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Proč se věnovat ve škole zrovna prevenci 
transfobie?
Škola je prostor, ve kterém děti a mladí lidé zakouší, jak obstojí ve skupině vrstev-
níků. Po celé období školní docházky je pro ně klíčové, zda zažívají pocit přijetí či 
se budou cítit odmítaní. Právě studující, kteří neodpovídají očekávanému obrazu 
muže/chlapce nebo ženy/dívky se často setkávají s nepřijetím, které je reakcí na 
to, že nevypadají, nepůsobí nebo se nechovají typicky ženským nebo mužským 
způsobem. Jelikož tak narušují hluboce zažité představy o tom, jací lidé jsou, okolí 
je tím znejistěno. Častou reakcí je pak ostrakizace (vylučování z kolektivu), verbální 
agrese formou posměšků nebo až fyzické napadání. Přitom právě tito takzvaně 
genderově nekonformní1 lidé pouze ukazují, jak jsou ve skutečnosti vyjádření žen-
skosti (femininity) a mužskosti (maskulinity) propojené, aniž by mezi nimi exis-
tovala striktně oddělující hranice. Přijmout fakt, že vlastní genderová identita2 je 
nadřazena tomu, zda je člověk okolím vnímán jako muž nebo žena, bývá zpravidla 
delší proces a je nutné, aby měli studující s tímto tématem opakované zkušenosti.  
Běžně se s trans lidmi3 setkáváme v populárních médiích, kde jsou ovšem větši-
nou exponováni jako zajímavost, nebo se o nich můžeme dočíst v sexuologických 
knihách, kde jsou zase příkladem patologie, i přesto, že je tento názor již přežitý4. 
Proto je důležité, aby se studující dozvídali o tématu na poli školy. Vyučující jakožto 
ti, kteří předávají mladým lidem pozitivní hodnoty a realistický pohled na svět, jsou 
v procesu přijímání pestrosti individuálních charakteristik zásadní. Mají možnost 
zpochybňovat společenské předsudky a stereotypy, které jsou příčinami transfob-
ních5 postojů. Aktivity popsané v této metodice mohou být nenásilným prostřed-
kem, jak lze téma genderové nekonformity studujícím představit.

Cíle
Seznámit se s pestrostí trans identit. Vést studující k uvědomění, že ve svobodné 
společnosti si všichni sami určují, kým jsou a jak chtějí být vnímáni okolím. Podpo-
řit respekt studujících vůči různostem v kolektivu, protože odlišná identita druhého 
člověka není útokem a zpochybňováním mé vlastní identity, ale výzvou respektovat 
různorodost lidí a rozšířit si vlastní obzory. Diskutovat specifickou pozici trans lidí 
v naší společnosti.

Gender 
genderové stereotypy 

genderová role 
genderově nekonformní 

trans* lidé 
transgender 

transsexualita 
transvestitizmus 

gender-queer 
přeměna genderové role 

 transfobie

Genderová identita
D u h o v é  s e m i n á ř e

1  Lidé, jež se liší od typických společenských představ o charakteristikách vážících se na pohlaví.
2  Vnitřní pocit být mužem (chlapcem), ženou (dívkou) nebo někým mimo tyto kategorie (např. 

genderqueer). 
3  Pojem trans lidé zahrnuje transgender osoby, jejichž genderová identita není v souladu 

s pohlavím přiděleným po narození, transsexuální osoby, usilující o změny primárních a/nebo 
sekundárních pohlavních znaků, nebo jinak genderově nekonformní lidi

4  Zejména v zahraničí je silná tendence medicínských přístupů k depatologizaci trans lidí (viz 
Standardy péče o zdraví transsexuálních, transgenderových a genderově nekonformních osob 
z roku 2011.

5  Chování zahrnující předsudky vůči transsexuálním a transgender lidem projevující se odmítáním 
a diskriminací.
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vazba na vzdělávací oblasti
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Občanská výchova (Výchova 
k občanství), Základy společenských věd, Psychologie a Sociologie.

Kroky
Rozdělíme studující do skupinek po pěti. Každé skupince dáme sadu fotogra-
fií. Vyzveme studující, ať rozdělí fotografie na dvě hromádky podle toho, kdo 
je podle jejich názoru na fotografii trans a kdo není. Až budou mít všechny 
skupiny fotografie rozdělené, požádáme je, ať nám řeknou, jak při rozdělování 
fotografií postupovali.
Klademe otázky: 
•  Koho jste zvolili do kategorie trans lidé?
•  Na základě čeho jste se rozhodovali?
•   Nebyli jste si u někoho jistí, kam ho zařadit? Byli nějaké diskuse v rámci 

skupinek?

Na tabuli zapíšeme jejich rozdělení podle čísel fotografií. Následně se pak 
zaměřujeme na ty fotografie, na nichž se skupiny nejvíce shodly a neshodly. 
V průběhu diskuse otevíráme otázky spojené s genderově stereotypními očeká-
váními, např. co dělá podle studujících člověka mužem, ženou či trans osobou.

Na závěr studujícím oznámíme, že všechny osoby na fotografiích jsou trans 
(aha efekt). Následně s nimi diskutujeme téma, že svou genderovou identitu si 
každý člověk určuje sám a co to obnáší respektovat druhé lidi, popř. specifiky 
trans osoby6.

