
 

 

Cena Daniela Tupého 2015 
celoštátna súťaž pri príležitosti 10. výročia smrti 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Daniel Tupý (* 26. august 1984, Martin – † 4. november 2005, Bratislava) – 
študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol 
zavraždený na Tyršovom nábreží v Bratislave. Jeho prípad nie je ani po desiatich 
rokoch uzavretý.  

V roku 2006 mu posmrtne vyšla zbierka básní, Ticho po anjelovi (básne a myšlienky  
z pozostalosti). Knihu zostavil Daniel Hevier.  

  

Bratislava 
STIMUL 2015 



 

 

Cena Daniela Tupého 2015 
[Celoštátna súťaž pri príležitosti 10. výročia smrti vyhlásená Filozofickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave] 
 
Zborník víťazných prác 
 
 
 
 
 
 
 
Zostavila:  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 
 
 
 
Vydavateľ: STIMUL, 2015 
  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-80-8127-138-0 
EAN 9788081271380 
 



 

 

    

 

Spomienka 

 

Chcem povedať to, čo povedané už bolo, 

chcem naposledy zahrať svoje clivé sólo. 

Svoju labutiu pieseň pokojne hrám, 

Zostarol som, dospel som, osirel som sám. 

Nie vždy sa celá pravda v zrkadle zjaví, 

Nie každý nájde zmysel v inotaji. 

Priesok však stále tečie a voda sa sype, 

Stal sa zo mňa len hynúci pštros, čo rýpe. 

 

 

                                      Daniel Tupý 

 

 

 

 

Ticho po anjelovi (básne a myšlienky z pozostalosti).  
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Cena Daniela Tupého 2015 

[celoštátna súťaž] 
 

 Filozofická fakulta  
Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 
 
Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. pod záštitou 
rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. vyhlásil  16. 
februára 2015 celoštátnu súťaž o Cenu Daniela Tupého v oblasti spoločensko-vednej a 
humanitnej, umelecko-literárnej a mediálnej tvorby. 
 
Cena Daniela Tupého sa už niekoľko rokov na Filozofickej fakulte UK udeľuje ako súčasť 
Študentskej vedeckej a odbornej konferencie a jej udelením si učitelia a študenti pripomínajú 
pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol v roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. 
 
V novembri 2015 uplynulo už desať rokov od jeho násilnej (a doposiaľ neobjasnenej) smrti. 
Toto smutné výročie si Filozofická fakulta UK uctila vyhlásením celoštátnej súťaže. Do súťaže 
sa mohli zapojiť študenti všetkých filozofických fakúlt na Slovensku so svojimi originálnymi 
prácami, ktoré sú tematicky venované problematike násilia, xenofóbie, rasizmu, 
netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. 
Tento tematický okruh sa chápe v najširšom rozsahu, čo platí aj o spôsoboch spracovania 
prác. Práce boli hodnotené v troch sekciách: 

1. spoločensko-vedná a humanitná, 
2. umelecko-literárna, 
3. mediálna. 

 
Propozície spoločensko-vednej a humanitnej sekcie: 

a) odborné spoločensko-vedné práce, 
b) filozoficko-esejistické práce. 

Rozsah prác v rozpätí 10-15 normostrán (t. j. v rozpätí od 18 000 do 27 000 znakov  
s medzerami) a rešpektovanie základných kritérií používania odbornej literatúry a jej 
citovania. 

 
Propozície umelecko-literárnej sekcie: 

a) prozaické práce (poviedka a žánrové formy od nej odvodené v rozsahu do 10 
normostrán, t. j. 18 000 znakov s medzerami), 

b) poézia (cyklus maximálne piatich básní, prípadne rozsiahlejšie žánre ako pásmo, 
hymnus, poéma a pod. v rozsahu do 5 normostrán, t. j. 9 000 znakov  
s medzerami); 

c) dráma (krátke dramatické žánre ako skeč, jednoaktovka, scénka, monodráma a pod. 
v rozsahu do 20 strán dramatického textu). 

 
 



 

 

Propozície mediálnej sekcie: 
a) doposiaľ nepublikovaný novinársky prejav v printových alebo internetových médiách 

(odporúčaný rozsah 3 – 5 normostrany) – publicistické žánre, 
b) doposiaľ nepublikovaný novinársky prejav v rozhlase a televízii – publicistické žánre, 

rozhlasové pásmo. 
 
Termín na zaslanie prác (vytlačený jeden exemplár a elektronicky) bol 15. 7. 2015. 
 
Víťazné práce vyhodnotila odborná komisia ustanovená pre tento účel a schválená vo vedení 
fakulty v zložení: 
 
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. (predsedníčka komisie) 
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK 
 
Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.  
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK 
 
Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.  
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK 
 
Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.  
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK 
 
Mgr. Eva Bachletová, PhD. 
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK 
 
 
Vyhlásenie a  ocenenie víťazných prác dekanom Filozofickej fakulty UK spojené  
s pripomenutím si pamiatky Daniela Tupého sa uskutočnilo 20. novembra 2015 na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
Prihlásených bolo 20 prác. Autorky a autori víťazných prác boli odmenení formou 
mimoriadneho štipendia a diplomom. Autorky a autori ostatných prác dostali Čestné 
uznania. Víťazné práce predstavuje tento špeciálny elektronický zborník. Za odbornú a 
jazykovú stránku textov zodpovedajú autorky a autori. 
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Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom 
prostredí. Aplikácia na diskurze o transrodovosti 

Perla Bartalošová 
Univerzita Komenského v  Bratislave. Filozofická fakulta.  

