vnitřní konflikt 

jedince (viz formulka o duši chycené ve špatném těle) a málokdy jako problém 

jedince versus společnosti. Takovým se stává právě skrze přístupy lidí jako jsou 

Kate Bornstein, kteří i po operativním zákroku „normalizujícím" sociální identitu 

[Fafejta 2004] odmítají být „napraveni". Inspirativním momentem se tak stává 

právě naprosté přeznačování veškerých pravidel, která pro kontinuální sebe

33 Její snad nejslavnější přestavení se jmenuje Hidden: A Gender. Snaží se vněm  parodickou a humornou 
formou nabourávat tradiční představy o mužském a ženském genderu a ukazovat, že neexistují jen dva možné 
genderové projevy, ale že je  jich přinejmenším tolik, kolik je  lidí na světě. V představení hraje velmi mnoho 
transgenderů a tak přispívá kromě „veřejné osvěty“ činnost Kate Bornstein i k určitému spojenectví 
transgenderů a jejich vystoupení z izolace. Část scénáře uvedené hry je  dostupná např. v knize Bornstein, K. 
1994. Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest o f  Us. New York, Routledge. Pp. 169-224.
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tvorbu genderové identity známe. Pozor, uvědomme si znovu, že normy a 

pravidla jako taková potřebujeme (viz butlerovská konstituce subjektu), 

nicméně zůstává otázkou, jak úzce mají být s našimi životy protkána. Ve 

vyhrocené formě, co je vlastně cílem feministického/queer snažení - zrušení 

řádu nebo jeho kontinuální přeznačování? Případně, liší se tyto cíle u feminismu 

a queer teorií?

2.8. Vzájemná inspirace queer a feministických studií

Stejně jako feminismus i queer studia se věnují velkému množství 

fenoménů, a za součást toho hnutí se nepovažují primárně jenom lesby a 

homosexuálové, ale z povahy termínu všichni „divní", tedy lidé stojící jinde než 

v majoritním heterosexuálním kontextu. Při bližším zkoumání queer teorií 

můžeme objevit zajímavé paralely s feministickým kontextem, které, podle 

mého názoru, mohou přinést svěží vítr do ustrnulých feministických vod. 

Problémy, s nimiž se queer studia potýkají, jsou totiž velmi podobné povahy 

jako problémy studií feministických. Zásadní rozdíl je v tom, že queer studia se 

již k velké většině z nich vědomě přihlásila a začala je také řešit.

Oba dva přístupy explicitně řeší otázku politického budování společných 

identit. V queer hnutí/komunitě se často řeší, co vlastně tito lidé sdílí a mají-li 

vůbec něco společného. Ukazuje se, že to co spolu sdílí je zkušenost 

diskriminace, a to v různých formách [Samson in Seidman 1996: 396]. Podobně 

pak, feministická komunita/hnutí vzniká díky pocitům nerovnosti mužů a žen. 

Otázkou pro queer hnutí je, zdali je vlastně lepší zůstat v anonymitě, tedy 

individuální identitě, anebo zda budovat identity kolektivní. Může totiž snadno 

dojít jednak k vydělování v rámci vlastních řad (ostré vydělování se 

esencialisticky smýšlejících leseb a gayů vůči transgenderům například), a 

ve druhé řadě potom ke zpochybnění vlastních cílů. Mohu zpochybňovat binární 

kategorie mužství a ženství, když si sám genderové kategorie tvořím, jen jiné?

Jedním z nedůležitějších momentů hodných pozornosti je obrácení 

perspektivy, které queer studia navrhují. Místo soustředění se na 

diskriminované a jiné, zkoumání jejich jinakosti a vymýšlení ošetření jejich 

situace se pozornost přesouvá na majoritní, „normální", heterosexuální 

společnost. „Důležité je, abychom reflektovali, jak jsou školní třídy, stejně jako 

jiná sociální místa, heterosexualizovány." [Stein, Plummer in Seidman 1996:
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140] V tomto smyslu tedy tento můj text setrvává v zajetí jistého primárního 

nadšení deklarativní snahou queer hnutí a není sám o sobe textem zevnitř hnutí 

ve smyslu přijetí tohoto obratu perspektivy. Zároveň ale vědomím přiznáním 

dialogu mezi transgendery a feministickou politikou a pojímáním transgender 

fenoménu jako zrcadla majoritní společnosti se snažím právě o posunutí 

pozornosti směrem ke vzájemné inspiraci a ne jen nekonečnému zkoumání 

„těch jiných". Bezpochyby sledování různých sociálních skupin a fenoménů je 

zejména pro sociologii primárním zájmem a z tohoto pohledu je zaměření na 

transgendery relevantní. Na druhou stranu protože je vnímám jako zrcadlo 

majoritní společnosti, ptám se ve své podstatě na otázky konstruování 

tradičních kategorií mužství a ženství, a tedy na praktiky majoritní společnosti. 

Stejně tak tomu činí - nebo alespoň by měl -  feminismus. V tomto považuji dílo 

Judith Butler za veliký přínos, protože její obrácení se do vlastních řad pomáhá 

rozkrývat hegemonní praktiky i tam.

Za další zajímavou inspiraci považuji, jak už bylo řečeno, queer strategie 

narušování genderového pořádku, které by se daly shrnout větou: „Cílem je 

vymyslet „divnou" teorii a ne mít jen teorii o těch divných." [Warner (1991) in 

Seidman 1996: 156] Destabilizace velkých kategorií a usazených předsudků je 

spolu ne s posouváním hranic, ale se samotným problematizováním hranic, 

něco velmi radikálního i problematického. Z kontrastů a dynamiky se ale rodí 

nové možnosti a nesoulad může přinést více než harmonie.

Obrovským kamenem úrazu jak pro queer studia, tak pro feminismus, je 

téma budování společné identity, a to i jazykově.34 Z jakých pozic vystupovat, 

aby se sociální řád efektivně změnil? Je jasné, že ve spojení je síla a určité 

konkrétní kroky by bez širší základny nebyly možné. Na druhou stranu, musím 

souhlasit s názorem Butler, že není nutné vědět kdo jsme, abychom sledovali 

společné cíle [Butler 2006]. Možná tak ve skutečnosti jde spíše o přehodnocení 

nutnosti mít politiku identity, která stále představuje inspiraci i problematické 

místo obou hnutí/komunit. Není to jen jeden z dalších převzatých nástrojů 

hegemonního řádu?

Konečně, za zajímavé propojení považuji také dialog mezi sociologickým 

přístupem a queer studii. Queer studia totiž často paradoxně zůstávají u 

teoretických rámců a zabývají se jenom texty. Jak upozorňuje McRobbie: „Co je
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důležité udělat, je vytvořit nové paradigma pro konceptualizace „identity - v - 

kultuře, porozumět tomu, jak je sexualita, gender, rasa, etnicita zakoušena a 

formulována v sociálních praktikách" [McRobie (1992) in Seidman 1996: 138].

V tomto případně se jedná o inspiraci sociologii. Zatímco sociologie by měla více 

hledět na texty a diskurs, queer studia by si měla uvědomit reálnou existenci 

nerovností a nezůstávat pouze - u jakkoli dobrých - teoretických závěrů. I 

proto jsem zvolila jako doplnění této práce propojení filosofického odkazu Judith 

Butler a empirické inspirace vlastním výzkumem.

2.9. „Naše krev je na vašich teoriích"35: shrnutí druhé kapitoly

Jedním z hlavních cílů druhé části celého textu bylo zasadit myšlenky 

uvedené v části první do kontextu a vytvořit tak smysluplný teoretický celek pro 

následující analýzu. Obeznámenost s butlerovským přístupem, jeho 

sociologickou obdobou, kritickou úvahou nad hlavními pojmy a koncepcemi i se 

stručným historickým usazením fenoménu transgender, představuje celek, který 

umožňuje odpovědněji přistoupit ke čtení terénní práce. Prizma performativního 

utvářené genderové identity, které vyvrací představu jádra či vnitřku, 

představuje užitečnou perspektivu, jíž lze uchopit životní zkušenosti 

transgenderů. Podrobněji jsem se věnovala tematizaci pojmu subverse jako 

podstatné strategie nejen pro butlerovskou teorii, ale i pro queer studia. Nelze 

hledat jakousi skutečnou povahu této strategie, lze se spíše zastavovat u těch 

konceptů a myslitelů, kteří uvádí tento pojem v kontextu žité zkušenosti. 

Představila jsem také kontext a možné inspirace cílů queer studií a 

feministických teorií, jejichž znalost bude důležitá zejména v závěrech 

následující analýzy. V kontextu celé práce sleduji fenomén transgender 

především ve vztahu k butlerovským teoriím a feminismus obecně. I nadále 

proto bude pozornost zaměřena na momenty, které mohou znamenat inspiraci 

či výzvu. Pro následující analýzu volím specifický úhel pohledu. Zaměření 

pozornosti na určitou oblast nám totiž může pomoci v daleko hlubším pochopení 

celého problému, než kdybychom se mu věnovali obšírně všem jeho aspektům.

34 viz např. problematické prohlášení „Jsem feminista/tka“ apod.
[Jeane B and Xanthra Phillippa in Seidman 1996]
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3. kapitola 

Výzkum v pražské komunitě transgenderů

3.1. Rámec a kontext výzkumu: zpětný pohled

V roce 2003 jsem provedla menší sondu do tehdejší transgender komunity 

v České republice, konkrétně v Praze. Hned na začátku je potřeba si znovu 

uvědomit, o kom vlastně mluvíme. I když v dlouhodobějším horizontu považuji 

za důležitější zaměřit se spíš na to, co tito lidé dělají než kým vlastně jsou, 

nedokáži se od této otázky odpoutat a vlastně ji svým způsobem považuji za 

velmi zásadní. V české transgender komunitě se sešlo mnoho různých lidí, můj 

dojem nicméně byl, že se jednalo více méně o post či pre - operativní 

transsexuály. Tento fakt zmiňuji spíše pro představu o ne/různorodosti české 

trans - scény a částečně také proto, abych mohla lépe ukotvit následující text a 

uvědomit si, čím mohou být možné závěry výzkumu ovlivňovány (něco jiného 

totiž můžete čekat od transvestity a něco jiného od transsexuála, jakkoliv jsou 

obecné principy fungování genderu u těchto lidí podobné).

