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„Rozumíme–li transgenderovému bytí jako existenciální možnosti (tedy 

jako „existenciál“), v němž nejde o to se pouze něčím „stát“ ve smyslu jiného 

pohlaví, ale o „bytí možnosti“, pak toto porozumění transgenderovým 

problémům (například být jiným pohlavím), vychází z „rozvrhu“ samotné 

existenciální struktury lidského bytí. Tato struktura však nemá nic společného 

se zaujímáním postojů k předem vymyšleném plánu, podle něhož si 

zařizujeme svůj život, nýbrž vychází z předpokladu, že naše pohlavnost je už 

předem chápána jako rozvrhující možnost. Smysl transgenderového bytí 

proto spočívá v jakémsi mlčícím „před-se-vzetí“, z něhož nekřičí do světa 

nějaké pohlaví „já-já“, nýbrž jen to, co pohlavně „jest“. Právě toto by mohlo 

vysvětlovat, proč transsexuálové často hovoří o neautentičnosti svého bytí, 

neboť jejich autentická touha „moci být sebou“ se propadá do pohlavního 

provozu světa rozděleného ostrou dichotomií sociálního pořádku pouze na 

ženy a muže. Společnost tak vlastně nutí všechny „translidi“, aby své bytí 

rozpustili v onom „svádivém“ neurčitém veřejném výkladu toho, co „se“ 

obecně dělá, říká nebo líbí, přičemž tato obecnost budí zdání sebejistoty, 

rozhodnosti a vnáší do lidského bytí onen klamný stav „zklidnění“, že je 

všechno „v nejlepším pořádku“. 

Mirek Vodrážka, Gender – rovné příležitosti – výzkum, str. 4  
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ABSTRAKT: 

 
 
 Tento text se zabývá problematikou transsexuality v úzkém vztahu 

s médii. Hlavní pozornost věnuje způsobu, jakým je diskurs transsexuality 

prezentován v českých tištěných médiích. Základní otázky autorčina tázání se 

vztahují k problematice identity, těla, medikalizace a celkového prolínání 

různých diskursů, které v konečné fázi diskurs transsexuality utvářejí. První 

část práce je soustředěna na teoretické uvedení problematiky genderu, 

genderových stereotypů a jejich reprodukcí. Dále se práce zabývá teoretickým 

úvodem do mediálních studií a v neposlední řadě také teoretickým úvodem 

k metodě kritické diskursivní analýzy, neboli CDA, kterou autorka používá pro 

analýzu mediálních článků. Druhá část je věnována popisu materiálu, 

základnímu roztřídění a obecné analýze, která předchází samotné analýze 

autorkou vybraných článků, na kterých aplikuje metodu CDA. Vymezené 

okruhy otázek jsou: utváření diskursu transsexuality, utváření diskursu 

sebepojetí transsexuality, diskurs o těle, „zdravé tělo“, konstrukce mužství a 

ženství, bipolární vnímání genderu a existence prostoru pro transsexuální 

subjekt. Autorka práce dochází k závěru, že diskurs o transsexualitě, který se 

objevuje v médiích, je interdiskursivní a ideologicky zatížený. V utváření 

diskursu o transsexualitě je dominantní medicínský diskurs, který problematiku 

transsexuality patologizuje.    
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I. ÚVOD 
 

 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat se diskursivní 

analýzou mediálních článků, které byly vydány na území České republiky od 

roku 1989 do roku 2005 a věnují se tématu transsexuality. Rozhodla jsem se 

zkoumat tento diskurs metodou kritické diskursivní analýzy (CDA) ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je zájem o zjištění, jakým způsobem média  

informují o transsexualitě. Druhým důvodem je snaha zjistit, jakým způsobem 

je vytvářen veřejný diskurs o transsexualitě. Mediální diskurs jsem si vybrala 

z toho důvodu, že pomáhá k utváření určitého obrazu reality a ukazuje, jaké 

diskursy jsou vybírány, preferovány a uplatňovány oproti jiným alternativám a 

vytváří tak smysl pro příjemce, čímž napomáhá k jeho rozšiřování .  

 

 V této práci se zabývám tím, zda jsou články a tedy celý mediální 

diskurs věnovaný transsexualitě, vytvářen na základě stereotypních přístupů 

společnosti k genderu a identitě nebo zda se naopak tyto stereotypy 

dekonstruuje (může tak činit i nezáměrně). Zaměřuji se na to, jak média 

vybírají a zkoumají závažné otázky a jak je představují veřejnosti. 

 

 Dále jsem se rozhodla podrobně nepopisovat problematiku 

pojmu transsexualita či transgender, protože se domnívám, že toto téma je 

velmi podrobně a výborně zpracováno v bakalářské práci Kateřiny Šaldové 

(hlavně se odvolávám na s. 13 - 73), která vychází jak z české, tak ze 

zahraniční literatury a je z mnoha teoretických hledisek vyčerpávající. 

Podrobněji se k tomuto tématu vrátím v kapitole věnované genderu a 

genderovým stereotypům. 

 

 Pojem transsexualita se začal na české mediální scéně objevovat až 

po roce 1989 (na rozdíl od západních demokratických zemí), i když v odborné 

literatuře se objevoval i před tímto rokem. Na mediální scéně však tento jev 

působil nově a zařazení tohoto jevu bylo nejasné. S otevřením hranic, 
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nárůstem zájmu o diskurs „jinakosti“ (někde i snahy šokovat), možností studia 

a přílivu literatury ze zahraničí se články na téma transsexualita začaly na české 

mediální scéně objevovat, ale do současné doby stále v téměř zanedbatelném 

množství. Naprostá většina článků je napsána lidmi, kteří se cítí být k danému 

tématu nějakým způsobem přímo zainteresováni a projevují hlavně snahu 

přiblížit dané téma veřejnosti a otevřít toto, svým způsobem stále, tabuizované 

téma. Lze však nalézt i takové autory, kteří píší o transsexualitě jako o dalším 

z mnoha témat jejich pracovní (novinářské) náplně. 

 

Tuto práci jsem se rozhodla nerozdělovat na praktickou a analytickou. 

Jelikož vybraná metoda nevyžaduje přímo teoretickou znalost pozadí celé 

problematiky transsexuality, rozhodla jsem se zaměřit na teoretické základy, 

které se k mé práci přímo vztahují a následně se věnovat analytické části, ve 

které popisuji výběr materiálu, metodologii a následně vše aplikuji na vybrané 

mediální články. Metodologický postup zaštiťuji hlavně teoretickými pracemi 

Normana Fairclougha,  Chrise G. Barkera, Dariusze Galasinskeho a Teuna A. 

van Dijka, nicméně přihlížím i k jiným autorům, kteří se této metodě věnují.  

 

Ráda bych zde ještě připojila vysvětlení pojmu transkomunita z názvu 

této práce. Pro mě nese v sobě pojem transkomunita ve své podstatě označení 

transgednerů, kteří se shromažďují v nějaké skupině a prosazují své zájmy. 

Nakonec se moje práce omezila pouze na transsexuály/ky v rámci 

transkomunity, kteří se objevili v českých tištěných médiích, ve své podstatě 

tedy učinili veřejný coming out.  

 

 Na konci práce vyhodnocuji výsledky celé analýzy v kapitole Výsledky 

práce se snahou tyto výsledky zobecnit. Jako poslední řadím kapitolu Závěr, 

kde popisuji problematické části celé práce a navrhuji další možné směry 

zkoumání do budoucnosti a otázky, které vyplynuly z přípravy a analýzy celé 

práce, ale které jsem v rámci mnou vytyčených témat neanalyzovala.  

 



 
 

9 

Na závěr několik zmínek o používání některých slov. Rozhodla jsem 

se používat slovo gender místo českého překladu „kulturní, psychologické či 

společenské pohlaví“ (Osvaldová 2004: 131), protože se domnívám, že tento 

převzatý výraz je v dnešní době již dostatečně vžitý a srozumitelný. Dále 

nahrazuji slovo transsexualita zkratkou TS. V odkazech na zahraniční literaturu 

nepřechyluji cizí ženská příjmení, ale používám je v jejich původním tvaru tak, 

jak mi to dovoluje současná spisovná norma. V tématech zabývajících se 

vztahy mezi transsexuály/ami a medicínským světem se přikláním 

k pojmenování tohoto vztahu lékař – klient oproti klasickému lékař – pacient, 

čímž se přikláním k více neutrálnímu a mocensky méně zatíženému vztahu.  
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II. CÍLE PRÁCE 
 

Toto téma jsem si vybrala na základě osobní zkušenosti, kdy jsem se 

náhodu setkala na urologickém oddělení se třemi MtF1 a strávila jsem s nimi 

několik dní. Zjistila jsem, že veškeré informace o těchto lidech, které jsem 

měla, vycházejí jen z doslechu či z médií a že tento můj obraz je velmi vzdálen 

realitě. Svět transsexuálů/ek mi byl ve své podstatě neznámý. Setkání s těmito 

transsexuálkami bylo pro mě natolik silné, že jsem se rozhodla věnovat se 

tomuto tématu hlouběji. Propojení diskursu transsexuality s mediálním 

diskursem mi přišlo velmi příhodné, protože mediální diskurs v dnešní době 

spoluutváří obraz transsexuality (a pochopitelně obraz téměř každé součásti 

reality) specifickým způsobem. Tato analýza se věnuje způsobu, jakým sami 

autoři článků nahlížejí na problematiku TS, jakým způsobem ji uchopují, o jaké 

záležitosti se zajímají, jakým způsobem nechávají transsexuály/ky nebo lékaře 

v této oblasti promluvit. To znamená, že studiem mediálního diskursu nelze 

postihnout celou komplexnost transsexuality jako takové, ale spíše její odraz, 

kterým autor reprezentuje skrze články a diskursivní nástroje, které používá. 

Tento odraz je také reprezentován autorovým postojem, typem médií a 

prezentací těchto médií v českém mediálním prostředí. Jde však také o to, že 

každý řádový občan České republiky nemá běžně kontakt s transsexuální 

osobou, proto se domnívám, že názor na (nejen) transsexualitu  si jedinec 

vytváří skrze média či obecně sdělitelné povědomí. Principem fungování médií 

se zabývám hlouběji v kapitole věnované médiím. 

 

 K analýze jsem vybrala metodu CDA, protože se věnuje postavení 

moci a mocenských praktik pomocí jazykového ukotvení. A kde jinde shledávat 

více politické a ideologické zneužívání moci za účelem určitých cílů, než právě 

v médiích (McQuail 1999: 92). 

 
                                        

1 Běžně používané termíny u TS. MtF, neboli Male to Female je operačně přeměněn muž na 
ženu a FtM, neboli Female to Male je operačně přeměněna žena na muže. To se samozřejmě 
týká pouze jejich tělesného vzhledu, protože jsou pohlavím, ve které se pouze pomocí operace 
„proměňují“.    
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Po vytvoření základních představ o struktuře celé práce se záhy 

objevil problém v podobě otázky, jaký okruh diskursu transsexuality mám 

vlastně zkoumat. Naskytnuté možnosti zkoumání byla témata, která se zabývají 

stereotypností myšlení, genderových vzorců, identity či se zaměřit na sociální 

konstruování jevu transsexuality v diskursu tištěných médií. Z velkého množství 

témat, které nabízel archiv vybraných článků, jsem se rozhodla zkoumat 

konstruování genderových vzorců a identit ve vztahu k transsexualitě a jejich 

reprodukci skrze mediální diskurs. Domnívám se, že toto téma může nejlépe 

vystihnout diverzitu vnímání identity a pojímání genderu v rámci společenských 

normativů, které jsou bipolárně „ukotveny“ ve společenském vědomí a na 

jehož základě TS vystupuje z celkového komplexu jako něco „neobvyklého“ či 

„budícího fascinaci“. Média pak pomocí své široké možnosti působení mohou 

dále komunikovat podobné stereotypy o TS. To jak je diskurs o TS vytvářen 

ukazuje, jaký způsob diskusu o TS autor prezentuje. 

  

I když by mělo platit, že média budou vystupovat v roli „objektivního“ 

subjektu, produkují mnoho skrytých významů a tvrzení. Na první pohled mohou 

některé články působit jako „pozitivně“ otevírající téma transsexuality a snažící 

se o přiblížení životů transsexuálů/ek veřejnosti. Metoda kritické diskursivní 

analýzy umožňuje pomocí analýzy textu odkrýt tyto rádoby objektivní tvrzení.  
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III. PROČ DISKURS TRANSSEXUALITY V MÉDIÍCH? 
 

V této kapitole bych se ráda zmínila, z jakého důvodu jsem se 

rozhodla zkoumat diskurs mediální, ale také uvádím základní koncepty 

mediálních studií. Pro základní nastínění celé problematiky jsem čerpala ze 

dvou knih uvádějících do teorie mediální komunikace. Jedná se o McQuailův 

Úvod do teorie masové komunikace a DeFleurova Teorie masové komunikace. 

Teorie masové komunikace jsou celkem novým oborem a vznikly hlavně proto, 

aby daly odpovědi na otázky po potencionálním společenském významu médií 

a jejich mocenském působení.  

 

Tři typy vlivů médií (DeFleur 1996: 329): 

A/ nepřímý vliv (dlouhodobé působení na členy mediální sítě) 

B/ nepřímý vliv, kde je médii ovlivněna názorová autorita 

C/ přímý vliv na všechny členy sítě 
 

Mediální svět je v podstatě odrazem ekonomicko-politického vývoje. 

Tyto dva světy se navzájem ovlivňují, propojují a jsou ustanoveny stejným 

paradigmatem. Média jsou v dnešní společnosti prvořadým zdrojem informací, 

respektive prvořadým prostředkem komunikace s veřejností. Nastiňování zpráv, 

jejich důležitost, tzv. agenda-setting (DeFleur 1996: 272; McQuail 2002: 388) 

je tedy nasnadě. Díky snadné přístupnosti k médiím a jejich šíření je jasné, že 

pomáhají vytvářet prostředí, hodnotový systém i normy dané společnosti. Dále 

přenášejí výklad sociální reality a představ o ní, které určují roviny 

normativních přístupů ke světu. Tímto principem se mohou zasluhovat i o 

způsob vnímání „ženských“ či „mužských“ rolí, stejně tak jako pojímáním 

celkového binárního genderového nastavení a různých identit. Média jsou 

zdrojem informací ve společnosti o společnosti a základním komunikátorem 

těchto informací. S ohledem na výše zmíněné je zřejmé, že média můžeme 

považovat za tvůrce a ovlivňovatele veřejného mínění. Lidé si osvojují 

subjektivní poznání objektivní reality pouze komunikací. Je to biosociální 

proces, který je závislý jak na lidské paměti, percepci, symbolické interakci, tak 
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na kulturních zvyklostech. Tím, jak shrnují, zobrazují a interpretují skutečnost, 

jakým způsobem zprostředkovávají informace, jsou média nepochybně 

selektivně zaměřena. Lidé si potvrzují svůj pojem o realitě ze sdělovacích 

prostředků dle toho, co četli či viděli a jsou schopni se s takto nastíněnou 

realitou ztotožnit tím lépe, čím méně zdrojů informací nahlížejí. Velkou kritikou 

médií je to, že jsou snadno dostupným a přitažlivým zdrojem modelů chování i 

norem a také nositelem vzorů chování. Přes jednotlivé příjemce ovlivňují 

masová média celek. Jelikož média fungují jako „instituce“, která potvrzuje 

realitu, reflektuje tak hodnoty, předsudky a mýty, kterým také podřizuje výběr 

a zpracování informací. Masová média současnosti jsou součástí naší 

institucionalizované struktury, a to ve smyslu ekonomických, politických, 

rodinných, náboženských i vzdělávacích systémů. Nadále pak mezi médii a 

ostatními společenskými institucemi existuje strukturní závislost, ovlivňující 

nejen každodennost jedince, ale i to, jak média používá. Jak jsem již nastínila, 

existuje vzájemná vazba nejen mezi mediálním trhem, vkusem veřejnosti, ale i 

samotným jedincem a jeho volbou zdroje příjmu informací. Mediované obsahy 

jsou v první řadě ovlivněny již složením redakce té které tiskoviny, ale i tím, 

komu jsou dané tiskoviny určeny. Znamená to, že logika zpravodajství je 

podřízena hodnotové orientaci společnosti. (McQuail 1999: 89) Není to však 

pouze otázka redakce a čtenářů, ale hraje v tom důležitou roli i majitel celého 

vydavatelství, inzerenti i konkurenční tiskoviny. Příčinou i důsledkem jsou si tak 

ve vzájemném vztahu determinace mediálního trhu a veřejného vkusu.  

 

Důležitou zpravodajskou hodnotu mají události a témata, která jsou 

ztělesněna nějakou konkrétní osobou, čímž zaručují lepší zapamatovatelnost a 

přístupnost tématu recipientovi.  

 

Dle strukturního a funkcionálního paradigmatu (DeFleur 1996: 321 – 

326) slouží média jako sociální systém, který funguje v sociálních a kulturních 

podmínkách, a který se zabývá chováním jednotlivců nebo podskupin, kteří se 
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k sobě vztahují v rámci systémů. Jinými slovy jsou média komplexem 

stabilních, opakovatelných a strukturovaných akcí.  

 

Pohledem sociální psychologie bychom mohli účinky médií rozdělit na 

tři základní teorie vlivů: teorii selektivního vlivu médií, teorii nepřímého vlivu 

médií a konstruování významu jako persvasivní strategie. Teorie selektivního 

vlivu (DeFleur 1996: 179) předpokládá, že příjemci z rozdílných kategorií mají 

tendenci si vybírat z médií odlišný obsah a tak ho i odlišně interpretovat na 

základě sociálních diferenciací. Individuální potřeby a jejich uspokojení ovlivňují 

vzorce pozornosti k mediálnímu obsahu a vzorce jednání a informace získané 

v médiích. Mezi stimulem (obsahem prezentovaný médii) a následnou reakcí 

příjemci stojí tři základní rysy: individuální rozdíly, sociální kategorie se 

subkulturami a sociální vztahy těchto příjemců. Selektivní vliv je nadále ještě 

ovlivněn čtyřmi základními principy, které ovládají činnost příjemců: principem 

selektivní pozornosti (vytváření si tzv. mentálních filtrů neboli rozhodování o 

pozornosti k mediálnímu obsahu), principem selektivního vnímání (to závisí na 

kognitivních strukturách příjemce), principem selektivního vybavování (závislost 

na aktivním zapamatování si sděleného obsahu) a principem selektivního 

jednání (různé chování v závislosti na sděleném obsahu). (DeFleur 1996: 199) 

V rámci teorie nepřímého vlivu (DeFleur 1996: 211) existuje teorie modelů, 

podle níž jsou média schopna zajišťovat symbolické modelování téměř každé 

myslitelné formy chování (postoje, emocionální reakce a způsoby jednání), což 

následně funguje v rámci tohoto schématu: pozorování – identifikace – 

poznávání – vybavení si – napodobování – upevnění – opakování. Strategií 

konstruování významů (DeFleur 1996: 289) média zavádějí mediovaná sdělení 

persvasivní povahy, čímž poskytují/mění významy. Následně pak významy 

určují směr činů. Média tak do veřejného diskursu uvádějí nová slova i s jejich 

významy. Rozšiřují význam existujících významů, odstraňují starší významy a 

nahrazují je novými.  
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Jak na sebe nechává jedinec média působit? Jak přijímá jejich obsah 

a jak je selektivně vyhodnocuje a pamatuje si tyto obsahy? Dle teorie 

společenského očekávání (DeFleur 1996: 289) funguje společnost jako sociální 

organizace, přičemž základní koncepty jsou normy, role, statut a sankce. Ve 

vztahu k médiím jsou tyto koncepty komunikovány specifickým typům skupin a 

jsou v médiích často zobrazovány, přičemž tato zobrazení mohou, ale nemusejí 

být autentická. Tím, že publikum tyto definice přijímá, stává se jejich 

naučenými množinami sociálního očekávání, které se stává důležitou součástí 

jejich obecné znalosti o sociálním pořádku. Definice tvoření očekávání slouží 

jako návody pro činnost a chování ostatních. Z toho vyplývá, že média přinášejí 

informace o pravidlech sociálního chování, které si jednotlivec pamatuje a tím 

přímo ovlivňují celkové chování. Tisk funguje jako prostředek konstruování 

významů (DeFleur 1996: 298). Mediální výklad události radikálně mění 

interpretaci skutečnosti (lidé jednají na základě toho, co si myslí, že se stalo). 

Je důležité si uvědomit, že existuje odlišně zpracování zprávy na základě druhu 

média a komunikovaný obsah je formován s vědomím o snaze udržet 

pozornost publika kvůli reklamě (reklama je jedna z hlavních ovlivňovatelů 

médií). 

 

Pro bližší seznámení přikládám schéma procesu působení 

specifických mediovaných obsahů na jedince, které přebírám z De Fleura 

(DeFleur 1996: 323):  
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DRUHÝ KROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
TŘETÍ KROK 
 
 
 
 
 
 
ČTVRTÝ KROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dle sociokulturní přesvědčovací strategie (DeFleur 1996: 289) je 

naše chování řízeno společenskými očekáváními a společenskými systémy. 

Persvasivní sdělení jedinci sděluje pravidla společenského chování, kulturních 

nároků. Strategií je, aby sdělení vzbuzovalo dojem konsensu. 

