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Úvod

ŠŠtandardy trans-inkluzívneho priestoru v médiách vznikli z potreby 
zmeniť súčasné zobrazovanie transrodových osôb médiami. Táto 
téma sa pre médiá stáva viac a viac atrakvnou („trans is the new 
gay“), ale snaha o jej spracovanie je často sprevádzaná množstvom 
neduhov. Téma nie je bežne známa a málokto má dostatok znalos 
a porozumenia, aby ju vedel korektne spracovať. V dôsledku toho 
mediálne výstupy často podporujú šírenie mýtov a predsudkov         
a prispia prispievajú k už aj tak náročnej situácii trans ľudí.

Spôsoby, akými médiá zobrazujú trans ľudí majú často priamy vplyv 
na ich životy. Keďže informácie o tejto téme nie sú veľmi rozšírené, 
obrazy z médií sú často jediným dostupným zdrojom pre mladých 
trans ľudí, ktorí si ež na ich základe formujú mienku o sebe. Takež 
majú vplyv na to, akú mienku si o trans ľuďoch vytvárajú ostatní       
a ako s nimi následne jednajú. Negavne zobrazovanie transrodo-
vých ľudí môže zvyšovať pravdepodobnosť násilia voči nim.

ZZodpovednosť v práci žurnalistov je veľmi veľká. Nech je o trans 
ľuďoch povedané čokoľvek, v očiach publika to oveľa viac vypovedá 
o samotných trans ľuďoch, než o kvalite mediálneho výstupu. Špe-
ciálne sa to týka tém, o ktorých vie publikum ešte menej, než žurnalis.

     a prispi
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Našim cieľom je zlepšovať situáciu trans ľudí. Prácu žurnalistov         
v tomto ohľade považujeme za veľmi významnú. Ponúkame preto 
súbor informácií, odporúčaní a podnetov, ktoré napomôžu zvýšiť 
štandardy profesionality v tejto oblas. V texte adresujeme problé-
my, s ktorými sa pri práci so žurnalistami stretávame. Zoznam nie je 
vyčerpávajúci, avšak postačuje pre základné porozumenie.

PPrvá časť príručky obsahuje slovník s najčastejšie používanými po-
jmami pri práci s transrodovými témami. Druhá časť popisuje sú-
časný stav zobrazovania transrodových ľudí a tém v médiách na Slo-
vensku. V tretej čas nájdeme všeobecné odporúčania komuniká-
cie a opisu transrodových osôb. Štvrtá časť detailne vykresľuje pro-
blémy súčasnej praxe, s prakckými ukážkami a návrhmi ako sa im 
vyhnúť. Piata časť odporúča vhodné pojmy a koncepty, a e, ktor
je lepšie sa vyhnúť.

Ak si nie ste is, ako sa o trans ľuďoch vyjadrovať korektne, prehod-
noťte publikovanie svojej práce. Ak vás však téma zaujíma, či na nej 
pracujete, môžete sa na nás obráť za účelom konzultácie. Kontaktujte 
nás na adrese transfuzia@gmail.

ktorým

com.

2



Slovník

CisCisrodovosť (z angl. cisgender; cis- „na rovnakej strane“ a gender- „rod“) 
je stav, v ktorom sa osoba stotožňuje s tým, ako bola označená pri 
narodení, resp. aký rod jej bol pripísaný. O cisrodovej osobe alebo 
cis osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označe-
ný ako muž a má mužsku rodovú identu. Tento pojem sa týka vý-
hradne identy, takže ak napr. cisrodová žena pôsobí maskulínne, 
stále ide o cisrodovú ženu. Pojem doplňuje termín transrodovosť     
a umožňuje označovať ľudí, ktorí nemajú trans skúsenos či identy 
bez toho, aby boli označovaní za „normálnych“, prípadne len 
„mužov“ a „ženy“.

Coming out je dlhodobý proces prijaa a zdieľania vlastnej identy, 
či proces iných ľudí, ktorí prijímajú identu danej osoby. Tiež sa tak 
často označuje okamih vyjadrenia, že daná osoba je transrodová 
alebo má inú sexuálnu orientáciu, než heterosexuálnu. Toto vyja-
drenie býva často verbálne: „som trans“, „som gej“, a pod.

Intersexualita je stav, pri ktorom sa človek narodí s anatómiou, 
ktorá nie je jednoznačne zaraditeľná ako ženská alebo mužská. 
Môže ísť o človeka s chromozomálnou kombináciou XX a typicky 
mužským výzorom, chromozomálnou kombináciou XY a typicky 
ženským výzorom, chromozomálnou kombináciou XXY, a pod. 
Môže ísť ež o človeka s hormonálnymi hladinami, ktoré sú vyhod-
notené ako netypické (viac, alebo menej testosterónu, ako je ob-
vvyklé), alebo o človeka, ktorý sa narodil s vonkajšími genitáliami, 
ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ako penis alebo vagína. V po-
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slednom prípade podstúpi mnoho intersexuálnych de nútenú 
operáciu genitálií, ktorá ich genitál upraví do tvaru, ktorý je pre spo-
ločnosť akceptovateľný, a to aj za cenu, že orgán stra citlivosť, 
dieťa je traumazované pobytmi v nemocnici a nedostane možnosť 
o svojom tele rozhodovať v čase, keď je na to pripravené. Pojem 
„hermafrodit“, ktorý sa zvykol používať na označenie intersexuálnych 
ľudí, je urážlivý.