Výzkum probíhal ve stejném roce, kdy vyšla u nás ojedinělá kniha Terezy 

Spencerové Jsem Tranďák!, která znamenala absolutní novotu na české 

genderové scéně. Je otázkou, jestli znamenala skutečný průlom, protože od 

roku 2003 se spíše zdá, že české trans - scéna není příliš aktivní - rozhodně ne 

aktivnější než byla ve svých počátcích kolem roku 1998. Nepřísluší mi ale 

hodnotit stav a průběh české transkomunity, protože takové závěry 

z nasbíraných dat nelze učinit. Zastavme se ale stručně u krátkého představení 

průběhu a orientace výzkumu.

V roce 2003 jsem se rozhodla oslovit představitele/ky české trans - 

komunity a provést s nimi rozhovory a setkání, která by pomohla přiblížit jejich 

životy, snahy a cíle. Podařilo se mi proniknout k poměrně velkému množství lidí, 

kteří se pohybovali (a částečně pohybují) na české trans - scéně (termín 

„proniknout" je zde skutečně na místě). Setkala jsem se celkem s devíti lidmi 

ochotnými mi poskytnou rozhovor (a větším množstvím celkem, s nimiž jsem 

ale rozhovor nedělala), s nimiž se mi podařilo navázat více či méně přívětivé 

vztahy. Je bezesporu otázkou vnitřní etiky výzkumnice/nika odhalit vlastní 

postoje a zájmy na výzkumu, stejně tak jako přístupy ke zkoumané realitě. Pro 

mne je navíc tento postup zajímavý i z toho důvodu, že se k výzkum vracím po
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dvou letech a reflektuji ho v nové perspektivě. Pro přehlednost si každopádně 

připomeňme ve stručnosti strukturu samotného výzkumu.

3.2. Stručně o průběhu výzkumu pro kontext této práce

3.2.1. Výběr tématu a moje pozice jako výzkumnice

Mým výzkumným „souborem" byli jedinci, kteří sami sebe ať už v nějaké 

fázi či po celý život transgendery nazývali. Postupně jsem si začala uvědomovat, 

že zvolený okruh lidí je již ze samotné definice, jak jsem ji vymezila, velice 

široký, ale především, že je zkušenost každé „skupiny" lidí z okruhu jedinců, 

kteří se považují za „trandáky" nezastupitelná, a v jedné školní práci 

neuchopitelná. A tak jsem postupně zužovala a zužovala nejen cílovou skupinu, 

ale i témata a oblasti, kterými jsem se původně chtěla zabývat. I proto jsem si 

ke svému výzkumu vybrala jen respondentky, které prochází či prošly 

proměnou na ženu (tzv. male-to female). Jedním z hlavních cílů se tak stala 

snaha zmapovat situaci utváření genderových identit u lidí, kteří se snaží či 

snažili vstoupit do ženského světa.

Skupinu transgender a problematiku s ní spojenou jsem si vybrala na 

základě svého studia v zahraničí, kde jsem měla možnost seznámit se jednak 

s teoretickým zázemím a předními odborníky na tuto problematiku, také ale 

s konkrétními trans - aktivisty, kteří mě velmi oslovili, nadchli a inspirovali ke 

snaze více pochopit situaci v České republice.

Jsem si vědoma toho, že transgenderismus je velmi často vnímán jako 

nějaká úchylka či abnormalita od genderových pravidel. Může se proto snadno 

stát, že se i samotní transgendeři vůči majoritní, „normální", společnosti vydělí 

a jaksi obrní - jinými slovy získají určitou nedůvěru. Snažila jsem se k mým 

respondentkám proto přistupovat tak, aby ze mě neměly pocit „odbornice na 

jejich problém", ale jako rovná k rovným (jak si koneckonců myslím, že tomu 

skutečně je). Dávala jsem jim najevo svůj respekt před jejich životem a 

rozhodně jsem neopovrhovala někým, kdo „nepotvrzoval mou hypotézu" 

například tím, že byl genderové konformnější než „biologická žena/muž". 

Zajímal mě jejich život takový, jak ho prožívají (a tedy jak svou genderovou
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identitu performují), a ne takový, jaký se zdát být zvnějšku či jak se stylizuje.36 

Hned v úvodu našich setkání jsem mým respondentkám rovněž představila 

vlastní vizi genderového systému ve společnosti a dařilo se mi poměrně dobře 

navázat s respondentkami vřelý a otevřený vztah. Dá se tedy říci, že jsem „byla 

na jejich straně", přesto jsem se ale snažila zachovat si určitý odstup, který mi 

pak pomohl při interpretaci a analýze rozhovorů. Je samozřejmě otázkou, 

nakolik jsou takové postupy ve výsledku užitečné.

3.2.2. Metodologická východiska výzkumu 

Popis použitých metod

Předně, považuji za nutné upozornit, že text, který máte nyní v ruce, je 

výsledkem sekundární analýzy. To znamená, že jsem nešla znovu do terénu 

(nepočítám-li monitorování webových stránek), ale pracovala jsem s již 

sebranými daty. Pracovala jsem nicméně stejnou metodou - tedy postupy 

inspirované zakotvenou teorií - jako při první analýze. I proto považuji za 

důležité objasnit, jak byla vůbec samotná data získána. Celý proces je ale nutné 

vidět v těchto souvislostech.

Věnovala jsem se zkoumání konstrukce sociálních identit a pro takovou 

oblast se mi jevilo jako ideální použití kvalitativních metod. Spíše než o 

testování hypotézy a kvantitativního popisu daného jevu šlo o jeho porozumění 

a o interpretaci lidské zkušenosti.37 „V kvalitativní analýze se klade důraz na 

popis světa, jak ho vnímají různí účastníci situace. Jde o to, jak účastníci 

definují situace a jak vysvětlují motivy, které ovlivňují jejich akce. Můžeme 

navrhnout vlastní interpretace, ale musíme znát interpretace účastníků." [Hendl 

1997: 144] Byla použita kvalitativní metoda hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů, protože její výhodou je možnost porozumět zkoumané problematice 

komplexně a redukovat zkreslení mnohodimenzionální sociální reality, které 

kvantitativní postup implikuje tím, že badatel již předem redukuje počet 

proměnných a vztahů mezi nimi na malý počet [Disman 2000]. Metoda 

polostrukturovaných rozhovorů umožňuje flexibilně reagovat na konkrétní 

průběh dotazování, a proto byla shledána velmi vhodnou. Pomocným

361 proto v celém výzkumu používám termín transgender a ne transsexuál či transvestita. Respektuji tím vlastní 
přání a významy připisované prožívání genderových identit mých respondentek.
37 O významu kvalitativního výzkumu více viz Hendl, J. 1997. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: 
Universita Karlova, s. 12-20.

>
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instrumentem pro vedení hloubkových rozhovorů byl scénář rozhovoru, který 

sloužil jako tematické vodítko, nikoliv striktně dodržovaná řada otázek. Scénář 

byl vytvořen na základě studia literatury vztahující se k tématu transgenderismu 

a na základě provedené pilotní studie. Získané rozhovory byly přepsány do 

elektronické podoby.

Analýza dat, která byla touto formou získána, byla provedena na základě 

inspirace metodou zakotvené teorie. Jelikož ale metoda zakotvené teorie 

spočívá v tom, že tazatel/ka předem zkoumaný materiál nestrukturuje a tím 

pádem ani cíleně a standardizované nevede rozhovor - doslova nechá vystoupit 

samotný materiál - není možné nazvat použitou metodu zakotvenou analýzou 

par excellence. To ale neznamená, že bychom nemohli polostrukurovaným 

rozhovorem docílit nových, v empirii zakotvených, poznatků. Získané údaje jsou 

„empiricky ukotvené", jejich konceptualizace musela ale zohledňovat určitý 

strukturovaný přístup k problematice. Konceptualizace údajů byla provedena 

postupy, které odpovídají postupům zakotvené teorie.

Nejprve byla data kódována tzv. otevřeným kódováním, v němž se 

jednotlivým jevům přidělují nejrůznější kódy. Tato část analýzy spočívá 

v porovnávání jevů a kladení si otázek o jejich významu s cílem seskupit 

podobné pojmy a označení do jedné kategorie. Výsledkem otevřeného kódování 

je tedy kategorizace. Následné uchopení rozčleněného materiálu se může 

provádět tzv. kódováním axiálním, které umožňuje nalezené kategorie 

vztáhnout k sobě navzájem pomocí hledání vztahů mezi nimi [Strauss, 

Corbinová 1999]. Oba použité typy kategorizace a třídění údajů se navzájem 

prolínají, a proto byly i některé postupy axiální uplatněny i v kódování 

otevřeném [tamtéž: 71]. Střídavě tak bylo využito postupů induktivních a 

deduktivních, tedy neustálé navrhování a následné ověřování zjištěných údajů, 

vztahů. Inspirací při interpretaci výzkumu byl i tzv. biografický přístup, ne však 

pouze ve smyslu interpretace životních historií. Biograficky je možné přistupovat

i k analýze určitého jevu ve společnosti, v tomto případě transgenderismu. 

Cílem může být „vytvořit induktivně z dat celkový obraz z hlediska určitého 

tématu." [Hendl 1997: 53]

V první fázi výzkumu bylo využito zpracování dat pomocí počítačového 

programu Atlas/ti Textinterpretation, Textmanagement and Theory building, 

který slouží k přehlednosti práce s daty, umožňuje graficky propojovat
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nadefinované vztahy apod. Podrobnější analýza byla již ale zajišťována jinými 

technikami.

Celkově považuji analytické postupy podle zakotvené teorie za velmi 

přínosné - kromě toho, že umožňují empirický materiál přehledně a smysluplně 

seskupit, vedou mnohovrstevné kódovací postupy výzkumníka/výzkumnici 

k neustálé reflexi přidělených kódů, vytvořených kategorií i následných vztahů 

mezi nimi. Dochází tak k eliminaci urychlených závěrů a nepodložených, 

neukotvených interpretací. Metoda zakotvené teorie nemusí vždy také nutně 

vést k tvorbě teorie.38 Touto možností jsem se ve svém výzkum také 

inspirovala. Mým hlavním cílem tak nebylo vytvořit novou, zakotvenou teorii (a 

proto jsem nepoužila selektivního kódování), ale spíše získat a konceptualizovat 

data, která budou moci sloužit jako podklad pro další možná zkoumání, ke 

kterým se nyní obracím v kontextu tohoto textu.