Katedra slovenského jazyka 
 

Úvod 

Témou práce je cudzosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Moja práca sa 
zameriava na vnímanie LGBTIQ ľudí na Slovensku. V rámci nej som si vybrala časť, ktorá 
približuje percepciu trans ľudí slovenskou majoritnou spoločnosťou. Dôvodom napísania 
tejto práce bolo posunúť humanitné poznatky o normalite a abnormalite transrodovosti 
smerom k lingvistickopragmatickej explanácii teoretických poznatkov, ale aj reálnych 
názorov a vyjadrení konkrétnych Slovákov k téme a prispieť tak k tvoreniu xenoprofilu 
Slovákov v 21. storočí v záujme posilnenia idey sociálnej inklúzie minorít ako „iných“ societ 
na Slovensku v zmysle jednej z priorít inovačných výskumných stratégií (RIS3) smerujúcich 
k zvyšovaniu kvality života – porov. http://www.mhsr.sk/inovacie-6194/127879s.   

Xenológia sa orientuje na (cudzieho v zmysle menšinového) človeka a na jeho tolerovanie 
v spoločnosti. To, čo nie je „normálne“, na čo nie som zvyknutá, čo nepoznám, interpretujem 
ako cudzie. Ja sa sústreďujem na cudzosť, pri ktorej sa u interpreta aktualizuje negatívne 
hodnotenie cudzosti. Mojím cieľom je zistiť, ako možno meniť spôsob rozmýšľania smerom k 
pozitívnemu vo vnímaní transrodových osôb. Cieľom xenológie je modifikácia normality tak, 
aby do normálneho bola zahrnutá tolerancia kultúrnej rozmanitosti. 

V prvej kapitole teoreticky približujem termín transrodovosť. V druhej kapitole spresňujem 
pojmy diskurz a ideológia ako oporné východiskové body ku kritickej diskurznej analýze, na 
báze ktorej interpretujem verejný a neverejný diskurz v empirickej časti. Cieľom empirickej 
časti práce je poukázať na prejavy moci, resp. (in-)tolerancie voči trans menšine 
v slovenskom prostredí. Idea známych klasikov teórie o činnostnom aspekte verbálneho 
prejavu (J. L. Austin, J. R. Searle) znie, že rečový prejav nielen reprodukuje okolitý svet, ale ho 
aj utvára, a teda aj pretvára. V práci sa snažím zachytený stav sociálnych pomerov voči trans 
menšine pomenovať a explanovať, zároveň na záver v rámci kritickej diskurznej analýzy 
prispieť ku konštrukcii perspektívneho riešenia sociálneho problému s podporou verbálneho 
správania. 

 

 

http://www.mhsr.sk/inovacie-6194/127879s
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Rodová identita a transrodovosť 

Rodová identita je individuálna charakteristika jednotlivca. Vyjadruje zaradenie samého/ej 
seba k jednému z rodov. V práci sa zaoberám témou transrodovosti, ktorú v súčasnosti 
môžeme nájsť v Medzinárodnej klasifikácii chorôb ako diagnózu F 64.0 s názvom 
Transsexualizmus. V práci preferujem pojem trans ľudia, práve kvôli jej absencii slova sex. 
Označenie ale zastrešuje aj transvestitov, cross-dresserov, draq kings/queens a bigenderov1 
(Fafejta, 2004, s. 49). V práci sa zaoberám transsexuálnymi ľuďmi. Na označenie MtF a FtM2 
ľudí používam pojmy: trans žena/transrodová žena, trans muž/transrodový muž, trans 
človek/transrodový človek. Spomínané pojmy v slovenskom prostredí používa aj občianske 
združenie TransFúzia, ktorá okrem iného poskytuje podporu trans ľudom na Slovensku. 
TransFúzia kladie dôraz na individualitu jednotlivca. Stotožňujem sa s filozofiou danej 
iniciatívy.  

Podľa E. Malej a J. Kocourkovej (2003, s. 356-362) porucha pohlavnej identity znamená 
nespokojnosť s daným biologickým pohlavím a túžbu stať sa príslušníkom opačného 
pohlavia, ktorá je sprevádzaná intenzívnou úzkosťou.  

Úzkosť a nízke sebahodnotenie týchto ľudí, ktoré sprevádzajú transrodovosť, môžu 
vychádzať z príliš veľkej vzdialenosti medzi reálnym a ideálnym Ja. J. Dolník rozlišuje reálne 
ego („kto som“), potenciálne ego („kým môžem byť“) a ideálne ego („kým by som chcel byť“) 
(Dolník, 2012, s. 297). Pri transrodovosti môžeme zhrnúť, že reálne ego („kto som“) tvorí 
biologické pohlavie a rodové stereotypy3, ktoré sa s daným pohlavím v spoločnosti spájajú. 
Ideálne ego („kto by som chcel byť“), naopak, tvorí rod, ktorý sa spája s druhým pohlavím.  

Diskurz a ideológia 

Diskurz je multidimenzionálny jav (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 63). Pre nás je dôležitý diskurz 
aj z hľadiska sociologického, keď je diskurz sociálnym javom a sociálnou praktikou, keďže 
používanie jazyka je determinované sociálnou realitou a spätne túto realitu dotvára, mení 
a ináč ovplyvňuje (tamže, 2010, s. 64-65). 