Kastrácia/sterilizácia je odstránenie reprodukčnej schopnos od-
ňam reprodukčných orgánov (kastrácia – napr. odstránenie vaječ-
níkov, vajíčkovodov a maternice; odstránenie semenníkov) alebo 
zamedzením plodnos (sterilizácia – napr. následok užívania hor-
mónov).

LLGBTI (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni 
ľudia) je zastrešujúci termín, ktorého účelom je združiť ľudí menši-
nových sexuálnych orientácii, transrodových a intersexuálnych ľudí. 
Používa sa najmä v polickom kontexte. Nemá ustálenú formu, 
možno ju vídať aj v podobách LGBT, LGBTQ, LGBTIQAP a mnohých 
iných. Dôvodom neustálenos je to, že za rôznych situácii združuje 
rôznych ľudí – nie vždy sa v hovorí o všetkých vymenovaných orien-
táciách, transrodovos, alebo intersexualite.

Právne uznanie rodu (z angl. legal gender recognion) je právny      
a administravny proces, ktorým sa zmení označenie rodu v iden-
fikačných dokumentoch (napr. z F na M).
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Pripísaný rod (z angl. assigned gender) je rod, ktorý bol človeku pri-
písaný pri narodení na základe tvaru genitálií. Týmto pojmom poukazu-
jeme na to, že pripísanie rodu prebieha zvonku a nemusí zodpove-
dať skutočnému, prežívanému rodu človeka.

Rodová identa (z angl. gender identy) je hlboký a individuálny spôsob 
prežívania seba a pomenovania skúsenos s rodovou štruktúrou 
spoločnos. V súvislos s ním sa najčastejšie stretávame s kategóriami 
žena a muž, avšak existujú aj identy, ktoré prekračujú rámce týchto 
dvoch rodov, sú ich kombináciou, alebo eto kategórie nepovažujú 
za dôležité. Tieto identy sa pre naše účely môžu nazvať nebinárne. 
Rodová identa je jeden z najpodstatnejších spôsobov prežívania, 
ururčovania svojich vzťahov a pozície v spoločnos.

Rodová rozlada alebo rodová dysfória (z angl. gender dysphoria) 
označuje negavne pocity plynúce z neuznania rodovej identy       
a nemožnos ju vyjadriť. Označuje ež negavne pocity voči vlastné-
mu telu v prípade, že nezodpovedá rodovej idente človeka a/ale-
bo spoločenskej predstave o telách ľudí s určitou rodovou iden-
tou. Môže sa prejaviť napr. ako túžba mať penis a semenníky, 
nemať prsia a vagínu, mať výraznejšie ochlpenie a svalstvo, a pod. 
TiTieto túžby však nie sú univerzálne.

Sexuálna orientácia je súhrnný názov pre citovú, romanckú a fy-
zickú príťažlivosť k určitej skupine ľudí na základe rodu. Najčastejšie 
sa spája s pojmami hetero-, homo-, bi- a asexualita.
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Trans muž je muž, ktorého pri narodení označili ako ženu. Ide o muža 
bez ohľadu na telesné zmeny, ktoré podstúpil alebo nepodstúpil.

Trans žena je žena, ktorú pri narodení označili ako muža. Ide o ženu 
bez ohľadu na telesné zmeny, ktoré podstúpila alebo nepodstúpila.

TTransrodovosť (z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je 
stav, v ktorom sa osoba nestotožňuje s tým, ako bola označená pri 
narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný. O transrodovej osobe 
alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení 
označený ako žena, ale má mužskú rodovú identu. Tento pojem je 
omnoho inkluzívnejší a menej zaťažený stereotypmi ako pojem 
transsexualizmus.

TTransfóbia je znechutenie, strach, hnev alebo diskomfort pociťova-
ný alebo dávaný najavo trans ľuďom alebo ľuďom s rodovo nestereotyp-
ným správaním.

Transsexualizmus alebo transsexualita – pojem, ktorý sa špecificky 
vzťahuje na medicínsku diagnózu zvanú transsexualizmus (F64.0). 
Túto diagnózu je zvyčajne potrebné získať na to, aby bola trans člo-
veku umožnená tranzícia prostredníctvom hormónov a rôznych 
operavnych zákrokov. To neznamená, že každá osoba, ktorá tranzí-
ciu podstúpi sa stotožňuje s touto diagnózou. Takež to nezname-
ná, že každá trans osoba prežíva svoju identu a telo stereotypným 
spôsobomspôsobom spájaným s touto diagnózou – mnoho trans ľudí nemá 
záujem o genitálne operácie a nemusia nenávidieť svoje telo. 
Možno len chcú zmeniť svoj vzhľad užívaním hormónov a chcú 

spôsobom
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meno, priezvisko a označenie rodu v idenfikačných dokumentoch. 
Ak sa nevyjadrujeme špeciálne k tejto diagnóze, používanie pojmu 
transsexualizmus/transsexualita nie je veľmi zmysluplné. Vhodnejší 
pojem je transrodovosť.

TTranzícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identy. U každej 
osoby je iný, hoci najčastejšie pozostáva z coming outu, požiadania 
okolia, aby používalo určité meno a gramacký rod pri oslovovaní 
daného človeka, zmeny obliekania, a pod. Niektorí trans ľudia chcú 
v rámci procesu tranzície užívať hormóny a podstúpiť určité opera-
vne zákroky. Stretávame sa i s pojmom „zmena pohlavia“, hoci je 
zavádzajúci.

Zmena pohlavia – pojem užívaný v legislave SR, ktorá rámcuje 
proces právneho uznaniu rodu transrodových ľudí. Pojem však v le-
gislave nie je ďalej špecifikovaný. Zvyčajne sa spája s predstavou 
„transsexuálov, ktorí podstupujú genitálne operácie“. V tomto     
kontexte je tento pojem  často spájaný priamo s genitáliami. Napriek 
tomu, že pre niektorých trans ľudí sú eto operácie potrebné, pre iných 
nielenže nie sú potrebné, ale sú pro ich potrebám ohľadom vlastné-
hoho tela. Na Slovensku podobné operácie ani nie sú dostupné, ani 
nie sú požadované pre prepis rodu. Predstava, že každý trans človek 
má záujem o operáciu genitálií je nesprávna.

ho
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Zobrazovanie trans ľudí v médiách

SúSúčasné prístupy k trans ľuďom by sa dali hrubo rozdeliť na dva 
prúdy. Prvý spája transrodovosť so skratkou LGBTI, v ktorej sú bise-
xuálne, transrodové a intersexuálne osoby zastúpené zväčša iba 
formálne. Druhý vníma trans ľudí výlučne v kontexte diagnózy 
transsexualizmu, ako zaujímavosť z prostredia sexuológie, vzácnu   
a zriedkavú „poruchu“. V praxi to znamená, že trans ľudia v médiách 
buď nie sú zobrazovaní, alebo sú znázornení veľmi úzko a skreslene.

Písmeno v skratke LGBTI

TTransrodovosť (transrodoví ľudia, trans ľudia) je pojem, ktorý sa       
v slovenským médiách začal objavovať relavne nedávno, takmer 
výlučne v kontexte skratky LGBTI (lesby, gejovia, bisexuálne, transrodo-
vé a intersexuálne osoby). O popularizáciu tejto skratky sa zaslúžila 
dlhodobá iniciava za ľudské práva gejov a lesieb. Pojem LGBTI 
symbolizuje zahrnue rôznorodos ident, prejavov, skúsenos      
a el, ale v praxi je najčastejšie používaný na označenie cisrodových 
ggejov a lesieb. Súvisí takmer výlučne s témami, ktoré sú v širšom 
povedomí spojené so sexuálnou orientáciou, teda registrovanými 
partnerstvami párov rovnakého pohlavia, manželstvami a adopciou 
de týmito pármi.

Transrodových ľudí sa táto problemaka ež dotýka. Jedným z najoči-
vidnejších problémov je to, že právne uznanie rodu (zmena písmena 
v idenfikačných dokumentoch z M na F a naopak) mení spôsob, 
akým sa legislava pozerá na ich vzťahy. Ak jedna osoba zo slobod-

g
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ného páru rôzneho pohlavia žiada o právne uznanie rodu, stane sa 
z nich pár rovnakého pohlavia, čím príde o možnosť manželstvo 
uzavrieť. Podobne, trans ľudia v manželstve osôb rôzneho pohlavia 
sú v tejto situácii nútení rozviesť sa aj vtedy, ak chcú obe osoby          
v manželstve zotrvať. Často ide o lekármi nastolenú podmienku 
ešte predtým, ako vôbec dovolia trans osobe podstúpiť tranzíciu.    
V tomto prípade nejde iba o práva trans osoby, ale o práva všetkých 
členčlenov rodiny.

Jednou z podmienok pre právne uznanie rodu ež býva nútená kastrá-
cia trans ľudí. Nie je legislavne ukotvená, ale je lekármi požadova-
ná a vymáhaná. Strach z toho, že by muži boli tehotní alebo ženy by 
mohli splodiť dieťa vychádza z predstavy, že náš rod je definovaný 
genitáliami a konkrétnou formou reprodukčnej schopnos. Existencia 
trans ľudí naráža na rozšírenú predstavu, že rodia výlučne ženy          
a spermie poskytujú výlučne muži. Trans ľudia nemajú možnosť 
výberu, či si svoju reprodukčnú schopnosť ponechajú a prichádzajú 
tak o právo na telesnú integritu, založenie rodiny a sebaurčenie. 
Dominantná predstava je tož taká, že trans ľudia nechcú mať de.

Predpokladom v debatách o pároch rovnakého pohlavia je to, že 
obe osoby majú rovnaké reprodukčné orgány a preto sa nemôžu 
rozmnožovať. Takáto predstava je prítomná aj v diskusiách o prá-
vach LGBTI ľudí, čo trans ľuďom zabraňuje vo zviditeľnení.