Výběr a popis respondentek a průběh rozhovorů

Původně jsem oslovila 9 respondentek, převážně osoby, které se aktivně 

zapojují či zapojovaly do české trans - komunity. V samotném výzkumu ale 

participovalo nakonec jen 7 respondentek, neboť dvě respondentky se nakonec 

odmítly z rodinných důvodů výzkumu účastnit.39 Výzkum jsem tedy provedla 

pouze s respondentkami sedmi. Považuji za důležité si uvědomit, že cílem 

výzkumu nebylo reprezentovat celou skupinu transsexuálů a transvestitů 

v České republice. Stejně tak je důležité si uvědomit skutečnost, že některé 

respondentky jsou mediálně známé osobnosti, a je proto třeba být si vědom 

jejich poměrně časté reflexe vlastního života a tedy i určitého rizika 

„připravenosti správných odpovědí". Na druhou stranu, co vlastně vypovídá 

skutečnost, že jsou mediálně známé? Neříká nám to mimo jiné i to že byly 

ochotny vykročit z anonymity, otevřít své životy a tím třeba bojovat za nějaké 

své přesvědčení (jak uvidíme v tomto případě za rovnější a genderově 

uvolněnější pořádek)? Myslím, že medialita není žádnou překážkou výzkumu, je 

ale nutné být si této skutečnosti vědom a reflektovat ji i při interpretaci 

získaných dat.

38 Viz Strauss, A., Corbinová, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Nakladatelství Albert Boskovice, 
s. 85.
39 Respondentky procházely v době, kdy se konaly rozhovory obtížným coming outem ve svém blízkém okolí. 
Reakce jejích nejbližších na její operativní přeměnu nebyly pozitivní, a tak ani neměly více chuti a sil se o své 
současné problémy s někým dělit. Jejich situaci a odmítnutí účasti jsem  rozuměla.
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Zkoumanou skupinou byly tzv. male-to-female40, nebo-li muži, kteří se 

mění/ změnili na ženy či v této genderové roli a identitě občas žijí. Skupina, 

která se odborně nazývá female-to-male oslovena nebyla a to hned z několika 

důvodů. Její zapojení do výzkumu by vyžadovalo jiný přístup, takový, který by 

situaci MtF a FtM i srovnával. Takový výzkum ale nebyl mým záměrem. Rovněž, 

hledala jsem i jedince, kteří se nějakým způsobem angažují v transhnutí či se 

zapojují do genderového diskursu ve společnosti obecně a mezi nimi se ukázalo 

být více MtF než FtM41. V neposlední řadě mě zajímala zkušenost lidí, kteří se 

mění na ženy a vstupují tedy do „ženského světa". Jejich potýkání se 

s genderovou identitou totiž může odhalit mnohé o utváření ženské genderové 

identity obecně. Uvědomuji si plně, že omezením výběru pouze respondentek 

MtF zůstalo mnoho nezodpovězeno a není možné činit si nároky na 

zobecnitelnost výsledků na celou transkomunitu jako takovou.

Respondentky jsem oslovila díky své kamarádce, jež mě mezi české 

transgendery přivedla a umožnila mi tak navázat osobně kontakty a domluvit si 

termíny rozhovorů. Respondentky se mezi sebou navzájem znaly, nicméně 

všechny rozhovory byly provedeny samostatně a ne skupinově. Jména 

respondentek byla v zájmu zachování anonymity změněna.

Jméno Věk Povolání
Vlasta 27 IT technička
Esther 36 Novinářka
Sára 35 IT technička
Anna 28 Překladatelka
Hana 26 Studentka FF UK
Helena 27 Webová desiqnérka
Peqgy 28 Proqramátor/ka

Rozhovory byly prováděny na podzim 2002 (pilotní rozhovor) a na jaře 

2003, všechny trvaly od 1,5 do 2,5 hodin a odehrávaly se v prostředí, které bylo 

respondentkám příjemné a které si samy předem vybraly (nejčastěji čajovny,

40 Skupina sestávala převážně z tzv. transsexuálů, součástí byl však i jeden transvestita. I když jsem si vědoma, 
že zkušenosti a pozice obou typů genderových přechodů je  velmi rozdílná, způsob otázek a typ výzkumu, který 
jsem prováděla tuto variabilitu dovoloval. Šlo mi totiž především o zachycení zkušeností tvorby genderové 
identity u lidí, kteří jsou jakýmkoli způsobem „trans“, než konkrétně například jen  u transsexuálů. Variabilita 
zkoumané skupiny se ukázala být velice podnětná, protože umožnila rozšířit zkoumané oblasti a témata na 
maximum.
41 Tato skutečnost může být rovněž interpretována z genderového hlediska. Proč se v aktivitách týkajících se 
genderového pořádku ve společnosti angažují více MtF než FtM? Takovou a další otázku by bylo jistě 
zajímavé si položit při výzkumu sledujícím vývoj a fungování komunity translidí, stejně tak jako srovnávajícím 
situace MtF a FtM.
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kavárny či jejich domov). Rozhovory byly se souhlasem respondentek 

nahrávány na diktafon a následně přepsány.

Formulace výzkumné otázky a struktura rozhovoru

Tématem mého výzkumu byla problematika transgenderismu a 

v samotných rozhovorech jsem se snažila soustředit na zkušenost transgenderů 

v České republice, Praze, s utvářením jejich genderových identit. Původní 

bakalářská práce byla rozdělena na dvě části, kdy jsem v teoretické části 

nastínila několik základních otázek, které považuji v souvislosti s danou 

problematikou za zásadní. Otázky po konstruovanosti genderu, překračování 

genderových hranic a vytváření nových identit a projevů, narušujících binární 

uspořádání genderu jsem se snažila tematizovat především v teoretické části. 

Hlavní otázka mého původního výzkumu pak zněla: Jaké jsou zkušenosti 

transgenderů s utvářením genderové identity v polarizované společnosti? 

Připomeňme si, že gender jsem v této práci definovala jako proces, při kterém 

se naše genderová identita utváří. Rovněž jsem vyložila, že utváření identity se 

děje v interakci s druhými a především v nějakém společenském kontextu (v 

určitém diskursu - viz Butler 1990), a proto jsem považovala za důležité 

sledovat při výzkumu utváření identity transgendera životní zkušenosti těchto 

jedinců v genderově polarizovaném světě.

Již jsem uvedla, že interpretovaná data byla získávána pomocí

hloubkových, polostrukturovaných rozhovorů. Způsob vedení a strukturace 

rozhovoru byl do velké míry přizpůsobován situaci při samotném průběhu

rozhovoru, otázky nebyly předem pevně strukturovány a nebyly ani kladeny ve 

stejném pořadí. V každém rozhovoru jsem se soustředila, jak jsem uvedla výše, 

na zkušenost respondentek s utvářením její genderové identity a v každém 

rozhovoru nechyběla tematizace několika základních okruhů. Předem vymezené 

okruhy se týkaly genderové identity v různých životních situacích či kontextech, 

nechyběla ani reflexe a názory na témata týkající se uspořádání genderových 

vztahů a pravidel ve společnosti obecně. Otázky bylo možné zahrnout do 

následujících okruhů:

ZKUŠENOST
• rodina a zkušenost „s normálními" - zkušenost s utvářením genderové identity v dětství a 
rodině, vztahy s vrstevníky, známými, s rodiči
• zkušenost s jinakostí - zkušenost se situací před proměnou, příslušnost k nějaké komunitě,
nutnost se družit, nutnost vyhledat odbornou pomoc, reakce společnosti
• zkušenost prvních comina-outů
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• život v nové identitě - život po či při proměně, reakce okolí, porovnání s biologickými muži a 
ženami, srovnání s FtM a dalšími transgendery
• zkušenost s medicínou, lékaři
• zkušenost tělesného utváření genderové identity
• zkušenost s transhnutím v ČR

REFLEXE A POSTOJE (teoretizování, vlastní pohled na otázky spojené s následujícími tématy)i
• vlastní sebepoietí - vymezení sebe sama, ne/souhlas s odlišností
• polarizace - názory na vícečetnost pohlaví, příčiny polarizace, souhlas se stereotypy
• transgrese - rysy transgendera, cíl/symbolika tg chování a života, diskurs transsexuality
• žena z pohledu Tg - atributy ženství, Tg ženy
• medicína - názor na medicínský diskurs transgenderů jako dysfunkce
• cíle a fungování tg hnutí - otázky kladené zakladatelkám hnutí

Jak jsem již uvedla, rozhovory nebyly standardizované a výše uvedené 

okruhy se při samotném průběhu rozhovoru vzájemně překrývaly. Často se 

stávalo, že ve výpovědi o zkušenosti např. s lékaři respondentka uvedla i svůj 

názor na tuto oblast. V zájmu zachování plynulosti rozhovoru jsem v takových 

chvílích respondentky nepřerušovala, snažila jsem se však dodržet tematizaci 

všech výše uvedených okruhů.

Z materiálu získaného z rozhovorů jsem v sekundární analýze pomocí

analytických postupů metody zakotvené teorie seskupila velké množství

kategorií, jež jsem následně propojovala a vztahovala k sobě navzájem. Celý 

rozhovor byl skutečně velice široce pojatý, a proto kategorií a případných témat 

k analýze vystoupilo velmi mnoho. V předchozí práci byla tematizována však 

byla jen část. I proto nyní považuji znovu otevření některých témat za užitečnou 

činnost.

3.2.3. Několik problematických míst při tematizování transgenderismu: vlastní 

zkušenost a sociologický svět

Zmínila jsem, že vzhledem k obecnému trendu vnímat transgendery jako 

nenormální a problematické osoby, bylo nutné pro zdárný průběh výzkumu 

vybudovat si takovou pozici, aby mi moji partneři v rozhovoru věřili/y. I když je 

člověk, dle vlastního úsudku, velmi genderové sensitivní a obezřetný například i 

při oslovování (s vědomím teorie interpelace a konstitutivní moci jazyka 

obzvlášť), přesto si připadáte jako člen/ka té špatné strany, o níž slyšíte jenom 

samé velmi nelichotivé věci a s níž vlastně váš respondent/ka více či méně 

bojuje. Je otázkou, nakolik se s takovou situací potýká sociolog/žka obecně 

v každém kvalitativním výzkumu, nicméně na poli zkoumání sociálních identit 

platí tento problém dvojnásob. S otázkou osobního přístupu, respektive 

respektu před vaším sociologickým vzorkem se pojí i téma autenticity, tedy
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schopnosti vůbec o něčem, co člověk nezažil hovořit. Jaké právo mám dělat 

závěry zjednání lidí, s nimiž nemohu z principu věci jejich realitu sdílet? Je 

takový výzkum autentický?