J. Dolník (2010, s. 237) explanuje pojem diskurz, chápaný podľa M. Foucaulta ako 
konvencionalizované spôsoby hovorenia, ktoré vytvárajú konvencionalizované spôsoby 

                                                           
1 Bigender – človek, ktorý žije v opačnom genderi bez toho, aby si zvolil tranzíciu (premenu na opačné 
pohlavie); niektorí žijú striedavo v oboch genderoch. 
2 FtM (Female to Male), transsexuálny muž je človek, ktorý sa narodí s telom ženy, ale ktorého rodová identita 
je mužská a mení sa s cieľom žiť trvale ako muž. MtF (Male to Female), transsexuálna žena je človek, ktorý sa 
narodí s mužským telom, ale ktorého rodová identita je ženská a mení sa s cieľom žiť trvale ako žena. 
3 Rodové stereotypy sú roly, ktoré spočívajú v očakávaniach týkajúcich sa správania a vzhľadu u žien 
(femininita) a mužov (maskulinita), ktoré vytvára, definuje a vyžaduje spoločnosť a kultúra. K mužom sa 
priraďuje intelekt, kultúra, aktivita a verejnosť a so ženami sa spájajú, naopak, protiklady mužských atribútov, 
čiže emócie, príroda, pasivita a privátnosť. Medzi bipolaritami sú nepriechodné hranice, podľa ktorých majú 
všetky ženy určité schopnosti, charakteristiky a všetci muži iné. 
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myslenia a súčasne sú vytvárané týmito spôsobmi myslenia. Ideológiu konštituujú takto 
spojené spôsoby hovorenia a myslenia, čiže diskurz a ideológia splývajú.  

Diskurz podľa M. Foucaulta vytvára jedincov a sociálne subjekty a ovplyvňuje ich vývoj 
a správanie. Zastáva názor, že sexualita a sexuálne túžby sú sociálnym produktom, 
vytvoreným autoritou a mocou, sú jednou z najúčinnejších foriem sociálnej regulácie 
(Kiczková – Szapuová, 2011, s. 304).   

Najefektívnejšie pôsobí taká ideológia, ktorá dokáže skryť, poprieť samu seba. O ideológii, 
ktorá dosiahne svoju „neviditeľnosť“, ktorá prestane byť považovaná za kultúrny výtvor, ale 
„stáva sa“ súborom prírodných zákonitostí, prirodzenou pravdou alebo božím zákonom, 
spravidla nikomu ani len nenapadne pochybovať (Bočák, 2008, s. 532). 

Diskurz je vždy tvorený z nejakej perspektívy (uhol videnia sveta), napr. dominantný diskurz 
je budovaný z pohľadu mocenskej elity (Bočák, 2008, s. 532). Dominantný diskurz má moc 
určovať, čo je správne, má možnosť hovoriť naplno a o všetkom, definovať situáciu, a tak ju 
(na reflexívnom princípe) tvarovať a udržiavať (Bočák, 2007, s. 90). V kontexte tejto práce 
môžeme označiť cisrodovosť a heterosexualitu za privilegovaný diskurz väčšiny. Môžeme 
povedať, že dvojpohlavnosť a heterosexualita sú sociálne konštruované inštitúciami (Fafejta, 
2004, s. 62). 

Skresľovanie skutočnosti a deformácia vedeckého poznávania sú takpovediac prirodzene 
zlučiteľné s povahou ideológie (Dolník, 2010, s. 238). V diskurze sa upevňuje interpretačný 
konštrukt ako dispozičný filter, cez ktorý sa vníma daný výsek sveta, pričom vnímanie cez 
tento filter nadobúda príznaky „prirodzené“, „správne“; týmto vnímaním sa potvrdzuje 
prirodzenosť a správnosť sociálneho poriadku zodpovedajúceho istej mocenskej predstave 
(tamže, s. 239). 

Kritická diskurzná analýza 

Za výskumnú metódu som si vybrala  kritickú diskurznú analýzu (ďalej ako CDA), ktorú 
považujem za jednu z najvhodnejších metód na opis obrazu väčšiny o menšinách. Tým, ako 
diskurz reprezentuje určité skupiny ľudí, napomáha reprodukovať či dokonca vytvárať 
nerovné mocenské vzťahy, napr. vzťahy medzi ženami a mužmi (sexistický diskurz), rôznymi 
etnickými skupinami (rasistický diskurz) či sexuálnymi menšinami a heterosexuálnou 
majoritou (heterosexistický diskurz). Mocenské mechanizmy vedúce k diskriminácii, 
manipulácii a demagógii nie sú pritom v diskurze na prvý pohľad viditeľné. V CDA dominuje 
idea, že diskurz patrí k principiálnym aktivitám ľudí, prostredníctvom ktorých sa reprodukuje 
a upevňuje ideológia slúžiaca na udržiavanie moci. Primárnou úlohou CDA je túto skrytú 
ideológiu odhaliť a dominantný diskurz tak demystifikovať. CDA ako forma intervencie do 
sociálnej praxe a sociálnych vzťahov je teda integrálnou súčasťou aktivizmu zameraného 
proti rasizmu, sexizmu, homofóbii a podobným nežiaducim javom.  
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Analýza verejného diskurzu 

Recepciu inakosti trans ľudí môžeme sledovať nielen z hľadiska „bežných“ ľudí, ale aj 
z hľadiska rôznych inštitúcií či byrokracie – orgánov „moci“. Negatívny postoj k trans ľudom 
môžeme vidieť v odopieraní ich ľudských práv majoritou. V nasledujúcich podkapitolách 
uvádzam príklady na tento negatívny aspekt. Zároveň argument, že ide o ľudsko-právne 
problémy, podkladám výňatkami z Celoštátnej stratégie o ochrane ľudských práv (ďalej ako 
Stratégia), ktorá bola prijatá 18. 02. 2015. Daná Stratégia čelila aj kritike niektorých ľudí 
a Aliancia za rodinu proti jej prijatiu spustila petíciu – Petícia proti vládnej stratégii ľudských 
práv4, ktorú podpísalo 18 512 ľudí.  