Skratka LGBTI sa stala synonymom pre pojem „homosexuáli“. Tým, 
že sa o trans téme často píše iba ako o pojme zo skratky LGBTI, ktorý 
často ani nebýva vysvetlený, dochádza ež k spájaniu pojmov sexuálnej 

člen
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orientácie a rodovej identy. Za zmienku stojí aj to, že výhradné 
spomínanie homosexuálnej orientácie zabraňuje zviditeľneniu ľudí, 
cis aj trans, ktorí sú napr. bisexuálni, či asexuálni, a v neposlednom 
rade aj intersexuálnych ľudí.

Medicínska diagnóza

VV minulos sa o trans ľuďoch písalo výlučne z pohľadu medicíny a 
články sa opierali o medicínsku diagnózu transsexualizmu. Táto dia-
gnóza je pre niektorých trans ľudí dôležitá z hľadiska toho, že im po-
skytuje možnosť medicínskej tranzície a teda užívania hormonálnej 
terapie a rôznych operavnych zákrokov, no mnoho trans ľudí 
samých seba cez opku duševnej poruchy nevníma. Mnoho z nich 
sa ani pre takúto formu tranzície nerozhodne.

Príbehy „transsexuálov“ sú konštruované ako príbehy ľudí, ktorí sa 
narodili do zlého tela, čo môže zodpovedať skúsenos niektorých 
trans ľudí, avšak nie všetkých. V článkoch nezaznieva krika toho, 
ako je ľuďom pri narodení pripisovaný rod a akým spôsobom formuje 
ľudské skúsenos výchova, ktorá očakáva niečo iné od osôb označe-
ných ako ženy a osôb označených ako muži. Práve eto skúsenos 
zvyknú zhoršovať psychický stav trans ľudí. Vykresľovaním kategórii 
mužmuž a žena ako objekvnych, hmatateľných, definovaných správa-
ním a genitáliami sa vytvára implicitný tlak na e trans osoby, ktoré 
si neželajú určité zákroky podstúpiť a zhoršujú kvalitu života tým, 
ktorí si niektoré zákroky podstúpiť želajú. Tieto pocity sa u trans 
ľudí eskalujú kladením dôrazu na to, ako daná trans osoba čaká na 
zákrok, ktorý z nej „urobí muža/ženu“

muž
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Pozeraním sa na trans ľudí výlučne skrz diagnózu transsexualizmu 
je ež vkladané neprimerané množstvo moci do rúk lekárom, keďže 
lekári nemajú objekvnejšie nástroje na určenie rodovej identy 
človeka, než to, ako sa sám o sebe vyjadrí. Kritériá, ktoré na určenie 
diagnózy používajú sú často skreslené ich vlastnými predstavami     
o tom, kto sú trans ľudia a čo potrebujú. Dôraz treba klásť na princíp 
sebaurčenia, pretože jediným skutočným odborníkom na vlastnú 
rodrodovú identu je dotyčný človek.

V súčasnos sa trend prístupu k trans ľuďom z pohľadu medicíny 
mení - smeruje skôr k odpatologizovaniu transrodovos ako takej. 
Diagnóza transsexualizmu komunikuje, že rodová identa danej 
osoby je dôsledkom duševnej poruchy. Koncept transrodovos si 
kladie za cieľ vykresliť každé prežívanie rodovej identy ako skutočné. 
Transrodoví akvis po celom svete sa snažia o odstránenie diagnó-
zy transsexualizmu, aby sa trans ľudia mohli zaoberať svojimi sku-
ttočnými potrebami tak, aby ostala trans ľuďom možnosť medicínsky 
riešiť konkrétny negavny prejav, teda rodovú rozladu.

Mýlenie si rodovej identy a sexuálnej orientácie

Jednou z najčastejších chýb je mýlenie si sexuálnej orientácie a ro-
dovej identy. V našej kultúre ide o spojené nádoby - heterosexualita 
je v našej kultúre vnímaná ako súčasť rodovej identy. Správneho 
muža by mali priťahovať výlučne ženy a správnu ženu zasa výlučne 
muži. Gejovia sa stávajú v očiach iných v podstate „ženami“, pretože 
orientácia na mužov sa považuje za ženskú; lesby sa v očiach iných 
stávajú v podstate „mužmi“, pretože ich priťahujú ženy. Ak ešte ná-

rod
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hodou zapadajú do stereotypu o tom, že gejovia majú feminínny 
rodový prejav a lesby zas maskulínny, ich rodová identa sa stáva 
predmetom spochybňovania o to viac.  Sexuálne a romancké pre-
ferencie však nikoho nerobia „v podstate mužom“ alebo „v podstate 
ženou“. Pla to aj za predpokladu, že majú netypický rodový prejav.

Ak je heterosexualita vnímaná ako prijateľnejšia sexuálna orientá-
cia než ostatné, je ež ľahké skĺznuť k falošnej predstave toho, že 
trans ľudia podstupujú tranzíciu preto, aby sa stali heterosexuálnymi. 
Sexuálna orientácia a rodová identa pre mnohých trans ľudí nemá 
takýto súvis. Je dôležité vedieť, že ani zďaleka všetci transrodoví 
ľudia nie sú heterosexuálni. Existujú trans muži, ktorých vždy priťa-
hovali muži, a na ich mužskú rodovú identu tento fakt nemal 
nijaký vplyv. Jednoducho sa idenfikujú ako gejovia. Takisto existu-
jú lesbické trans ženy, ktoré priťahujú výlučne ženy a majú identu 
lesby. Existujú ež bisexuálni, či asexuálni trans ľudia, alebo ľudia, 
ktorí si našli vlastné pomenovanie pre svoju sexuálnu orientáciu.