Takové otázky se jistě týkají vícero sociologických témat, a nebála bych se 

říci mikrosociologie obecně. V momentě, kdy ale sleduji životy lidí a téma se 

týká jejich niterných osobních problémů, cítím jako badatelka obrovskou 

odpovědnost nejen za přístup k těmto lidem, ale i za následnou prezentaci 

výsledků. Má sociolog/žka právo zmapovat životy lidí a následně opustit jejich 

realitu? Má právo zkoumat realitu transgender jen ten, kdo je sám transgender?

Odpověď na poslední otázku, podle mého názoru, zní v každém případě 

ne. Zkoumat a zjišťovat reality jiných lidí má bezpochyby právo každý. Otázkou 

zůstává a těžším se takové zkoumání stává v momentě, kdy je trans komunita 

vratká (jako v českém případě) a kdy vnímá gender badatele/ky ve svých 

řadách jako potenciální spolupracovníky/nice (což se často děje). Obráceně 

řečeno, kdy se gender badatelé/ky do komunity dostávají na základě 

kategorizace jako „spřízněné duše" či jako „sestry/bratři v boji" (proti 

nerovnému genderovému pořádku ve společnosti). Jejich odchod po ukončení 

výzkumu se tak může jevit jako jakási zrada, či jedno z dalších využití (či 

zneužití) ze strany majoritní, normální společnosti. Řešením patové situace se 

může stát navázání spolupráce po ukončení výzkumu. Tak se původně 

zkoumaná realita začne prolínat s každodenním životem výzkumníka/nice. 

Taková situace ale může nastat v angažovaném výzkumu, respektive v takovém 

výzkumu, který je ukotvený a kde je pozice výzkumníka/nice dopředu známa. 

Takovým výzkumem bývá často právě výzkum feministický. Je ale velkým 

nebezpečím tohoto přístupu, že snadno sklouzne k líbivým interpretacím o 

nerovné a utlačující realitě, aniž by zvládl vyslyšet všechny relevantní strany.

Shrnuto, nemyslím si, že by byl feministický výzkum sociálních identit 

nutně tím nejlepším možným, souhlasím ale s tím, že - vrátím-li se k Donně 

Haraway, o níž jsem mluvila v první části textu - že jeho síla spočívá (mimo 

jiné) v situované znalosti. Tedy v tom, že si neklademe za cíle popsat vše co 

daná realita nabízí a že si uvědomujeme, jakou roli hraje výzkumník/nice ve 

výzkumu a tuto roli přiznáváme. Na druhou stranu, nemyslím si, že je nutné 

považovat za součást výzkumu následnou spolupráci. Jistě, může být 

příjemným řešením nepříjemného rozkolu mezi zkoumajícím a zkoumaným, 

nemusí být ale nutným předpokladem pro zdárné ukončení výzkumu. Je potřeba
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si uvědomit, že zkoumání reality může (mělo by) být prvním krokem k jejímu 

poznávání a následně pak i k rozvíjení mechanismů pro její zlepšování.

3.3. Závěry výzkumu dnešníma očima: sekundární analýza dat

Dosavadní výzkumy o transgenderech, transsexuálech, tranvestitech 

apod. se ubíraly několika směry. Existují výzkumy, které sledují konkrétně 

transsexualitu z hlediska patologie [Person 1974], z hlediska etiologie [Stoller 

1968, 1975], z hlediska léčby [Benjamin 1966] či z hlediska deviace [Feinbloom 

1976].42 Uskutečnily se rovněž výzkumy sledující transsexualitu jako životní 

strategii, která může odhalit mnohé o každodenní konstruovanosti genderu 

[Kessler, McKenna, 1978] anebo výzkumy, které se snaží osvětlit potenciál 

transsexuálů, ve smyslu osvobození od genderové identity jako takové a 

vytvoření něčeho, co bychom mohli nazvat třetím prostorem či třetím pohlavím 

[Bolin 1982, 1992]. Všechny výzkumy pochází ze zahraničí a to především 

z toho důvodu, že v České republice jsou zkoumání transgenderismu (a 

transsexuliaty) zatím na úrovni deskripce klinických případů, o genderovém 

přístupu ani nemluvě.

Položme si proto znovu otázku, která nás v této práci zajímá: mohou být 

transgendeři výzvou nejen pro majoritní společnost, ale i pro feministickou 

perspektivu? Jsou jejich strategie každodenního dělání genderu inspirativní a 

v čem?

Dovolte mi před samotnou interpretací dat několik teoretických postřehů. 

Zásadním momentem při odpovídání na uvedenou otázku je uvědomění si toho, 

že existuje rozdíl jednak mezi transgendery samotnými a jednak mezi „pouhou 

existencí" a aktivistickým životem. Rozdílu mezi transgendery jsem se již 

věnovala - ne všichni lidé, které by majoritní heterosexuální společnost za 

transgendery považovala, se tak definují a také, všichni, kteří se tak definují, 

nejsou stejní. Lze proto použít několik pravidel pro chápání této skupiny, včetně 

respektu před jejich samotným titulováním - tak jsem to učinila ve svém 

výzkumu já. Co se týče druhého bodu, „pouhé existenci" nelze apriori připisovat 

politickou agency par excellence a pak tyto lidi zpětně vinit za přílišnou 

konformitu. Tím bychom je diskriminovali vlastně podruhé (nejprve obtížné

42 Vše viz Herdt, G. 1993. Third Sex, Third gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New 
York: Zone Books.
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přijetí společnosti, passing, a potom nedostatečná uvědomělost, subverse). 

Podle mého názoru se lze inspirovat jejich žitou zkušeností ve smyslu, že 

představují zrcadlo majoritní společnosti. Je na nich vidět, jak se konstruuje 

„normální mužství a ženství." Pokud sledujeme aktivisty, můžeme si zase 

všímat, proti čemu nejvíce bojují a co tedy mohou být mechanismy omezující 

genderové projevy ve společnosti. Při jisté dávce obezřetnosti tak tedy 

představují inspiraci i ti kteří konformují i ti, kteří aktivně vystupují proti 

stávajícímu genderovému pořádku. Mějme nicméně pořád na paměti, že 

hovořím o malé sondě v České republice.

3.3.1. Inspirace transgendery: subverse

Většina respondentek, s nimiž jsem hovořila byla v době rozhovoru po 

operaci změny pohlaví či jí právě procházela. Přesto o sobě dále bez větších 

problémů hovořily jako o transgenderech, cítily se prožívat i mužské, i ženské 

životy a odmítaly čistě jednu z identit, které majoritní společnost připouští. A 

tak, jak jsem již uvedla, i když bychom mohli polemizovat s tím, do jaké míry 

narušují transsexuálové binaritu společnosti či stereotypní vnímání ženské a 

mužské role, a i když je většina českých transsexuálů (zejména FtM)43 velmi 

konformujících, mé respondentky lze díky deklarativní otevřenosti a aktivismu 

považovat za transgendery se všemi konotacemi a bez ztráty termínu 

transgender jako analytického nástroje.

Nebudu zde rekapitulovat celou jejich cestu od - k proměně, soustředím 

se spíše na jemné každodenní strategie, které k žití svých genderových identit 

volily a které mohou představovat inspiraci jak pro majoritní společnost, tak pro 

feministickou politiku sociální transformace.

Předně, ve fenoménu transsexuality jsou popřeny a zároveň potvrzeny dva 

předpoklady, které naše společnost má vůči genderu: že genderová identita je 

zakořeněna v těle (respektive je určována biologickými orgány) a za druhé, že 

musí mít celoživotní kontinuitu [Hirschauer 1997].

Z rozhovorů vyplývá, že v životě transgendera - transsexuála lze rozlišit 

tří základní fáze budování genderové identity - fázi touhy po operativní

43 Ponechávám záměrně stranou otázku FtM lidí, protože otevírá úplně nové pole pro diskusi. V Čechách je  jich 
drtivě více než MtF případů, což zřejmě souvisí zejména s prestiží mužské a ženské role v postkomunistické 
zemi (Fafejta 2004). Navíc, FtM lidé jsou většinou velice uzavření a často odmítají o svém „předchozím“ 
životě vůbec hovořit. Může to být logický důsledek nízké prestiže ženské role, a zvláště odmítavost femininity 
mužů FtM se tak mohou za svou minulost stydět, na rozdíl od MtF, kteří jsou svým způsobem pyšní. 
V principu tak vlastně obě skupiny do určité míry dodržují tradiční genderové stereotypy.
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změně, fáze konformity k novému genderu a fáze budování genderové

překračující (či nevymezené) identity. Podívejme se podrobněji na přechod

k poslední fázi, ve které jsem většinu mých respondentek zastihla. Objevily se

rozdílné výpovědi o cestě, která k této fázi vedla - od zklamání z nepřijetí (i po

operaci mě vnímali jako divného chlapa), přes přesycení novou rolí (už mě

nebavilo dělat si ráno dvě hodiny make-up) až po vědomé odmítnutí ztráty

dřívějších privilegií, možností i zkušeností. Zdá se, že operaci nevnímali jako

cestu „k" nové identitě, ale spíš jako osvobození se „od" staré identity.

