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Předložená teoretická práce se zabývá definicí, vymezením pojmů a rozdílnými přístupy 

dosavadní odborné veřejnosti k fetišistickému transvestitismu.  

 

Vzhledem k faktu, že jde o teoretickou práci, práce není dělená na teoretickou a praktickou část 

a jde do velké míry o rešerši současné literatury, diagnostických manuálů, a výsledků českých 

a zahraničních studií.  

Celkem má práce 72 stran a obsahuje velké množství pohledů a doslovných citací, což svědčí 

o velké míře časové investice do získání relevantního rozhledu a vědomostí pro přípravu práce.  

Páce je dělená do podkapitol. Zejména vychází z prací Blancharda, který je klasikem 

sexuologického výzkumu a jedním ze spoluautorů manuálů. Zde bych rád vyzdvihnul fakt, že 

takto ucelený text na toto téma, který by porovnával a chronologicky seřadil vývoj termínů a 

relativně drobných proměn definice až po zásadní změny v DSM – V dosud neexistuje.  

 

Co se týče formy práce, jazykových jevů, gramatiky a členění práce, je tato práce opravdu 

ukázkovou teoretickou prací, literatura je hojně citována, má správný formát a jde o původní 

zdroje, převážně zahraniční, ovšem najdou se tuzemští autoři jako Fifková a Weiss. Práce je 

výborně dělená na celky a celkově je práce čtivá.  

 

Co se obsahu týče, musím říct, že jde opět o velmi hezkou práci, studentka zajímavě formuluje 

vlastní myšlenkové pochody a komentuje původní prameny, které porovnává. Nejde tedy pouze 

o jakousi rešerši, ale také se v ní objevuje vlastní vklad.  

 

Co bych práci vytknul je spíše nešťastné, než nesprávné, opakování tvrzení, že zeny touto 

poruchou netrpí a jde o doménu mužů. Tato informace se objevuje ve své vlastní kapitole 

„mužské pohlaví fetišistických transvestitů“ začínající na straně 31 a tam by taky mohla zůstat. 

Několikrát jsem se při čtení zasekl a měl pocit, že čtu znovu to samé a omylem přelistova l. 

Neříkám, že tuto informaci autorka nezmiňuje adekvátně tématu, ale pro publikaci bych toto 

téma jedenkrát rozebral ve své kapitole a v ostatních nezacházel do detailů, ale pouze odkazoval 

na danou kapitolu.  

 



Autorka se v práci nedopouští žádných hodnotových soudů, což chválím. Rád bych ji na 

obhajobě požádal o zhodnocení převratného přístupu DSM – V a předchozích manuálů. Je tento 

přístup pro tuto konkrétní odchylku spíše přínosem, nebo problémem?  

 

Celkově je na práci vidět velké množství času a přemýšlení, práce je originální, věnuje se 

současnému tématu a má publikační potenciál.  

 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě, s celkovým hodnocením výborně. 

 

 

 

V Praze 31. 8. 2016                                                                                         Mgr. Jakub Binter  

 

 

 

 

 


