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Předkládaná bakalářská práce se zabývá dosud velmi málo prozkoumaným tématem 

fetišistického transvestitismu z pohledu současné zahraniční a české sexuologie a 

psychologie. Fetišistický transvestitismus, definovaný jako sexuálně motivované převlékání 

se do šatů, které většinou náleží opačnému pohlaví, je v populaci poměrně málo rozšířen a 

není proto nijak s podivem, že dostupné literatury je na dané téma nedostatek. Autorka se 

ovšem s touto nepříjemností obstojně vypořádává. Tato teoretická bakalářská práce vychází 

z cca 40 relevantních českých i zahraničních odborných zdrojů. Studentka v ní nejprve 

rozebírá obecné definování normality a rozdělení parafilií na parfilie v aktivitě, v objektu a 

kombinované parafilie, ale neopomíjí i zahraniční definice, které vycházejí z páté verze 

Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, který je (na rozdíl od desáté verze 

Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů) užíván ve Spojených 

státech amerických a v Kanadě. Osobně považuji za přínosnou kapitolu č. 3 „Terminologie a 

její problematika“, zaměřenou na odbornou terminologii, která je pro pochopení fetišistického 

transvestitismu zcela klíčová a jak sama autorka píše v úvodu „v mnoha ohledech představuje 

poměrně velký problém při kombinování odborné literatury v odlišných jazycích“ (str. 2). 

Studentka tuto dosti nepřehlednou problematiku ale jasně a přehledně shrnuje. Dále navazuje 

kapitolami o samotném cross-dressingu, velmi pěkně napsanými kapitolami o základních 

charakteristikách fetišistického transvestitismu a nástupu a vývoje fetišistického 

transvestitismu od dětství až po období pozdní dospělosti a stáří. V posledních dvou 

kapitolách se věnuje diagnostice a diferencionální diagnóze fetišistického transvestitismu.  

Text působí velmi uspořádaně a díky načtené literatuře autorka obstojně diskutuje výsledky a 

zjištění zahraničních i českých studií. Na tomto místě bych rovněž ráda vyzdvihla autorčinu 

samostatnost, nadšení pro dané téma a velkou pečlivost, kterou při psaní práce prokázala.  

 

Vzhledem k tomu, že předkládaná práce nemá žádné závažné formální nedostatky, práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a s ohledem na množství a kvalitu práce, kterou studentka 

odvedla a na samostatnost při jejím zpracování navrhuji hodnocení výborně. 
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