Danú Stratégiu považuje AzR za ohrozenie majoritných hodnôt. Na presvedčenie používajú 
pojmy, ktoré sa nám spájajú s pozitívnymi hodnotami: deti, rodina, manželstvo. V Stratégii 
uvádzajú: Žiadame týmto premiéra Roberta Fica a ministrov vlády, aby odmietli tento 
dokument, ktorého obdobu má iba Holandsko, odmietli míňanie množstva peňazí na 
nezmyselné programy a odmietli natláčanie ideológie do škôl, médií a celej spoločnosti. 
Žiadame vládu, aby namiesto tohto dokumentu vypracovala Stratégiu ochrany a podpory 
rodiny v Slovenskej republike. 

Ide o príklad, keď chce majorita udržať stav, keď sa nachádza v dominantnom postavení 
a menšina v subordinatívnom. Svoje dominantné postavenie chce potvrdiť vypracovaním 
Stratégie ochrany a podpory rodiny, ktorú AzR od vlády žiada. 

Zdravotníctvo 

Ako som na úvod uviedla, transrodovosť je v desiatej verzii Medzinárodnej klasifikácii chorôb 
(ďalej MKCH) zaradená medzi Duševné poruchy a poruchy správania, konkrétnejšie Poruchy 
osobnosti a správania dospelých pod diagnózou F 64.0. Tento fakt ale má za následok 
stigmatizáciu5 transrodových ľudí. Približne v roku 2017 by sa mala zmeniť vydaním 
jedenástej verzie MKCH, z ktorej má byť transsexualizmus úplne vylúčený.6 

 
                                                           
4 Aliancia za rodinu. Petícia proti vládnej Stratégii ľudských práv. Dostupné online: 
http://www.peticie.com/peticia_proti_vladnej_strategii_ludskych_prav    
5 Stigmatizácia – odmietavé správanie „normálneho“ aktéra voči „deviantnému“ ako „cudzorodému“ aktérovi 
(napríklad môže ísť o odmietavý postoj a odmietanie interakcie bisexuála s homosexuálom, príslušníka 
majoritnej rasy s predstaviteľom odlišnej minoritnej rasy). Stigmatizovaný je nositeľom odlišnosti od nás, ktorí 
sme normálni, lebo sa od očakávania normality neodchyľujeme. O tento predpoklad potom opierame rôzne 
formy diskriminácie, ktorými často nevedomky znižujeme šance stigmatizujúcej osoby (porov. Goffman, 2003) 
(podľa: Orgoňová, O. – Postihačová, P. K interpretácii inakosti sociálnej menšiny telesne postihnutých 
v diskurznoanalytickej perspektíve. s. 53. In: Orgoňová, O. – Muziková, K. – Sedláčková-Popovičová, Z. Jazyk 
a jazykoveda v pohybe. Bratislava: UK, 2014, 368 s.) 
6 TransFúzia. Situácia na Slovensku. Medicína. Diagnostika. Dostupné na: http://www.transfuzia.org/situacia-
na-slovensku/medicina  
 
 

http://www.peticie.com/peticia_proti_vladnej_strategii_ludskych_prav
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Zo zdravotníckeho hľadiska sa s trans ľuďmi zaobchádza intolerantne. Signálmi takéhoto 
zaobchádzania sú nasledovné praktiky: 

1. Postup lekárov pri diagnostike – vtesnanie do stereotypov 

M. Foucault modernú spoločnosť označuje ako „disciplinárnu“ spoločnosť, v ktorej sa nad 
všetkými zákonmi týči moc normy (Buraj, 2006, s. 543). Daný systém môžeme vidieť aj 
v postupe lekárov pri diagnostike transrodovosti. „Lekári určujú, kým sme.“ Najprv nám pri 
narodení určia na základe vonkajších pohlavných znakov naše pohlavie. Neskôr pri 
diagnostike, ak chce človek podstúpiť tranzíciu, musí dokazovať lekárom, že sa naozaj cíti ako 
opačné pohlavie. To musí dokázať tak, že vyhovie individuálnym predstavám patričných 
lekárov o rodových stereotypoch. 

Používajú sa isté kvázi diagnostické kritériá a lekári majú svoju vlastnú individuálnu 
predstavu o tom, čo znamená byť mužom a ženou. Ak ju nebodaj nenapĺňate, proces tranzície 
vám buď spomalia, alebo úplne zablokujú (Sudor, 2015, online). Lekári týmto majú v rukách 
moc rozhodovať o iných ľuďoch, o tom, kým sú, na báze svojich individuálnych predstáv 
o mužskosti a ženskosti. Treba pritom dodať, že ani každý heterosexuálny cisrodový človek 
nie je rovnaký, nie každý muž sa zaujíma o autá, nie každá žena nosí sukne. 

2. Nútené zákroky – kastrácia, sterilizácia 

Ak si chcú trans ľudia zmeniť svoje doklady, je vyžadované potvrdenie, že podstúpili „zmenu 
pohlavia“. „Zmena pohlavia“ sa často chápe ako ukončenie reprodukčnej schopnosti 
(odstránenie maternice a vaječníkov, alebo odstránenie semenníkov).  

Pravda je pritom taká, že množstvo ľudí po takej operácii vôbec netúži. Ide im o zmenu mena 
a dokladov, možno hormonálnu liečbu, nie každý však chce operačné odstraňovanie či zásahy 
do vnútorných a vonkajších orgánov (tamže, 2015). 