Existující závislosti na 
mediálních systémech 

a specifický mediovaný obsah 

AKTIVNĚ VYBÍRAJÍCÍ JEDINEC 
SELEKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ 
Založené na jednom či více 
typech mediálních závislosti 

PŘÍLEŽITOSTNÝ POZOROVATEL 
NÁHODNÉ SLEDOVÁNÍ 

(tj. neplánované působení médií při 
návštěvě, čekání atd.) 

Závislost se během sledování 
aktivuje nebo se žádná závislost 
neaktivuje – sledování končí 

Čím větší je INTENZITA  příslušné závislosti, tím větší je: POZNÁVACÍ 
VZEPĚTÍ (tj. míra pozornosti) 

a 
EMOCIONÁLNÍ VZEPĚTÍ (tj. zda se to člověku líbí, nebo nelíbí) 

Čím větší je VZEPĚTÍ, tím větší je: 
ZAPOJENÍ DO INFORMAČNÍHO PROCESU 

Čím větší je ZAPOJENÍ, tím větší je pravděpodobnost, že dojde 
k POZNÁVACÍMU, EMOCIONÁLNÍMU I BEHAVORIÁLNÍMU 

PŮSOBENÍ MÉDIÍ 
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Recipient „třídí“ informace již výše zmiňovaným mentálním filtrem, 

který umožňuje na principu selektivní pozornosti (ta je ovlivněna zájmy, 

dřívějšími znalostmi, vzděláním a hodnotovou škálou) tyto sdělené obsahy dále 

interpretovat. Pokud jedinec přijímá informace z médií, předpokládá se, že to 

může ovlivnit kognitivní faktory (názory, potřeby, vztahy a přesvědčení) a tím 

následně změnit i chování jedinců. U příjemců záleží na behavoriálním 

mechanismu, který určuje vzorce pozornosti, interpretace a reakce příjemců. 

V tomto ohledu nelze však ani zapomenout na zpětnou vazbu na celkové 

společenské nastavení, protože společensky jsou určitá témata přijímána 

s různou intenzitou. 

 

Před nahodilým vlivem médií jedince chrání ustálená pravidla, normy 

a názory, důležitá je i kontrola informačního toku. Média jsou nastavena tak, 

aby vzbuzovala u jedinců závislost. Ten v nich hledá porozumění společnosti, 

sobě samému a orientaci ve svém jednání, jak ukazuje tabulka níže. Jedinci si 

vytvářejí vlastní kombinace médií a k těmto svým systémům si vytvářejí své 

vlastní specifické vztahy. Vytváří si své mediální systémy na základě svých 

zájmů a cílů. (De Fleur 1996: 316) 

 

POROZUMĚNÍ ORIENTACE HRA 

Porozumění sobě samému, tj. 

poznávat se a zrát jako osobnost 

Orientace v jednání, tj. rozhodovat se, 

co si koupit, jak se obléct apod. 

Solitérní hra, tj. odpočívat, když je 

člověk sám nebo když potřebuje něco 

sám udělat 

Porozumění společnosti, tj. poznávat 

okolní svět a jeho interpretace 

Orientace v interakcích, tj. získat 

nápovědu, jak se vyrovnávat s novými 

nebo složitými situacemi 

Sociální hra, tj. chodit do kina či 

poslouchat hudbu s rodinou nebo 

přáteli 

Tabulka 2: Převzato z DeFleur: Teorie masové komunikace, str. 316 

 

I když se může zdát, že téma TS je naprosto v okrajové části 

mediálního diskursu a agenda-settings (nastolování, vytváření témat ve snaze 

ovlivnit veřejné mínění) (Mc Quail 2000: 388) se v českém prostředí zabývá 

v zásadní většině domácí či zahraniční politikou, sportem či určitými korupčními 

kauzami nebo kontroverzními tématy, které vyvolávají široké ohlasy (např. 
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vraždy, eutanázie, interrupce apod.) a které se objevují na titulních stranách 

téměř všech tiskovin. Každopádně týdeníky, které můžeme označit v rámci 

teorie masové komunikace za opinion leaders  (DeFleur 1996: 289, Mc Quail 

2002: 319) téma TS otevírají. Zájem těchto týdeníků je sice limitovaný, ale 

existuje.  
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IV. GENDEROVÉ STEREOTYPY 
 

V této části bych ráda uvedla základní teoretický přehled pro pohled 

na gender a pohlaví. Vycházím z myšlenek sociálního konstruktivismu, tedy 

z jeho hlavní premisy, že veškeré poznání není výsledkem objektivního pohledu 

na vnější svět, ale je spíše výsledkem sociální konstrukce, která vytváří skrze 

své legalizační formule (Berger, Luckmann 1999: 64) dojem „přirozeného“, 

chceme-li „předdiskursivního“ světa, jenž má svá pravidla, která se vytvářejí 

pomocí interakcí, potvrzování a sebepotvrzování v rámci společenských vztahů. 

Takto vzniká prostředí, které vnímáme jako „realitu“. Vycházím z předpokladu, 

že kulturní a společenské rozdíly, vážící se k biologickým pohlavím, jsou 

způsobené odlišnou socializací, jsou historicky proměnlivé a z velké části 

nahodilé. V této práci lze hledisko sociálního konstruktivismu uplatnit při 

nahlížení na genderové role, stereotypnost jejich pojímání a jejich reprodukci. 

Současný feminismus tyto myšlenky rozvíjí v teoriích společenského 

konceptualizování genderu a pohlaví. 

 

IV.1 GENDER A POHLAVÍ 
 

Žijeme ve společnosti, která uznává dichotomní organizaci pohlavní 

odlišnosti a tuto normu prezentuje jako přirozenou. Ontická představa 

rozdělení pohlaví spočívá i v tom, že se obecně předpokládá (v rámci 

konstruktu genderové identity), že ženy hrají pouze ženské role a muži 

mužské, přestože ve skutečnosti hrajeme všechny role. (Šmausová 2002: 15) 

Základními termíny současného feminismu jsou gender a pohlaví. Termínem 

pohlaví rozumíme biologickou předurčenost člověka, neboli bipolární kategorii 

muž a žena na základě fyzických reprodukčních znaků. Pojmem gender  

rozumíme sociální konstrukci toho, jak by se měl člověk v závislosti na svém 

pohlaví chovat, vypadat, oblékat, mluvit apod. (West, Zimmerman 2002: 42 – 

47) Gender je dynamickou a relační záležitostí, to znamená, že je nekončícím 

procesem a je vytvářen vztahem sociálního prostředí s jedincem (Fafejta 2001: 

806). „Je-li rod otázkou socializace, otázkou učení, je třeba ho chápat jako 
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aktivní jednání. Rod je něčím, čím se stále (aktivně) stáváme, není bytím (jak 

by mohlo být chápáno pohlaví). […] Svůj rod „děláme“ (vytváříme) a nesmíme 

zapomínat, že tak činíme na diskursivní (symbolické) úrovni.“ (Fafejta 2001: 

806) Gender neustále žijeme, učíme se jej, vytváříme jej, potvrzujeme a 

reprodukujeme v naší každodennosti. Gender je svým způsobem společenská 

instituce, která je vytvářena, přetvářena a potvrzována v průběhu naší 

interakce s ostatními. Zatímco pohlaví je pojímáno jako „přirozenost“ a je 

v bipolárním systému stereotypně rozdělováno na ženské a mužské (a i tak je 

vlastně výsledkem určitých diskursů – stejně jako tělo samotné), gender je 

sociálním konstruktem a úrodnou půdou  pro mocenské vztahy a střety.  

 

Rod je vždy již určitou „nápodobou a aproximací“ nějakého nepevně a nejasně daného 

vzoru, „mužského rodu“ či „ženského rodu“, a jako každá nápodoba a aproximace může 

být nepřesný. Navíc rod je vztahem, takže tím, jak hraji svou roli, jak performuji, ovlivňuji i 

své okolí. V tomto smyslu má každá performance politický aspekt. (Fafejta 2001: 806)  

 
 

IV.2 GENDEROVÁ IDENTITA 
 

Genderová identita je psychologický konstrukt, „vypovídající o 

individuální fenomenologické zkušenosti být maskulinní a/nebo femininí“ (Katz, 

cit. in Křížková, Gender – rovné příležitosti – výzkum 2001:1). Pozice 

genderové identity figuruje jako centrální konstrukt v mnoha teoriích 

socializace. Jedná se o chování a preference na základě role, která je 

přidělována podle pohlaví v průběhu socializačního procesu. Jde o znázornění 

genderové identity jako internalizovaného konstruktu viděného, dále jako 

genderová schémata, genderové koncepty, stereotypy a postoje. Genderovou 

identitu jako takovou ovlivňuje vlastní zhodnocení příhodnosti konceptu pro 

dané individuum. Tím, že připustíme, že genderová identita je sociální 

konstrukt, připouštíme zároveň, že jedinci není dána od narození.  
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Prvotní sebeuvědomění ženy nebo muže - spojené s nejrůznějšími postoji, názory a 

přáními jež tuto identifikaci provázejí - závisí na tom, jak byl dotyčný jedinec v dětství 

označen. Za normálních okolností toto označení odpovídá chromozomálním, hormonálním a 

morfologickým kritériím. Biologické rozdíly se tak stávají spíše signálem k diferenciací 

sociálních rolí než jejich příčinou. (Lewontin 1982 cit. in Giddens 2001: 142).  

 

Není tedy „přirozená“, ale vychází z genderové socializace, kterou je 

jedinec formován na základě svého biologického pohlaví. Identifikace 

s genderovou rolí vypovídá o tom, do jaké míry jedinec splňuje tradiční role, 

chování a vystupování, která se očekávají od nositelů jeho pohlaví (Jonášová 

200:17). Naši „identitu“ stabilizují diskursivní koncepty pohlaví, genderu a 

sexuality, respektive naše pohlaví by mělo být v souladu s naším rodem a naší 

sexualitou. K tomuto cíli se snaží směřovat socializace v naší kultuře. (Fafejta 

2001: 812) Zde narážíme na oblast, ve které se někteří jedinci necítí být 

identicky, jinými slovy nedokážou najít svoji identitu v takto společensky 

„připravených“ rolích. Aby tedy mohli být pro společnost čitelní, musí „hrát“ 

(předstírat) náležitost k jedné ze dvou (ženských či mužských) rolí. Jedinec, 

který je v mocensky nerovnovážném postavení (ženy, homosexuálové, 

transsexuálové/ky apod.) si musí začít uvědomovat, že přijmutím nerovnovážné 

pozice tuto nerovnováhu také reprodukuje a tím se jí zároveň podřizuje (cit. in 

Fafejta 2002: 604). Již tím, že je nám říkáno, jak se máme chovat na základě 

naší pohlavní příslušnosti a tím, že se snažíme skrývat naši identitu 

(performativitu rodového bytí viz. dále), jsme do jisté míry omezeni 

mocenským diskursem a do jisté míry jsme také jeho produktem. Vycházíme-li 

z předpokladu, že gender představuje historicky proměnlivé, sociokulturně 

utvářené charakteristiky a vlastnosti individua rozložené podél os stanovených 

biologickým pohlavím, pak diskurs reprezentuje právě ony jazykové a další 

sémiotické praktiky, jimiž se genderová identita v opakovaných aktech 

(sebe)identifikace, delimitace a normalizace konstruuje. Tímto kritickým 

pohledem získáváme schopnost nahlédnout za samu binární dichotomii 

biologického pohlaví jako arbitrárního korelátu či produktu diskursivní formace, 

v níž se uvažování a vztahování se k sobě pohybuje. Pokud se jedinec v 
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„předepsané“ roli cítí dobře, je sice tímto konstruktem ovlivněn, každopádně 

zůstává čitelný pro okolí. Hlavní tématickou linkou mé práce je právě otázka: 

„Ale co ti jedinci, kteří s těmito „předepsanými“ rolemi nesplývají?   

 

IV.3 JUDITH BUTLER A PERFORMATIVITA RODU 
 

Judith Butler nazývá rod „performativní záležitostí“ (Fafejta 2001: 

812), a to z toho důvodu, že považuje rod ne za něco „přirozeného“, ale opět 

společensky konstruovaného. „I pojem ´přirozenost´ je sociálním konstruktem 

a záleží na tom, jak byl pojem v dané kultuře institucionalizován. Podle Butler 

je identita konstruována z mnoha pozic, takže je spíše „normativním ideálem“.2 

(cit. in Fafejta 2001: 811) To dokládá, že otázka subjektu je pro současnou 

politiku feminismu velice důležitá. Butler si klade otázku, „jak se vytváří lidský 

subjekt v hierarchickém systému, který je založen na rodu“. (Barša 1999: 773) 

„Tato jednání, gesta, nařízení, obecně konstruované, jsou performativní v tom 

významu, že esence nebo identity, které jinak mají vyjadřovat, jsou výtvory 

vyráběné a udržované tělesnými znaky a dalšími diskursivní prostředky“3. 

(Fafejta2001: 814) To, že zrodovělé tělo je performativní, svědčí o tom, že 

nemá žádný ontologický status – mimo různá jednání, která konstituují jeho 

realitu. To také znamená, že je-li realita vytvářena jako niterná esence, právě 

tato niternost je výsledkem a funkcí jasného veřejného a sociálního diskursu, 

veřejné regulace fantazie prostřednictvím povrchové politiky těla, kontroly 

rodových hranic, která odlišuje vnitřní rod od vnějšího, a tak zavádí „integritu“ 

subjektu.“ (Butler cit. in Fafejta 2001: 814). Podle Buteler je lidská subjektivita 

                                        
2 Butler nejen že zpochybňuje jasně dané uchopení genderu, ale zpochybňuje i binaritu 
pohlaví, tedy rozdělení na muže a ženy: „Mimo rod není žádné identity, neboť nerodová 
identita by se neměla jak projevovat, nebyla by srozumitelná. Obecně srozumitelní jsme 
především skrze náš „rodový vzhled“. (Fafejta 2001: 813). 
3 Butlerová v rozhovoru říká: „I begin with the Foucauldian premise that power works in part 
through discourse and it works in part to produce and destabilise subjects. But then, when one 
starts to think carefully about how discourse might be said to produce a subject, it's clear that 
one's already talking about a certain figure or trope of production. It is at this point that it's 
useful to turn to the notion of performativity, and performative speech acts in particular - 
understood as those speech acts that bring into being that which they name.“ 
(http://www.theory.org.uk/but-int1.htm - naposledy nahlíženo 23. 8. 2006) 
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i identita historicky proměnlivá forma a tedy neexistuje žádná jejich univerzální 

podoba. Tyto kategorie považuje za kulturní konstrukci, jsou tedy nastoleny 

předdiskursivně. Tak jako „přirozené“ je možno chápat jako sociální konstrukt, 

tak i „předdiskursivní“ je možno chápat jako složení z mnoha diskursů, které 

nám umožňují hovořit o přirozeném, opět však v rámci nějakých diskursivních 

praktik. „Butler se proto domnívá, že priority lze otočit v tom smyslu, že pohlaví 

je rodem „produkováno a ustavováno jakožto „předdiskursivní“. (Fafejta 2001: 

814). Proti Butler vystupují kritičky její teorie performativity rodu, jako např. 

Carole Pateman, která se snaží o znovupotvrzení přirozenosti esence ženského 

těla (x Butler – historická nahodilost „pohlaví“; každá analogie pohlaví jako 

normativní imperativ kulturního rodu), dále Seyla Benhabib, která se 

nedomnívá, že „subjekt“ je pouze výtvorem sociálních, lingvistických a 

diskursivních praktik a její hlavní teze spočívá v ne osvobození se od identity 

jako takové, ale v osvojení si identity – myšleno ženské (Barša 1999: 782).  

 

IV.4 PERFORMATIVITA GENDERU VE VZTAHU K TRANSSEXUALITĚ 
 

Transgender4 je osoba, která se identifikuje s opačným biologickým 

pohlavím, a která cele žije v opačné roli. (Křížková: Gender – rovné příležitosti 

– výzkum 2001: 2). U této osoby může docházet ke změnám ve fyzickém zjevu 

na základě hormonální terapie, s cílem podstoupit operaci změny pohlaví. 

Fafejta tvrdí, že skrze psychologický a medicínský diskurs je ženské tělo daleko 

více kontrolováno než mužské tělo. A co teprve tělo transsexuála/ky? (více 

v podkapitole IV.6.). Jde o typický příklad moci, která produkuje určitý typ těl. 

(Fafejta 2002: 601) „Nepřirozené“ a „přirozené“ je konstruováno medicínsko-

biologickými a sociálně-psychologickými vědami. (Fafejta 2002: 601) Ty 

upevňují transgenderové identity jako poruchy či vzácné výjimky. (Fafejta 

2002: 601) Identifikace transsexuála/ky je poněkud komplikovanější než 

například identifikace „muže“ či „ženy“. Jedná se zde o identifikaci s vlastním 
                                        

4 transsexuál = již po operaci; termín používaný v medicínském diskursu (Křížková: Gender – 
rovné příležitosti – výzkum 2001: 2) 
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tělem, přičemž transsexuálové mají vztah ke svému tělu negativní kvůli jeho 

pohlavním znakům a sexuálním projevům. Jejich touha podobat se opačnému 

pohlaví je vede k tomu, že přebírají role, záliby apod. opačného pohlaví. 

V dospělosti se rozhodují pro hormonální léčbu a/případně chirurgickou změnu 

pohlaví (Jonášová 200:17). Butler tvrdí, že například „drag“ (projev 

transgenderu) je určitým příkladem, jak je možno performativitu rodu 

ukazovat. Butler podotýká, že sleduje zajímavý bod, kterým je právě 

přepisování (resiginifikace), kdy rod není vytvářen na základě fyzického těla 

(muž nebo žena). Zajímavým momentem je právě to, kdy jedinec stojí v obou 

těchto kategoriích či v žádné z nich (Butler: http://www.theory.org.uk/but-

int1.htm). Rozrůzněné projevy genderu jsou však společensky potlačovány, 

protože performativita5 genderu není přijímána. A vše, co je mimo škatulku 

„normálnosti“ v našem bipolárním systému automaticky zapadá do škatulky 

„nenormálnosti“. Mnoho transgenderů je nuceno k tzv. „sebezapomínání“, aby 

pod tlakem pohlavní dichotomie potlačilo svoji vlastní existenci, aby se 

„rozpustili“ v bipolárním společenském světě (Vodrážka 2001: 4). Je to jakési 

existencionální rozpouštění se v anonymitě veřejného pohlaví. Projev genderu 

(genderové identity) umožňuje pouze ten jedinec, kterému nevadí, že nebude 

společensky „srozumitelný“ nebo ten, kdo nechce mlčet (a tím dávat najevo 

svoji poslušnost moci). (Vodrážka, Gender – rovné příležitosti – výzkum 2001: 

3) Nejde o touhu někam patřit, ale o strach nepatřit nikam. Problém totiž 

spočívá v tom, že každý jedinec se snaží být kulturně (společensky) 

srozumitelný, jinými slovy „čitelný“. Společnost je nastavena tak, že „operuje“ 

pouze se dvěmi pohlavními kategoriemi, tedy „muž“ a „žena“, do nichž, a to 

pouze do nichž, na základě tělesných, tedy esencializovaných znaků přiřazuje 

jedince v každodenním sociálním kontaktu.6 Takovýmto rozdělením trpí zvláště 

ti, u nichž se definice genderové role a definice pohlaví těla od samého začátku 

                                        
5 Butler v rozhovoru vysvětluje, proč v tomto kontextu nelze použít slov „performace“. 
„Performativita“ totiž není produktem svobodné vůle jedince (Butler: 
http://www.theory.org.uk/but-int1.htm). 
6 Sandra Harding pro tuto formulaci používá termín genderové univerzum. (Harding cit. in 
Šmausová 2002: 17). 
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rozcházejí. „Fungování moci vpisuje duši do těla tak, že tělo představuje jako 

vězení duše. Duše (tj. nitro) však ve skutečnosti není uvězněna v těle, ale je 

sama vězením, do něhož se tělo uzavřelo svým cvičením, svou disciplinací.“ 

(Barša 1999: 777) K tomu, aby byl jedinec úspěšný (mluvíme zde také 

například o TS, tedy MtF či FtM) ve znázorňování normativních kategorií 

genderu, musí své chování měnit a modifikovat na základě situací, které se 

před jedince staví. To znamená, že jedinec musí tyto situace zvládat tak, že 

veškeré výstupy jeho chování budou čteny na základě vhodného nebo jasně 

čitelného „správného“ genderového chování. (West, Zimmerman 2002: 45) To, 

zda subjekt přizpůsobí či nepřizpůsobí své chování normativním kategoriím, a 

pokud bude či nebude „čten“ a přiřazován k těmto kategoriím, může mít 

legitimizační nebo poškozující následky jeho každodenních aktivit7. (West, 

Zimmerman 2002: 45)  

 

Máme-li relativní možnost vyjadřovat svůj rod nekonečnými (a jak říká Judith Butler i 

„neuvěřitelným“) způsoby, můžeme přijmout tezi, že rodů je relativně nekonečně 

mnoho, respektive slovy Judith Butler: „[…] nemáme žádný důvod předpokládat, že 

rody by také měly zůstávat dva. (Fafejta 2001: 807) 

IV.5 DEKONSTRUKCE VNÍMÁNÍ GENDERU 
 

Dekonstruktivismus je podle Fafejty „strategie systematického, 

teoretického a zároveň i praktického zpochybňování diskursů a diskursivích 

praktik, se kterými se střetáváme. […] S dekonstrukcí je spojena otázka, proč 

daný (kon)text „čteme“ právě tak, jak jej „čteme“? Lze jej „číst“ i jinak? Je 

možný i jiný přístup? Lze daný (kon)text „přepsat“? – přičemž pod „četbou“ a 

„přepisem“ si můžeme představit jakékoli sociální jednání jedince. Ten, komu 

jde o změnu, musí usilovat o změnu diskursů. Z tohoto pohledu jsou ženy 

subjekty určitých diskursů, které produkují muži i ženy (cit. in Fafejta 2002: 

                                        
7 Performativní akty se nemusí vždy povést, musí být splněny všechny podmínky tohoto aktu 
(vnější/vnitřní); performativita: dělání a zároveň utváření; pokud se vytváří v momentu tohoto 
provádění, může se akt celý posunout, uhnout = parodické akty (TV show, cross-dressing,..) – 
napodobování a odhalování omezenosti tohoto aktu; 
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597). To, co je považováno za přirozené (rozuměj dané) se pouze s velkými 

obtížemi stává předmětem jakékoli změny. Cílem dekonstruktivismu je 

zpochybňovat diskursivní formace o přirozeném postavení ženy, muže, sexuální 

orientaci, toho, jak má vypadat ženské, mužské tělo, dokonce i tělo jako 

takové. Tělo se může stát místem boje a rezistence, přestane-li být 

zobrazováno tak, jak očekávají diskursy povinné heterosexuality. Dekonstrukce 

spočívá v tom, že se snaží pozměnit diskursy, které se snaží vypadat jako 

přirozené, dané a neměnitelné za ty, které se dají nějakým způsobem měnit 

(cit. in Fafejta 2002: 603). Kdybychom totiž přijali stanovisko, že tyto diskursy 

nelze nijak pozměňovat, stáli bychom před problémem nemožnosti 

jakékoli mocenské (chceme-li) politické změny.  