Pojmy
Gender: princip organizující sociální realitu, na jehož základě je sociální realita 
dělena na dvě části, z nichž jedna zahrnuje ženy a vše, co je s ženami spojováno, 
a druhá zahrnuje muže a vše, co je s muži spojováno. Dělení vychází z předpokla-
du, že ženy a muži jsou z biologického hlediska zásadně rozdílní, a z toho vyplývá 
i jejich rozdílnost v chování, vlastnostech, sociálním postavení a následně se tato 
rozdílnost přenáší i na věci, aktivity, hodnoty atd., kterým se ženy a muži věnu-
jí. Dělení sociální reality na ženy/femininitu a muže/maskulinitu je dichotomické 
(buď a nebo) a komplementární (doplňující se). Navzdory přesvědčení o biologické 
podmíněnosti vychází velká část rozdílů mezi ženami a muži ze sociálních vlivů. 
Mužské a ženské genderové role představují obrazy „správných žen“ a „správných 
mužů“ a jako takové vytvářejí nároky na konkrétní ženy a muže při budování jejich 
genderové identity. (Smetáčková, Braun, 2009)

Genderové stereotypy: Tento pojem označuje zakořeněné a zobecňující představy 
o typických charakteristikách mužů a žen (např. „správné“ ženy si holí nohy, pod-
paží a pubické ochlupení, „správní“ muži se holí pouze na obličeji).

Genderová role: Očekávaný způsob chování a sebeprezentace, který se váže v na-
šem kulturním kontextu k tomu, zda je osoba posuzována jako muž nebo žena 
(např. muži jsou určeni k tomu, aby pracovali a živili rodinu a ženy k tomu, aby byly 
doma a o rodinu se staraly). Někteří lidé ale zastávají další genderové role napříč 
těmito kategoriemi, jako je například gender-queer či transgender. Genderová role 
nemusí vždy odpovídat genderové identitě.
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6  Např. doporučujeme vysvětlit, 
že je důležité respektovat 
rod a jméno, jakým si daný 
člověk přeje být oslovován. 
Zároveň se mnozí při prvních 
kontaktech s vyoutovanými 
trans lidmi musí naučit 
potlačit vlastní zvědavost 
a respektovat soukromí 
druhých, tedy neptat se trans 
člověka na intimní záležitosti 
jeho těla a případné změny 
pohlaví.
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Genderová identita: Vnitřní pocit být mužem (chlapcem), ženou (dívkou) nebo 
někým napříč těmito kategoriemi (např. genderqueer nebo non-binary).

Genderově nekonformní: Takto jsou popisováni lidé, jejichž genderová identita, 
role či způsob vyjádření se liší od společenských představ a očekávání vážících 
se k jejich genderové roli (např. člověk posuzovaný jako muž nosí sukni nebo žena 
pracuje na stavbě).

Trans* (trans lidé): Tento termín zahrnuje transgender, transsexuální, gender-queer 
a jinak genderově nekonformní lidi.

Transgender: Tento pojem lze definovat více způsoby. Často je používán jako 
termín pro lidi, jejichž genderová identita není v souladu s pohlavím přiděleným po 
narození (např. člověk je po narození určen jako muž ale v pozdějším věku shledá-
vá svou genderovou identitu jako ženskou). Někteří transgender lidé pociťují svou 
existenci jako nenaplňující ani jednu ze standardních genderových kategorií (muž – 
žena), ale spíše se cítí stát někde mezi nebo mimo škálu těchto dvou tradičních 
genderových rodů (non-binary).

Transsexualita (transsexualismus): Tento pojem je užíván především v rámci 
medicíny, kdy zahrnuje lidi, kteří usilují o změnu primárních a/nebo sekundárních 
pohlavních znaků prostřednictvím lékařských zákroků (hormonálních a/nebo chi-
rurgických), zpravidla též provázenou trvalou změnou genderové role, případně 
takové změny již dosáhli. Z medicínského hlediska jsou transsexuální lidé děleni 
na Male-to-female (MtF, směřující k feminizaci) a Female-to-male osoby (FtM, 
směřující k maskulinizaci).

Transvestitismus dvojí role (cross-dressing): Pojem transvestitismus je opět 
používán v rámci medicíny. Za „transvestitu“ je označován člověk, který nosí oble-
čení, make-up apod., jež jsou považovány za příslušné k jinému genderu, než je ten 
jeho. Tento termín již v dnešní době nahrazuje preferovanější pojem „cross-dresser“ 
a týká se části trans lidí. „Cross-dressing“ může být realizován neustále nebo jen 
v určitých obdobích či situacích.

Gender-queer: Pojem odkazující opět k genderově nekonformním lidem nebo 
skupinám lidí. Gender-queer lidé zastávají identity, které narušují genderové stere-
otypy dané společnosti. Genderqueer může také označovat lidi, kteří se identifikují 
zároveň jako transgender a queer, například ty, kteří do své identity zahrnují více 
genderů (nedefinují se tedy pouze jen jako muž nebo žena) a sexuálních projevů 
(nedefinují se pouze jako heterosexuální nebo homosexuální).

Přeměna genderové role: Období, v jehož průběhu přechází daný člověk z gen-
derové role spojované s pohlavím, které mu bylo přisouzeno po narození, do jiné 
genderové role. Mnozí lidé se v tomto období učí sociálně fungovat v jiné gende-
rové roli; pro jiné obnáší toto období hledání takové genderové role a vyjádření, 
s nimiž se cítí nejspokojenější. Přeměna může, ale nemusí zahrnovat feminizaci či 
maskulinizaci těla s pomocí hormonů nebo dalších lékařských procedur. Povaha 
a délka období přeměny genderové role je individuální.

Transfobie: Obava a předsudky vůči trans osobám nebo jinak genderově nekon-
formním lidem vedoucí k projevům vyčleňování, odporu a nenávisti.
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