Príklad potvrdzuje, že súčasná prax ľudom škodí a neposkytuje im možnosť slobodného 
rozhodovania o vlastnom tele a živote. Veľa trans osôb sa ocitá v dileme, či vôbec proces 
tranzície začnú, ak im na jeho konci bude odobratá kapacita mať vlastné deti. Podľa Thomasa 
Hammarberga, komisára Rady Európy pre ľudské práva, ide takáto prax jednoznačne proti 
ľudským právam na telesnú integritu, sebaurčenie a dôstojnosť (Hammarberg, 2009, podľa 
TransFúzia, 2015, s. 24-25). 

3. Neadekvátny prístup k zdravotnej starostlivosti 

Neadekvátny prístup k zdravotnej starostlivosti môže byť prítomný po tranzícii. Napríklad R. 
Kollárik hovorí o probléme s gynekologickým ošetrením, lebo ak trans mužom zostanú časti 
ženskej reprodukčnej sústavy, mali by chodiť ku gynekológovi. Lenže poisťovne preplácajú 
tieto vyšetrenia iba ženám (Filipko, 2015, online). Aj tento fakt vnímam istým spôsobom ako 
diskrimináciu trans ľudí, pretože im je odopretý adekvátny prístupu k zdravotnej 
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starostlivosti. 

4. Odmietanie trans ľudí danými lekármi 

Na Slovensku sú v súčasnosti tri sexuologičky, ktoré sa zaoberajú terapiou trans ľudí. Ak trans 
človeka odmietnu, je nútený ísť do zahraničia. Z rozhovoru s informátorkou č. 6 uvádzam jej 
vyjadrenie: teraz momentálne som to skúsila riešiť v Bratislave, v súčasnosti u pani doktorky 
Jamborovej, u nej som nepochodila (...), tak som zostala dosť zarazená a išla som k doktorke 
Papšovej, tam som takisto nepochodila. 

Stratégia  uvádza: 35. Členské štáty by mali prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že 
transsexuáli budú mať efektívny prístup k špecializovaným pracoviskám, ktoré vykonávajú 
zmenu pohlavia, vrátane expertov z oblasti psychológie, endokrinológie a chirurgie 
špecializujúcich sa na starostlivosť o takéto osoby (...) (Stratégia o ochrane ľudských práv. 
Príloha č. 4 – LGBTI. Odporúčanie CM-Rec(2010)5. VII. Zdravie). 

Zobrazovanie trans ľudí v médiách 

Dôležité je, že médiá sú primárnym prostriedkom „masovo“ cielenej persuázie7. Mediálny 
diskurz je kultúrnym a spoločenským produktom, v rámci ktorého sa prejavujú a reprodukujú 
významy a ideológie (Van Dijk, 1992, s. 87). 

Prvé štyri body, ktoré uvádzam ako problémy v zobrazovaní trans ľudí v médiách pochádzajú 
zo Štandardov trans-inkluzívneho priestoru v médiách (2015). 

1. problém: Používanie nesprávneho (gramatického) rodu a zdôrazňovanie pripísaného 
rodu 

Z dcéry Angeliny a Brada Pitta vyrastá chlapec! Podstúpi zmenu pohlavia? (topstar.noviny.sk, 
17. 12. 2014); Transsexuál sa tri roky menil na ženu: Stále sa pri tom fotil! (tivi.azet.sk, 10. 01. 
2014); Túto krásku vyhodili zo súťaže Miss: Ona je chlap! (čas.sk., 27. 03. 2012). 

Používanie nesprávneho rodu považujem za diskrimináciu trans ľudí. Ide o znevažovanie 
a neprijímanie ich identity.  

2. problém: Exotizácia transrodových skúseností, tiel a identít 

Historická premena ako hrom: Drsný veterán sa zmenil na niečo, čo by vám ani vo sne 
nenapadlo! (čas.sk, 21. 01. 2015); Neuveriteľné: Transsexuálka Dani sa stala kráľovnou krásy 
(diva.aktuality.sk, 27. 06. 2015). 

                                                           
7 Persuázia – metóda presviedčania, ovplyvňovania, ktorá je založená na verbálnych a neverbálnych prejavoch. 
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Hlavne bulvárne médiá sa snažia nájsť témy, ktoré recipientov zaujmú, a preto často 
konštruujú senzácie. Pri titulku Drsný veterán sa zmenil na niečo, čo by vám ani vo sne 
nenapadlo vidíme aj použitie slova niečo na človeka, čím ho istým spôsobom degradujú. 

3. problém: Zásadne tragický príbeh 

Mať telo opačného pohlavia je hrozný omyl prírody (zena.pravda.sk, 17. 08. 2009); Chlapec 
uväznený v ženskom tele (novohrad.sme.sk, 28. 06. 2014); Transsexuálka Michaela (27): 
Žijem uväznená vo svojom tele (cas.sk, 29. 06. 2007). 

Niektorí trans ľudia používajú pojem „uväznení vo svojom tele“, čím chcú opísať svoje 
prežívanie. Príbehy trans ľudí sú niekedy podané tragicky, ako v spomínaných prípadoch, na 
báze čoho trans človek môže na seba daný obraz prebrať. Dôležité je však dodať, že nie 
každý trans človek sa musí cítiť zle vo svojom tele. 

4. problém: Vykresľovanie trans ľudí ako nemorálnych ľudí, podvodníkov a násilníkov 

Pedofilná lesbička sa vydávala za chlapca a zvádzala dievčatá (topky.sk, 16. 06. 2011); 
Falošná česká gynekologička Sandra je Martin z Prievidze! (cas.sk, 20. 01. 2012); Transsexuál, 
ktorý sa tváril ako žena, brutálne znásilnil svoju známu! (topky.sk, 08. 02. 2013).  

Základnou charakteristikou majoritného diskurzu o menšinách je zdôrazňovanie pozitívnych 
vlastností „nás“ (majority) a negatívne vlastnosti „ich“ (minority) (Orgoňová – Bohunická – 
Faragulová, 2014, s. 307). 