 

IV.6 KATEGORIE TRANSSEXUALITY A JEJÍ REPRODUKCE 

Hovoříme-li v této studii o transsexualitě, neměl by chybět pohled 

některých autorů na vznik termínu transsexualita, jeho reprodukci, užívání a 

v neposlední řadě také vlastní význam termínu. Opírám se převážně o 

teoretický základ práce Dave Kinga Social Constructionism and Medical 

Knowledge: The Case of Transsexualism.8 Tento text je komparací hlavních 

dvou teoretických přístupů, týkajících se ukotvení a udržování termínu 

transsexualita. Ačkoli Dave King popisuje hlavně americké prostředí konce 80. 

let 20. století, diskuse o vzniku kategorie transsexuality a samotného termínu 

transsexualita jsou vedeny nadále i v dnešní době. Prvním z přístupů je teorie 

objevení transsexuality (story of discovery); druhým přístupem je teorie 

vynalezení transsexuality (story of invention) (King 1987: 353 – 355).  

Podstatou teorie objevení transsexuality je tvrzení, že transsexualita 

není časově ani kulturně definovaná (esencionalistický přístup, tzn. že 

existovala vždy a všude), ale byla objevena lékařským světem, který se snažil 

tento fenomén uchopit v rámci svých metodologických poznávacích nástrojů. 
                                        

8 Dave King se mimojiné aktivně podílí na fóru The International Journal of Transsexualism, 
viz.: http://www.symposion.com/ijt/index.htm (naposledy navštíveno 7. září 2006) 
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Tuto teorii prosazoval např. Harry Benjamin, který představil pojem TS 

medicínské obci a docílil rozšíření pojmu transsexualita.  

Základem teorie vynalezení transsexuality a jejím základem je 

sociální konstruktivismus. Z tohoto pohledu je TS vnímána jako produkt 

sociálních vztahů. Jinými slovy: celá koncepce TS vytvářena pomocí 

medicínského diskursu, který tento koncept postupem času zlegitimizoval a 

následně začal rozšiřovat. Teorie vynalezení problematizuje „realitu“, znalost 

medicínských vztahů a tázání se po medicínském vývoji.  

IV.6.1 Teorie vynalezení transsexuality 

Dave King ve své stati zmiňuje tři různé přístupy k této teorii. Ráda 

bych se jim nyní krátce věnovala. První z přístupů považuje původ a reprodukci 

kategorie TS za určitou hru, při které odborníci (tedy autority) předkládají 

klientům tvrzení, že jim pouze psychoterapií nelze pomoci a jako jediné řešení 

doporučují kliniky pro změnu genderové identity. Klienti pak zpětně hrají svoji 

roli pro dosažení chirurgické změny pohlaví. Hlavní příčiny transsexuality je 

viděn ve zženštilosti, homosexualitě a travestii. Celý diskurs transsexuality je 

tímto přístupem nahlížen jako nesprávně pochopená homosexualita (King 

1987: 356).  Tento přístup je, dle mého názoru, velice radikální a zpochybňuje 

jak pojetí, tak sebepojetí transsexuality a transsexuálů/ek jako takových. Není 

zde totiž bráno na vědomí vlastní vyjádření a autonomie transsexuálních 

subjektů.  

Další přístup vychází z teze, že identita i strádání transsexuálů/ek 

jsou „skutečné“. Transsexualita je nahlížena jako výsledek dopadu společnosti, 

která je stále svázána maskulinním řádem a genderovými stereotypy, které 

pevně vymezují bipolární definice pohlavních rolí maskulinity a femininity. Za 

vytvořením kategorie TS je viděna jak snaha o potlačení potenciálu 

transsexuálů/ek, tak výzkumné technologie jako např. klonování, umělé 

oplodnění a genetické a hormonální výzkumy, jakožto formy mužské nadvlády. 

(King 1987: 357)   
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Poslední tezi, kterou Dave King uvádí, se zakládá na konstruování 

pojmu transsexualita jako podpoře kapitalismu a udržování maskulinního řádu. 

Transsexualita je zde „sociálně zkonstruovaná realita, která existuje pouze 

skrze medicínskou praxi – legalizace, racionalizace a aplikace pohlavní přeměny 

pomocí operace, která produkuje kategorie identity. (King 1987: 357) 

Z objevení TS vzniká konstrukce, rozšiřování znalosti o transsexualitě se stává 

procesem svého vlastního sebeutváření, diagnóza transsexuality se proměňuje 

ve vyjednávání a skrze proces přeměny se tato konstrukce začíná uskutečňovat 

v medicínské praxi. Pomoc při potížích s TS je pouze legitimizační nástroj, nikoli 

však pravý důvod zájmu medicínské obce o transsexualitu9. King upozorňuje, 

že v tomto diskursu jde o mnohem více než o teze zmiňované výše. Poukazuje 

na to, že lékařským specialistům záleží také na možnosti výzkumů a pokusů, 

ale také na touze po prestiži v oblasti plastické chirurgie a psychoterapie. V 

neposlední řadě zde, podle Kinga, hraje důležitou roli získání materiálního 

zisku. (King 1987: 358) King kritizuje zmíněné přístupy proto, že spoléhají příliš 

na sociální kořeny kategorie transsexuality. Tam, kde někdo může shledávat 

v TS další způsob utváření genderu, jiní mohou vidět pouze znázornění toho, 

jak se „vyrábí“ nemoc jako obecná.  

IV.6.2 Transsexuální identita v rámci teorie objevení a teorie vynalezení  
transsexuality  

 

V přístupu teorie objevení se transsexualita stává procesem 

informovanosti. Transsexuálové se stávají transsexuály nezávisle na vlastní 

sebeidentifikaci nebo nezávisle na psychologických faktorech či medicínské 

znalosti (tzn. nezávisle na sociálních a kulturních procesech). Ideální situace by 

nastala v okamžiku, kdy by medicínské znalosti dokázaly uchopit identitu 

transsexuality bez historických a společensko-kulturních zátěží. Nedostatečně 

vyřešeným momentem totiž zůstává schopnost odlišit „pravé“ transsexuály od 

                                        

9 Lékařští odborníci na problematiku TS se brání těmto kritickým názorům tvrzením, že se snaží 
ulehčit svým klientům utrpení. (King 1987: 359) 
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těch, jejichž pocit je vyprovokován publicitou, věnovanou procesu přeměny 

pohlaví. Je totiž možné, „že pro některé transsexuály/ky může být jejich pocit 

transsexuální identity navozen medicínskou znalostí a jejím rozšiřováním“. 

(King 1987: 369) 

 

V přístupu teorie vynalezení se vychází z koncepce „navozených“ a 

„pravdivých“ transsexuálních identit. V tomto přístupu je vnímána kategorie TS 

jako uměle vytvořená a transsexuální jedinci tak podle tohoto přístupu prožívají 

falešně vyvolanou sebeidentifikaci, tzn. že jsou transsexuální jedinci vlastně ve 

skutečnosti homosexuály, transvestisty, obětmi sexuálního útlaku nebo jinou 

skupinou sexuálních „deviantů“ (přeloženo ze slova „sexual deviants“) či 

obětmi omezených genderových rolí, které jsou také považovány za sociálně 

zkonstruované kategorie a identity. (King 1987: 369) Identita TS je reflexí 

medicínských a ekonomických struktur a vlastních interpretovaných zkušeností. 

(King 1987: 370) Přístup teorie vynalezení pojímá vlastní identitu TS jako 

„neskutečnou“ a její existenci pak považuje za výsledek sociálních faktorů, kdy 

sexuální orientace a identita jako sociálně módní a přisvojené hodnoty. Velkou 

úlohu zde hraje tvrzení, že přeměna pohlaví je pouhá iluze, která má navodit 

pocit, že daný člověk učinil vše možné pro svoji pravou identitu, ale vše je 

vlastně pouhá „amputace genitálií“, která má utvořit dojem „šťastného TS“. 

(King 1987: 370) 

 

Tezi, že ve své podstatě transsexualita neexistuje a že je 

nepochopenou homosexualitou, popírá např. Jay Prosser. Prosser tvrdí, že 

existují tendence mezi kritiky a historiky sexuologie hodnotit TS stejným 

měřítkem, jako například homosexualitu. (Prosser 1998: 116) Prosser uvádí, že 

TS nevychází z  homosexuality, ale patří do kategorie cross-genderu10. 

Neznamená to tedy, že je možné nahlížet TS v diskursivním rámci 

                                        
10 Jedinci, kteří se genderově primárně identifikují se svým biologickým pohlavím, ale občasně 
přechází do druhé genderové role (jak oděvem, tak osobní identifikace). Tito jedinci však 
nepodstupují změnu pohlaví. (Gender – rovné příležitosti – výzkum 3/2001)  
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homosexuality (Prosser, tamtéž)11. Prosser totiž rozlišuje sexuální „obrat“ od 

genderového „obratu“ (přeloženo z anglického „inversion“; Prosser 1998: 117) 

Dle Prossera je TS sexuální „obrat“ a homosexualita pouze jedním z aspektu 

široké škály možností genderové inverze (Prosser, tamt.) Prosser upozorňuje, 

že je ze strany lékařské obce až patologický zájem o oblast homosexuality i 

o oblast transsexuality. Z transsexuálů medicínský diskurs vytváří kategorii 

subjektů, kteří si (zpravidla) nechávají chirurgicky změnit pohlaví. První úplná 

přeměna pohlaví (hormonální i chirurgická) si na začátku 40. letech 20. století 

zasloužila nálepku (labeling) sexuální proměny. (Prosser 1998: 118). Na konci 

stejné dekády již existuje kategorie (nebo nálepka?) „transsexuality“. 

Sexuologické označování transsexuálních těl a tužeb by v počátcích nebylo 

možné bez určitého vymezení a medikalizování transsexuálních subjektů. 

Sexuologický pohled na TS je kulturní ve smyslu historické kontinuity, kdy se u 

(odborných) článků setkáváme s neustálým kopírováním nálepek 

transsexuálních subjektů převzatých z předešlých prací sexuologů12. To, co je 

kulturní ohledně sexuologických materiálů problematizujících transsexualitu, je 

způsob, jakým je jev TS zaznamenán ve formě historické události, vybízející 

k jejímu uchopení a porozumění ve smyslu transsexuálních jedinců jako 

transsexuálních subjektů. Také tento způsob vybízí k jedinečné podobně 

vyprávění  o transsexuálních životech – vždy se jedná o změnu pohlaví kvůli 

hledání vlastní identity. Tento vývoj vedl k označování TS. Dle Prossera vznikla 

TS tím, že byla vůbec pojmenována, ale samozřejmě také s přispěním vývoje 

lékařských technologií, plastické chirurgie a endokrinologie. Prosser to nazývá 

obchodní teorií  transsexuality. (Prosser 1998: 128) Ačkoliv se historicky 

proměňovalo označování transsexuálů v sexuologickém diskursu, Prosser 

poukazuje na to, že subjektivita transsexuálů zůstává historicky konzistentní. 

                                        
11 Na konci 19. století byla TS nazývána sexuální inverzí (je to tedy pojem používaný v 19. století) a 
byla studována společně s homosexualitou. Až na začátku 20. století Magnus Hirschfeld ve své 
knize Transvestie jasně upozornil na to, že v jeho zájmu zkoumání nestojí homosexualita. V roce 
1882 měl Herman Karl chirurgicky přeoperované genitálie a informace o tom byly v odborné 
literatuře pod heslem transvestie. (Prosser 1998: 121) 
12 Na konci 40. let 20. století a s výstupem Harry Benajmina („otce transsexuality“) se také rozjely 
sexuologické výzkumy TS.  
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„V této své bohaté a těžko proniknutelné historii je přesto demonstrováno, že 

skrze změny nálepkování (labels), naše touhy (a touhy býti znovu ztělesněn) 

transsexuální subjekt zůstává překvapivě konzistentní.“ (Prosser 1998: 128) 

 

IV.6.3 Kritika přístupu teorie vynalezení 
 

Přijmeme-li tvrzení, že kategorie TS je pouze konstruktem medicínské 

profese, odmítneme ty, kteří se za transsexuály považují. Tímto odmítnutím 

bychom ignorovali jejich způsob života, vnímání a celkové usazení v 

„každodenní oficiální realitě“ (Luckmanna-Bergera 1999: 104). Medicínská 

znalost a její reprodukce má dvě strany mince: někteří transsexuálové se totiž 

snaží pojmout a pochopit medicínskou literaturu zabývající se tématem 

transsexuality, čímž získávají určitou znalost o své identitě. Na druhé straně 

však přijímají pojmový a významový aparát, který se v této teorii jeví jako 

ideologicky zatížený. Podobně i medicínská kontrola nad diagnostikou a léčbou 

TS může být vnímána jako omezující, kontrolující jak informace, tak lékařskou 

praxi. Mnozí transsexuálové si uvědomují závislost na medicínské technologii a 

vyjadřují se skepticky k zacyklenému koloběhu diagnózy a následné péče, ale 

také vyjadřují váhavost v nabídnutí svých těl pro chirurgické zákroky.  (King 

1987: 372) 

  

King uvádí, že verzi vynalezení chybí důvěryhodnost. Připouští však, že 

tyto úvahy mohou poukazovat na propojení transsexuality s jinými sociálními 

vlivy a podmínkami medicínských znalostí. Svoji závěrečnou kritiku přístupu 

vynalezení shrnuje do 4 základních bodů: 1/ přijímání kategorie TS jako 

výmyslu sociálních vztahů je ukvapené; 2/ je nutné brát s rezervou sociální 

konstrukci medicínské znalosti – oblast TS může být brána jako každá jiná 

oblast medicínské znalosti nebo lidské identity; 3/ neznamená, že když je 

medicínská znalost „přínosná“ pro lékaře, musí nezbytně být „nevhodná“ pro 

klienty; 4/ překážky ideologie nebo sociálních zájmů neumožňují otevřené 
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hledání a nezatížený pohled na transsexualitu, transsexuální subjekty a jejich 

identitu. (King 1987: 372 – 373) King si je vědom možnosti různých přístupů 

k transsexualitě na základě kulturních a společenských podmínek, do nichž řadil 

jak mediální pozornost, tak i vývoj medicínské znalosti v různých 

společnostech, tzn. že se nesnaží své závěry generalizovat, ale upozorňuje, že 

se tyto přístupy mohou v různých zemích lišit.  
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V. JAK ZKOUMAT JEV – METODA CDA 
 

 
Diskurs článků o TS jsem se rozhodla zkoumat pomocí metody 

kritické diskursivní analýzy (Critical Discourse Analysis – dále CDA). Vycházím 

převážně z pojetí diskursivní analýzy, jejíž přístup je rozšířen o pojetí jazyka a 

diskursu v současné sociální teorii, kdy je chápána heterogenita diskursivních 

praktik jako aktér historické změny, která je následkem zápasu mezi sociálními 

silami. Svoji práci převážně opírám o Chrise Barkera a Dariusze Galasinského a 

jejich práci Tools for discourse analysis a Signs, texts and codes: structuralism 

in cultural studies z knihy Culture Studies and Discourse Analysis. Dále 

vycházím z Fairclougha a jeho knihy Discourse and Social Change a Language 

and power. Od těchto autorů jsem převzala teoretické ukotvení diskursu a jeho 

působení na společnost. Z práce van Dijka, Approaches to Media Discourse, 

přebírám vysvětlení působení ideologie a názoru na společnost. Také jsem 

přihlédla k pracím Mills pro dodatečné doplnění metody CDA. Praktickou 

aplikaci pak přímo v kapitole Analýza materiálů.  

 

Předmětem této metody a analýzy je diskurs, neboli jakýkoli 

komunikovaný text, řeč nebo výpověď (metoda vyžaduje, aby výběr textů 

k analýze odrážel skutečnou různorodost reprezentovaných praktik). Diskurs se 

sleduje ve své historičnosti a dynamičnosti, tedy v kontextu širších procesů 

sociální změny. Tato teorie pracuje s tezí, že diskurs konstruuje sociální realitu 

tím, že je na diskurs aplikováno ideologické působení. Mocenské vztahy a 

zápasy utvářejí a transformují diskursivní praktiky ve společnosti nebo instituci. 

V následné zpětné vazbě pak diskurs kreativně-transformačním působením 

zasahuje ideologie a praktiky, čímž je zajištěna jejich reprodukce. Z toho 

vyplývá, že proměna diskursivních praktik je významnou součástí sociální 

změny. Metoda analýzy textu umožňuje odhalit určité interpretativní tendence 

a sociální pozadí analyzovaného textu. (Fairclough 1992: 56) „Analýza diskursu 

klade otázku po podmínkách reality výpovědí, nikoli však po ´podmínkách 

platnosti soudů´“. (Rieger cit. in Hoffmanová 1997: 168)   Diskursivní analýza 
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je založená na hierarchii jazykových jednotek (tzn. vyšší rovina je složena 

z nižších). (Hoffmanová 1997: 10)  Předmětem analýzy je jazykový text (v 

mém případě archiv13 článků od roku 1989), který má odrážet skutečnou 

různorodost reprezentovaných praktik a výpovědí o sledovaném tématu (zde 

TS). Konstitutivní působení diskursu je dialektické – diskurs je tvůrčím 

procesem, konstituujícím realitu prostřednictvím označovaných praktik a je 

vztahováním se k předcházející realitě objektů (resp. materiální realitě)14. 

Jazykové zvyklosti a konvence odkazují na společensky přejatá pravidla pro 

výklad slov. Pojmy/označení/významy jsou základem osobního poznání a 

uchopení „skutečnosti“. Toto poznání existuje ve smyslu pojmů a konceptů15. 

Vycházím zde ze zásadní premisy, že neexistuje žádná pozice mimo diskurs, 

tedy že samotný text je produktem procesů svých vytváření a interpretace, a 

že tedy i analýza textu je interpretací, za kterou stojí určité interpretativní 

tendence a sociální pozadí. CDA je sama o sobě interpretační metodou (počítá 

tedy s tím, že významy jsou v čase a prostoru nestálé). Oblast vědění a 

vypovídání je rozdělena na diskursivní formace (v mém případě se věnuji 

mediálnímu diskursu). CDA otevřeně deklaruje emancipační zájmy, je tedy 

součástí politického aktivismu namířeného proti mocenským vztahům v pozadí 

diskursů a diskriminace. Textová diskursivní analýza se sestává ze tří částí, kdy 

první je samotná analýza textu, poté následuje analýza diskursivního procesu 

produkce a interpretace textu (interpretace vztahu mezi textem a interakcí). 

