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Adéla Misařová, Intersexualita ve spolkové republice Německo. Odborná a společenská 

debata kolem novely občanského zákoníku v letech 2012-2013.  

 

Diplomová práce se věnuje odborné i veřejné debatě v SRN, která se rozpoutala v souvislosti 

s přijetím novely občanského zákoníku, která poprvé ošetřovala některé právní aspekty 

postavení intersexuálů. Práce se z hlediska svého teoretického ukotvení situuje do tradice 

konstruktivistického, kulturalistického bádání, jehož východiska suverénně ovládá a aplikuje 

na vybraný empirický materiál. Celá práce je tak pevně teoreticky ukotvena a diplomantka 

prokázala schopnost situovat své téma v rámci širšího vědeckého kontextu. 

 Práce má těžiště ve třech hlavních kapitolách (kapitoly 3, 4 a 5), v rámci kterých se 

věnuje odborným debatám o intersexualitě, bezprostřední parlamentní debatě ohledně 

zmíněné novely i mediálnímu prezentování problematiky. Odborné debaty sleduje zejména 

v prostředí medicínském a právním. Velmi přesvědčivě rekonstruuje jednotlivé póly 

odborných debat v různých prostředích, přičemž nezůstává pouze na rovině akademických 

debat, nýbrž věnuje se i konkrétním případům soudních jednání, která se výrazně podílela na 

vyjednávání obsahů pojmu intersexualita.  

S ohledem na bezprostředně politickou debatu dochází práce k závěru, že zmíněná 

novela byla více méně podporována napříč politickým spektrem, nicméně rozdíly panovaly 

kolem návrhů o její extenzivní rozšíření, které přicházely zejména z prostředí levicových 

stran. Zde se více materializovala pravo-levá dělící linie politického spektra, když pravicové 

strany (CDU a FDP) zablokovaly veškeré pozměňovací návrhy, přičemž CSU se vyslovila 

přímo proti přijetí jakékoli novely. Práce zde velmi plasticky rekonstruuje argumenty 

jednotlivých politických táborů a ukazuje, jak odlišné významy mohla celá problematika 

nabýt v závislosti na politické příslušnosti.  Co se týká mediální debaty o zmíněné novele, zde 

práce dochází k závěru, že mediální diskurs o intersexualitě byl spíše afirmativní, na rozdíl od 

církevních vyjádření, která, jakkoli obsahově rozrůzněná, byla převážně definovaná spíše 

negativním postojem.  



Celá práce je přesvědčivá nejen co do teoretického uchopení, ale i s ohledem na jeho 

aplikaci na konkrétní empirický materiál. Autorka se suverénně orientuje v relevantní, 

v převážné většině cizojazyčné literatuře i v publikovaných pramenech rozličné provenience. 

Autorce se tak podařilo umístit příslušnou debatu do velmi širokého kontextu a ukázat 

rozdílná východiska i náplně jednotlivých pozic debaty. Velkou předností je široká 

kontextualizace celého problému, který je nahlížen z různých oborových perspektiv. Zde 

vidím i určitou slabinu práce, která sice vedle sebe staví jednotlivé názorové pozice, které je 

schopna i do detailu rekonstruovat, málo se však pokouší o jejich hierarchizaci co do jejich 

významu pro jednotlivá prostředí debaty. Nejviditelněji je tento deficit vidět pravděpodobně  

v kapitole věnující se mediální prezentaci tématu, kde práce vedle sebe staví jednotlivé 

mediální výpovědi, příliš se však nepokouší rozlišovat jejich rozdílný vliv a sociální 

relevanci. Během ústní obhajoby se proto doporučuji zaměřit právě na tento aspekt rozdílné 

sociální relevance prezentovaných pozic debaty. Pakliže tuto relevanci lze poměrně jednoduše 

identifikovat v případě parlamentní debaty a následného hlasování, v případě mediální sféry 

ani odborné debaty to již tak jednoduché není.  

 

Tato výtka však nemění nic na tom, že práce dle mého názoru zcela splňuje požadavky 

kladené na diplomové práce a doporučuji ji proto k obhajobě s hodnocením „výborně“.  
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