5. problém: Negatívny postoj voči inakosti vyjadrený jazykovými prostriedkami 
s negatívnym hodnotením  

Muži sú ženy: Podľahli ste zvráteným chúťkam diktátorov módy? (čas.sk, 06. 11. 2014); 
Bizarná rozlúčka s Ivetou Bartošovou (†48): Aj po smrti ju strašia kreatúry (čas.sk, 15. 05. 
2014); Desivé premeny: Muži, čo sa stali ženami (magazin.atlas.sk, 19.5.2010). 

Slovami s negatívnym hodnotením majorita vyjadrí svoj postoj. V daných príkladoch sú to 
slová zvrátený, kreatúra a desivé.  

6. problém: Požívanie nesprávnych pojmov alebo vytváranie dojmu, že hodnoty menšiny 
ohrozujú hodnoty majority 

Nútia vaše deti snívať o zmene pohlavia! Minister si prečítal kontroverznú úlohu a... diali sa 
veci! (čas.sk, 29. 07. 2014) Na vysvedčeniach sa transsexuálom meniť meno nebude 
(pluska.sk, 9. 3. 2010). 

Pri politickej korektnosti sa stretávame s takým používaním jazyka, ktoré neuráža, 
nemarginalizuje, ani nezabúda na príslušníkov menšín (politická korektnosť, wikipedia.sk, 
2015, online). Politická korektnosť sa nachádza napríklad aj v Stratégii, kde sa uvádza: 
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Členské štáty by mali prijať primerané opatrenia na boj proti všetkým formám vyjadrenia 
vrátane v médiách a na internete, ktoré by mohli byť odôvodnene chápané ako majúce 
tendenciu podnecovať, rozširovať a propagovať nenávisť a iné formy diskriminácie 
homosexuálnych mužov a žien, bisexuálov, transsexuálov (Návrh Celoštátnej stratégie 
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. LGBTI. Príloha č. 8. 4. Odporúčanie 
CM/Rec(2010)5. B. „Nenávistný prejav”). Zároveň Stratégia uvádza odporúčania na korektné 
používanie terminológie (tamže, príloha č. 8. 1. Odporúčanie na korektné používanie 
terminológie). Návrhy na korektný a preferovaný diskurz uvádzam v závere práce. 

Analýza neverejného diskurzu 

Na báze rozhovorov chcem poukázať na prejavy moci, dominancie v slovenskom 
xenodiskurze o transrodovosti. Jednotlivé rozhovory boli uskutočnené v časovom rozpätí od 
7. 11. 2014 do 14. 12. 2014. Všetky boli nahrané po predchádzajúcom súhlase informátorov. 
Všetci informátori boli vopred oboznámení s témou výskumu a so zabezpečením anonymity. 
Aktéri odpovedali na otázky: 

1. Aký máte názor na transrodových ľudí? 
2. Diskriminácia voči LGBTIQ ľudom.  

 Keďže práca analyzuje diskurz o transrodovosti, snažím sa pri interpretácii inklinovať týmto 
smerom, hoci témy rozhovorov sa týkali celej LGBTIQ komunity. 

Prvá otázka sa týkala názoru informátorov na trans ľudí. Informátor č. 2, ktorý osobne trans 
človeka nepozná, povedal: chcú mať obidve pohlavia, tak proste chcú mať kozy aj penis, 
proste občas mi to príde ako, príde také že, len kvôli sexualite, aby mohli aj trtkať, aby sa cítili 
ako žena. Ide o sexualizáciu transrodovosti, jej zredukovanie na sex. Takýto spôsob 
vyjadrenia môže vyvolať reakciu, že ide iba o zábavu a vyplýva z nevedomosti o danej téme. 
Daný aktér si myslí, že transrodoví ľudia chcú mať obe pohlavia. Stereotyp „trans ľudia sú 
zmätení a nevedia, čo chcú“ vyjadril slovami: ani krava ani koza. Keďže negatívne zmýšľanie 
o trans ľudoch môže vychádzať z nevedomosti ľudí o danej téme, považujem za žiaduce 
zavedenie odborných predmetov v školách, ktoré by zvýšili vedomosti žiakov o pohlavnej 
orientácii a rodovej identite. Mohlo by to zvýšiť tolerantnosť ľudí voči LGBTIQ komunite. Môj 
názor koreluje s formuláciou odporúčania v Stratégii, kde sa píše: 32. Berúc náležitý zreteľ na 
prvoradý záujem dieťaťa, by mali byť prijaté primerané opatrenia na všetkých stupňoch 
vzdelávania za účelom podporovania vzájomnej tolerancie a rešpektu na školách, bez ohľadu 
na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Takéto opatrenia by mali zahŕňať poskytovanie 
objektívnych informácii s ohľadom na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, napríklad 
v študijných plánoch a vzdelávacích materiáloch (...). 

Druhá otázka smerovala k negatívnym skúsenostiam menšiny s majoritou. Práve prejavy 
diskriminácie, šikanovania sú istým spôsobom sankcie a tresty za inakosť minority a zároveň 
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prostriedkom, ktorým si väčšina chce menšinu prispôsobiť na svoj obraz normality. 