Poslední, třetí část je sociální analýzou diskursivní „události“ neboli kontextu ve 

smyslu její sociální podmíněnosti a jejich sociálních následků. (Fairclough 1989: 

109) 

 

                                        
13 Pojem archiv a moje používání tohoto pojmu vymezím v kapitole věnované samotné analýze. 
14 Společné jazykové symboly a zvyky utvářejí vnímání a výklad fyzického i sociálního světa a 
následně určují i chování ke světu. 
15 Vycházíme z toho, že znaky nemají arbitrární podobu, ale jsou sociálně motivovány, to 
znamená, že existují sociální   důvody k tomu, aby byly spojovány určité označující (signifying) 
s označovanými (signified) in Fairclough, Discourse and Social Change, str. 60. Znaky jsou 
společenskou konvencí organizovány a udržovány jako kulturní kódy a podněcují dojem 
přirozenosti (zakrývají kulturní podmíněnost). 
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V.1 BARKER - GALASINSKI 
 

Dle Chrise Barkera a Dariuzse Galasinskeho je diskursivní analýzou 

sociální akt, uskutečňovaný prostřednictvím jazyka, který je využívaný v rámci 

sociálního a kulturního kontextu. Diskursivní analýza se zajímá o přirozeně 

probíhající komunikované projevy (text, řeč), o vrstvy diskursu a o vzájemné 

vztahy a různé dimenze diskursivních jazykových aktů a forem. Na diskurs se 

nahlíží v kontextu podmínek, účastníků, jejich komunikačních a sociálních rolí, 

cílů, sociálních znalostí, norem, hodnot institutucionalizované a organizační 

struktury. Je sociálně konstruovaný a hraje rozhodující úlohu při vzniku a 

konstruování sociálních podmínek. Existuje dialektický vztah mezi diskursem a 

kontextem, ve kterém se diskurs uskutečňuje. Používáním jazyka je 

prostřednictvím diskursu utvářena sociální realita. Pomocí jazyka se může 

uspořádávat, obnovovat a opakovaně utvářet sociální status quo, přičemž 

může být i nástrojem při transformaci statusu quo. V rámci diskursu funguje 

premisa, že konstruované prezentace reality jsou vždy selektivní. Jinými slovy 

to znamená, že záleží na našem výběru, jaké aspekty k analýze si vybereme a 

jak je poskládáme. Ideologie je v diskursu chápána jako sociální (obecná a 

abstraktní) reprezentace sdílená množstvím skupin a využívána v každodenních 

sociálních praktikách: jednání a komunikování. Prostřednictvím ideologie může 

být prezentovaný koherentní soubor idejí (fragmenty common sense), které se 

intertextuálně16 vyskytují v různých podobách – ideologie mají diskursivní 

charakter a utvářející část praxe každodenního života (více v podkapitole 

věnované ideologiím). Text je jev, který produkuje významy prostřednictvím 

praktik označování (texty jsou jedním ze zdrojů identity). Význam je vytvářen 

nejenom textem, ale také příjemcem. Na základě ideační funkce jazyka jsou 

texty schopné vztahovat se na skutečnost mimo řečníka a umožňují tak učinit 

svoji zkušenost se světem srozumitelnou. Interpersonální funkce textu je 

                                        
16 Intertextualita je pojímána Barekerem – Galasinskim tak, že text je složen z jiných textů, 
které mohou být explicitně označené nebo splývají a se kterými dále text pracuje (popírá je, 
ironizuje, přizpůsobuje se jim apod.). Fairclough ale za intertextualitu považuje všechny 
významy jsou závislé na jiných významech, citování textů předpokládá kulturní povědomí a 
znalosti. 
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možnost vztáhnout se na interakci mezi řečníkem a posluchači prostřednictvím 

textu. Textová funkce jazyka umožňuje vnímat text sám o sobě jako 

diskursivní, kdy se ukazuje důležitost kontextu, ve kterém se text odehrává. 

Tyto tři funkce se díky multifunkčnosti textu prolínají. Jejich rozlišení je pro 

analýzu důležité. Dle těchto textových funkcí je možné zkoumat analytické 

schéma. Barker – Galasinski také uvádějí lingvistické nástroje diskursivní 

analýzy a její funkce, kterými je možno zkoumat úroveň jazyka. (Barker – 

Galasinski 2001: 64 – 67). Ty však nebudu podrobně v tomto teoretickém 

úvodu rozebírat. CDA pomáhá při analýze odhalovat jazykové stavební bloky 

sociálního konstruování. 

 

V.2 FAIRCLOUGH 
 

Faircloughovo pojetí diskursu v užším slova smyslu je mluvené nebo 

psané „jazykové užití“ jako forma sociálních praktik (podobně jako u Barkera a 

Galasinskeho)17. Diskurs je způsobem aktivity, je činností a způsobem 

reprezentace určitého tématu. Diskurs konstruktivně působí na vytváření 

sociálních identit a postavení subjektu, na vytváření sociálních vztahů mezi 

lidmi a na vytváření systémů vědění a přesvědčení18. Je způsobem politické a 

ideologické praktiky, jde tedy o mocenský zápas a udržování významů 

připisovaných světu. Dle Fairclougha, který vychází z Foucaulta, je každý 

diskurs interdiskursivní a intertextuální. To znamená, že je definován vztahy 

k jiným diskursům. Jakýkoli diskurs má politickou povahu a proměna 

diskursivních praktik je významnou součástí sociální změny. (Fairclough 1992: 

35 – 36) Diskursivní konvence ztělesňují ideologické předpoklady, které jsou 

vnímány jako common sense (Fairclough 1989: 77 – 107), (neboli 

předporozumění) čímž se udržují existující mocenské vztahy. Právě účinnost 

dané ideologie je do značné míry závislá na jejím sloučení právě s „common 

                                        
17 Foucault rozumí pojmem diskurs „množinu výpovědí, které náleží stejnému formativnímu 
systému“ in Foucault, Archeologie vědění, 1981, str. 156. 
18 tzn. jak jsou zpracovávány koncepty pravdy v určitých historických dobách, jak je 
nastolována, udržována a reprodukována „pravda“ 
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sense“. (Garfinkel cit. in Fairclough 1989: 77). Porozumění textu vychází 

s provázáním jednotlivých částí textu a našich dřívějších představ o světě. Tuto 

spojitost nevytváří samotný text, ale ten, kdo jej interpretuje – dojem 

koherence se vytváří ze spojení toho, co je v textu, v předporozumění a 

očekávání interpretujícího (tzv. members resources). (Fairclough 1989: 79) 

Čtenář tedy smysl do textu vkládá často automaticky nebo v důsledku úvahy. 

(Fairclough 1989: 77 – 107) Fairclough vychází z teze, že recipient není 

pouhým pasivním přijímatelem. Je kritizován za svůj přístup, který celý diskurs 

naturalizuje, a také proto, že není příliš konstruktivistický. 

 

Domnívám se, že je také důležité zmínit se o Foucaultově pojetí 

represivní hypotézy (Foucault 1999: 24) z toho důvodu, abych více přiblížila jev 

TS a ujasnila, jak na tento jev může být také nahlíženo. Jádrem této hypotézy 

je tvrzení, že sexualita a veškeré diskursy o ní jsou v rámci zvláštního vztahu 

dostávány do veřejného diskursu, ale přitom je určováno, co bude diskurs 

obsahovat pomocí „vnitřního diskursu instituce“. (Foucault 1999: 36) Postupné 

dostávání sexuality do veřejného diskursu mělo historický vývoj, přičemž se 

začalo o sexualitě mluvit z politicko-ekonomického, technického a biologického 

podnětu. Začala se uchopovat jako věda, čímž se vytvářela analýza sexuálního 

chování. Věda o sexu se vyvinula jako forma moci a kontroly. U moci byli ti, 

kteří takové „pravdy“ vytvářeli19.  Moc spočívá v tom, že se jedinci sami 

zaplétají do osidel definicí a tápáním v „předhozených pravdách“. (Foucault 

1999: 54) Policie sexu (Foucault 1999: 32) způsobuje, že se sexualita 

v diskursu reguluje „užitečnými“ diskursy. V průběhu celého vývoje se sexualita 

stala veřejným předmětem vztahu mezi státem a jedincem, zasazeným do 

světa diskursů vědění, analýz a příkazů. Důvod, proč se této represivní 

hypotéze věnuji podrobně rozepisuji v kapitole určené medikalizaci a 

institucionalizaci TS.  

 

                                        
19 Například lékaři, kteří mají vlastní žargon, vlastní teorie a definice, skrze které se na jedince 
pohlíží.  



 
 

38 

V.3 IDEOLOGIE  A NÁZORY V MÉDIÍCH DLE TEUENA VAN DIJKA 
 

Ideologie a názory vyjádřené v tisku nejsou obvykle osobní, ale 

sociální, institucionální nebo politické. Van Dijk vše zahrnuje do tzv. 

sociálněkognitivní teorie20, která obsahuje sdílené sociální reprezentace a jejich 

získávání a používání v sociálním kontextu. Van Dijkova teorie ideologie (Van 

Dijk 1998: 23) má tři hlavní body. Teorie, ve které jsou ideologie vyjádřeny, 

získávány a rozšiřovány strukturami textu nebo hovoru se nazývá diskursivní 

vyjadřování a reprodukce. Je menší součástí širší teorie, zabývající se způsoby, 

jakými jsou ideologie obecně vyjadřovány a reprodukovány sociální 

každodenností. Ideologie mohou být reprezentovány jako „vlastní schéma 

skupiny“, zabývající se kategoriemi ČLENSTVÍ, AKTIVIT, CÍLŮ, HODNOT, POZIC a 

ZDROJŮ. Ideologie a jiné sociální reprezentace vědomí jsou „sociální“, protože 

jsou sociálně sdílené. V rámci diskursu kognitivních struktur se teorie odvíjejí 

od mentální přirozenosti a vnitřních součástí a struktur ideologií, stejně jako od 

jejich vztahů k jiným kognitivním strukturám nebo sociálním reprezentacím či 

sociálně sdíleným hodnotám, normám, postojům, názorům a znalostem na 

jedné straně a osobních modelů kontextu (Van Dijk 1998: 24) - (zážitky, 

záměry, plány apod.) na straně druhé. Nelze přesně popsat, jak ideologie 

vypadá, ale můžeme spekulovat o jejím typickém obsahu a určité struktuře: 

mnoho ideologií zahrnuje reprezentaci toho, co je (má být) JÁ a JINÍ, MY a ONI 

a jsou dichotomní (zlo – dobro). Takto nastavená problematizace pozitivního 

pojetí sama sebe a negativního pojetí těch druhých může ovlivňovat řetěz 

názorů a postojů, které máme. Například různá tvrzení o sexuální a genderové 

identitě, která v sobě nesou axiomatická tvrzení, mohou ovlivnit postoje 

sociálních skupin ohledně minorit. Hlavní kognitivní funkcí ideologie je 

                                        
20 pouze sociokongnitivní teorie jsou podrobně schopny popsat, jak sociální ideologie „hlídají“ 
každodenní chování sociálních aktérů a naopak, jak jsou ideologie formovány a měněny skrze 
každodenní interakci a diskurs členů ve společenském kontextu skupinových vztahů a institucí 
(tisku) – (Van Dijk 1998: 23). 
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organizace specifických postojů skupin.21 Teorie funkcí ideologie skupin a 

institucí v rámci společenské struktury spočívá v tom, že dominantní skupiny 

potřebují své ideologie jako teoretická východiska odporu, tzn. že ve své 

podstatě nejsou ideologie špatné nebo dobré, ale spíše více nebo méně 

efektivní v prosazování zájmů určitých skupin.22 Ideologie je nejvíce účinná, 

pokud není obsažena implicitně v textu, ale vchází do diskursu skrze 

předpoklady v jeho pozadí. Tím nutí toho, kdo text „utváří“, aby textualizoval 

svět určitým způsobem a zároveň nutí toho, kdo text interpretuje k tomu, aby 

ho interpretoval určitým způsobem. Jakmile v určité instituci (Berger - 

Luckmann 1999: 56 – 80) převládne nějaký druh diskursu a ten pak přestane 

být nahodilý, začne se jevit jako přirozený a legitimní. Tímto procesem 

naturalizací disurzivních typů (Fairclough 1992: 73 - 78) a vytvářením common 

sense se může zdát, že takové diskursy ztrácejí svou ideologickou povahu a 

začnou být vnímány jako neutrální, tedy stojící mimo mocenské zápasy. 

Diskurs jako ideologie konstituuje subjekty prostřednictvím vytváření 

subjektivních postavení“ (Fairclough 1992: 73 - 78)  - každý typ diskursu 

ustanovuje sobě vlastní „postavení pro subjekty“. Obecná skupina ideologií a 

specifická skupina postojů, které organizuje může být vyjádřena přímo 

v diskursu. Nazýváme je modely. (Van Dijk 1998: 26 – 27) Názorový diskurs, 

včetně tisku, je více specifický a nevyjadřuje pouze skupinové názory, ale také 

osobní znalost a názory o určitých lidech, událostech a situacích. Modely jsou 

velmi důležitá rozhraní mezi sociálním a osobním, mezi obecným a konkrétním 

a mezi sociální reprezentací a jejich nařízeními v diskursu a sociální 

každodenností. Na rozdíl od sociálních reprezentací jsou osobní, subjektivní a 

svázané s kontextem. Uvádějí, co jedinec ví a jak přemýšlí o určitých 

událostech a počítá s faktem, že takové události a akce jsou subjektivně 

interpretovány. Tímto způsobem modely vysvětlují, proč jsou interpretace 

                                        
21 Nemusí však nutně znamenat, že jsou ideologie a postoje ovlivněné ideologiemi shodné, ale 
mohou být koherentní ve vztahu se základními zájmy skupiny. Předpokládáme, že ideologie 
odrážejí základní kritéria (požadavky), které utvářejí sociální identitu a definují zájmy skupiny. 
22 Vzhledem k této obecné fci ideologií je pravdivé, že mnoho ideologií je vytvářeno k podpoře, 
legitimizaci nebo řízení konfliktů mezi skupinami, stejně tak jako vztahy moci a nadvlády 
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diskursu konstruktivní. Naše každodennost je těmito modely tvarována. 

Ideologie organizují specifické skupinové postoje a ty mohou být použity 

k formování osobních názorů reprezentovaných jako modely, které jsou 

vyjádřeny textem nebo mluvou. Analýzy mohou objevit nekonečnost variant 

vzorců chování, existujících jako „modely“. Kontextové modely  (Van Dijk 1998: 

26 – 27)  jsou velmi důležité v produkci a chápání diskursu. Zatímco modely 

událostí reprezentují to, co bylo sděleno, kontextové modely zásadně regulují, 

jak to bylo sděleno (variací textu nebo mluvy). Van Dijk definuje názory jako 

„hodnotící přesvědčení“, obsahující hodnotící koncepty v závislosti na 

hodnotách skupiny nebo kultury. Proti hodnotícím přesvědčením stavíme 

faktická přesvědčení. Obojí se může stát objektem nesouhlasu. Lidé „mají“ a 

sdílejí názory. Přesvědčení jsou získána společensky, konstruována, měněna a 

používána prostřednictvím diskursu. 
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VI. VÝBĚR A POPIS MATERIÁLŮ 
 
 

Archiv článků primární literatury jsem vybrala pečlivě na základě 

několika kritérií. Vyhledávala jsem články pod hesly „transsexualita“, 

„transsexuál“, „trans*“ a „změna pohlaví“ v archivech Národní knihovny, 

Městské knihovny, v elektronických databázích českých médií. Články jsem 

roztřídila na základě několika kritérií. Vybrala jsem delší články z důvodu větší 

obsažnosti. Kratší zprávy, které se objevily v denících jsem do primární 

literatury až na výjimky nezařazovala. Podobně jsem se rozhodla neanalyzovat 

články vycházející v tisku, který je na českém mediálním trhu spojován se 

senzacechtivostí, povrchností, neslušnosti či dokonce záměrnou falzifikací nebo 

lhaním. Jsou to média typu Blesk, Šíp, Aha! apod. Jedním z hlavních kritérií 

výběru byly takové zdroje, které jsou široce dostupné a podávají informace 

široké mase lidí. V konečném výběru jsem pro svoji práci vybrala archiv dvaceti 

dvou textů. I když jsem si vytyčila období od roku 1989 do roku 2005, 

nejranější texty, které odpovídají popsaným kritériím, se datují až od roku 

1993.  

 

Rozhodla jsem se věnovat médiím tištěným, které vyšly od roku 

1989, kdy byla zrušena cenzura a díky právu na svobodu slova se začalo 

otevírat mnoho témat, která byla do té doby tabuizována. S nástupem 

feministických skupin, upozorňujících na určité společenské, sociální i kulturní 

rozdílnosti na základě pohlavní odlišnosti a na stereotypnost pojímání pohlaví 

začala být „feministická“ témata otevírána české veřejnosti. Poslední článek je 

z roku 2005 a je omezen pouze dobou, kdy jsem celý archiv článků vyhledávala 

a třídila. O články, které vyšly před rokem 1989 jsem neměla zájem, protože 

zaměřuji analýzu na diskurs o transsexualitě v porevolučním období jako 
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 následku otevírání se společenských norem, tabu a změně způsobu myšlení.23 

Jsem si vědoma, že mnou vybraná tištěná média jsou jak periodičností tak 

způsobem prezentace témat i vnitřní strukturou velmi rozdílná. Docílila jsem 

tak toho, že výběr  textů je dostatečně heterogenní a pro samotnou analýzu 

vhodný, protože mi v této studii jde o obraz, který média o problematice 

transsexuality nastiňují. Širším záběrem médií je možné vytvořit komplexnější 

obraz této komunikované „reality“.  

 

VI.1 ROZDĚLENÍ TEXTŮ 
 

Jak jsem již výše zmínila, celkem pracuji s 23 články z následujících médií: 
 

� Deníky:  Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Večerník Praha, Právo 

� Týdeníky:  Týden, Katolický týdeník, Reflex, Mladý svět, Respekt,       

Příloha Moravskoslezského deníku 

� Měsíčníky:  Koktejl, Vesmír 

� Čtvrtletníky: Přítomnost, Ateliér 

� Magazíny:  HYPEmagazín 

 

Snažila jsem se hledat články s tématem transsexuality v ústředních 

českých tištěných médiích, ale nakonec jsem se vztáhla k jakýmkoli periodikům 

vydaným na území České republice ve vytyčeném časovém období. Rozhodla 

jsem se takto hlavně z důvodu nedostatku samostatných článků na téma TS 

jako takových. Je nutné podotknout, že jsem vynechala všechny články, týkající 

                                        
23Pro zjištění situace v předrevolučním období pro srovnání jsem navštívila Národní knihovnu, 
kde mi bylo řečeno, že archiv médií sice existuje, ale není řazen předmětově. Dle knihovnice je 
v podstatě nedohledatelné, zda-li se o transsexualitě v předrevolučním období psalo, protože 
se dělaly indexy z tisku pouze namátkově a z hlavních témat, které, dle jejího názoru, byly 
spíše politicko-propagačního zaměření. Na základě toho se domnívám, že publikování o 
problému transsexuality sice existovalo, ale pouze na úrovni odborné literatury. Dokládá to 
jednak, že existovala určitá cenzura slovníku (Foucault 1999: 27), „zakazující určitá slova“ (tzn. 
jiná preferující). Ale také nastiňování preferovaných témat a předmětů zájmů. Diskurs o 
transsexualitě byl diskursem mlčení – represivní hypotéza v ústředním mechanismu. (Foucault 
1999: 32) 
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se  jak „kauzy Burešová“ tak „kauzy Svobodová“ 24, kdy se na české mediální 

scéně na tato témata objevovalo mnoho krátkých zpráv, mediálních reakcí 

apod., a to hlavně v roce 2005. Také jsem nezařazovala recenze na literaturu, 

filmy či divadelní hry, které se TS dotýkají.  

Analyzované články jsem rozdělila do následujících sekcí: 

� Rozhovory (jedná se o rozhovory, které byly vedeny s transsexuálními 

jedinci či lékařem25) 

� Prezentace novináři (jedná se o články různých žánrů26) 

� Názory na problematiku TS (články, které byly řazeny v rubrikách Názory) 

� Sebeprezentace transsexuálních jedinců  

 

Archiv primární literatury jsem takto rozdělila na základě žánrů ve 

kterých byly články napsány, a pro lepší orientaci pri hledání témat, které se v 

těchto článcích nacházejí, a jež jsem vytyčila pro svoji práci jako okruh vhodný 

k analýze. V odborných periodikách se vyskytuje mnohem více článků na téma 

TS, ty jsem však také nezařazovala do svého archivu z důvodu, že mi šlo 

hlavně o média, která jsou snadněji dostupná veřejnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
24 V „kauze Burešová“ se jednalo o žádost o přijetí Jaroslavy Burešové (MtF) do armády. Její 
žádost byla odmítnuta, ačkoliv složila veškeré požadované testy. Kauza se týkala diskriminace 
transsexuálů/transsexuálek ze strany státu, respektive armády. „Kauza Svobodová“ se týkala 
Sandry Svobodové (MtF), která byla obviněna z podvodů, kdy vystupovala  v pozici 
samozvaného rozhodce. (těchto článků je nesrovnatelně méně než v případu Burešové). 
25 Takový rozhovor jsem našla pouze jeden. 
26 Podrobnější přiblížení níže. 
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VII. ANALÝZA MATERIÁLŮ 
 

VII.1 OBECNÁ ANALÝZA 
  

Na úvod bych chtěla upřesnit, v jakém významu používám pojem 

archiv. Nepoužívám jej zde ve foucaultovském významu, ale pouze jako pojem, 

který znamená souhrn písemností dokumentární povahy, který vznikl výběrem 

pro vědecké účely27. Oproti tomu Foucault nazývá archivem sumu systémů 

výpovědí, které současně vymezují pole, v němž se analýzy těchto diskursů 

pohybují. Popis archivu v Archeologii vědění je čistě strukturní a strategický.28  

 

Dle žánrů, roku vydání článků jsem vytvořila tabulku archivu 

primárních zdrojů, která umožňuje snadněji pohlédnout na četnost a výběr 

způsobů, jakými česká média informovala o problematice TS.  