Nebýva však neobvyklé, že trans muži sa kedysi idenfikovali ako 
lesby a trans ženy zas ako gejovia. Gejská a lesbická komunita sa pre 
niektorých trans ľudí stala útočiskom v procese uvedomovania si 
svojej rodovej identy. Často aj preto, pretože im okolie nálepku 
geja alebo lesby vnúlo na základe ich pripísaného rodu. Iní trans 
ľudia túto nálepku prijali dobrovoľne, pretože im poskytla určitú 
úľavu od nárokov na maskulinitu alebo femininitu, ktoré na ľudí 
kladiekladie heterosexuálna spoločnosť. Dôležitejšie je však definovať 
trans človeka tak, ako si praje byť definovaný momentálne.

Zhrnuté: sexuálna orientácia je to, kto nás priťahuje; rodová iden-
ta je to, kým sme.

kladie
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Mýlenie si intersexuality a transrodovos

PPredpokladá sa, že všetci muži majú chromozomálnu kombináciu 
XY, neskôr v puberte vysoké hladiny testosterónu a nízke hladiny  
estrogénu, majú penis určitej veľkos, funkčné semenníky, výrazné 
ochlpenie a svalstvo a nemajú prsia. O ženách sa zas predpokladá, 
že majú chromozomálnu kombináciu XX, neskôr v puberte vysokú 
hladinu estrogénu, nízku hladinu testosterónu, majú vagínu, funkčnú 
maternicu a vaječníky, prsia a nemajú veľa ochlpenia. Intersexuálni 
ľudiaľudia majú telá, ktoré eto predpoklady spochybňujú. Hoci rodová 
identa intersexuálnych ľudí môže byť jednoznačne mužská alebo 
ženská, mnohokrát im je možnosť sebaurčenia odopretá preto, pre-
tože nenapĺňajú konkrétnu spoločenskú predstavu o tele muža 
alebo ženy. Rovnakému spochybňovaniu, ktorému čelia intersexuálni 
ľudia, často čelia aj trans ľudia.

Aj intersexuálnym, aj transrodovým ľuďom škodí predstava, že 
rodová identa je priamo odvoditeľná od našich telesných charak-
terisk. Podľa tejto logiky musia mať intersexuálne osoby inú 
rodovú identu než mužskú alebo ženskú, pretože ich telo nie je 
jednoznačne zaraditeľné do jednej z dvoch kategórii. Intersexuálne 
osoby pritom môžu mať identu vymykajúcu sa z týchto konceptov, 
no nemusia. Telesný vývin trans ľudí síce kopíruje typický ženský 
aleboalebo mužský vývin, až na fakt, že nimi z hľadiska svojej rodovej 
identy v realite nie sú. Ide ež iba o stereotyp, ktorý škodí ako in-
tersexuálnym, tak transrodovým ľuďom. Forma diskriminácie, 
ktorej trans aj intersexuálni ľudia čelia, má rovnaký pôvod.

alebo
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Zásadný rozdiel medzi týmito dvomi skupinami je v tom, že transrodoví 
ľudia sa rozhodujú podstúpiť kroky, ktoré majú vyjadriť ich rodovú 
identu. Intersexuálni ľudia majú bez akýchkoľvek vonkajších zása-
hov telá, ktoré nezodpovedajú spoločenským predstavám o muž-
skom alebo ženskom tele.

Trans ľudia ako rôznorodá skupina ľudí

Trans ľudia sú skupina ľudí, ktorá je rôznorodá, a preto je korektné 
ju tak zobrazovať. Každý trans človek má iný príbeh, no je veľa skú-
senos, ktoré trans ľudia ako skupina zdieľajú. Tieto skúsenos sa 
týkajú najmä nedostatočnej a neprofesionálnej zdravotnej starostli-
vos, násilia, šikany, hatespeechu. Na eto problémy je dobré upo-
zorňovať. Dobrou praxou je držanie sa všeobecných odporúčaní a 
prihliadanie na to, aby sa neopakovali movy, ktoré sú pre repre
zentáciu trans témy škodlivé.z
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Problémy v súčasnej praxi

1. Problém: Používanie nesprávneho (gramackého) rodu 
a zdôrazňovanie pripísaného rodu

PPopieranie skutočnej identy je, zdá sa, obrovským problémom aj 
pre tých trans ľudí, ktorí po ukončení tranzície perfektne napĺňajú 
spoločenský ideál mužskos alebo ženskos. Za týmto problémom 
stojí nahliadanie na pripísaný rod ako na niečo objekvne a nemenné: 
ak niekoho raz označili ako muža, je naveky mužom, ak ako ženu, je 
naveky žena. Svet, v ktorom každú ľudskú bytosť definujeme cez 
niekoľko sekundový pohľad lekára na genitálie je pre mnohých ľudí 
veľmiveľmi depresívny. Tak, ako mnoho ľudí nedefinujú fotky z prvej 
triedy základnej školy, alebo trápna situácia, ktorá sa im stala, tak 
isto mnoho ľudí nedefinuje ani niekoho predpoklad o našich genitá-
liách. Ako ľudské bytos znamenáme oveľa viac a máme možnosť 
sebaurčenia. Preto sú trans ľudia sú presne tým, kým povedia, že sú.