Změnit identitu pro mě neznamená změnit způsoby chování, mluvení, chůze, 
gestikulace, abych vyhověla striktním představám pohlavního establishmentu, jak má 
vypadat žena, ale spíš osvobodit se od těchto představ. ANNA

Pravdou je, že všichni od tebe jako od muže (nebo od ženy) očekávají, že budeš dělat 
tyhle a tyhle věci. Změnit identitu pro mě neznamená změnit způsoby chování, mluvení, 
chůze, gestikulace, abych vyhověla striktním představám pohlavního establishmentu, 
jak má vypadat žena, ale spíš osvobodit se od těchto představ. Chtěla bych, aby si 
muži, co mě znali dřív nemysleli, že se ke mně automaticky musejí začít chovat jinak. 
Chci se s nimi bavit na stejné úrovni jako předtím. ANNA

Ne, moje chování ani nemůže jenom zapadat do ženský role. Ta ženská role je moc 
malá, že jo, na to. To máš zase. Zase bysme musely definovat ženskou roli. Ale v určité 
té stereotypní roli bych tam samozřejmě nezapadla. Já nejsem domácí puťka, jak jsem 
říkala. Já se nebudu starat o děti dennodenně, i když je miluji. SÁRA

Jo, já když sleduju tu interakci kolegů a kolegyň v práci, tak už mám vyzkoušený, vím, 
jaké je to v jedné šatně po fotbale a v druhé šatně po volejbale, třeba. Dívám se 
z určitého svého úhlu na ten cvrkot a velice se tomu směju, protože si myslím, že mám 
takový pohled režiséra na scénu, že přesně vím, kdo tam hraje a co se tam děje. 
Zatímco herci toho tuší vždycky jenom polovinu. HELENA

Zásadní snahou lidí, kteří měnili/mění genderové identity, a to i 

operativně, je tedy přiznání si ne ztráty (např. socializace v jiné roli než v které 

žijí), ale obohacení z toho, že mají možnost propojovat genderové role

připadající běžně výhradně jednomu či druhému pohlaví. Respondentky totiž 

většinou podstoupily operaci (kromě dvou, z nichž jedna se na ní v době 

rozhovoru chystala), přesto se ale jevily genderové nekonformní, paradoxně ale 

až po operaci. Jednu z příčin mohlo být to, že neodmítly veškeré aspekty 

mužské role (tak, jak ji samy popisovaly), zachovaly si určité atributy spojované 

s muži (průbojnost, emancipovanost, odvážnost, použití síly apod.), stejně tak 

jako si činily určitý nárok na přístup k moci, již jako muži měly. Tímto se 

v nové, ženské roli, jevily jako nekonformní. Zdá se, že zachování určitých 

atributů z jejich dřívější mužské role (příčina), vedlo k omezení v nové - již 

ženské - roli (jev), což mohlo mít za následek určitou strategii vlastního
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vymezení. Respondentky se totiž vymezovaly většinou negativně44, tzn. ani 

jako muži, ani jako ženy.

Vím, že nejsem muž a většinou si uvědomuji, že nejsem ani „čistá" žena. Jsem potomek 
gender dysforických kultur, androgyn, dvojí duch, bigender, transgender, vyber si. Stále 
však na straně přivrácené k ženství. V ženském těle se cítím prostě lépe. A jsem hrozně 
ráda, když mě berou jako ženu. Baví mě dobře vypadat, cítit se hezká v ženském 
smyslu toho slova. Nehodlám si ovšem nic nalhávat, tak jako to dělají mnozí 
transsexuálové. ANNA

Když bych se měla identifikovat s nějakou existující škatulkou, tak za a) jsem 
transgender tak pokud s nějakou biologickou, tak asi spíš s tou ženskou, nebo já nevím, 
co se týče nějakých mentálních pochodů, tak fakt nevím, to se těžko specifikuje. Já 
osobně se považuju, když už bych měla chuť na nějaký z těch dvou termínu, tak se 
považuju za transgendera. Protože já chodím sem tam, jsem prostě tam, kde se mi 
zrovna líbí, přestože už ho nemám, tak klidně můžu být za drsňáka za chlapa. Tohle 
bude vypadat divně, ale to je v pohodě. VLASTA

To je právě otázka vymezení, to se mi líbilo právě ten pohled třetího pohlaví, ale zase to 
třetí pohlaví by byla další škatulka v téhle společnosti, tak k tomu nechci inklinovat. Ale 
je to nějaká forma, já si myslím, že to je forma, prostě, mých vlastních prožitků, nebo 
je to souhrn vlastností, který vlastně mně dodává z každého něco. Tzn. ty souhrnný, já 
si myslím, že to je podobné té formě třetí, ale může to být podobné formě čtvrté i páté. 
Asi mluvit jenom o třetím pohlaví se mě zdá, že je zase v tuto chvíli málo. Že prostě je 
tady nějaká dimenze, ve které se já pohybuju a já jsem schopna si ji zvolit. Je 
důležitější si ji volit, než si na ně ukazovat. SÁRA

Mějme neustále na paměti, že uvedené výpovědi pochází především od 

lidí, kteří byli/jsou nějakým způsobem aktivní v české transkomunitě a svou 

situaci veřejně reflektují. Připomínají rovněž nápadně názory Kate Bornstein, o 

kterých jsme hovořili výše. Naproti tomu respondentky, které žijí řadovější život 

se označovaly spíše za ženy než za někoho, čí gender není možné vyjádřit 

v kategoriích, které naše společnost uznává. Musíme tak být velmi opatrní při 

konstatování velkých závěrů, protože je, alespoň v Čechách, stále daleko více 

transgenderů, kteří jsou konformní a odmítají označení transgender. Uvedené 

citáty jsou proto jenom ilustrativní, a ne reprezentativní ve smyslu 

kvantitativním. Jsou ale přesto velmi zajímavé a umožňují lépe si uvědomit to, 

co jsme již slyšeli v první a druhé části této práce. Které že tedy momenty 

z předchozího textu lze nyní osvěžit?

Předně, butlerovské pojetí utváření genderové identity je obrovsky 

užitečné pro analyzování jednání transgenderů. Spíše než zaměření se na to, 

kým jsou, se soustředíme na to, jak jednají. Považuji proto zvolený teoretický 

rámec pro téma transgender za správný.

44 Srovnej napr. Sandová, D. 2001. Subjektivita transgendera. Gender - Rovné - Příležitosti - Výzkum 3. 
dostupné na: http://Gender On-Line_cz nebo Sokolová, V. 2003. „Škautala, škatulata hejbejte se /” 
(přednáška). Praha: Festival Apriles. 26. 4. 2003.
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Podíváme-li se znovu na stěžejní pojem subverse, zjistíme, že u mých 

respondentek jeho butlerovské pojetí fungovalo. Bylo úplně jiného ražení než 

parodické show drag queens/kings, ale mělo (alespoň jak je možné posoudit) 

podobný efekt ve smyslu každodenního narušování genderové skutečnosti. A 

dokonce si myslím, že nebylo čistě vynucené chováním společnosti (nepřijímají 

mě, tak se zařídím jinak), ale vědomě odpovědné k míře vlastní zkušenosti a 

pocitu neustálého tlaku/omezení v obou identitách. Zdá se navíc, že pojem 

subverse u mých respondentek spojoval dvě roviny jednání - individuální 

jednání s individuálními cíli i angažované jednání ve snaze o strukturální změny 

ve společnosti. Jedno u nich podporovalo druhé. Jedním z dalších dokladů této 

hypotézy je založení „komunity", organizované skupiny věnující se trans - 

otázkám. K té se vrátím ještě níže. Samozřejmě, zůstává otevřenou otázkou, 

jakou cenu transgendeři platí za každodenní přeznačování genderového řádu 

(každodenní násilí ze strany majoritní společnosti není výjimkou). Jaké povahy 

jejich subverse byla, respektive jak podněcuje přemýšlení o společenské 

změně?

Za prvé, velmi silným momentem je jazyková rovina, na které dochází 

minimálně k polemice se stávajícími kategoriemi mužství a ženství. I když 

nedochází k jasnému vymezení, je evidentní, že v zájmu normality se 

respondentky spíše vnímají jako ženy. Termín transgender neodmítají 

především ty, které jednak nalezly určitou jistotu obyčejného života (mají 

partnery/ky, stálou práci, relativně dobré vztahy s rodinou) a ty, které jsou/byly 

aktivní v komunitě tematizují transgenderové otázky. Mám za to, že 

pejorativnost termínu transgender v české společnosti, ať už díky paradigmatu 

polarizace, léty vytvořené nechuti ke všemu jinému/novému či homofonní 

povahou, je poměrně silná. Komu by se chtělo být neustále ve středu pozornosti 

a na hranici vydělení ze společnosti? Přesto, samotné zavádění termínu 

transgender (respektive tranďák, viz Spencerová 2003) je v českém kontextu 

obrovskou novotou a pohrávání si s rámcem strnulých genderových norem a 

pravidel.

Silným momentem ve sledování momentů subverse u transgenderů je 

dále vizuální rovina. Ta spadá zejména do třetí fáze proměny (a je nutné ji 

jako takovou vnímat, viz výše), a je velikou otázkou, nakolik byla skutečně 

zvolená. Nezapadnutí do jedné ze dvou škatulek vede k rozvolnění ve vizuálním 

projevu. Je to proto, že to stejně nejde (vypadat jako opravdová ženská) nebo
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proto, že vizualista těchto lidí je natolik jedinečná, že jednoduše ani nelze 

vtěsnat do nabízených parametrů. Bohužel nedokáži tuto otázku zodpovědět, 

protože mi to data z výzkumu neumožňují - chybí podrobnější prozkoumání 

druhé fáze (včetně reakcí okolí).

Třetím momentem, který by bylo možné označit za sociální pořádek 

přeznačující, je sexualita mých respondentek. Ve většině případů se jednalo o 

proměnu heterosexuálních mužů, kteří se v procesu proměny stávali lesbickými 

ženami. Pokud vnímáme lesbickou orientaci jako subversivní aktivitu, lze ji 

spatřovat i u mých respondentek. Kontext sexuality je ale u transgenderů velmi 

složitá záležitost (vznikají otázky typu: Je post-operativní transsexuál MtF 

orientovaný na muže heterosexuál nebo homosexuál? apod.) a potvrzuje je již 

řečenou hypotézu queer teorií, že důležité je co děláme, a ne jak se definujeme 

(což, připomínám, nás nezbavuje vymezení vlastní pozice a lokace).

Velmi důležitým momentem jiného rázu byla jistá parodická rovina

určitého chování, v níž bychom mohli spatřovat dobrou paralelu s výše

uváděným pojmem subverse u draga. Nejednalo se o přehrávání ženské role (i

když to se z části konalo ve druhé fázi přeměny), ale naopak o vědomě

zesměšňování okolí, které předpokládá od určité role určité chování. Tak si

například jedna respondentka vědomě dělala legraci ze svého okolí, zatímco jiná

se nebála vystupovat v nečekaném spojení rolí - např. jako sekretářka, která

umí opravit kopírku. Parodický nádech mělo ale opět chování jen těch

respondentek, které se vědomě hlásili k termínu transgender.

...teď už to mam zase, a vyloženě takový ty menstruační hlášky a ode mne nic takovýho 
nepřicházelo. A když nepřicházela, tak jsem řikala: proboha, oni se snad zeptaj. Tak 
jsem řekla: no, já nemam nic, já už jsem od dvaceti na hormonální substituci. A 
kolegyně řiká: no chudinko, to teda brzo. A já řikam: no jo, co se dá dělat. ANNA

Konečně, rovinou, která je na pomezí subversivní aktivity je samotný 

aktivismus mých respondentek. V současné době ale veškeré aktivity trans - 

komunity nefungují a je spíše bolestné o nějaké komunitě hovořit [Sokolová in 

Hašková, Křížková, Linková 2006]. Přesto, snaha o veřejnou tematizaci 

problematických otázek genderové identity, norem a pravidel byla viditelná 

každodenní aktivita, která rozhodně ke konformnímu pojímání genderu 

nepřispívala.