 

Rok Rozhovory 
Prezentace 

novináři 
Názory Sebeprezentace Celkem 

1993 0 1 0 0 1 

1994 0 1 0 0 1 

1995 0 0 0 0 0 

1996 0 1 0 0 1 

1997 1 0 0 0 1 

1998 0 1 0 0 1 

1999 0 1 0 0 1 

2000 1 0 2 0 3 

2001 1 2 0 0 3 

2002 1 2 0 0 3 

2003 0 0 0 1 1 

2004 0 1 2 0 3 

2005 0 3 0 0 3 

CELKEM 4 13 4 1 22 

Tabulka 1:  Archiv článků dle roku publikování a žánrů  
 

                                        
27 Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 1995, str. 70. 
28 Podle něj je archiv „zákon toho, co může být řečeno, systém, který vládne vyjevování 
výpovědí jakožto jednotlivých událostí“ (Foucault 1981: 187). Podle něj archiv tedy nelze 
omezovat na archivní aparáty institucí. Každý takový „archiv“ je dle Foucaulta podřízen dalšímu 
mechanismu „diskursivní policie“ (Foucault 1974: 25). 
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Co z tabulky vyplývá? Jak je na první pohled patrné, problematika TS 

nepatří zrovna mezi častá témata článků. Zajímavým ukazatelem je, že se 

v médiích objevuje více článků od roku 2000 a v letech 2004 a 2005 se 

objevuje nejvíce článků. Do té doby se objevovaly články v médiích spíše 

sporadicky. Z celkového počtu článků vidíme, že bezkonkurenčně nejvíce 

článků bylo tématicky věnováno prezentaci tématu TS novináři. Následují 

rozhovory (s transsexuály či lékaři) a názory na problematiku TS. Pouze jeden 

článek byl věnován kategorii sebeprezentace. Článek je napsán 

transsexuálem29 - novinářem.  

 

Všechny články se týkají několika stabilních okruhů: 

1. Identita transsexuála/ky před přeměnou. Jeho/její snaha zařadit se do 

binárně nastavené společnosti dle pohlaví a splynout tak s okolím. 

Tématem bylo jeho/její transdětsví, dospívání a dospělost a různící se 

pohled na vlastní identitu na základě těchto životních fází. Depresivní 

stavy z odmítavého přijetí společností. Pokusy o sebevraždu. 

2. Coming out. Důsledky a následky coming outu v rámci rodiny, 

zaměstnání, okruhu přátel a okolí. Co k tomu transsexuála/ku vedlo a 

jaké jsou pocity „zveřejnění“.  

3. Identita transsexuála/ky po přeměně. Tématem je život ve „druhém 

těle“. Jaké jsou spatřovány změny v chování? Neboli modely chování a 

role na základě pohlaví. Poznatky z kontaktu s pohlavím, kterým byli/y 

fyzicky dříve. Genderové sebeurčení. 

4. Vztahy mezi lékaři a klienty, respektive zacházení lékařů s klienty, kteří 

procházejí obdobím svého života při změně pohlaví (toto období je 

v naprosté většině popisováno jak samotnými transsexuály/ami, tak 

autory článků jako traumatické). Zájem o pocity po operaci a zda 

operace splnila očekávání. 

                                        
29 Dle některých samotných transsexuálů je transsexuál pouze do doby před operačním 
zákrokem. Po operačním zákroku se již za transsexuální neoznačuje, protože má pohlaví, 
přijímá roli i genderovou identitu na základě svého „nového“ pohlaví.  
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5. Procesy, které legalizují transsexuála/ku v jeho nové identitě ve vztahu 

ke státu, tedy vyřizování nových dokladů apod. Utváření kategorií 

normativity pohlaví, které je rozpoznatelné v rámci legislativy. 

6. Rodinný život. Partneři/partnerky a sexuální život.  

7. Tělo a jeho podoba. Operované pohlavní orgány a jejich funkčnost.  

 

Jak jsem již zmínila výše, nejvíce prostoru bylo věnováno 

transsexualitě z pohledu novinářů, resp. autorů článků. Těchto článků je 

třináct. Jedná se o články, které je možné dále rozdělit do 4 kategorií: 

informační, antropologické, life-stylové a narativní.  

 

Informační články jsou interdiskursivní (ve Faircloughově významu, 

Hoffmanová 1997: 36). Pro doplnění informací pro čtenáře se zde objevují jak 

názory lékařů, tak hlasy samotných transsexuálů/ek. Mají charakter 

seznamovací, tedy se snahou seznámit čtenáře s problematikou TS. V kategorii 

antropologických článků se vyskytuje pouze jeden článek a ten seznamuje 

čtenáře s jevem transsexuality v Indii, kde jsou tito lidé nazýváni Hidžrami a 

jedná se o tradiční kulturně-společenské usazení této kasty v rámci 

hierarchického řádu celé indické společnosti. Tři life-stylové články na téma TS 

se objevují v umělecky zaměřených periodikách nebo přímo v life-stylových 

magazínech. Zde je transsexualita pojímána jako módní a umělecká záležitost a 

prezentována jako revoluční vzdor umělců proti stereotypnosti a fádnosti 

udržované ve společnosti. Také se zde objevují známé transsexuální osobnosti, 

nebo takové, které veřejně vyjadřují svoji nejasnou genderovou identifikaci 

(umělci, zpěváci apod.) Narativní články jsou psány na základě osobních 

setkání s transsexuály/ami a popisují jejich životní osudy. Jsou obvyklé zvláště 

v „čerstvě“ porevolučním období a přinášejí velmi stručné a obecné informace 

o problematice TS.   

   

Samotným rozhovorům byly věnovány pouze čtyři články. Jeden 

z rozhovorů je zachycením dialogu mezi MtF a FtM mezi sebou navzájem, 
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jeden rozhovor je veden autorem článku s MtF a FtM, další rozhovor pak pouze 

s MtF a poslední rozhovor je rozhovorem autora článku s lékařkou. Hlavními 

společnými tématy zde jsou: coming out, pocity nezařazenosti vedoucí 

k sebevraždě, snahy zapadnout do „normativního“ způsobu života (tzn. 

heterosexuální vztah před přeměnou, rodičovství apod.), reakce rodičů a okolí, 

vnímání rozdílných rolí žen a mužů a jejich působení na samotné transsexuály. 

Rozhovor mezi MtF a FtM – Dialog mužy s ženem - je autorizován Kateřinou 

Jonášovou, pracovnicí Sociologického ústavu, která se problematice TS 

soustavně věnuje. Článek Jinotělci je veden autorem článku se dvěma 

transsexuály, přičemž se snaží podchytit již výše zmíněná témata. Poslední – 

Život je změna – je rozhovorem dvou přátel a spolužáků z vysoké školy, Milana 

Tesaře s Terezou Spencerovou (tento rozhovor budu analyzovat v další 

podkapitole).  Ráda bych na tomto místě upozornila, že se nedomnívám, že 

rozhovory nechávají transsexuální subjekty plně promluvit, autor článků určuje 

dle předem připraveného schématu, o čem se bude hovořit a také určuje, co 

bude v závěrečné fázi vytištěno. Pouze jeden článek ve veřejně dostupných 

médiích (rozuměj ne odborných) je plně věnován rozhovoru s lékařkou, 

v tomto případě s MUDr. Hajnovou. Zabývá se tématy jako např. výběr klientů 

pro operaci, hormonální léčba klientů, zařazení do každodenního života po 

operaci, důvody k návštěvě sexuologa apod. (I když zde používám vztahové 

spojení lékař – klient, v tomto rozhovoru se objevuje spojení lékař – pacient.)  

 

Názory na transsexualitu jsem vyhledala a zařadila celkem čtyři. 

Pouze jeden je od odbornice MUDr. Hany Fifkové a jako jediný nazírá TS jako 

„přirozenou“ záležitost, která by měla být v tomto smyslu také tak chápana. Je 

však vytištěna v MfD v rámci „kauzy Burešová“ (viz. pozn. 25). K problematice 

jako takové obecně se vztahuje pouze na základě této kauzy. Druhý je také 

z MfD a je vydán ve stejný den a ve stejné rubrice. Je také reakcí na „kauzu 

Burešová“ a stojí v opozici k MUDr. Fifkové. Dalším zařazeným článkem jsou 

názorové reakce na rozhovor vyšlý v Reflexu č. 28 z roku 2000 s Terezou 

Spencerovou Změna je život. Zde se nachází vyjádření k některým tématům 
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z rozhovoru od Kateřiny Lhotské (MtF), dále krátké vyjádření podpory Tereze 

Spencerové a následuje vyjádření MUDr. Radima Uzla a odpověď Terezy 

Spencerové na názor výše zmiňovaného MUDr. Radima Uzla (tyto názory 

analyzuji v další podkapitole). Posledním článek je z Katolických novin 

s názvem Změna pohlaví, kde se vyjadřuje ThDr. Josef Dolista SBD. Hlavním 

argumentem je, že, cituji: „počet pacientů s tímto psychosomatickým 

problémem nebo jinde zmiňovanou ´patologickou záležitosti´ narůstá pod 

vlivem prostředí a psychickou labilitou mladých lidí, protože chybějí výchovné 

modely zdravého mužství pro muže a zdravého ženství pro dívky, dále 

dekadentní móda a ekonomické zájmy.“ (Katolický týdeník 12: 2000: 3) 

Odmítavý postoj církve k vysvěcení FtM na kněze či přiznání církevních sňatků 

je viděn v tom, že „změna se neuskutečňuje „podstatně“, ale jen 

fenomenologicky“. (Katolický týdeník 12 (2000): 3) 

 

Sebereprezentaci (tedy články napsané samotnými transsexuály/ami) 

jsem našla pouze jednu a to Tranďáci na konci cesty?. Je napsán Terezou 

Spencerovou a zabývá se návrhem zákona o zdravotní péči § 37, který měl 

pozměnit, dle T. Spencerové k horšímu, podmínky pro operativní změnu 

pohlaví.  

 

Společným znakem článků je, že transsexuálové/ky, kteří v nich 

figurují, učinili „coming out“. Ale v některých případech se jedná o „úplný“, 

coming out, tedy že bylo zveřejněno jejich jméno i fotografie či pouze jedno 

z toho. Nebo o „neúplný“ coming out, kdy pouze zveřejnili své dojmy a pocity, 

bez odkazu na jméno či jiné informace. Domnívám se, že se asi není možno 

dopátrat ve veřejném médiu po těch, kteří svůj coming out neučinili. 
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VII.2 ANALÝZA VYBRANÝCH ČLÁNKŮ 
 

Prvním článkem z výběru je rozhovor Život je změna (Reflex 

28/2000: 19 – 21, příloha č. 1) vedený Milanem Tesařem s Terezou 

Spencerovou. Rozhovor obsahuje otázky, které přímo nereagují na odpovědi 

Terezy Spencerové. O několik týdnů na to byly vytištěny v sekci Bumerang, 

názory čtenářů Reflexu na tento rozhovor (Reflex 33/2000: 22 – 23, příloha č. 

2). Tyto dva články se mi zdály jako vhodný materiál, a to z toho důvodu, že 

umožňují sledovat linku problematiky ve své posloupnosti a zároveň se 

v různých žánrech vyskytuje jedno hlavní téma. Tedy Tereza Spencerová a její 

„autentický“ pohled na život transsexuála/ky. V archivu vybraných článků je 

tento komplex textů jediným případem, kdy se o problematice transsexuality 

vypovídá v časové posloupnosti a zároveň umožňuje vyjádření hned několika 

názorových spekter. Zároveň se tímto výběrem rozšiřuje i homogenita textů a 

to proto, že mezi názory čtenářů se objevuje kritika některých výroků Terezy 

Spencerové ze strany další transsexuálky Kateřiny Lhotské, ale také ze strany 

lékařské obce v dopise od MUDr. Radima Uzla. Sekce Bumerang je uzavřena 

dopisem Terezy Spencerové MUDr. Radimu Uzlovi. Jako poslední, tedy třetí, 

článek jsem vybrala rozhovor s MUDr. Růženou Hajnovou z časopisu Týden. 

Rozhovor se jmenuje Kouzelnice s pohlavími. Sexuoložka Růžena Hajnová 

pomohla změnit identitu dvěma stovkám osob (Týden 14/2001: 44 – 47, 

příloha č. 3). Rozhovor je interaktivní, autorka rozhovoru reaguje na odpovědi 

MUDr. Hajnové. V používání termínů a vystižení celkového diskursu TS je 

patrné, že je ideologicky zatížen medicínským diskursem. Měla jsem k tomu 

hned několik důvodů. Prvním je fakt, že se v celém archivu objevuje pouze 

jeden rozhovor s odborníkem z oboru medicíny, dále fakt, že všechny tři články 

mají společná témata. Nemohu opomenout ani to, že jak Tereza Spencerová, 

tak Růžena Hajnová o sobě navzájem v článcích (ať již explicitně nebo 

implicitně) hovoří. Výběrem textů také směřuji k tomu, že mám snahu nechat 

„promluvit“ všechny zainteresované strany. Přítomností dvou lékařů a dvou 

transsexuálních subjektů je možné podívat se na dva různé přístupy 
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k vlastnímu sebepojetí transsexuality, tak strategie pojetí transsexuality v rámci 

medicínského nastavení (jak uvidíme níže, liší se spíše sebepojetí 

transsexuálních subjektů). V analýze se však budu odkazovat i k jiným 

článkům, které v této práci detailně neanalyzuji. 

 

Považuji za důležité na tomto místě popsat úvodní odstavce, které 

jsou umístěny na začátku textů. Obecně je úkolem takového úvodu uvést 

čtenáře do problematiky článku, který následuje a ve většině případů je odlišen 

jiným použitím fontu i velikosti písma. V úvodním (zvýrazněném) sloupku 

k rozhovoru s Terezou Spencerovou autor rozhovoru dává najevo, že se 

s Terezou Spencerovou zná a že „ten chlupatej kluk, se kterým jsem chodil 

kalit a za holkama, má najednou prsa“. (Reflex 28/2000: 19) Touto 

charakteristikou je popsána operativní změna MtF. Autor článku tím ve své 

podstatě implikuje, že „chlupatej kluk má najednou prsa“. Identita Terezy 

zůstává jaksi nevyřčená (skrytá). Z celého úvodníku vyplývá, že se autor 

rozhovoru s Terezou Spencerovou zná již dlouho (familiarita vybraných slov), 

ale také to, že mu transsexualita Spencerové byla utajena. V úvodním 

(zvýrazněném) odstavci k rozhovoru s MUDr. Růženou Hajnovou jsou obsaženy 

informace o „léčbě transsexuality“, „mrzačení´zdravého těla´“ a „platbě ze 

všeobecného pojištění“. Užité jazykové prostředky z hlediska epistemické 

modality prozrazují, že lékařka se považuje za autoritu a je si jistá svými 

výroky30. Tento úvodník k rozhovoru rozebírám v tématických celcích níže. 

K sekci Bumerang žádný úvod použit nebyl. 

 

V rámci genderových stereotypů a jejich pojímání ve vztahu 

k transsexualitě jsem si položila základní otázky, jejichž diskursivní politiku 

budu níže zkoumat na základě vybraných článků.  Témata otázek jsou 

následující: 

 

                                        
30 Pod kategorií epistemické modality mohou být různé projevy, od jistoty přes domněnky 
apod.  



 
 

51 

• Jak je utvářen diskurs transsexuality? Existuje v diskursu transsexuality 

prostor pro subjekt nebo existuje pouze patologizace jevu? 

• Jak je diskursivně utvářeno sebepojetí transsexuálů/ek? 

• Diskurs o těle, diskursivní konstruování transsexuálního těla. Operace 

„zdravého těla“.  

• Jaké konstrukce mužství a ženství se v diskursu transsexuality objevují?  

Bipolární vnímání pohlaví lékaři a transsexuály/kami. Jejich pohled na 

otázku transgenderu. 

 

Jak je utvářen diskurs transsexuality? Existuje v diskursu 

transsexuality prostor pro subjekt nebo existuje pouze patologizace jevu? 

 

Diskurs TS je ve své podstatě interidiskursivní, tzn., že se v něm 

prolíná více než jeden diskurs. V první řadě se jedná o diskurs medicínský31, 

který se dále odkazuje na diskurs psychologizující. TS je zde řazena mezi 

patologické jevy. Je nazývána „poruchou“, „sexuální deviací“ nebo například 

„diagnózou“. Pokud je TS označována pojmem „porucha“, neznamená to, že jí 

je, ale spíše to, že se na takovém termínu a zařazení shodl velký počet poradců 

a odborníků v mnoha zemích jako na rozumném základu klasifikace 

psychických poruch. Základním kritériem, kdy určitá vlastnost je považována za 

poruchu je ve většině případů spojená s pocitem tísně nebo narušením funkce. 

Jde o otázku prvořadě psychologickou se sociologickým a politickým 

kontextem, a až následně o otázku biomedicínskou. Přiřazením role 

„nemocného“ mívá podstatné dopady na status osoby (právo na léčbu, soucit a 

podporu, úlevy od obvyklých nároků a povinností, ale také izolace, povinnost 

podrobit se mocenské interpretaci a léčbě, někdy též snížení společenské 

vážnosti, omezení osobních práv a vyřazení z diskuse.) Samotný název 

„transsexualita“ je medicínsky konstruován a má svoji historii v rámci vývoje 

sexuologie.32 Tuto „poruchu identity“ je možno v rámci medicínského diskursu 

                                        
31 všechna zvýraznění v textu učinila autorka této práce 
32 viz. kapitola IV.6. 



 
 

52 

pomocí lékařského zákroku „léčit“. Medicína, resp. lékaři mají právo veta při 

rozhodování o souhlasu či nesouhlasu k operacím. Jsou legalizovanou 

autoritou, která je oprávněna na základě svého expertního vědění tato 

rozhodnutí činit. Pozitivním rozhodnutím lékaře a odborné lékařské komise je 

operace hrazena ze všeobecného pojištění (v rozhovoru s MUDr. Hajnovou je 

tato informace obsažena hned na několika místech). Za rozhodnutími lékařské 

obce tedy stojí stát, který umožňuje tyto operace provádět a hrazením těchto 

operací je legalizuje (resp. činí přijatelnými). Medicínský diskurs si vůči TS 

oponuje autoritářský přístup, vytváří si vlastní kategorii „pravdy“ na jejímž 

základě rozhoduje o transsexuálních subjektech. Aplikováním této „pravdy“ 

musí být transsexuální subjekt „zpracován“, resp. „vyléčen“ a zařazen do 

společnosti tak, aby „nevyčníval“.  

 

Dle textů vyplývá, že medicínský diskurs vytváří autoritu 

k uchopování jevu transsexuality a je primárním jazykem k uchopení vlastního 

sebepojetí jevu transsexuality.  Jak ukáži později u výroků Kateřiny Lhotské, 

sám subjekt používá medicínské termíny k uchopení a pojmenování své 

existence.33 Medicínský diskurs nevytváří pouze terminologické uchopení tohoto 

jevu, ale zároveň vystupuje i jako autorita v jednání s transsexuály/ami. Když 

se totiž rozhodnou pro změnu pohlaví či se snaží vyhledat pomoc, v naprosté 

většině se dostávají právě do rukou odborníků z medicínského oboru. Na 

těchto odbornících závisí, zda transsexuální subjekty podstoupí operativní 

změnu. O operativní změně rozhoduje jak sexuolog, který je s klientem ve 

stálém kontaktu (viz. rozhovor s Hajnovou: „Lékař má povinnost pacienta 

vyšetřit  a sdělit mu, oč se v jeho případě jedná a jaké jsou možnosti řešení“ 

[…] „diagnózu určíme my“) (Hajnová, Týden 14/2001: 45), tak následně 

komise odborníků, která ne/připustí transsexuální subjekt k operaci. Rozhodují 

tedy o tom, zda si může transsexuální člověk nechat upravit své vlastní tělo. 

Jak jsem se zmiňovala výše, musí se takový člověk v medicínském diskursu 

                                        
33 viz. str. 57  
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kategorizovat jako „nemocný“ a je operací následně „léčen“34. Posouzení, zda 

je TS poruchou zdraví, závisí na tom, ve vztahu k jaké definici nemoci či zdraví 

je odpověď žádána. 

 

Lékařská obec však není v názorech na vyšetření, operativní změny 

pohlaví a transsexualitu jako takovou úplně jednotná. Příkladem jsou hlavní 

české sexuologické pracoviště, která se nacházejí v Praze (MUDr. Fifková) a 

v Brně (MUDr. Hajnová). Brněnskému pracovišti je vytýkáno (např. Tereza 

Spencerová se o tomto pracovišti v rozhovoru zmiňuje), že tělesná vyšetření, 

která jsou prováděna k určení pravé „diagnózy“ jsou pro transsexuální subjekty 

traumatizující a dehumanizující.  K tomu se vyjadřuje MUDr. Hajnová: „V Praze 

existuje trend jednoho pracoviště pacienty tělesně nevyšetřovat, 

netraumatizovat. Vystupovat na rovině klient a já jako lékař splním klientovu 

zakázku. To je zavádějící a odporuje to základním medicínským kritériím.“ 

(Týden 14/2001: 46) Tato věta vystihuje základní rozpor mezi pražským a 

brněnským sexuologickým oddělením. Zatímco brněnské oddělení je nastaveno 

na dichotomii lékař – pacient – schválení (viz. Hajnová: „[…] k přeměně pohlaví 

a jména stačí, když já jako přednosta oddělení napíšu, že je k tomu dán 

důvod“). (Týden 14/2001: 46) Pražské oddělení je nastaveno na dichotomii 

lékař – klient  - „zakázka“. Tento přístup je hodnocen samotnými 

transsexuálními subjekty jako pozitivní.) Na výše zmíněném citátu je také 

zajímavé to, že ve snaze popsat činnost pražského oddělení zaznívá menší 

náznak přiznání, že si je Hajnová vědoma toho, že může své „pacienty“ 

traumatizovat.35 Průběh vyšetřování popisuje pojmy jako „základní pozorování“ 

či „objektivace údajů“. Tato lékařka se celkově staví do role autority, která má 

                                        
34 To, zda subjekt přistupuje na jakousi hru, ve které „vyhrává“ operaci tím, že přesvědčí 
lékaře, že operaci potřebuje na základě jejich vlastních hledisek a přístupů, je téma stručně 
řešené v kapitole o konstruování jevu TS. I když tuto práci zaměřuji spíše na subjekt 
diskursivně utvářený medicínským diskursem, ráda bych zmínila, že nemusí být a není 
pravidlem, že transsexuální (zde spíše transgenderové) subjekty jsou vždy „oběťmi“ medicíny. 
Je totiž možné pohybovat se ve vymezených mantinelech medicínské diagnostiky transsexuality 
a tím dosáhnout operace pohlaví. 
35 Nepřímo toto však popírá MUDr. Radim Uzel, který ve svém příspěvku tvrdí, že neexistuje 
lékař, který by chtěl transsexuály týrat. 