veľmi

Z dcéry Angeliny a Brada Pia vyrastá chlapec! Podstúpi 
zmenu pohlavia?
(topstar.noviny.sk, 17.12.2014)

Transsexuál sa tri roky menil na ženu: Stále sa pri tom 
fol!
(vi.azet.sk, 10.1.2014)

O tul Miss zabojuje prvý raz aj preoperovaný muž!
(di(diva.aktuality.sk, 20.1.2012)
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Zdôrazňovanie skutočnos, že daný človek bol kedysi označený ako 
muž/žena je spôsob, akým sa transrodovým osobám upiera právo 
na sebaurčenie. Mnoho trans ľudí má vplyvom takýchto vyjadrení 
problém uvažovať o sebe slobodnejšie a nepodliehať dojmu, že 
ostanú navždy definovaní niekym iným. Aj miera rodovej rozlady je 
u mnohých trans ľudí závislá na tom, ako ich vníma okolie a akým 
spôsobom o nich uvažuje. Články, ktoré sú písané necitlivou formou 
ajaj takýmto spôsobom rozširujú mýty a zjednodušené predstavy       
o trans ľuďoch a ubližujú im ako jednotlivcom, tak aj celku.

Riešenie:

2. Problém: Exozácia transrodových skúsenos, el a ident

Nelipnite na minulos trans ľudí. Ak osoba zmenila meno, 
nepýtajte sa na to predošlé. Fotografie z minulos nezve-
rejňujte bez explicitného zvolenia daného trans človeka.

Ak si nie ste úplne is, ako niekoho adresovať, používajte 
rodovo neutrálne alternavy: „dieťa“ namiesto „dcéra“ 
alebo „syn“, „rodič“ namiesto „matka“ alebo „otec“, a pod. 

Normálne? Iba 6-ročné dieťa podstúpilo zmenu pohlavia, 
z chlapca je dievčatko!
(najmama.aktuality.sk, 11.10.2013)

Transsexuál chce byť Barbie, za plasky zaplal už 240 síc!
(diva.aktuality.sk, 17.12.2011)

aj
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Transrodovosť je pre niektorých ľudí náročná na pochopenie, ale to 
neznamená, že si nezaslúži rešpekt. Namiesto hľadania paralel          
k prežívaniu trans ľudí sa však množstvo článkov točí okolo presné-
ho opaku: vykresľovania trans ľudí ako osôb, ktoré sú v podstate šiale-
né, pričom bývajú ešte aj posadnuté vlastným telom a jeho este-
kou.

Upravovať svoje telo tak, aby sme sa v ňom cíli dobre je činnosť, 
ktorú pozná každý človek, a ktorú drvivá väčšina z nás aj prakzuje. 
Spôsoby, ktorými svoje telo upravujú niektorí trans ľudia (hormóny, 
operácie) môžu byť pre niekoho zvláštne. Býva to tak iba preto, pre-
tože na eto spôsoby nie je väčšina ľudí zvyknutá. Namiesto toho, 
aby boli vnímané ako prostriedok k zladeniu vlastnej predstavy člo-
veka s jeho telesnou realitou sú vykresľované presne opačne: ako 
zákroky, ktorými si ľudia ničia telo. O človeku, ktorý podstúpil ope-
ráciu srdca pritom nehovoríme, že si zničil telo. Pre mnohých trans 
ľudí je pritom potreba podstúpiť konkrétne zákroky tak intenzívna, 
až im doslova zachráni život. Ak by však aj nebola takto intenzívna, 
všetci máme právo nakladať s našim telom tak, ako chceme.

Žijeme v spoločnos, ktorá kladie taký silný dôraz na vzhľad, že už 
niektoré desaťročné dievčatá držia diéty. Toto sa premieta do života 
trans ľudí ešte viac, než do životov cisrodových ľudí. Na jednej 
strane sa od trans ľudí očakáva, že užívaním hormónov a podstúpe-
ním určitých zákrokov podajú „dôkazy“ o svojej rodovej idente.

Desivé premeny: Muži, čo sa stali ženami
(magazin.atlas.sk, 19.5.2010)
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Na strane druhej je trans ľuďom vyčítané, že eto zákroky vôbec 
podstúpia. Okrem nutnos dokazovať svoju identu výlučne mužským 
alebo ženským vzhľadom sa trans ľudí týkajú aj súčasné ideály 
krásy, a trans ľudia sú častokrát posudzovaní oveľa tvrdšie ako cisro-
doví ľudia. Očakávaným ideálom je, že ak sa pozrieme na trans člo-
veka, tak by sme si mali pomyslieť: „nikdy by som nebol nepovedal, 
že tento človek je trans“. V takejto atmosfére je pre trans ľudí neuveri
teľne ťažké neupadnúť do hlbokých pochybnos – a pre niektorých 
trans ľudí je ťažké nevrhať sa do operácii, ktoré majú danému člo-
veku zvýšiť hodnotu v očiach spoločnos. Kriku je však nutné na-
smerovať na deformované ideály krásy, nie na individuálneho trans 
človeka. Takisto nemá zmysel zavrhnúť celý proces tranzície, keďže 
drvivej väčšine trans ľudí priniesol vyššiu spokojnosť so životom       
a nemálo trans ľuďom ho zachránil.