Závěrem této části analýzy si dovolím jednu provokativní otázku. Jsou 

transgendeři v něčem natolik specifičtí respektive v čem jsou jiní od 

„obyčejných" feministických aktivistů a aktivistek? Zde je opět potřeba extrémní
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uvědomělosti v rozdílnosti transgenderů - jiné specifikum nabízí drag kings a 

jiné transsexuálové, ačkoli určité společné momenty tu jsou. Protože žijeme 

v genderové polarizované a relativně konformní společnosti, je samotná 

přeměna pohlaví výjimečná, nemluvě o možnosti žití „mezi" či „na obou 

koncích". Navíc pak: „Jestliže v centru feminismu je otázka redefinice ženství, 

pak v centru "transgenderismu" je redefinice "pohlaví". Toto hnutí bojuje proti 

pohlavní ortodoxii za uznání práva na vlastní pohlaví (které nemusí být nutně 

pouze jedno) a které je možno ztělesnit v jedné rovině například pomocí 

kosmetiky, módy, sportu, plastické chirurgie, piercingu, tetování, v druhé rovině 

pomocí jazyka, chování, imaginace a samotného myšlení, a v neposlední řadě i 

pomocí chirurgických zákroků a různých hormonální koktejlů." [Vodrážka 2001]

V souladu s touto definicí lze souhlasit, že ze samotné povahy transgenderismus 

je specifikem a jako analytický nástroj je užitečný. Je ale nutné být obezřetný 

v neúměrné idealizaci (ne všichni jsou takoví, naopak), případně přesouvání 

zodpovědnosti. O tom jsem ale hovořila již výše.

3.3.2. Inspirace transgendery: zrcadlo a výzva

Viděli jsme, že každodenní jednání určité skupiny transgenderů v sobě 

nese užitečný analytický potenciál a hlavně, náznaky subversivních aktů. Na 

počátku celého textu jsem se ptala, zdali mohou být transgendeři výzvou pro 

majoritní společnost a partnerem feministické politiky jednání, subverse a 

identity. Jsou jejich strategie každodenního dělání genderu inspirativní a v čem?

Jak jsem již také uvedla, považuji transgendery za zrcadlo majoritní 

společnosti a jako takové velmi dobré partnery do diskuse. V čem konkrétně 

spočívá jejich zrcadlení a výzvy?

Co se týče první možné výzvy a feministické politiky jednání/agency,

potažmo subverse, může jít být právě snaha nekonformovat s klasickým

pojetím ženství/mužství, např. odmítání neformální pracovní hierarchie či

vylučování z pracovního kolektivu na základě pohlaví. V tomto ohledu jsou

transgendeři inspirací, a to i konkrétními kroky „jak to dělat".

Ale kdykoli mam možnost si dokázat, že třeba při opravě nějakýho přístroje nebo se 
šroubovákem jsem na tom lip, jak kolegové, tak neprodleně učiním a oni se nestíhají 
divit, protože kolegyni sekretářku, která by vyměnila toner v kopírce a baterky ve faxu 
a opravila rozbitou laminovačku, to tam v životě neviděli. Já jsem si vyloženě 
vychutnávala, když jsem tam s elektricky šroubovákem v ruce dávala něco dohromady 
a přišel kolega do dveří a ztuhnul. A trvalo mu to tak půl nádech, než jako pochopil, co 
se vůbec děje. HANA
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Druhým momentem, který může být příčinou prvního uvedeného, je

upozornění na podřízené vnímání ženské role a tedy oprávněnost

některých feministických požadavků. Dozvídáme se tak nejen o významech,

které s sebou nese ženská role, ale i konstruování genderu obecně. Na

transgenderech je totiž explicitně vidět to, co „normální" lidé dělají bezděčně.

Ale vím, že třeba, když to bylo dřív v práci, když jsme se bavili vyloženě o technických 
tématech okolo výpočetní techniky, tak tehdá ještě v kravatě jsem byla partner a 
nemusela jsem se nijak snažit dokazovat, že jsem partner, ale teď když chci, tak se 
musím snažit, musím skutečně prokázat, že o tom něco vím, a pak teprve mě 
respektují. Předtím mě respektovali automaticky, ale teď když chci do některých oblastí 
vstupovat, tak musím dokazovat, že na to mám nárok, před tím mě tam pouštěli 
automaticky. HELENA

...můžu říct, že třeba asi teoreticky jo (setkání s diskriminací na základě pohlaví, pozn. 
KŠ), protože v kravatě bych se dostala na nějaký místo, tam už v těch loďkách jsem se 
nedostala, ale to je čistě o tom, že určitý úrovně managemantu jsou přístupný jenom 
mužům ....HELENA

Od tý doby, co nenosím kravatu, tak si některý lidi začali troufat říct si mi o kafe, což 
třeba trvá a to já vždycky krůtě prskám, protože v práci dělám v oddělení propagace, 
takže jim dávám dohromady webový stránky, takže když je zrovna kolegyně sekretářka 
pryč, a přece jenom mám v tý občance žena, tak si říkám, proboha to snad opravňuje
někoho k tomu, abych dělala někde kafe? ...Takže, změnilo se to (postavení ve
společnosti -  pozn. KŠ). Jo změnilo, třeba některý lidi si najednou začínají myslet, že mi 
můžou automaticky něco přikázat a strašně se diví, když se nad tím pozastavuju a
říkám si, co proboha na mně chtějí. Takhle ne. SÁRA

Třetím důležitým okamžikem je poukázání na polarizované pojetí

genderových identit (nejsi žena - jsi muž), které se ukázalo jako omezující.

Většina problému toho našeho genderovýho vidění tý naší společnosti je to, že ona 
uznává takovou tu počítačovou nulu a jedničku. A počítač sám nikdy nemůže myslet, on 
sice z těch nul a jedniček vytvoří úplně geniální věci, ale nemyslí, on nepočítá s živým, 
myslícím člověkem. A úplně stejně to platí pro tu naši společnost genderovou. Ona do 
značný míry nepočítá s myslícím člověkem. A myslící člověk, když prostě se oprostí od 
fůry věcí, tak má dvě varianty, buďto to ututlat, že je to blbý, nebo vystoupí. A pak za 
to platí. Do určitý míry ztrátou nějaké prestiže, v lepším případě posměchem, nebo 
něčím takovým. Ale člověk není počítačový program, žádná nula a jednička. ESTHER

Já si myslím, že ta role se mi nikdy netříštila. Šla jsem si zakopat s klukama fotbal, 
hokej zahrát, stejně jako jsem s holkama v tělocvičně tancovala. Ale co se mi tříštilo, 
tak jenom názory v rodině. Rodina mě tlačila do nějakých forem. Pak to začalo ve škole, 
společnost atd. Čili dnešní stav společnosti je odrazem mého dětství. Tak to je. Ale 
sama jsem necítila žádnou touhu jenom k jednostranné identitě. SÁRA

Nabízí se otázka, kolik lidí by podstupovalo operace změn pohlaví, pokud 

by striktní polarizace ve společnosti nefungovala. Stále častěji se totiž ukazuje, 

že operace není touženým zbavením se nenáviděných genitálií, ale dostáním 

závazku normality. „Výsledkem operativního zákroku totiž není biologicky, ale 

sociálně normální jedinec." [Fafejta 2004: 59]
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Nešla bych (na operaci -  pozn. KŠ). Využila bych jen služeb endokrinologa nebo 
plastického chirurga, pokud by to mé tělo potřebovalo. Samotnou operaci genitálií 
nepovažuji za změnu pohlaví. Operativní konverze, tak jak je vnímána dnes, je součást 
fikce, ke které jsou povzbuzováni translidé, aby jejich žití získalo kredit. Když to 
transsexuál tak cítí a chce si nechat penis odstranit, prosím. Ale ať mi neříká, že ten 
zákrok z něj udělal ženu. Ženství je mj. životní přesvědčení a životní styl. Nikdy se 
nemůžeš stát ženou jen proto, že si necháš mezi nohama udělat odznak ženství. 
Operaci je přikládána příliš velká důležitost. V Německu a některých dalších státech je 
možná tzv. malá přeměna. TS bere hormony a žije v ženské /mužské roli bez operace. 
Může žít pod neutrálním jménem nebo může proběhnout úřední změna dokladů na 
ženský, mužský tvar. ANNA

Já se vsadím, že kdyby ta naše společnost byla tolerantnější jako by vůči nějaké 
pohlavní identitě, tak že prostě poklesne počet operací, protože fůra lidí to ve finále dělá 
kvůli nějaké občance nebo kvůli něčemu, aby je společnost začala brát, kdyby si mohli 
sami vybrat, sami zvolit tu roli, a ne, že to „žena" tam budeš mít napsáno jenom až ti to 
chirurg potvrdí tak si myslím, že by fůra lidí na tu operaci nešla a hrdě by chodili 
s nápisem žena a penisem mezi nohama a vůbec by jim to nepřipadalo divný....ESTHER

Čtvrtým momentem, na který transgendeři z mého výzkumu poukazovali, 

byla konstruovanost genderu a neustálá nutnost „dělat” gender každý 

den. Zajímavé je, že měli pocit, že jsou to jenom oni, kdo musí pořád 

dokazovat, že jsou tím, kým jsou. Biologické ženy to podle nich mají v tomto 

smyslu jednodušší. Jako nejzákladnější kritérium pro dělání femininního 

genderu se ukázal prim vzhledu.

