
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Úvodem
Proč se věnovat ve škole zrovna prevenci transfobie?
Škola je prostor, ve kterém děti a mladí lidé zakouší, jak obstojí ve skupině 
vrstevníků. 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 kolekti-
vu), verbální agrese formou posměšků nebo až fyzické napadání. Přitom právě tito 
takzvaně genderově nekonformní1 lidé pouze ukazují, jak jsou ve skutečnosti vyjád-
ření ženskosti (femininity) a mužskosti (maskulinity) propojené, aniž by mezi nimi 
existovala 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 studující s problémy, kterým mohou trans lidé čelit v jinak zcela běžné 
sociální situaci. Představit si, s jakými překážkami se trans lidé setkávají v běžném 
životě. Seznámit studující s faktem, že genderově binární svět není samozřejmostí 
a že škatulkování lidí do něj může člověka ztrapňovat, vyčleňovat a ubližovat mu. 
Diskutovat dopady společenských stereotypů na osobní svobodu trans lidí.

Péťa jde plavat!

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
Studujícím předneseme následující příběh: 
„Péťa je trans člověk, chce vypadat co nejvíce jako typická žena, a tak právě 
prochází změnou pohlaví z muže na ženu. Má poměrně výrazná prsa ale z nej-
různějších osobních a zdravotních důvodů se rozhodla si ponechat svoje muž-
ské pohlaví. Vždycky milovala plavání a nyní, když už se konečně odhodlala 
vystupovat v ženské roli, si chce jít zaplavat jako dříve. Má ale problém. Kde se 
má převléknout? Má jít (a) do mužské převlékárny (má mužský pohlavní orgán), 
(b) do ženské převlékárny, (c) má se převléci doma, nebo (d) se má domluvit 
s personálem aby ji nechal převléci se v zázemí (např. na WC pro vozíčkáře)?“

Studující rozdělíme do čtyř skupin, z nichž každá hájí jednu ze čtyř možností 
(a-d). Vždy se skupiny ptáme na pozitiva a negativa té které možnosti. Do dis-
kuze zapojujeme celou třídu. Můžeme se setkat s množstvím postojů.

•  Například se může vynořit otázka, proč si ponechala mužské pohlaví. Dů-
vodů může být víc. Přeoperování pohlaví například člověka definitivně zba-
vuje možnosti počít vlastní děti, které Péťa vždycky chtěla; každý výrazný 
operativní zásah má svá zdravotní rizika a tak třebaže Péťa chce co nejvíce 
vypadat jako žena, zároveň chce kvůli tomu podstoupit co nejméně operací. 
Dalším důvodem může být, že jí osobně penis nijak nevadí a naopak je s ním 
schopná dosáhnout sexuálního uspokojení, proč by tedy měla podstupovat 
tak rozsáhlou operaci a zbavovat se části svého těla?

•  Když se převlékne doma, kde se převleče před odchodem z bazénu? 
•  Co ženy řeknou na její penis v ženské převlékárně? Je to důležité? Proč by se 

Péťa vůbec měla svěřovat se svou totožností personálu a řešit s ním svoje 
pohlaví? Není to trapné? 

•  Co když personál bude transfobní a vysměje se jí? 

Možností pro a proti je u každé varianty celá řada. Cílem aktivity je vést studují-
cí k tomu, aby s Péťou soucítili. Je třeba dojít k závěru, že lidé se prostě mohou 
narodit v těle pohlaví, které jim nevyhovuje, a proto někteří z nich mají potřebu 
své pohlaví změnit. Společnost na něco takového ale není ještě mnohdy při-
pravená. Proto mohou vzniknout podobné situace.

Nakonec vyzveme studující, aby se v třídě přeskupili do jednoho z rohů v míst-
nosti podle toho, která ze čtyř možností řešení jim přijde nejlepší. Pravděpodob-
ně se studenti rozdělí po třídě do více méně podobně početných skupinek, a to 
proto, že jedno správné řešení Pétiny situace ani neexistuje. Všechny mají své 
klady a zápory. Studující pak můžeme opět nechat posadit do lavic a diskutovat 
o kladech a záporech jimi vybrané možnosti. 

Mohou si klást i další otázka jako např.: Proč bazény běžně nemají převlékárny 
s kabinkami, které může použít kdokoliv? A pokud je pro nás důležitá intimita, 
proč nejsou v bazénech sprchy oddělené přepážkami a dveřmi, které opět 
může použít kdokoliv? Atd.
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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.

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).
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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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