 
 

54 

k celé problematice co říci. Zdůrazňováním slova „já“ v kontextu „rozhoduji“, 

„poznám“, „rozpoznám“, „vím“ a podobně, jako například: „Ale já musím vědět, 

nakolik je medicína schopna přivést jej k vytouženému pohlaví. A mojí 

povinností lékaře je říci: Ale počítejte s tím, že budete nápadný v tomto a 

v tomto pohledu“ (Týden 14/2001: 46) svůj autoritativní postoj jenom 

zdůrazňuje. 

 

K patologickému pohledu na transsexualitu z lékařského hlediska 

napomáhá i obecné přesvědčení, že transsexuálové jsou duševně nemocní lidé. 

Tereza Spencerová prohlásila, že po jejím coming outu si „pár lidí řeklo, že 

jsem úchyl.“ Pokud jedinec projevuje svoji identitu jinak, než jak je ve 

společnosti vnímáno za „normální“, získává nálepku deviantního chování. 

V jedné větě Tereza Spencerová podotýká: „Ne, jde mi o to, aby společnost 

tyhle lidi přesunula ze škatulky úchyl do škatulky člověk.“ (Reflex 28/2000: 21) 

V tomto ohledu do diskursu transsexuality proniká psychologizující diskurs, 

který se odvrací od čistě biologické povahy problematiky. V rozhovoru 

s Terezou Spencerovou se novinář ptá: „Četl jsem, že transsexualita je 

synonymem sebevraždy. Není to přehnané? (Reflex 28/2000: 19) Tereza 

Spencerová odpovídá, že ti, kteří přiznali svoji „orientaci“ byli vyhozeni 

z domova, skončili na ulici nebo byli zbiti. (Reflex 28/2000: 19) Společensky je 

TS totiž přijímána problematicky a tento konflikt je řešen útoky proti 

transsexuálům/kám, kteří učinili tzv. coming out. Výroky o psychické labilitě 

transsexuálů, které jsou jejich častými charakteristikami jsou pouze 

generalizující. „Obecně bych pak v tomto smyslu důrazně protestovala proti 

výrokům o psychické labilitě transsexuálních lidí jako o jejich trvalé 

charakteristice.“ (Fifková, LN 273/2004: A/6) Sebevraždy (či pokusy o 

sebevraždu) jsou v komunitě transsexuálů častým jevem z toho důvodu, že 

společenské nastavení a konfliktní řešení styku s transsexualitou způsobují 

negativní reakce a „vyhnání“ transsexuálního jedince na okraj společnosti. 

„Proces přeměny pohlaví pak přináší v drtivé většině případů ústup psychických 

potíží, stabilizaci a dobrou duševní kondici.“ (Fifková, LN 273/2004: A/6) 
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Hajnová například tvrdí, že „máme-li být vyrovnaní, musí být naše duše a tělo 

v souladu, což u TS není“. (Týden 14/2001: 45) Znamená to snad, že pouze je-

li naše duše v souladu s tělem, budeme vyrovnaní? Psychická zátěž, která je 

kladena na transsexuální subjekt ze strany rodiny, okolí a společnosti a 

skrývání se způsobuje, že jako takový zůstává sám, opuštěn, i když mezi 

mnoha dalšími. Nevyrovnanost je způsobena zpochybňováním jeho/její identity 

v každodenním životě. Konstrukt o psychické labilitě transsexuálů/ek je 

podporován jejich celospolečenským odmítáním. Kruh se uzavírá.  

 

Jedním z diskursů, které se také v článcích objevují je diskurs 

právní, který má své určité legalizační nástroje, jimiž činí transsexualitu 

legitimní. Jedinci, kteří mají operativně změněné pohlaví (v článcích není 

řešeno, jak je to s jedinci, kteří k operaci nedostali svolení) dostávají nový 

občanský průkaz, rodné číslo a jsou jim vystaveny např. nové studijní diplomy. 

Kritizovanou stránkou „zlegalizování“ transsexuálního subjektu, která je řešena 

ještě před operativním zásahem, je podmínka rozvodu a zřeknutí se 

rodičovských práv na děti. Tyto dvě podmínky jsou Terezou Spencerovou (a 

jistě dalšími) napadány jako zásahy do základních práv člověka. Po splnění 

všech těchto podmínek získává transsexuál/ka novou legislativní identitu. 

„Třetina transsexuálů jde k operaci jenom proto, aby dosáhli občanky.“ 

(Spencerová, Koktejl, Jaro: 2002) Subjekt je čitelný pouze tehdy, je-li zařazen 

v homogenní společnosti, jejíž právnický řád rozlišuje (a tak činí existujícími) 

pouze kategorie „muž“ a „žena“. Nerozeznává a nelegalizuje žádné jiné 

kategorie.  

 

Z článků také jasně vyplývá rozdělení na MY a ONI. To znamená, že 

Hajnová hovořila o NÁS lékařích, kteří činíme rozhodnutí a snažíme se 

transsexuálním subjektům pomoci, a Tereza Spencerová i Kateřina Lhotská 

hovořily o NÁS jménem transsexuální komunity (pojmem Milana Tesaře – 

transkomunity). Na takovéto rozdělení a utváření dvou skupin upozorňuje  
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T. v. Dijk ve své teorii ideologie (viz. kap. V. 3.) jako na základní ukazatel 

každé (médii) produkované ideologie. 

 

Jak je utvářen diskurs sebepojetí transsexuality? 
 

Primární skupinou každého jedince je rodina. Diskurs sebepojetí 

transsexuality je primárně vytvářen diskursem o rodině. Celkové nastavení 

společnosti na binární systém, který je určován vzhledem, chováním a dalšími 

aspekty, neumožňují transsexuálnímu dítěti učinit „coming out“, i když cítí, že 

je odlišné od většiny svých vrstevníků. V rozhovoru s Terezou Spencerovou je 

zmínka o tom, že jako dítě ji příbuzní objevili v ženských šatech, za což se ji 

vysmáli a ponížili ji. Tato zkušenost vedla k sebezapření vlastní identity a 

snahám o „normální“ chování před okolím. Tyto snahy o normalitu (např. 

svatba, děti) provázejí také další transsexuály/ky. Jak tvrdí Spencerová: „Tehdy 

jsem ještě o operaci nepřemýšlela a svatba byla poslední snaha o normalitu. 

Doktoři v sexuologickém ústavu ji živili tím, že mi pořád namlouvali, že to po 

třicítce přejde.“ (Reflex 28/2000: 20)36 Transsexuálové jsou nuceni hrát role, 

které jsou vyčerpávající, aby nebudili pozornost a negativní reakce 

narušováním společensky nazíraných binárních pohlavních rozdělení a identit. 

„Prostě máš mozek A a tělo B, což k sobě, i když se můžeš stokrát namlouvat 

opak, nepasuje. Po určité době začne být mozek unavený, protože jsi pořád ve 

střehu. Nepřetržitě hraješ roli a to k smrti vyčerpává. Je to asi stejně, jako když 

špión pořád dává bacha, aby ho neodhalili.“ (Spencerová, Reflex 28/2000: 20) 

Diskurs rodiny utváří transsexualitu i po operativní změně pohlaví. Musí totiž 

řešit své partnerské vztahy a vztahy s rodiči.  

 

Diskurs medicínský zasahuje do sebepojetí transsexuála/ky 

v momentě, kdy se transsexuální subjekt snaží získat pomoc od lékařů. 

Otázkou zůstává, zda se začne přizpůsobovat medicínské definici transsexuality 

                                        
36 Takto společensky vynucené chování se musí po coming outu právnicky anulovat (rozvod, 
zřeknutí se dítěte). 
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a začne používat medicínskou terminologii k popsání svého vlastního stavu. 

Např. Kateřina Lhotská říká, že ji zaujal příběh Terezy a její životní zkušenosti 

s touto „diagnózou“ nebo že ji operace pomohla odstranit její „postižení“. Jak 

Spencerová v rozhovoru tak Lhotská kritizují přístup medicínského utváření 

transsexuality a kategorie jako takové, protože se ji zdá v dnešní době již 

nevyhovující.  

 

Pojem transsexuál/ka pak Tereza Spencerová sebeironicky přeznačila 

na „tranďák“, proti čemuž se ozvala Kateřina Lhotská, která poznamenává, že 

sice nesouhlasí přímo s názvem transsexuál, protože ona se cítila být ženou již 

od narození, ale slovo „tranďák“ pro ni není lepším řešením. Píše, že pro ni 

osobně je lepší název „jinotělec“ (oproti „stejnotělec“). Tento zvolený pojem 

odkazuje k tělu (diskurs těla viz. níže), protože jinak by mohla třeba použít 

výraz „jinodušec“. Pro ni ale tento pojem platí pouze do stádia přeměny, 

protože po operativní změně pohlaví se definuje již jako žena:  

 

Označení naší menšiny jako transsexuálové se mi moc nelíbí, i když chápu, že 

nějak nás ostatní označovat musí. Já jsem se nikdy za transsexuála nepovažovala, 

vždy jsem byla hlavně ženou. Při hovorovém označení „tranďák“ mi pak začíná 

běhat mráz po zádech. Vymyslela jsem si proto své vlastní označení. Pro 

transsexuála před operací jinotělec a pro transsexuála po operaci a pro všechny 

ostatní lidi stejnotělec. (Reflex 33/2000: 22)  

 

Ještě ostřejší kritika s velmi ironickým, vulgárním a emocionálním 

zabarvením směřovala Tereze Spencerové od MUDr. Radima Uzla, který přímo 

napsal, že když se (Tereza) nepodařila jako ženská, tak ať je aspoň dobrou 

novinářkou a používá spisovný tvar slova transsexuál. (Reflex 33/2000: 22) 

Tímto citátem napadá to, že se Spencerová vymyká kategorii „žena“ a její 

rozhodnutí řadit se „mimo“ je nazýváno slovy „nepodařená ženská“.  
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Spencerová reaguje:  

 

Upřímně mě potěšila Vaše snaha poukázat na mé „vadné“ názory ohledně toho, kým 

mám správně být, jak se mám správně cítit, jak se mám správně chovat, co mám 

správně říkat, s kým mám správně spát, jak mám správně hovořit o svých tělesných 

partiích, a bez zajímavosti určitě není ani rada, abych se vyhýbala záměně translidí 

za tranzistoráky. Bohužel, vypovídá to spíš o povaze Vaší činnosti v komisi před 

třiceti lety než o mé transsexualitě. (Reflex 28/2000: 23) 

 

Diskurs o těle, diskursivní konstruování transsexuálního těla. 
Operace „zdravého těla“. 

 

Otázka těla je v případě transsexuality velmi důležitým aspektem. 

Tělo je natolik důležité, že transsexuálové podstupují chirurgické zákroky, aby 

sloučili fyzický vzhled s vlastní identitou. Neznamená to však, že všichni 

transsexuálové/ky chtějí podstoupit operativní změnu pohlaví. Existuje totiž 

široká variabilita možností být transgenderovou identitou, kdy operace těla není 

podmínkou pojímání autentické identity. Propojením konfliktu  „duše a těla“ a 

jeho účastí na vytváření diskursu o transsexualitě je dán zastřešením 

transgenderu transsexualitou a ne naopak. „Tělo“ je dostupné pouze ve 

společensky definovaných parametrech normality.  

 

Z článků vyplývá, že pro transsexuály jsou důležité hlavně primární 

pohlavní znaky, to znamená změna pohlaví a odstranění či plastika prsů. 

Lhotská volí skrze své tělo cestu konformity, kdy nepřijímá pouze ženské tělo, 

ale i ženskou genderovou roli. Naopak Spencerová svým pojetím těla, 

propojeného s její genderovou identifikací (viz. níže) otevírá možnost 

nahlédnutí za bipolárně srozumitelný systém, ale zároveň také možnosti jeho 

nabourávání.  

 

MUDr. Hajnová tělo transsexuálního subjektu naopak přeměřuje 

kategoriemi jako „věrohodný muž“, „věrohodná žena“ či „žena hromotluk“. 

Tyto termíny dokládají, že pro ni je „věrohodnost“ dána pouze fyzicky. Přitom 
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je použitím slova „věrohodný/á“ spíše odkazováno k důvěryhodnosti ve smyslu 

povahové vlastnosti, která s fyzickým vzhledem nemá nic společného. Jedná se 

o kategorii, která má fungovat pro společnost, jež má „přijmout“ jedince (uvěřit 

jedinci), který se má „chtít zařadit“. Pouze tito jedinci jsou pro Hajnovou 

dostatečně „přesvědčiví“. Dle jejích slov je fyzické tělo jasně dané společensky, 

to znamená, že:  

 

Když jsem se na něj podívala, jenom mně zatrnulo. Proboha, jak ten člověk v nové roli 

bude vypadat? Pleš, výrazná brada, asymetrický nos. Ale když jsme skládali mozaiku 

dohromady, bylo jasné, že jde o transsexualismus. Poradili jsme mu, že by bylo nejlepší 

začít s plastikami obličeje a transplantací vlasů – a to si ten člověk samozřejmě platí. Pak 

jsme tam trošičku, na podporu růstu vlasů, nasadili ženské hormony. A ejhle, najednou 

vám vykvetl jiný člověk! Vykvetla vám žena středního věku, žádná krasavice, ale tu ženu 

tam najdete. (Hajnová, Týden 14/2001: 47) 

 

nebo: 

 

Když vidíte, že jedinec má široká ramena, úzké boky, trojúhelník typický pro muže je tam 

vytvořen. A přestože jsou tam ženská prsa a genitál, nastavení nohou a rukou odpovídá 

mužskému. A zase opačně najdete muže, který má krásnou figuru ženského tvaru 

„přesýpacích hodin“, vše je křehké a jemné…(Hajnová, Týden 14/2001: 46) 

 

Právě tyto praktiky přeměřování těla jsou velmi kritizovány a také Tereza 

Spencerová se o nich v rozhovoru zmiňuje. Sama MUDr. Hajnová neskrývá, že 

za touto praktikou je snaha o zařazení jedince do společnosti, aby takový 

jedinec nevyčníval. Ale kolik žen nemá figuru ženského tvaru „přesýpacích 

hodin“ a kolik mužů „trojúhelník typický pro muže“? Nabízí se otázka, zda za 

rozhodnutím činit takové vyšetření nestojí jenom snahy normalizovat, 

„rozpustit“ transsexuální subjekty v dichotomně nastavené společnosti 

s jasnými tendencemi reprodukovat kategorie ženského a mužského. Tělo je 

v případě TS medikalizováno (lékařskou vědou), ale zároveň splývá s tělem 

společenským (subjektivizace těla lékaři, obecné ideologie o vzhledu těla) a na 

základě těchto stanovisek je rozhodováno o těle transsexuálního subjektu.                                                                                                                            
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Problematika operace „zdravého těla“ je v rozhovoru s MUDr. 

Hajnovou stavěna na pozici medicínsko-etického stanoviska. Autorka rozhovoru 

nazývá operaci „zdravého těla“ „zvláštností“ a uvádí ji ve spojení se „zdravým 

tělem“ a odkazem na hrazení operace ze všeobecného pojištění hned v tučně 

napsaném úvodu k rozhovoru. K tomu se MUDr. Hajnová vyjadřuje: „Uvědomte 

si, co ten člověk chce. Přichází a žádá po medicíně poškození zdravého těla. 

Medicína přitom není určena k tomu, aby zdravé tkáně odstraňovala a 

poškozovala.“ (Týden 14/2001: 46) V nastavení norem změny pohlaví je tato 

operace sice legální, tzn. že se provádí, ale přesto není přijímána úplně 

pozitivně. Otázka zůstává, zda i v případě transsexuála/ky se jedná stále o 

„zdravé tělo“? Nechci tím říci, že transsexuální jedinci jsou „nemocní“, ale že 

„zdravé tělo“ transsexuála/ky je „zdravým tělem“ ve všech aspektech až po 

operativní změně. Transsexuál/ka porušuje tezi o „zdravém těle“, které je pro 

něj důsledkem mnoha životních problémů a je nekoherentní s jeho pravou 

identitou. Již ve spojení „mrzačení ´zdravého těla´“ je explicitní narážka na 

něco patologického. Otázkou také zůstává, kdy je operace „zdravého těla“ 

brána jako „pomoc“ a kdy je transsexuálovi odepřena. Na jakém principu tento 

výběr funguje? V rozhovoru s MUDr. Hajnovou je tento předěl nevýrazný a 

vyplývá z něj, že: „se někdy stane, že diagnózu uděláte od dveří protože 

vidíme, že vstoupil ´omyl přírody´. Ale v mnoha případech jsou to dny, týdny, 

měsíce pozorování, vyšetřování.“ (Týden 14/2001: 46) Spojení „omyl přírody“ 

nepřímo znamená, že transsexualita je pouze jakousi chybou přírody, která se 

dá takto operativně „opravit“. Pokud transsexuál/ka přesvědčí psychoterapeuta 

a komisi, že je „opravdu“ transsexuální, mizí etický problém a operace je 

schválena. Další otázkou autorky článku byla, co se stane s těmi 

transsexuálními subjekty, kteří nejsou k operaci připuštěni (je více než 

evidentní, že transsexuálové/ky nemají v tomto momentě žádný vliv na operaci 

a jsou v pasivním postavení – očekávají). Hajnová odpovídá, že takoví jedinci 

„mohou žít, převlékat se, vystupovat v opačné roli ale ne do všech detailů“. 

(Týden 14/2001: 46) Její stanovisko souhlasu k operaci spočívá v tom, že 
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jedinec musí dokázat, že všechny s tím spojené nápory zvládne. O 

pacientech, kterým operace nebyla umožněna (z jakéhokoli důvodu), říká: 

 

Musím se smířit s tím, že mám tuto poruchu, ale co vlastně chci? Chci ten úd? Já ho 

stejně nebudu mít dokonalý. Není to potom pro mě jen fetiš? Řada našich trannssexuálů 

z ženy na muže žije, aniž by přistoupila k operacím genitálií. Řeknou si, že je to příliš velké 

riziko, které ohrožuje zdraví. (…) Tito klienti jsou dobře partnersky usazeni. Manželky o 

tom vědí. Takže jako by zevní genitál sám o sobě nehrál tak velkou roli, jako to, že jsou 

zařazeni a jsou k nerozeznání. Ale jsou i jedinci, kteří urputně jdou až za tou tečkou na i. 

(Týden 14/2001: 47) 

 

V rozhovoru s Terezou Spencerovou se autor rozhovoru táže, jaký 

stesk a frustrace vedou k rozkuchání si („zdravého“) těla. Vypovídá to o tom, 

že autor článku nesdílí osobní zkušenost s transsexualitou, opět to explicitně 

poukazuje na patologizaci jevu. Pojem „rozkuchání“ namísto např. „změny“ je 

emocionálně zabarvený a odkazuje spíše na zničení či destrukci těla. To si 

odporuje s naladěním textu, který již nadpisem odkazuje ke „změně jako 

životu“. Tereza Spencerová v textu uvádí, že některé sexuologické ústavy 

vsugerovávají klientům, že je správné žít ve zdravém těle, které bude operací 

poškozeno. Tereza Spencerová však zastává opačný názor a upozorňuje, že 

transsexuálové/ky jsou naprosto zbaveni svého práva na rozhodování si o svém 

těle. To stejné tvrdí i další transsexuálka, Kateřina Lhotská. Díky operaci může 

začít žít normální život jako ostatní ženy. Jak říká Kateřina Lhotská, po operaci 

již není potřeba se skrývat. 

  

Je více než patrné, že nespornou autoritou v diskursu „zdravého 

těla“ je lékařská věda, která pomocí svých zástupců (sexuologů, 

sexuologických komisí) určuje dle nejasných pravidel rozlišení, kdo operaci 

„zdravého těla“ může či nemůže podstoupit. I když tomuto tématu nebylo 

v rámci rozhovoru s Terezou Spencerovou ani v ohlasu Kateřiny Lhotské 
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věnováno mnoho prostoru, je z jejich odpovědí zřejmé, že pro ně byla 

operativní změna pohlaví pozitivním a důležitým krokem k začátku 

plnohodnotného života. Spencerová uvádí: „Mě se zdálo, že nebe je modřejší a 

tráva zelenější a vzduch voní. Je to fantastický pocit navzdory různým 

bolestem, které se ozývají po té ráně.“ (Reflex 28/2000: 21) Neopomenutelné 

je i to, že v rozhovoru s MUDr. Hajnovou  je „mrzačení ´zdravého těla´“ 

spojováno s hrazením operace ze všeobecného zdravotního pojištění. Tím je 

vytvářena tendence spojování patologizovaného problému se všemi občany 

České republiky, kteří se nepřímo na těchto operacích podílejí. Za pozornost 

také stojí, že ačkoliv je již v úvodu rozhovoru poznamenáno, že je tato operace 

hrazena ze všeobecného pojištění (čtenář může mít dojem, že po této operaci 

odchází z nemocnice „vyléčený“ člověk, který nepotřebuje další zásahy k tomu, 

aby žil svůj plnohodnotný život), skoro na konci rozhovoru se objevuje odkaz 

k tomu, že veškeré plastické operace, vedoucí k dokonalejšímu vzhledu, si 

hradí transsexuální subjekt sám. Znamená to tedy, že hrazení operace změny 

pohlaví je sice placeno ze všeobecného pojištění, ale neznamená to, že by se 

na tom transsexuální subjekt sám nepodílel.  

