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Předložená práce si klade za cíl přiblížit problematiku života transsexuálních osob 
v různých oblastech jak rodinného, tak společenského života. Jak sama autorka na 
začátku své práce uvádí, v České republice se tomuto tématu věnoval doposud velmi 
malý počet studií, nicméně předchozí zahraniční výzkumy poukazují na to, že jedinci, 
kteří jsou genderově nonkonformní, bývají diskriminování v mnoha oblastech 
společenského života.  
 
Ve své teoretické práci se autorka na přibližně 70 stranách zabývá nejprve vymezení 
pojmu pohlaví a gender z pohledu biologických a sociálních věd. Kromě binárního 
rozdělení pohlaví a genderu zmiňuje rovněž i třetí pohlaví a gender, dále se zabývá 
genderovou identitou, pohlavní rolí a s tím spojenými genderovými stereotypy. 
V následující kapitole se věnuje transgenderu a poruchám pohlavní identity tak, jak 
jsou definovány v revidované versi MKN 10. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se již zabývá 
samotnou transsexualitou, její historií a etiologií, rozdíly mezi Male-to-Female a 
Female-to-Male transsexuály, prevalencí ve světě a v České republice a 
v neposlední řadě jejich diskriminací v české společnosti a rodině.  
 
Práce je přehledně strukturovaná, studentka čerpá z relevantních domácích i 
zahraničních zdrojů, kterých je navíc v rámci studované problematiky poměrně 
omezené množství. Poslední ze jmenovaných kapitol by nicméně mohla být 
podrobnější (především protože se jedná o ústřední téma práce), v této podobě 
působí trochu nedopracovaně. Samotnému textu by také prospěla pečlivější kontrola 
před odevzdáním (např. ponechané komentáře v textu!) a u některých zkratek (jako 
je například „DSM IV-TR“ apod.) bych doporučila bližší vysvětlení, protože se může 
snadno stát, že text bude číst člověk, který zavedenou zkratku nebude znát. 
 
I přes uvedené nedostatky si však myslím, že studentka odvedla velký kus práce, do 
tématu se hodně ponořila. Ráda bych také vyzdvihla autorčinu samostatnost a snahu 
na tématu dlouhodobě pracovat, což bylo viditelné i na kvalitě finálního textu v 
porovnání s jeho prvními verzemi.  
 
Vzhledem k tomu, že předkládaná bakalářská práce nemá žádné závažné formální 
nedostatky, ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a v závislosti na obhajobě navrhuji 
hodnocení výborně - velmi dobře. 
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