Najväčší strach z toho, že tranzícia poškodí telo sa prejavuje v prípa-
de transrodových de. Deťom by mala byť umožnená tranzícia, 
ktorá nevyžaduje operavne zákroky. Všetky de vnímajú ako veľmi 
dôležité to, že sa im umožní žiť v rode, ktorý si prajú, robiť vlastné 
rozhodnua ohľadom oblečenia, hračiek, a pod. Dôležité je ež to, 
že dostanú podporu a lásku blízkeho okolia. Rozhodnua o svojom 
tele robia zvyčajne až po tom, ako dospejú.
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3. Problém: Zásadne tragický príbeh

„Trans ľudia sú smutní ľudia s tragickým životným osudom, nikdy 
nebudú šťastní, nikdy nenájdu lásku a naplnenie – a to všetko kvôli 
tomu, že sú trans.“ Takto nejak by sa dal opísať častý spôsob mediali-
zácie trans ľudí.

Mnoho trans ľudí sa o sebe naučí uvažovať ako o osobe narodenej 
v zlom tele. Nie je za tým nič iné, ako snaha opísať samých seba         
a svoje pocity v systéme, ktorý uznáva existenciu dvoch jasne sta-
novených rodov a s nimi spájaných telesných charakterisk. Ak sa 
rozhodnú trans ľudia svoje pocity komunikovať okoliu, zvolia jazyk, 
ktorý sa naučili z toho, ako sa o skúsenosach iných trans ľudí rozprá-
va. Ak sa o trans ľuďoch podáva zásadne negavny obraz, funguje 
ako samonapĺňajúce sa proroctvo. Mnoho trans ľudí pred coming 
outom eto príbehy vníma veľmi citlivo a tento obraz o sebe prebe-
rá. Preberá ho aj širšia spoločnosť  Tragické príbehy vyvolávajú 
dojem, že trans ľudia prežívajú svoj život sami, nemajú partnerov, 
nerealizujú sa v profesionálnom živote, nedosahujú nijaké úspechy.

Mať telo opačného pohlavia je hrozný omyl prírody 
(zena.pravda.sk, 17. 8. 2009)

Chlapec uväznený v ženskom tele
(novohrad.sme.sk, 28. 6. 2014)

Transsexuálka Michaela (27): Žijem uväznená vo svojom tele
(cas.sk, 29. 6. 2007)
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Životná realita niektorých trans ľudí tomuto môže zodpovedať, 
lenže aj vtedy je za tým nutné hľadať transfóbiu zakorenenú v kultúre. 
V trans človeku môžu takéto okolnos zanechať dojem, že za celko-
vý neúspech môže jedine ich telo. Tomuto dojmu je veľmi ťažké 
odolávať, pretože na základe tela sú výrazne posudzovaní všetci, no 
trans ľudia ešte tvrdšie. Vo výsledku niektorí trans ľudia cía, že ich 
telo je väzenie. Hoci ide o plne hodnotnú skúsenosť, je mylné             
aa škodlivé považovať ju za jedinú. Ak niekto opíše svoju skúsenosť 
ako muža uväzneného v tele ženy, či ženy uväznenej v tele muža, 
ktorá sa nevie dočkať, kedy jej telo telo „opravia“, či „vyliečia“, ide    
o realitu daného človeka. Problém nastáva vtedy, ak takéto prežíva-
nie očakávame od všetkých trans ľudí.

Napriek veľkej miere diskriminácie prežívajú trans ľudia voči svojim 
telám celú škálu emócii. Niektorí cía kvôli svojmu telu ľútosť, iní 
zas hnev; niektorí svoje telo akceptujú a časť je naň hrdá. Tieto emócie 
sa môžu meniť v závislos od okolnos. Niektorí trans ľudia navyše 
vôbec nevnímajú svoju tranzíciu ako „stávanie sa ženou/mužom“. 
Mužmi a ženami už sú a hormóny a operácie im pomôžu cíť sa         
v poriadku. Tieto zmeny podstupujú trans ľudia pre seba. Niekto-
rrým trans ľuďom možno opka tragického príbehu sedí, veľa z nich 
však žije šťastný a vyrovnaný život, alebo sa pasujú s problémami, 
ktoré bezprostredne nesúvisia s tým, že sú trans.

a

r

N
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Riešenie:

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

Pedofilná lesbička sa vydávala za chlapca a zvádzala dievčatá
(topky.sk, 16. 6. 2011)

Falošná česká gynekologička Sandra je Marn z Prievidze!
(cas.sk, 20. 1. 2012)

Transsexuál, ktorý sa tváril ako žena, brutálne znásilnil svoju 
známu!
((topky.sk, 8. 2. 2013)

Nedefinujte trans ľudí výlučne cez ich trans status. Mnoho 
trans ľudí urobilo záslužné činy alebo sú úspešní v tom, čo 
robia, nezávisle od toho, že sú trans. Prezentujte aj príbe-
hy, v ktorých trans ľudia dosiahli úspechy bez toho, aby sa 
celý príbeh zaoberal len ich trans statusom alebo utrpením.