 

Jaké konstrukce mužství a ženství se v diskursu transsexuality objevují?  Bipolární 

vnímání pohlaví lékaři a transsexuály/kami. Jejich pohled na otázku transgenderu. 

 

Základními konstrukcemi mužství a ženství a otázky, které tyto 

konstrukce provázejí, jsou: kým je „žena“? Kým je „muž“? Jsou přeoperované 

MtF a FtM doopravdy pohlavím, na které byli/y operativně přeměněny? Texty 

totiž argumentují tím, že MtF nemohou menstruovat, nemohou mít děti a FtM 

nemají funkční penis a nejsou schopni reprodukce. Jsou tedy po operaci muži 

či ženami? Transsexuálové/ky v textech oponují tím, že existují ženy, které 

nemenstruují a které nemohou mít děti. Kateřina Lhotská k tomu dodává, že: 

„jsem žena jako každá jiná a zároveň jako žádná jiná“ (pozn. aut. ve smyslu, 

že žádná žena nechce být jako ta druhá). (Reflex 33/2000: 22) Tato citace 
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dokládá, že po operaci se již považuje za ženu a ne za „transsexuálku“. 

Každopádně téma vytváření konstrukcí ženství a mužství je více zřetelné pro 

transsexuální subjekty v období po operativní změně pohlaví. Ve vybraných 

textech se vyskytují pouze zkušenosti s těmito kategoriemi u MtF. Tereza 

Spencerová poukazuje na to, jaký pro ni byl vstup do kategorie ženství a co to 

s sebou přinášelo. Dle jejich slov ji po operaci lékaři „namlouvali“, že je již 

normální žena. Tereza Spencerová se tedy chtěla proměnit do role 

„sexysymbolu, jak jej znala z televize“. Tento výrok je zajímavý hned v několika 

aspektech. Jednak vypovídá o tom, jak jsou konstrukty ženství (samozřejmě i 

mužství) reprodukovány médii jako celkem, jednak z toho důvodu, že žena je 

spojována se slovem sexysymbol, jenž v sobě nese jak sexuální tak mocenské 

konotace v podřizující se roli muži a implicitně sloužit jako prostředek k jeho 

vzrušení. Každopádně Tereza se své představy stát se „sexysymbolem“ vzdala. 

Její argumentací bylo jednak to, že „se jí snížil rádius, o čem si s lidmi povídat“ 

(pozn. aut. protože musela vynechat svoji minulost nebo lhát) a jednak to, že jí 

jeden muž po sexu řekl, že „s holkama je to stejně lepší“. (Reflex 28/2000: 23) 

Na základě toho usoudila, že je lepší spíše než s kategorií ženy splynout sama 

se sebou – se svojí identitou. Každopádně dodává, že čas od času prolistuje 

časopis s oblečením, zanadává si, jak jsou „ty potvory štíhlý“, muži ji pouštějí 

do dveří a například jí připalují cigarety. Také však upozorňuje na jinou stranu 

konstrukce ženskosti a toho, co se od žen ne/očekává. Ve společnosti si všimla, 

že stejná skupina mužů, která se s ní dříve bavila o politických tématech, mění 

diskusi na nenáročná témata (vtipně poznamenává, že jí připadalo, že ji uřízli 

spíš kus mozku než něco jiného). Začala si více všímat „mačo keců“, které 

kolují v mužské společnosti. O čem to vypovídá? Je zřejmé, že role ženy ve 

společnosti je stále pod jakousi mocenskou symbolickou nadvládou mužů.37 

Kateřina Lhotská zase jinde poznamenává, že ji přijde „přirozené obléci si 

sukni, jako každé jiné ženě“. (Reflex 33/2000: 22) Co je přirozené? Každá žena 

přece nenosí sukně. Vypadá to, že v diskursu transsexuality se objevují přímo 

učebnicové příklady utváření vzorů mužství a ženství. Je to možná proto, že 
                                        

37 více viz. Bourdieu, P.: Nadvláda mužů  
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transsexuálové/ky se musejí své nové role „učit“ a jedinými zřejmými a 

viditelnými „podklady“ jsou právě stereotypy, které jsou obecně společensky 

reprodukovány. Možná ale kvůli snaze nezviditelňovat se v rámci společnosti a 

tím nevyvolávat negativní reakce. Snad je to způsobeno tím, že k docílení 

operativní změny pohlaví transsexuální subjekty musí hrát roli, která lékaře 

přesvědčí, že jsou opravdu tím, kým chtějí i fyzicky být. Nevypovídá to spíše o 

pojímání stereotypních rolí samotných sexuologů? MUDr. Hajnová v jedné části 

rozhovoru říká: „Začněte chodit v ženských šatech, ukažte, že se umíte 

pohybovat.“ Tato věta je směřována transsexuálům/kám, kteří jsou ve fázi 

hormonální léčby. (Týden 14/2001: 47) To je aspekt důrazu na správné 

performování genderových rolí, jejich reprodukci a utvrzování v pohlavní 

binaritě. Není ale pochyb o tom, že právě v tomto momentě performací 

„správných“ rolí transsexuální subjekty nabourávají (nebo se přinejmenším 

dotýkají) zavedené konstrukce „mužství“ a „ženství“.  

 

V textu výše jsem naznačila, že stereotypní vzorce chování pro ženy 

a muže, tedy utváření toho, jak být „správnou ženou“ a „správným mužem“ 

může vycházet s binárního nastavení společnosti a z pohledu na pohlaví pouze 

jako na mužské či na ženské, které spolu nese zároveň i „mužské“ či „ženské“ 

role. Považuji tedy za důležité položit si otázku, jak je tato dichotomie vnímána 

samotnými transsexuály/ky a jak lékaři/ky.  

 

Tereza Spencerová (i když v předchozí kapitole jsme si ukázali, že 

přijímá jisté známky stereotypního ženského chování), nepřijímá toto binární 

rozdělení. I když má nyní ženské tělo, performance ženství ji přímo 

neuspokojuje. Tereza Spencerová přeložila knihu od Leslie Feinberga Pohlavní 

štvanci a také vydala svoji autobiografii Jsem tranďák!, ve kterých se můžeme 

dočíst, že se staví mimo široce rozšířené binární vzorce pohlaví a nazývá svoji 

identitu „třetím pohlavím“ nebo také že stojí „mimo pohlaví“. V této roli se 

Spencerová cítí dobře a nabývá dojmu, že díky této kategorii nemusí 

performovat svoji identitu v jasně daných mantinelech, ale může svoji identitu 
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svobodně utvářet. Tento názor se v celém archivu kromě rozhovoru s Terezou 

Spencerovou objevuje ještě několikrát, ale není dostatečně rozšířený. Kateřina 

Lhotská tento názor nesdílí a jak uvádí ve svém ohlasu, toto postavení Terezy 

Spencerové „mimo pohlaví“ ji donutilo napsat právě její ohlas. Přímo uvádí, že 

měla „obavy z toho, že si člověk neznalý problematiky bude myslet, že si 

všichni transsexuálové/ky hrají na nějaké role, a že nejsou ani muži ani ženy.“ 

(Reflex 33/2000: 22) V této citaci se nám objevuje transgenderismus v opozici 

k bipolárnímu pohlavnímu systému. Kateřina demonstruje svoji obavu 

z zařazení transsexuálů/ek do kategorie „mimo“, čímž by bylo vrženo špatné 

světlo i na všechny ostatní transsexuální subjekty. Tímto tvrzením se distancuje 

od „třetí“ kategorie Spencerové a staví se k její kategorii na základě 

společenských normativů. Kritizuje Terezu Spencerovou za to, že i když 

zdůrazňuje, že nerada škatulkuje, vytváří další škatulku právě „třetího pohlaví“. 

Domnívám se ale, že Tereza Spencerová se vzhledem k textům přiklání spíše 

k postavení „mimo“ pohlaví než k „třetímu“ pohlaví v tom smyslu, že nevnímá 

pouze „tři“ kategorie pohlaví, ale že vnímá určitou variabilitu pohlaví. Jak 

vysvětluje v rozhovoru, na škále muž a žena je mnoho možností, jak být 

mužem a jak ženou. Domnívám se, že Tereza Spencerová stojí na křižovatce 

více diskursivních rovin utváření pohlaví.  

 

I když se problematika transgenderovosti a různosti pohlaví objevuje 

ve výpovědích transsexuálů, v medicínském diskursu se podobné téma v rámci 

mediálních článků objevuje velmi sporadicky a pouze v rámci toho, že takový 

klient, který uvízne „mimo pohlaví“ není problém lékaře, v našem případě 

MUDr. Hajnové. Jak říká:  

 

Klient ke mně nepřichází proto, že chce uvíznout, on chce splynout a mojí povinností je 

varovat ho před riziky, která cítím a o kterých vím. […] Pro terapeuta je radost, že se ten 

člověk zařadil. Samozřejmě že se najdou i lidé, kteří jsou vysoce problémoví. Často své 

problémy prezentují na veřejnosti a transsexualitu v očích laiků dávají do jiného zorného 

úhlu. (Týden 14/2001: 47) 
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Zdá se, že hlavním měřítkem je splynutí s davem a zařazení člověka 

do společnosti. Jako kdyby se po transsexuálním subjektu chtělo, aby se 

schovával, aby splynul ve dvou generalizujících pohlavních rolích. Pokud se 

takový jedinec „nezařadí“, nechce splynout, ale naopak projevovat svoji „trans-

identitu“ a být „mimo pohlaví“, pak je nazýván „vysoce problémovým“ a 

uvádějí „problematiku transsexuality do jiného zorného úhlu“. (Týden 14/2001: 

47) Nemůže být pohled laiků na transsexualitu způsoben například tím, že je 

medicínským diskursem nazývána „nemocí“, „sexuální deviací“ a v nemenší 

míře i jinak patologizována?  

 

Radim Uzel velmi ironickým a „ostrým“ ohlasem reagoval na výroky 

Terezy Spencerové a její zařazení do kategorie „třetího“ pohlaví, či „mimo 

pohlaví“. Hned v úvodu svého ohlasu napsal: „Téma transsexualismu je 

novinářsky nepochybně vděčné a lidé si o změně pohlaví přečtou jistě s větším 

zájmem než třeba o operaci hemeroidů.“ (Reflex 33/2000: 22) Jak z kapitoly 

VI. víme, téma TS není novinářsky vděčným tématem a v médiích se objevuje 

dosti sporadicky. Jeho výrok o operaci hemeroidů je pejorativně zavádějící a 

emocionální. Tím, že do jedné věty umisťuje spojení „změna pohlaví“ a operaci 

řitního otvoru, dává najevo svoji rozhořčenost na novináře, že rozhovor se 

Spencerovou udělal (!), ale také napadá Spencerovou a její TS. Staví se do 

pozice experta, který ví. Jeho kritika přístupu Spencerové „mimo pohlaví“ zní:  

 

[…] podařilo se vám však vybrat případ dosti atypický a snad i nepodařený.  Ačkoliv to 

neříká naplno a snaží se to všelijak kamuflovat, celá ta složitá operace byla vlastně 

k ničemu. […] Proč si tedy vlastně nechala uřezat penis, ví snad jenom doktorka Fifková a 

pánbůh.[…] Naopak právě její případ [Terezy Spencerové] svědčí o potřebě „dvakrát měř a 

jednou řež. A pokud v jejím případě váhali, váhali vskutku oprávněně. (Reflex 33/2000: 22) 
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Tento útok je vyprovokovaný tím, že Tereza Spencerová odmítá přijímání 

klasického rozdělení a rolí s nimi spojenými. Staví se do pozice, která není do 

dnešní doby medicínským světem plně akceptována. Tereza (a jistě i další) 

v tomto směru zkrátka vybočuje. Tím, že Spencerová „nezapadá do škatulky“ 

bipolárního pohlavního systému je „nepodařená“. Představa „léčby“ 

transsexuálních subjektů, jak jsme si ukázali výše, totiž spočívá v tom, že se 

takový subjekt musí „zařadit“. Neznamená to přece, že když Spencerová stojí 

v kategorii „mimo“, že operace byla zbytečná. Spencerová totiž nekritizuje své 

ženské tělo, ale upozorňuje, že svoji vlastní identitu neřadí ani do jedné ze 

dvou z uznávaných pohlavních rolí. Heteronormativita i bipolarita pohlaví je 

vynucována jak medicínskou obcí tak společností (např. novináři), viz. otázka 

novináře u rozhovoru se Spencerovou: „Projevuje se transdětsví i něčím jiným, 

než že si chlapeček začne hrát s panenkami?“ (Reflex 28/2000: 20), tak 

v některých případech i samotnými transsexuálními subjekty (viz. Lhotská).  

VII.3 FOTOGRAFIE A TITULKY U ČLÁNKŮ 
 

Objevují se pozitivně laděné titulky, jako třeba u rozhovoru, který 

jsem analyzovala výše, tedy Změna je život. Tímto rčením autor naznačuje, že 

teprve až po procedurách, které musí podstoupit, začíná mít život 

transsexuála/ky smysl. Jako pozitivní bychom mohli nazírat i titulek 

k poslednímu analyzovanému článku, Kouzelnice s pohlavími. Sexuoložka 

Růžena Hajnová pomohla změnit identitu dvěma stovkám osob. Z názvu 

vyplývá, že MUDr. Hajnová pomáhá „zaříkadlem“ osobám, které chtějí změnit 

identitu. Slovo „kouzelnice“ implikuje určitou zkušenost a rychlý, zaručený 

výsledek mrknutím oka. Teprve až po hlubší analýze je patrné, že přístup 

MUDr. Hajnové není zrovna „nejšetrnější“ ke klientům a její metody jsou 

určitou částí transsexuální skupiny (např. T. Spencerová) a některých 

lékařů/lékařek (např. MUDr. Hana Fifková) považovány mnohdy za nehumánní. 

Tento titulek tedy zavádí jisté konotace, které odporují medicínské praxi MUDr. 

Hajnové. Některé titulky naopak patrně demonstrují, že se v textu pod nimi 

nachází téma, které má určitý nádech jinakosti či odlišnosti. Jsou to 
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například Jinotělci, Dialog mužy s ženem, nebo takové, které upozorňují 

zjednodušujícím způsobem na rozpor mezi identitou a fyzickým stavem 

(rozuměj biologickým pohlavím) transsexuála/ky. Celá problematika se pro 

čtenáře zjednodušuje na dvě entity, tedy duši a tělo – Hádala se duše s tělem 

či Vězněm ve vlastním těle. Objevují se i některé titulky s negativními 

konotacemi, jako například Bloudění světem moderního sexu. Slovem bloudění 

je naznačováno, že svět moderního sexu není přehledný (oproti jednoduššímu 

bipolárnímu systému?). A vůbec, spojení „svět moderního sexu“ je dosti 

zavádějící. Celý titulek ve své podstatě naznačuje, že tradiční bipolární systém 

byl přehledný, jednoduchý a nedalo se v něm bloudit, zatímco moderní 

„výmysly“ společnosti jsou nepřehledné a zavádějící. Navíc slovo „sex“ se 

k tématu o TS nehodí, protože odkazuje spíše k sexuálnímu aktu než 

k odlišnému vnímání vlastní identity. Další titulek s názvem Není cesty zpátky 

svým názvem vypovídá o určitém nepochopení rozhodnutí transsexuálů/ek, 

kteří si nechávají operativně změnit pohlaví. Autor titulkem dává najevo, že 

operativní změna pohlaví je definitivní a předpokládá, že je možné takového 

rozhodnutí litovat. Za velmi nevhodný titulek lze označit spojení slov Hybridní 

identity, přičemž slovo „hybridní“ může sice naznačovat sloučení dvou různých 

různorodých složek, naznačujících určité spojení muže a ženy, ale také může 

vyjadřovat smíchání entit ve smyslu jistého geneticko-biologického zkřížení 

nebo vznikající identity vzniklé určitým selháním. (Akademický slovník cizích 

slov 2000: 300) Objevila jsem i titulky, které jsou sice u článků o problematice 

TS, ale nesou název Unisex nebo Unisex Superstar. Pojem „unisex“ vyjadřuje 

spíše jednopohlavnost nebo nerozlišitelnost mezi mužským či ženským 

vzhledem (Akademický slovník cizích slov 2000: 795). Tento titulek tedy 

nevystihuje problematiku TS, ale je střelou, která naprosto míjí cíl.  

 

Ne všechny články jsou doprovázeny fotografiemi (jsou to: Říkej nám 

oběma mami; Z manžela se stala žena, ale rodina přesto funguje dál; Změna 

pohlaví; Transsexualita není nemoc..; ..ale je změna pohlaví přirozená? a 

Tranďáci na konci cesty?). U zbylých článků je pouze pět doprovázeno 
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fotografiemi lidí, kterých se článek týká (Změna je život, Dialog mužy s ženem, 

Není cesty zpátky, Bumerang – názory, Unisex – viz. příloha č. 1). Na 

fotografiích jsou zachyceny portréty transsexuálů, u článku Unisex jsou 

fotografie s náznakem uměleckých tendencí (na bílém pozadí jsou 

vyretušované fotky focené „sépiovým“ filtrem, viz. příloha č. 4). V naprosté 

míře se jedná o MtF, pouze v jednom případě je přiložena fotografie FtM (tato 

jediná se vyskytuje také v celém mnou vybraném archivu – viz. příloha č. 5). 

Navozuje to pocit, že transsexualita je z převážné většiny záležitostí právě MtF. 

(Co se týče rozložení MtF a FtM v článcích, naprostá většina z nich se zabývá 

právě problematikou MtF, pouze jeden článek se zabývá příběhem FtM – Muž, 

který přišel o panenství. Druhým je rozhovor mezi FtM a MtF – Rozhovor mužy 

s ženem. Zbylé články se o tuto problematiku nezajímají vůbec nebo pouze 

náznakově. Například MUDr. Hajnová přechází v rozhovoru plynule mezi MtF a 

FtM, přičemž největší prostor je věnován MtF). Zbylé články jsou již doplněny 

fotografiemi, které plně zpochybňují téma, kterým se zabývají. U článku Hádala 

se duše s tělem je přes úvodní dvě stránky k článku fotografie dvou 

transvestitů, kteří mají hodně výrazný make-up, třpytivé čelenky v dlouhých 

vlasech a večerní róbu (příloha č. 6). Za těmito úvodními fotkami následují 

fotografie transsexuálů, na všech jsou zobrazeny MtF. Výběr fotografií smazává 

hranice mezi transvestitismem a transsexualitou. V podobném ražení, tedy 

smíchání fotografií transsexuálů MtF s fotografiemi, které s tématem vůbec 

nesouvisí se například objevuje u článku Bloudění světem moderního sexu. 

Článek je doložen šesti fotografiemi, přičemž pouze dvě z nich zachycují MtF. 

Pod první a úvodní fotografií najdeme fotografii punkerky, ležící v úzkém objetí 

s mužem na podlaze Hlavního nádraží v Praze (jak nás informuje popiska). 

Následuje fotografie dívky v bílé sutaně, která ji v náznaku padá přes rameno. 

Dívka leží na stole přeplněném ovocem a svícny s mnoha hořícími svíčkami. U 

dvou článků (Jinotělci; Muž, který přišel o panenství) se objevily koláže 

z nahých těl, u jednoho byly promíchány fotografie ženského a mužského těla, 

u druhého pak byla koláž utvořena ze dvou fotografií žen. Tyto fotografie 

vypadají jako vystřižené z porno časopisu (viz. příloha č. 7). Článek Vězněm ve 
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vlastním těle provázela obrazová dokumentace, mapující chirurgické postupy 

při změně pohlaví. Pouze v jednom případě, kdy časopis obsahoval článek na 

téma TS, byla fotografie umístěna na úvodní (titulní) stránku. Je na ní 

transvestita se silným make-upem (v růžovém tónu), s růžovými vlasy, 

spodním prádlem a boa, vše taktéž v sytě růžové barvě. Tato fotografie 

upozorňuje na článek Tranďáci na konci cesty? Titulek pod fotografií zněl 

Transsexuál. Skutečnost není barevná show (viz. příloha č. 8). Fotografie 

dokládají, že prezentovaná vizuální TS je zaměňována spíše za transvestismus 

(zřejmě je to mediálně atraktivnější). Tím, že téměř chybí zobrazení FtM, 

můžeme získat mylný dojem, že se TS dotýká pouze mužské části populace.  
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VIII. VÝSLEDKY PRÁCE 
 

 
S použitím kritické diskursivní analýzy jsem provedla analýzy 

vybraných tří článků z českých médií na téma TS a zároveň jsem odkazovala i 

k článkům z mého archivu. V textech jsem hledala, jakými způsoby je utvářen 

diskurs TS. Postavila jsem proti sobě transsexuální subjekty a lékaře, na jejichž 

výpovědích jsem ukázala, jak je utvářen transsexuální subjekt v polarizované a 

esencialisticky založené společnosti skrze medicínský, psychologizující a 

právnický diskurs, ale také to, jak je problematika TS diskursivně utvářena 

z pohledu medicíny.  