Informátorka č. 5 sa volá Andrea Horváthová8. Ide o trans ženu, ktorá s témou diskriminácie 
vystupovala aj v médiách. S rozhovorom súhlasila a anonymitu nepožadovala. Aktérka 
absolvovala aj fyzickú tranzíciu a hovorila o vlastných skúsenostiach s diskrimináciou. 
Rozhovor bol menej štruktúrovaný. Andrea zvolila chronologický prístup – od zistenia, že je 
transrodová žena, cez coming out a tranzíciu až po obdobie po zmene, čiže súčasnosť a jej 
zaradenie sa do väčšinovej slovenskej spoločnosti. V rodine bola odmietaná kvôli jej 
transrodovosti: rodičia moje pocity odignorovali, takže bohužiaľ, mamka neskutočne plakala, 
lebo chcela syna, vytúženého syna. Jej rodičia ako členovia majority boli sklamaní, že ich 
dieťa sa od obrazu normality väčšiny líši, čo môžeme vidieť v ich reakcii. Otec jej vybavil, aby 
musela nastúpiť na povinnú vojenskú službu. Podľa slov aktérky sa vyjadril: vojna z teba 
chlapa spraví. Otec informátorky nielenže „inakosť“ svojej dcéry neprijal, ale snažil sa ju 
preformovať na „normálnu“, aby sa správala ako väčšina. Informátorka svoju prirodzenosť 
neprejavovala ani v spoločnosti, ani na vojne. Vnímala tlak zo strany spoločnosti, aby sa 
správala podľa rodových stereotypov, ktoré sa viažu s mužmi, a preto sa tak aj správala, aby 
predišla negatívnej reakcii okolia: každý odo mňa chcel, aby som bola chalanom, proste žila 
ako chalan, proste nikdy som nemohla povedať, že ja som žena a chcem žiť ako žena, lebo 
bolo, že čo povedia známi, čo povie moja rodina, čo povedia kamaráti. V dvadsiatich siedmich 
rokoch sa rozhodla navštíviť sexuologičku. Jej strýko ju kvôli jej inakosti na verejnosti, v práci 
(kde pracovala ako pokladníčka) ponížil, zosmiešnil: spravil obrovské teátro, proste obrovský 
cirkus, blokovala som mu tovar, spustil na mňa, že robím hanbu celej rodine, proste, že 
zmenila som pohlavie, proste úplné hrozné niečo, ja som sa rozplakala. Celá rodina sa od nej 
dištancovala: potom zomrel otec a na pohrebe otca proste stáli tak bokom, ani ruku mi 
nepodali, že úprimnú sústrasť, nič, proste je to také veľmi smutné. Môžeme vidieť postoj 
rodiny, ktorá marginalizovala aktérku na báze jej „inakosti“. Informátorka povedala: keď som 
vystúpila z električky na Obchodnej, tak blbé poznámky tam boli, že buzerant a podobne, tak, 
bohužiaľ, to mi vravieval aj môj otec. Podľa jej slov aj ľudia na ulici, ktorí ju ako osobu 
nepoznali, ju odsudzovali len na základe jej „inakosti“. Negatívne postoje k jej osobe sa 
prejavovali nielen zo strany cudzích ľudí, ale aj zo strany jej otca, ktorý ju označil slovom – 
buzerant. Uviedla, že sa viackrát stretla s diskrimináciou pri hľadaní práce aj kvôli mužskému 
hlasu: keď som povedala, že osobne pri telefóne, tak zostalo ticho, také zlovestné a proste 
„vycéčkujú“ ma doslova červeným zrušia, hej alebo keď už nezrušia, tak začnú koktať 
doslova, že ahooj, chceli s Andreou rozprávať, proste úplne to je hrozné. V pracovnej sfére 
mala viac negatívnych skúseností, napríklad prepustenie zo zamestnania po tom, ako sa jej 
vedúci dozvedel o jej transrodovosti. Daná informátorka uvádzala veľa faktov, čím chcela 
zvýšiť dôveryhodnosť svojich výpovedí. Napríklad: pracovala som nejaký necelý mesiac vo 

                                                           
8 Mihalko, Erik. Andrej je teraz Andrea: Nedajú mi prácu, lebo chcem byť žena! [online] čas.sk, 18. 06. 2010. [cit. 
25. 03. 2015]. Dostupné online: http://www.cas.sk/clanok/169603/andrej-je-teraz-andrea-nedaju-mi-pracu-
lebo-chcem-byt-zena.html 
 

http://www.cas.sk/clanok/169603/andrej-je-teraz-andrea-nedaju-mi-pracu-lebo-chcem-byt-zena.html
http://www.cas.sk/clanok/169603/andrej-je-teraz-andrea-nedaju-mi-pracu-lebo-chcem-byt-zena.html
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Falck záchranná. Nastúpil na náš trh vlastne pre Bratislavu k 1. 1. 2013. (...) keď sa dozvedel 
generálny riaditeľ Ján Šteso, toto som riešila aj cez telku, konkrétne cez Ruslanu Kurilcovú, no 
ale Košice a Bratislava je kus ďalej, takže nemohli sme ísť do Košíc proste vyspovedať 
generálneho riaditeľa, keď sa dozvedel, že koho má v tíme, tak ma prepustil. Za ďalšie 
príklady diskriminácie uviedla aj prípady, keď si pri jej osobe mýlia rod, stáva sa jej to 
opakovane napríklad pri návšteve lekárov alebo v práci. Uviedla aj príklad: bola som týždeň 
dozadu u zubára v ružinovskej nemocnici, pán doktor (...) napriek tomu, že mal lístoček, kde 
bolo meno Andrea Horváthová, ženské rodné číslo, stále ma oslovoval v mužskom rode, 
napriek tomu, že som ho dvakrát upozornila (...). 