No asi by se ke mně lidi chovali lip, kdybych si vzala tu sukni. Lidi by se na mě víc 
usmívali, byli by hodnější, nenastaly by žádný zmatený a trapný ticha, když si mě někdo 
prohlíží a teď třeba zrovna netuší, to se taky může stát, když si vezmu svůj starý šatník 
a tyhle věci by nenastaly. HELENA

Určitě dbám víc na svůj vzhled, jako chlap jsem byla, hrozně jsem na sebe nedbala, ne
že bych byla prase, co se týče hygieny, ale ....Dřív jsem míň jsem dbala na oblečení a
chodila jsem tak nějak, že ne až jako, tak nějak divně. Tak jsem na to oblečení prděla. 
Teď taky občas na to prdím, jasně, ale myslím si, že víc přemýšlím, co si vezmu a víc na 
to dbám na to oblečení. VLASTA

Z tohoto pohledu pak tedy transgendeři představují zrcadlo (a inspiraci 

k jednání) majoritní společnost, protože ji upozorňují na všechny výše uvedené 

momenty - od konstruovanosti genderu až po jemné diskriminační 

mechanismy. Znamenají ale inspiraci i pro feministickou politiku, protože 

poukazují jednak na způsoby, jakými lze přeznačovat gender v každodenním 

životě, a tedy na možné cesty změny genderového statu quo. Nejsem si 

nicméně jistá, jestli transgendeři z mého výzkumu odpovídají takovým definicím 

jakou používá například Holly Boswell: „Slovo transgender popisuje mnohem 

více než jen přecházení mezi póly maskulinity a femininity. Odkazuje to spíše 

k transgresi genderových norem, nebo k volnému genderovému projevu, či
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transcendování genderu ve snaze stát se plnohodnotným člověkem." [Boswell in 

Bullough and Bullough 1997: 53] Sice se jedná o posunutí, ale spíše za 

genderové obsahy než přímo za genderové normy jako takové. Ostatně, i tady 

je možné odkázat k Butler, která také nepopírá důležitost norem, jen je nutné 

uvědomit si jejich sociální původ a odhalovat (a zabraňovat) diskriminační 

efekty.

3.3.3. Inspirace transgendery: fungování komunity jako spolupráce a odmítání

Otázkou, kterou jsem v celém textu také řešila byl dialog mezi 

feministickou teorií a komunitou a queer studii/komunitou. Podívejme se nyní 

na reálnou situaci v Praze.

O počátcích vzniku transkomunity v Čechách se dá hovořit koncem 

devadesátých let 20. století, od té doby komunita prodělala mnoho krizí a dalo 

by se říci, že dnes v podstatě nefunguje [Spencerová in Hašková, Křížková, 

Linková 2006]. Při jejím vzniku sehrál obrovskou roli internet, který bychom tak 

mohli považovat za účinné médium v jednání/agency proti diskriminaci.

Stejně jako v západních zemích se totiž ukazuje, že spojujícím momentem 

transgenderů byla a je zkušenost diskriminace, kterou paradoxně cítí nejen na 

straně majoritní společnosti, ale i ze strany zdánlivě spřízněných duší - 

feministek. Diskriminaci mám pak na mysli nejen přímo násilí, ale i 

problematické vnímání a následné vydělení z pojmu „my".

Společnost mě teď vnímá většinou s rozpaky, s údivem. Často se mi stává, že lidé 
nevědí. Hlavně děti si všímají, mají dobrou pozorovací schopnost. Situace, kdy by mě 
brali, jak bych si představovala já, tak ta mě asi nepotkala. S výjimkou komunity. 
Normální lidé si to obvykle vyloží po svém. Zařadí mě do kategorie „divné". ANNA

No, to bylo asi v tý první fázi, ty negativní reakce, kdy jsem teprve začala brát 
hormony, ten můj zevnějšek se teprve usazoval. Samozřejmě někdo si všiml, blbá 
hláška, blbej pohled, nadávka na ulici, ale nebylo toho moc, protože si myslím, že jsem 
se dala dohromady poměrně rychle, a pak už řekněme ty hormony mi poskytly 
dostatečný mimikry k tomu, aby nebyl problém... ale vím, že třeba když to přeženu a 
vezmu si nějaký vyloženě tradiční kusy ze svýho starýho šatníku, tak už jsem se setkala
i s takovou jako hláškou v obchodě, nějaký výrostek se svoji slečnou říkal, tyyyy koukej 
to je lesba nebo gay nebo co to je. HELENA

A tohle to se mi stává vcelku často, fronta v samošce, všichni stojíme v samošce, já 
přijdu na řadu 20 dkg šunkovýho, oni se otočí, protože tím periferním zrakem si mě 
někam zařadí, a pak najednou slyší ten hlas, ten jim připadá mužský, a nevědí, kam mě 
zařadit. Ale přiznám se, že mě to za a) už dávno neštve, za b) že by mě to nějak 
bavilo..., ale říkám si ano tohle ke mně patří, to jsem já, a začínám si zvykat. A jde to. 
Dá se s tím žít. Občas. Dá se s tím žít, i když společnost na mě kouká skrze to prizma 
sexuální úchylky. ESTHER
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Problematickou se stává i spolupráce s feministickou scénou, kdy mají 

transgendeři pocit jistého využívání ze strany feministických badatelů/lek, 

nicméně k pořádné spolupráci zatím nedochází. Otázkou zůstává, je-li toto 

skutečně problém pouze na straně feministek.

„I těch pár lidí, kteří nakonec vždycky přišli, ale po nějaké době hodnotilo podobné akce 
sice pochvalně, ale i s jistou pachutí toho, že jsme se ocitli v roli jakýchsi „pokusných 
králíků" nejrůznějších genderbadatelů (vesměs ovšem genderbadatelek) - na svých 
životech jim v praxi dokážeme vysvětlit mnohé z jejich teorie, a jakmile jim pomůžeme 
k výzkumnému úkolu, diplomové práci nebo něčemu podobnému, ztrácejí o nás 
zájem...." [Spencerová in Hašková, Křížková, Linková 2006].

Diskriminace nabývá ale i jiného směru - nátlaku na soulad biologického 

pohlaví - genderu - sexuální touhy.

Já se vsadím, že kdyby ta naše společnost byla tolerantnější jako by vůči nějaké 
pohlavní identitě, tak že prostě poklesne počet operací, protože fůra lidí to ve finále dělá 
kvůli nějaké občance nebo kvůli něčemu, aby je společnost začala brát, kdyby si mohli 
sami vybrat, sami zvolit tu roli, a ne, že to „žena" tam budeš mít napsáno jenom až ti to 
chirurg potvrdí tak si myslím, že by fůra lidí na tu operaci nešla a hrdě by chodili 
s nápisem žena a penisem mezi nohama a vůbec by jim to nepřipadalo divný....ESTHER

Posledním momentem, který respondentky zmiňovaly, byla snaha vyjít na 

světlo, respektive nebýt sama - a tedy tíha společenské izolace. To se ukazuje 

jako spouštěcí moment rozjezdu něčeho, čemu se dnes už asi těžko řekne 

komunita, ale co v době svého založení mělo obrovský význam. A to i pro 

feministickou komunitu.

Jistě že hnutí a komunita to je důležité. Jde o práva a svobody, o to, abych mohla volně 
dýchat. Je to politická věc. ANNA

Protože jsem narazila na problém, že v těch dřevních dobách tady fakt nic nebylo, ty lidi 
o sobě nevěděli a tenkrát to byli hlavně transvestiti, který pohromadě nefungovali 
vůbec. Jestli se znali 2-3 lidi mezi sebou, tak to bylo všechno. A mě přišlo prostě skvělý 
to dát dohromady a pomoct prostě těm lidem, když mně někdo pomohl a vytáhl mě 
mezi ty lidi a zjistila jsem, že fakt v tom nehnijú sama. No a když mně pomohl, tak jsem 
chtěla pomoc i já, tak jsem se v tom angažovala a postupovala, i díky těm lidem jsem 
se vlastně posunovala docela rychle kupředu, protože jsem si ujasňovala věci, který 
chci. VLASTA

...když jsem přijela do Prahy a to bylo před těma 5 rokama zhruba, tak vlastně jsem 
začala tak nějak shánět po informacích, byla jsem sama, měla jsem pocit „divnosti" a 
najednou jsem našla lidi, co se setkávali tady v jednom baru na Jiřáku, v baru Piáno a 
tam vlastně chodili lidé, kteří právě měli zájem o tudletu problematiku a chtěli ostatním 
pomoc, takže ti tenkrát zakládali vlastně to Transforum. SÁRA

Ukazuje se, že translidé pociťovali komunitu jako určité vytažení z izolace, 

boje za jejich věc, práva a svobody, zbavení se strachu, transfer zkušenosti. To 

se koneckonců shodovalo i se záměrem zakladatelek. Ty vstupovaly do hnutí
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s cílem (1) informovat veřejnost o dané problematice, (2) vytáhnout lidi 

z izolace a (3) lobovat za legislativní úpravy medicínského procesu přeměny. 

Problematická se asi nakonec, podle Terezy Spencerové [2006], ukázala 

paradoxně spolupráce s feministickou komunitou v Čechách. Osobně bych ale 

zapochybovala, jestli to skutečně bylo vědomé odmítaní - mlčení, anebo 

jednoduše neexistence samotné feministické komunity.

3.4. Shrnutí výzkumu

Jak tedy transgendeři zvládají jinakost? Čím se lze inspirovat z jejich 

jednání? Viděli jsme na krátkých úryvcích, že většina lidí, kteří byli/jsou aktivní 

v transkomunitě přijímají vlastní osobnost jako genderově bohatou a pestrou. 

Po bolavých zkušenostech s přijetím/diskriminací společností volí častěji 

nevymezený genderový projev - nevymezený z pohledu majoritní společnosti. 

Každý den pak vědomě přeznačují genderový pořádek a ve výsledku usilují i o 

rozpojení koherence biologické pohlaví - gender - sexualita. Navíc, spíše než 

definování kdo jsme poukazují na to, co dělají. Ukazuje se, že butlerovské 

termíny fungují v praxi - ačkoli je cesta k jejich žití velmi rozdílná.

V kontextu pojetí subjektu jsme se setkali s názory, že transgendeři jsou 

spíše tím, co dělají a ne tím, jak jsou zvnějšku označováni. I když pro některé 

z nich bylo důležité vnější (medicínské) definování, bylo to především proto, 

aby mohli svobodněji konat, což ale na druhou stranu i potvrzuje nutnost 

přítomnosti autorit a praktik, proti kterým se svým způsobem i vymezujeme a 

bojujeme. V otázce pojetí norem je pak situace složitější. Ačkoli jejich 

dodržování napadají, svým způsobem vlastně jejich existenci vyžadují - změnit 

tělo umožňuje právě paradigma dvojpohlavnosti, vůči němuž se zároveň 

vymezují. Nabízí se otázka - jsou praktiky transgenderů rozvracením (undoing) 

genderu? Nejde totiž o utváření dalších škatulek, třetí, desáté, sté pohlaví, ale 

o samotné narušování struktury binarity polarizované společnosti. Znamená, 

když se necítím jako žena, že jsem muž? Čitelnost identity [Butler 1990] je 

stále základním prvkem přijetí společností, a veškeré nejasnosti jsou různě 

upravovány (medicína, psychiatrie apod.). Nečitelnost je potom nejen těžké žít, 

ale také doslova „ustát".