 

V teoretické části jsem představila základní témata: media a diskurs 

TS, dále gender, pohlaví, teorie performativity rodu, medikalizace TS a 

teoretické ukotvení metody CDA.  

 

Pro analýzu jsem vytyčila několik základních témat, kterým jsem se 

podrobněji věnovala. Jednalo se o způsob utváření diskursu TS a existence 

prostoru pro subjekt, dále patologizace TS (Hajnová, Uzel), sebepojímání 

transsexuálních subjektů (Spencerová, Lhotská), diskursivní praktiky utváření 

těla, ale také pojímání konstrukcí  mužství, ženství a transgenderovosti jak 

z pohledu lékařů tak transsexuálních subjektů.  

 

Došla jsem k závěru, že medicínský diskurs vytváří dominantní a 

autoritářský přístup, který je postaven na základě medicínské kategorie 

„pravdy“. Skrze tuto svoji premisu přistupuje k transsexuálním osobám jako k 

„nemocným“, které se snaží „léčit“ a celou problematiku TS patologizuje. 

Každopádně z článků také vyplývá, že přístupy sexuologických oddělení se 

mohou lišit a také se liší. Jedním z hlavních měřítek „úspěšné transgrese“ 

z pohledu medicínské obce je schopnost transsexuálních subjektů po operativní 

změně „nevyčnívat“, čímž je měřena úspěšnost jejich „léčby“. Medicínský 

diskurs zároveň slouží u některých transsexuálních subjektů (Lhotská) i jako 
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primární nástroj k uchopení vlastního sebepojetí. Z článků také vyplývá, že tělo 

transsexuálního subjektu je medikalizováno a zároveň překrýváno tělem 

společenským. I když je operace označována za zásah do „zdravého těla“, je  

kategorizací transsexuálního subjektu jako „nemocného“ ospravedlňována, 

navíc principy výběru, které umožňují transsexuálovi/ce dospět k operativní 

změně pohlaví, jsou nejasně vyřčena. Téma transgenderovosti a možnost 

rozvolnění zavedených pohlavních norem se v medicínském diskursu vůbec 

neobjevuje. Ten pracuje pouze s možností být „žena“ nebo být „muž“, jedinci 

stojící mimo tyto kategorie jsou napadáni a označování za problémové. 

Operativní změna pohlaví, jak se ukázalo u Spencerové, nemusí mít 

konformující efekt. Samotnou operací se totiž do kategorie „žena“ nezařadila a 

stojí „mimo“ takto vymezené pohlaví. To se ale netýká Lhotské, která se za 

ženu považuje již od narození, tedy operace jí pomohla ucelit vlastní identitu 

jakožto ženy s jejím fyzickým tělem. Tato transgrese může být způsobena 

vynucenými binárními a polarizačními kritérii. Společensky utvářené role 

transsexuálové/ky svojí existencí narušují nebo alespoň jej doširoka otevírají 

k dalšímu problematizování. Jejich existence totiž zpochybňuje natolik 

„přirozené“ pojmy, jakými jsou „žena“ a „muž“ a otevírají v těchto kategoriích 

další otázky po tom, co je „přirozenost“ a skrze jaké diskursy je utvářena.  

 

Fakta v článcích, které jsou zařazeny v mém archivu v sekci 

prezentace novináři, jsou předkládána z pozice zkušené autority. Znamená to, 

že články, které mají informativní charakter o jevu transsexualita obsahují 

v naprosté většině medikalizovanou definicí TS jako diagnózy (F 64.0.) a poté 

následují všeobecné výčty léčby, počínaje psychoterapií, hormonální léčbou a 

následně končící u chirurgické operace pohlaví. Články jsou doplněny 

komentáři odborníků z lékařské obce, kteří jsou  tak prezentováni jako autority. 

Mnohé články byly navíc podporovány osobním setkáním či osobní zkušeností 

s transsexuálem, transsexuálkou či transsexualitou. Chybí návaznost na 

předchozí články a autoři článků píší tak, jako kdyby před nimi žádné články na 

podobné téma nikdy nebylo napsáno. Nicméně pouze v minimálních případech 
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se objevuje i vyjádření transsexuála/ky. Medicínský diskurs je pro žurnalistický 

diskurs a vyznění článků v naprosté míře dominantní a autoritativní. I v jiných 

sekcích se objevuje převládající medicínský diskurs, který se odkazuje na 

diskurs psychologizující. V menší míře se ale objevují i další diskursy. 

Jedním z nich je diskurs o rodině, kde se vyskytují témata vztahu 

transsexuála/ky s rodinou a dalším častým diskursem je diskurs právnický, 

který poukazuje na řešení legislativních problémů přicházejících se změnou 

pohlaví.  

 

Pouze v článku Změna je život a Dialog mezi mužy a ženem se 

objevují náznaky, které hovoří proti zaběhnutému dichotomnímu pohlavnímu 

systému či kritika rozdělení na mužské či ženské role. Zbytek článků se o této 

kritice v souvislosti s TS nezmiňuje a nahlíží na TS  jako na „deviaci“, která je 

diagnostikována, je léčitelná, avšak vždy se zmínkou, že pouze zásahem do 

zdravého těla. 
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IX. ZÁVĚR 

 

  Tato práce byla snahou podívat se na fungování diskursu 

transsexuality v mediálním prostředí. Některé části byly značně náročné 

(uchopení metody,  medikalizace TS). Domnívám se ale, že jsem ukázala 

některé způsoby, jak může být problematika TS diskursivně utvářena. 

V některých místech jsem narazila na otázky, které jsem podrobně 

nerozváděla. Každopádně jsem se snažila možné směry úvah alespoň naznačit.  

Co z celé práce vyplývá pro česká tištěná média? Problematiku TS 

nebyla považována za zásadní a vzhledem k malému množství zveřejněných 

článků spíše za jev ojedinělý, neboli cizorodý. Někteří transsexuálové/ky (zde 

Spencerová) jsou bráni jako nepřizpůsobivý lidé, kteří nevědí (či nejsou 

schopni), jakým způsobem se zařadit do „normální“ společnosti. Zdá se, že TS 

je pojímána jenom jako další „-sexualita“, která je řazena navíc ještě 

hierarchicky níže než např. homosexualita. Nedostatečné mediální otevření 

tomuto tématu znamená, že pro veřejnost není dostatek informací, které by 

mohly být recipienty zpracovány a také to znamená, že se mohou dál přiživovat 

určité mýty týkající se TS. Domnívám, že toto téma není natolik jednoduché, 

aby se mohlo představit čtenáři v krátkém textu a zároveň splnit alespoň 

základní informační práh natolik dostatečně, aby bylo čtenáři srozumitelné. Bez 

informací, které předcházejí textům je někdy těžké celkové informace plně 

vyčerpat. Tím vším se stává téma TS velice vzdálené. 

 

Domnívám se, že TS bude nadále „odsouzena“ (alespoň na nějakou 

dobu) za hranice naší každodennosti a budeme se s ní setkávat pouze ve 

vymezeném čase a mediálním prostoru. 

 
Vzhledem k tomu, že jsem zkoumala pouze tištěná média v období 

mezi rokem 1989 – 2005, otevírá se další možnost zkoumání například pro 

diskurs TS na internetu, kde neexistují žádná omezení jak ze strany redakce, 



 
 

75 

tak ze strany žádných mocenských ideologií. Domnívám se, že transsexuální 

subjekty mohou tímto způsobem „promlouvat“ k heteronormativní společnosti, 

čímž také upozorňovat na svoji existenci a nabourávat tak genderové 

stereotypy, ale také otevírat otázky vlastní existence a upozorňovat na své 

nerovné postavení a diskriminaci ve společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

76 

Primární zdroje: 
 
ROZHOVORY: 

JONÁŠOVÁ, KATEŘINA. „Dialog mužy s ženem“. Přítomnost Jaro (2002): 30 – 32. 
 
KLAUSOVÁ, KAMILA. „Kouzelnice s pohlavími. Sexuoložka Růžena Hajnová pomohla 

změnit identitu dvěma stovkám osob“. Týden 14 (2001): 44 – 47. 
 
TESAŘ, MILAN, JEDINÁK, PETR. „Změna je život“. Reflex 28 (2000): 19 – 21. 
 
ZOUBEK, MIROSLAV, POBŘÍŠKO, KAREL. „Jinotělci“. Koktejl    (1997): 63 – 66. 
 
 
PREZENTACE NOVINÁŘI: 
 
HENDRICH, VLADIMÍR. „Fotogenická minorita“. Respekt  (2002): 36. 
 
HOLUB, PETR, ŠÁLEK, MAREK. „Bloudění světem moderního sexu“. Respekt 34 (1994): 

7 – 9. 
 
MATUŠÍKOVÁ, MICHAELA. „Hádala se duše s tělem“. Mladý svět 2 (2001): 12 – 17. 
 
MARKOVÁ, DAGMAR. „Hidžra – třetí pohlaví v Indii. Lidé mimo normy, kteří našli své 

místo“. Vesmír 12 (2001): 691 – 689. 
 
OLŠER, BŘETISLAV. „Muž, který přišel o panenství“. Moravskoslezský den na víkend 

229 (1993): II. 
 
PETR, JAROSLAV. „Za bolesti žen mohou hormony“. Lidové noviny. Věda .. (2005): 

18. 
 
PORADNA.004.CZ. „Unisex“. HypeMAGAZINE , říjen (2005): 036 – 038. 
 
RUSNÁKOVÁ, KATARÍNA. „Hybridní identity“. Ateliér 7 (2002): 9. 
 
SMÉKALOVÁ, ZUZANA. „Z manžela se stala žena, ale rodina přesto funguje dál“. Mladá 

fronta Dnes 176 (1999): A/1, A/6. 
 
NANORU, MICHAL. „Unisex superstars“. HypeMAGAZINE,  říjen (2005): 048 – 054. 
 
ŠTROMPF, PETR. „Není cesty zpátky“. Večerník Praha 103 (1998): 16 – 17. 
 
ŠVAGROVÁ, MARTA. „Vězněm ve vlastním těle“. Týden 11 (1996): 50 – 53. 
 



 
 

77 

VONHOLDTOVÁ, R. CHRISTL. „Říkej nám oběma mami.“ Katolický týdeník 24 (2004): 
příloha Perspektiva. 

 
NÁZORY: 
 
DOLISTA, JOSEF. „Změna pohlaví“. Katolický týdeník 12 (2000): 3. 
 
FIFKOVÁ, HANA. „Transsexualita není nemoc…“ Mladá fronta Dnes 273 (2004): A/6. 
 
VEJVAR, STANISLAV. „…ale je změna pohlaví přirozená?“. Mladá fronta Dnes 273 

(2004): A/6. 
 
„Změna je život“, v sekci Bumerang, Reflex 33 (2000): 22 – 23. 
 
 
SEBEPREZENTACE: 
 
SPENCEROVÁ, TEREZA. „Tranďáci na konci cesty?“. Mladý svět  51 (2003): 48 – 49. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

78 

Sekundární zdroje: 
 
BARŠA, PAVEL, “Judith Butlerová: teorie performativního rodu a dilemata 

současného feminismu” In Filosofický časopis 47 (1999): 772 – 785. 
 
BARKER, CHRIS, GALASINSKI, DARIUSZ, “Signs, texts and codes: structuralism in 

cultural studies“, “Tools for discourse analysis“ In Culture Studies and 
Discourse Analysis, London: Sage, 2001, rok, s. 4 – 27, s. 62 – 85. 

 
BAUDRILLARD, JEAN, „O transestetice a transsexualitě v soudobé společnosti“, 

Prostor 27 (1994): s. 105 – 112. 
 
BERGER, PETER L, LUCKMANN, THOMAS, Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 
 
BUTLER, JUDITH, „Extracts from Gender as Performance: An Interview with Judith 

Butler”, In Radical Philosophy 67 (1994)  na  http://www.theory.org.uk/but-
int1.htm (naposledy nahlíženo 23. srpna 2006). 

 
BOURDIEU, PIERRE, Nadvláda mužů, Praha: Karolinum, 2000. 
 
ČERMÁKOVÁ, MARIE, „Genderové identity – ekonomické a sociální souvislosti“, In 

Gender – Rovné příležitosti – Výzkum 1 – 2 (2003): s. 1 – 2. 
 
ČERNÝ, JIŘÍ, HOLEŠ, JAN, „Sémiotika – hra o znakových systémech“,  „Struktura 

jazykového znaku“, „Motivovanost jazykového znaku“, „Změny významu“, 
„Strukturální sémantika“, „Rituály, protokoly, hry a role“, In Sémiotika, 
ČERNÝ, JIŘÍ, HOLEŠ, JAN, Praha: Portál, 2004, s. 15 – 36, 39 – 50, 51 – 68, 85 
– 109, 115 – 128, 295 – 310. 

 
DE FLEUR, MALVIN L., BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, SANDRA J., Teorie masové komunikace, 

Praha : Karolinum, 1996. 
 
DIJK, VAN TEUN, „Opinions and Ideologies in the Press“, In BELL, ALLAN, GARETT, 

PETER (eds.), Approaches to Media Discourse, Oxford: Blackwell, 1998, s. 21 
– 63. 

 
FAFEJTA, MARTIN, „K některým strategiím feministické politiky: dekonstrukce 

rodové/genderové symboliky“ In Sociologický časopis 5 (2002): 593 – 605. 
 
FAFEJTA, MARTIN, „Pohlaví, rod a feministická politika – pokus o dekonstrukci pojmu 

přirozenost“ In Filosofický časopis 5 (2001): 805 – 818. 
 
 
 
 



 
 

79 

FAIRCLOUGH, NORMAN, „Approaches to Discourse Analysis“, „Foucault and Textually-
Oriented Discourse Analysis“, „Discourse“, „Discourse and Text“, „Doing 
Discourse Analysis“, In Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, 
Cambridge, 1992, s. 35 – 36, 55 – 61, 62 – 73, 73 – 78, 232 – 238. 

 
FAIRCLOUGH, NORMAN, „Discourse, common sense and Ideology“ „Critical Discourse 

Analysis“, In Practice: Description, In: FAIRCLOUGH, NORMAN, Language and 
power, London: Longman, 1989, s. 77 – 107, 109 – 137. 

 
FEINBERG, LESLIE, Pohlavní štvanci. Od Johanky z Arku až po současnost, Praha: G 

plus G, 2000. 
 
FIFKOVÁ, HANA, „Psychoterapie v procesu přeměny pohlaví“, Psychologie dnes 9 

(2002): s. 26 – 27. 
 
FOUCAULT, MICHEL, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, Praha: Herrmann a synové, 

1999. 
 
FOUCAULT, MICHEL, Archeologie vědění, Praha: Hermann a synové, 2002. 
  
FOUCAULT, MICHEL, „Mučení“, „Trestání“, „Disciplína“  In FOUCAULT, MICHEL: Dohlížet a 

trestat, Praha: Dauphin, edice Studie, 2000, s. 31 – 116, 117 – 196, 197 – 
316. 

 
GIDDENS, ANTHONY, Sociologie, Praha: Argo, 2001. 
 
HOFFMANOVÁ, JANA, „Analýza diskursu“, „Interpretace literárního textu“, 

„Intertextualita“, „(Teorie) Kontextualizace“, „Konverzační analýza“, 
„Kritická analýza diskursu“, In HOFFMANOVÁ, JANA: Stylistika a…, Praha: 
Trizonia: 1997, s. 8 – 12, 26 – 33, 34 – 39, 47 – 49, 50 – 55, 56 – 58. 

 
HOWARTH, DAVID, „Post-sturcturalism, Deconstruction and Textuality“, In Discourse, 

Buckingham - Philadelphia: 2000, s. 35 – 47. 
 
Jacob, Joachim, „KONSTRUKCE ROZUMĚNÍ“, IN kolektiv autorů: ÚVOD DO LITERÁRNÍ VĚDY, 

PRAHA: HERMANN A SYNOVÉ: 1999, S. 317 – 328. 
JONÁŠOVÁ, PAVLÍNA, Homosexualita v názorech současné společnosti, Praha: 

Karolinum, 2000, s. 7 – 34. 
 
KABELE, JIŘÍ, „Sociální konstruktivismus“, Sociologický časopis 3 (1996): s. 317 – 

337. 
 
KING, DAVE, „Social constructionism and medical knowledge: the case of 

transsexualism“, Sociology of Health and Illness 4 (1987): s. 351 – 378.  
 



 
 

80 

KELLER, JAN, „Základní problémy přežití společnosti“, „Kulturní způsob řešení 
problémů přežití“, „Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů“, In 
Úvod do sociologie, Praha: Slon, 1999, s. 26 – 46, s. 48 – 96, s. 152 – 163.   

 
KUNCOVÁ, KAROLÍNA, Diskurs učebnic sexuální výchovy pro dospívající žákyně a žáky 

základních škol, Praha: FHS, 2004. 
 
KOLEKTIV AUTORŮ, Gender – rovné příležitosti – výzkum 3 (2001): s. 1 – 8. 
 
KOLEKTIV AUTORŮ, Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 1995. 
 
LUPTON, DEBORAH, BARCLAY, LESLEY, „“Expert“ Discourses and the Construction of 

Fatherhood“ In Constructing fatherhood. Discourses and Experiences, 
London: Sage, 1997, s. 35 - 61. 

 
MAREŠOVÁ, MARKÉTA, WIESS, PETR, „Několik poznámek k problematice 

transsexualismu“, Československá psychologie 4 (1998): s. 306 – 313. 
 
MCQUAIL, DENIS, Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál, 2002. 
 
MILLS, SARA, „Discoursive Structures“, In Discourse, London: Routledge, 1999, s. 

48 – 76. 
 
OSVALDOVÁ, BARBORA, Česká média a feminismus, Praha: Libri/Slon, 2004. 
 
PROSSER, JAY, „Transsexuals and the transsexuologists: inversion and the 

emergence of Transsexual Subjectivity“ In BLAND, LUCY, DOAN, LAURA (Ed.): 
Sexuology in Culture: Labeling bodies and Desires, Cambridge: Polity Press, 
s. 116 - 131. 

 
Rieger, Stefan, „ANALÝZA DISKURSU“, IN kolektiv autorů: ÚVOD DO LITERÁRNÍ VĚDY, 

PRAHA: HERMANN A SYNOVÉ: 1999, S. 168 - 172. 
 
Rieger, Stefan, „VĚDA O LITERÁRNÍM MÉDIU – LITERÁRNÍ VĚDA MÉDIÍ“, IN kolektiv autorů: 

ÚVOD DO LITERÁRNÍ VĚDY, PRAHA: HERMANN A SYNOVÉ: 1999, S. 391 - 401. 
 
RUPP, J. LEILA, Vytoužená minulost. Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného 

pohlaví od příchodu Evropanů po současnost, Praha: One Woman Press, 
2001. 

 
SPENCEROVÁ, TEREZA, Jsem tranďák!,  Praha: G plus G, 2003. 
 
Struck, Wolfgang, „SVĚT MÉDIÍ“, IN kolektiv autorů: ÚVOD DO LITERÁRNÍ VĚDY, PRAHA: 

HERMANN A SYNOVÉ: 1999, S. 385 - 390. 
 



 
 

81 

ŠALDOVÁ, KATEŘINA, Transgenders a utváření genderové identity: od dichotomie k 
diversitě : výzkum mezi male-to-female transgendery, Praha: FHS, 2003. 

 
ŠMAUSOVÁ, GERLINDA, „Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví, 

In Sborník prací fakulty sociálních věd brněnské univerzity, Sociální studia 7 
(2002), s. 15 – 27. 

 
ŠTĚPÁNOVÁ, JANA, Trangender Image a tendence zobrazení v současné fotografii, 

Opava: Institut tvůrčí fotografie, 2003. 
 
TINKOVÁ, DANIELA, „“Přirozený řád“ a ideologie oddělených sfér. Příspěvek k otázce 

konstruování „přirozené role ženy“ v pozdně osvícenské vědě, In Kontext: 
časopis pro gender a vědu 3 – 4 (2003): s. 1 – 17. 

 
WEST, CANDANCE, ZIMMERMAN, H. DON, „Doing Gender“, In JACKSON STEVI, SCOTT, SUE 

(ed.): Gender. A Sociological Reader, London: Routledge: 2002, s. 42 – 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

82 

PŘÍLOHY: 
 
Příloha č. 1: „Změna je život“. Reflex 28 (2000): 19 – 21. 

 



 
 

83 

 

 
 
 
 
 



 
 

84 

 
 
 
 
 



 
 

85 

Příloha č. 2: Bumerang, Reflex 33 (2000): 22 – 23. 
 

 



 
 

86 

 
 
 
 



 
 

87 

Příloha č. 3: „Kouzelnice s pohlavími. Sexuoložka Růžena Hajnová pomohla změnit 
 identitu dvěma stovkám osob“. Týden 14 (2001): 44 – 47. 

 
 

 



 
 

88 

 
 

 
 
 
 



 
 

89 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

90 

 



 
 

91 

Příloha č. 4: „Unisex“. HypeMAGAZINE , říjen (2005): 036 – 038. 
 

 
 
Příloha č. 5: „Dialog mužy s ženem“. Přítomnost Jaro (2002): 30 – 32. 
 

 
 



 
 

92 

 
Příloha č. 6: „Hádala se duše s tělem“. Mladý svět 2 (2001): 12 – 17. 

 



 
 

93 

Příloha č. 7: „Muž, který přišel o panenství“. Moravskoslezský den na víkend  
229 (1993): II. 

 

 
 
 



 
 

94 

Příloha č. 8: „Tranďáci na konci cesty?“, Mladý svět  51 (2003) 
 

 