Záver 

Transrodoví ľudia na Slovensku sú marginalizovaní nielen zo strany štátnych inštitúcií, ale aj 
zo strany bežných ľudí. Znevýhodňovanie zo strany „moci“ je spôsobené heterosexuálnou 
hegemóniou, ktorá je prítomná v spôsobe myslenia majority slovenskej spoločnosti. 
Marginalizovanie trans ľudí bežnou verejnosťou je dané okrem iného aj nevedomosťou, 
nedostatočným poznaním identity týchto ľudí. Keďže trans ľudia nezapadajú do 
„normálneho vzorca správania“, sú na báze penálneho systému spoločnosti odsudzovaní ako 
iní. 

Dôvodom napísania tejto práce bolo porozmýšľať, ako je možné meniť spôsob 
rozmýšľania smerom k pozitívnemu vo vnímaní trans menšiny. Ako jeden zo spôsobov, ako 
meniť zmýšľanie ľudí smerom k väčšej slobode a tolerancii rôznych spôsobov žitia, sa ponúka 
zmena tradičného diskurzu o prístupe väčšiny k menšinám v rôznych zmysloch. V používaní 
jazyka, ktorý môže k transformácii pomyselných etických pravidiel a zaužívaných pojmov 
smerovať, môže ako člen spoločnosti prispieť každý, a to nielen v rámci vedeckého skúmania 
a regulácie iných, ale aj v rámci vlastných každodenných konverzácií a interakcií. Po analýze 
rozhovorov a štúdiu tematiky uvediem pár príkladov, kde preferovanie istých jazykových 
prostriedkov a konštrukcií môže modifikovať spôsob zmýšľania k pozitívnemu vo vnímaní 
trans menšiny. Sú nimi napríklad preferované pojmy trans človek, trans žena, trans muž 
namiesto pojmu transsexuál, transrodovosť namiesto transsexualita. Nepoužívať pojem 
priznať svoju transrodovosť, ale preferovať skôr slovné spojenia rozprávať, hovoriť o svojej 
transrodovosti, namiesto zmeny pohlavia používať novší pojem tranzícia. 

V zdravotníckom diskurze som pomenovala nasledujúce problémy: zaradenie 
transsexualizmu medzi duševné poruchy ako diagnózy F. 64.0, postup lekárov pri diagnostike 
(vtesnanie do rodových stereotypov), nútené zákroky (kastrácia, sterilizácia), neadekvátny 
prístup k zdravotnej starostlivosti, odmietanie trans ľudí danými odbornými lekármi. 
V mediálnom diskurze môžeme vymedziť nasledujúce problémy: používanie nesprávneho 
rodu, exotizácia trans ľudí, zásadne tragický príbeh, vykresľovanie trans ľudí ako 
nemorálnych ľudí, vyjadrovanie negatívnych postojov majority prostredníctvom jazyka 
a nepoužívanie odborných, presných pojmov. Zobrazovanie menšín v médiách môže 
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reflektovať a tvarovať postoje a presvedčenie ľudí o týchto skupinách. K formovaniu 
pozitívneho názoru o trans ľuďoch môže dopomôcť napr. preferovanie diskurzu, v ktorom sú 
trans ľudia zobrazení ako bežní, normálni ľudia, informovanie ľudí o faktoch, nepodávať 
skreslený obraz o menšine, používanie nocionálnej lexiky (bez hodnotenia na báze tradičných 
stereotypov). Nateraz je oceniteľné, že téma transrodovosti prestala byť v médiách 
tabuizovaná, že sa jej venujú jednak profesionálni novinári9, jednak na ne nadväzujú 
internetové diskusie, ktoré sú azda najperspektívnejšou cestou transformovania verejnej 
mienky smerom k posilneniu tolerancie minority a jej antidiskriminácie10. 

V rozhovoroch s heterosexuálnymi, cisrodovými respondentmi sa prejavili predsudky 
a stereotypy, na základe ktorých členovia majority hodnotia trans ľudí ako zmätených ľudí, 
ktorí nevedia, čo chcú. V niektorých prípadoch ich označili za anarchistov a exhibicionistov. 
Prevládala sexualizácia transrodovosti. Zjednodušené a odsudzujúce názory na minoritu sú 
spôsobené aj nedostatočnými informáciami majority o danej minorite. V tomto prípade by 
mohla pomôcť modifikácia školských plánov, aby sa žiaci v školách dozvedali aj odborné 
informácie o LGBTIQ ľuďoch. Pripájam odporúčanie na používanie iného ekvivalentu k názvu 
predmetu „sexuálna výchova“. Totiž na báze argumentov majority sa vo vedomí spoločnosti 
ustálili negatívne konotácie s daným pojmom, ktoré nesúvisia s realitou. 

Interpretáciou rozhovorov s trans ľuďmi som chcela poukázať na sociálne praktiky väčšiny 
voči týmto ľuďom, a to na prejavy diskriminácie. Objavilo sa viacero foriem diskriminácie: 
nemožnosť prijatia do zamestnania, strata zamestnania, posmievanie sa týmto ľuďom, ich 
odstrkovanie, šikanovanie a pod. Tieto sociálne praktiky súčasnej slovenskej spoločnosti sú 
nateraz výzvou pre zdokonalenie inštitucionálneho zdravotníckeho zabezpečenia 
starostlivosti o transrodovú minoritnú populáciu, pre rešpektovanie celoštátnej stratégie na 
ochranu a podporu ľudských práv aj zo strany úradov či zamestnávateľov. V tejto 
„mocenskej“ dimenzii spočíva zrejme najväčší potenciál pre reštrukturáciu vzorov normality 
v súčasnosti na Slovensku. Vyslovujem nádej, že s elimináciou inštitucionálnych 
nedôsledností v zaobchádzaní s minoritou trans ľudí sa bude adekvátne modifikovať aj 
mediálny obraz tejto society a napokon aj verejné praktiky väčšinovej populácie 
v každodennom živote. 
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