Problém je v tom, že oni (společnost) chtějí, abychom byly stejní jako oni. Ne ať jsme 
tím, čím jsme, ale ať zapadáme do škatulky A nebo do škatulky B. Což pro mě 
samozřejmě je nepřijatelná záležitost. SÁRA
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O subversivním potenciálu snad není třeba znovu hovořit. Vidíme, že 

mnohé z jednání/agency lze považovat za inspirativní, nicméně neměli bychom 

vkládat do této hypotézy příliš velké naděje. Víme, že mezi transgendery jsou 

velké rozdíly a víme také, že většina transsexuálů (budu-li hovořit přímo o 

nich) častěji konformuje (a i na nich lze na nich sledovat konstrukci genderové 

identity par excellence), není mezi nimi příliš velký rozdíl od majoritní 

společnosti. Přesto, těch málo, co razí svébytné životní strategie jsou rozhodně 

zajímavým (nejen) teoretickým materiálem. Nepoloženou otázkou, na níž jsem 

již ale v průběhu analýzy odpovídala, je, nakolik jsou potenciální subversivní 

strategie volené, a nakolik nucené. Jinými slovy, transgrese mých 

respondentek by se možná nemusela vůbec uskutečnit, pokud by pravidla a 

normy pro konstruování mužství a ženství ve společnosti měla jinou povahu, 

případně pokud by vůbec nebyla (ačkoli si takový rámec možná ani 

nedovedeme představit). Stávající binární polarizační kritéria pak mohou 

transgresi nejen vynucovat, ale také eliminovat.

Konečně, otázkou bezpochyby také zůstává, proč jsou to téměř výhradně 

trans - ženy (MtF), kdo je aktivní v politice sociální změny a boji proti 

genderovému pořádku. Logicky, s novou rolí přijímají bohužel i jiné postavení (s 

nímž nemusí být spokojené), otázkou je, nakolik pak i solidaritu s ostatními 

ženami, případně řešení genderových otázek jako „ženskou záležitost". Zatím se 

nicméně stále nepotvrzuje, že by trans - ženy byli vnímány jako rovnocenné 

partnerky feministické komunity [Sokolová in Hašková, Křížková, Linková 2006; 

Califia 1997].

Já si myslím, že by lidi měli odbourat předsudky, v první řadě, že pokud spolu jsou dva 
kluci, že je to něco divného. Myslím, že to je naprosto něco pohodového. Nevidím v tom 
žádný problém. Když jdou dneska po ulici dvě holky, tak se nad tím nikdo nezastaví. 
Nedej bože, aby se drželi dva chlapi za ruce. Myslím, že u sebe musí začít ta mužská 
část, jinak se ničeho nedobereme. Pokud oni prostě nezačnou nějakým způsobem se 
uvolňovat z těch svých sevřených kravat, tak máme smůlu. VLASTA

Genderový stereotypy ve společnosti je strašná zhovadilost. Protože ty stereotypy nám 
dávají pocit moci, beznaděje, bezvýchodných situací v rodinách ve všem, ve vztazích, 
v chování se navzájem. A hlavně dávají nástroj k té moci a to mě docela vadí. 
Předurčovat se nad někým, povyšovat se nad někým je daleko snadnější právě v těch 
jen dvou genderových rolích, jenom dvou stereotypech. Nebudu se převyšovat já, když 
vím, že tomu chlapovi se vevnitř u mě líbit nebude a stejně se to nebude líbit ženě, 
která ve mně je stejným způsobem a má stejný práva. U mě tady v té duši mají oba 
dva stejný práva a já nemůžu říct, že jeden nebo druhý bude předurčen, nebo že má na 
něco víc právo, než ten druhý. SÁRA
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Na příkladu této malé sondy do transkomunity je možné si uvědomit nejen 

relevanci teoretických konceptů, ale také ne/fungování feministických principů a 

myšlenek. Bylo by samozřejmě možné odkazovat i k ne/fungování feministické 

komunity. Na seriózní závěry bychom ale potřebovali výzkum jiného typu.
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Závěr: cesta tam a zase zpátky
Hovořit o butlerovských teoriích bývá i v současnosti problematické. Butler 

bývá vyzdvihována i zatracována a je poměrně těžké udržet si v analýze jejích 

teorií nejen kritický odstup, ale i jedno užší téma. Perspektivou této práce proto 

bylo obrácení pozornosti k pojmům subverse a jednání/agency, a to v kontextu 

fenoménu transgender. Zabývala jsem se konkrétně dialogem mezi Judith 

Butler a queer teoriemi, přičemž důležitou úlohu v textu sehrála také analýza 

mého vlastního výzkumu utváření genderových identit, který se uskutečnil 

v pražské komunitě transgenderů. Teoretický rámec vycházející z butlerovské 

školy, představuje užitečný přístup pro uchopení žité zkušenosti transgenderů. 

Pojetí genderu jako performativního procesu je kontroverzní i lákavé a 

vyzývající zároveň. Ve své podstatě se ale jedná o poměrně elementární 

představu kontinuální (sebe)tvorby v každodenním životě, která se stává 

složitějším díky radikálnímu performativnímu imperativu a následným paralelám 

právě k životům transgenderů. Problematické pojetí subjektu a společné 

identity, norem i jednání/agency bylo předmětem analýzy první části textu. 

Abych nezůstala jen u čistě abstraktních filosofických termínů, pokusila jsem se 

o srovnání butlerovského přístupu s často používanou sociologickou teorií 

[West, Zimmerman 2002]. Zjistila jsem, že zásadní rozdíly mezi těmito dvěma 

koncepcemi leží převážně v jazykové rovině.

Druhou část textu jsem obšírněji věnovala fenoménu transgender a queer 

teoriím. Rozpracovala jsem pojem subverse, představený v předchozí kapitole a 

uvedla ho skrze butlerovskou perspektivu do kontextu feministických snah o 

změnu statu quo. Bylo by skutečně nerealistické činit si nárok na vyčerpávající 

analýzu pojmu subverse jako strategie účinného jednání. Propojení 

butlerovského užití tohoto pojmu s queer studii a žitou zkušeností transgenderů 

ale možné je. K tomu jsem přistoupila ve třetí, poslední, části textu.

Považuji transgendery za zrcadlo majoritní společnosti, protože je na nich 

dobře vidět to, co biologičtí muži a ženy dělají bezděčně - konstruování 

genderové identity. Nemá smysl hledat všezahrnující a vše vysvětlující rámec 

pro uchopení každodenního života transgenderů. Užitečnější je sledovat jejich 

jednotlivé praktiky a vztahovat je zpětně k (nejen) majoritní společnosti. 

Zajímala mě totiž také otázka, jako roli hrají transgendeři ve vztahu 

k feministickému požadavku změny sociálního pořádku a lze-li se jejich
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jednáním/agency inspirovat. I proto jsem teoretické závěry vztáhla 

k empirickému materiálu.

Butlerovské pojmy se v konfrontaci s žitou zkušeností ukazují, stejně jako 

pojetí genderové identity, funkční a užitečné. Ačkoli praktiky transgenderů - 

transsexuálů podstupovat operaci nezpochybňovaly sice nijak stávající pravidla 

pro konstruování genderových identit, protože potvrzovaly jejich esenciální 

ukotvenost, dospěla jsem k závěru, že přesto není možné tyto jedince zařadit 

do kategorie „konformní" (či je za to dokonce odsoudit). Samotnou operací se 

totiž z muže žena nestane a k zařazení se do kategorie žena je třeba 

konstantního, každodenního dělání ženství, což se ukázalo být v nastavené 

podobě pro transgendery z mého výzkumu nepřijatelné.

Na otázku po transgresivní genderové identitě těchto lidí, respektive 

inspirativních subversivních praktikách, je možné odpovědět následovně. 

Transgrese těchto lidí může být vynucená binárními a polarizačními kritérii na 

příslušnou genderovou roli/identitu, stejně tak jako jimi ale může na druhou 

stranu být eliminována. Transgendeři z mého výzkumu většinou shodně hovořili 

o jiné, než pouze ženské či mužské, genderové identitě. K jejímu uvědomění 

došli na základě nepřijetí a tlaku společnosti, který je v jejich genderových 

projevech omezoval. Přáli si proto život bez pohlavních norem, v němž by mohli 

projevit nejrůznější kombinace genderových projevů. Není tedy možné otázku 

subverse a života transgenderů (z mého výzkumu) striktně oddělit, protože 

jejich život může být svou plynulostí v přecházení genderových norem a 

odmítání přijetí jedné nebo druhé škatulky skutečně subversivní, jen je důležité 

si uvědomit, že tato otázka nemusí být primární.

Spíše než o cílenou subversivní snahu dekonstruovat jde, myslím, o snahu 

uznání či respekt k jinakosti. Transgendeři heterosexuální majoritní společnosti 

otevírají oči a upozorňují na omezenost a rigidnost pravidel, kterými definujeme 

jak se stávat „správnou ženou" či „správným mužem". Odkud totiž víme, jak 

takový „správný" jedinec vypadá? Pro feministickou politiku pak znamenají zase 

inspirativního partnera nejen díky společnému potýkání se s genderovými 

normami, ale také díky konkrétním každodenním krokům vymezujícím se vůči, 

či přeznačujícím, stávající pravidla.

Pozornost jsem se v tomto textu snažila rovnoměrně rozdělit mezi 

feministickou teorii v podání Judith Butler a teoreticky i výzkumně uchopenou
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zkušenost transgenderů. Nepovažuji perspektivu minoritní skupiny za 

privilegovanou, užitečnější závěry můžeme vyvodit z konfrontace se skupinou 

majoritní a pomyslně tak cestovat tam a zase zpátky. Možná zajímavější 

otázkou, než nakolik jsou transgendeři konformní nebo ne (či nakolik vytváří 

třetí, čtvrté, desáté...pohlaví), je sledování toho, v čem jsou inspirativní. Často 

narušují předpokládaný soulad biologického pohlaví - genderu - a sexuality a 

upozorňují tak mimo jiné na strategii přeznačování jako obecnější strategii 

jednání ve snaze o změnu. A tak i když jsem rozšířila pojetí butlerovské 

subverse, domnívám se, že tato strategie může být užitečnou v každodenním, 

obyčejném žitém světě.
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