Niekedy je transrodovosť pre príbeh kľúčová, napr. v prí-
pade, že trans osoba vyhrala súdny spor o svoje práva 
alebo sa inak zasadzuje za ľudské práva trans ľudí. V takom 
prípade sa dá príbeh poňať spôsobom, že bude posilňujú-
ci. Posilnenie znamená, že trans ľudia sa ukážu v pozivnom 
svetle a citlivo sa dá na vedomie transrodovosť, ktorá je 
ež súčasťou ich života. 

21



Ako v každej skupine ľudí, aj medzi trans ľuďmi sa nájdu kriminálnici, 
či nebezpeční ľudia. Na transrodových ľudí, ktorí spáchali zločiny je 
však upozorňované do oveľa väčšej miery. Dramacký efekt týchto 
článkov býva dokreslený tým, že sa v nich odhalí „pravá identa“ 
daného človeka, teda bývalé meno, staré, už neaktuálne fotografie 
a pod. Tieto články iba potvrdzujú transfóbne nastavenie spoločnos, 
ktoré vníma trans ľudí iba ako viac, či menej úspešných klamárov      
o o tom, aké je ich „skutočné“ pohlavie. Odaľ je, v mysliach mnohých, 
už len malý krok k tomu, aby niekto „klamal“ iným spôsobom alebo 
páchal trestné činy. Tranzíciou sa však trans ľudia pokúšajú zmeniť 
svoj život (a nezriedka svoje telo a idenfikačné dokumenty) tak, 
aby sa im žilo ľahšie. Pre skupinu ľudí, ktorá je za túto snahu démo-
nizovaná je takéto spájanie škodlivé.

Podobné články šíria dojem, že trans ľudia podstupujú tranzíciu 
preto, aby unikli trestu alebo z tranzície získali akúsi výhodu, ktorá 
im dovolí podieľať sa na kriminálnej činnos. Opak je však pravdou: 
trans ľudia sa zvyčajne stávajú obeťami násilných trestných činov, 
vrátane znásilnení a vrážd. Za zmienku stojí aj to, že oslovovanie 
ľudí v správnom rode je známka rešpektu, ktorá sa nikdy neodníma 
cisrodovým osobám aj v prípade, že spáchali neuveriteľné zločiny. 
VojačVojačka Chelsea Manning, ktorá si v súčasnos odpykáva trest za  
neoprávnené nakladanie s utajovanými informáciami a ich zverejňova-
nie, je pre mnohých ľudí dokonca hrdinkou, no napriek tomu o nej 
uvažujú a stále píšu ako o mužovi aj v dôsledku medializácie. K také-
muto niečomu by v prípade cisrodového človeka nedošlo.

o

Vojačka

Spala s síckou mužov. Teraz sa priznala: Predtým som 
bola chlap!
(novinky.sk, 3. 2. 2012)
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Všeobecné odporúčania

Rešpekt

ZiZiste, aký rod daná osoba používa a bez výnimky ho používajte aj vy. 
Trans ľudia si zaslúžia rešpekt k svojmu preferovanému rodu nezá-
visle od toho, koľko fyzických zmien postúpili. Ak v rozhovore použi-
jete nesprávny rod, jednoducho sa ospravedlňte a dbajte, aby sa to 
už nestalo. V mediálnom výstupe, ktorý sa dá editovať, je možné 
chybu napraviť.

Používajte ten istý rod, aj keď hovoríte o minulos trans človeka. 
Dobrý výstup je taký, ktorý používa iba korektný rod. Okrem toho je 
konzistentné používanie rodu lepšie, ako miasť čitateľa, alebo zneuží-
vať striedanie rodu za účelom spochybňovania rodovej identy 
trans ľudí.

Meno transrodovej osoby nedávajte do úvodzoviek, akoby išlo         
o obyčajnú prezývku. Existuje mnoho ľudí, ktorí majú k svojmu oficiálne-
mu menu odpor a nechcú ho používať. Pre mnohých trans ľudí je 
tento odpor ešte znásobený faktom, že oficiálne meno ich hádže do 
kategórie rodu, z ktorej sa snažia dostať preč.

Diskrétnosť

NeNepýtajte sa trans osoby na meno, ktoré má alebo kedysi mala na 
dokumentoch. Získať povolenie k zmene mena je náročné a osoby 
pod 18 rokov túto možnosť prakcky nemajú. Mnoho trans ľudí 
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toto meno vníma ako niečo, čo im bolo vnútené a čo ich negavnym 
spôsobom definuje alebo definovalo. Nejde ež o informáciu            
o „skutočnej“ idente trans človeka. Skutočná identa trans člove-
ka je tá, ktorú vyjadruje.

Ak ide o celebritu, ktorá zverejnila svoj trans status a potrebujete 
jej preferované meno spojiť s predošlým, urobte to jednorázovo      
a pokračujte v používaní preferovaného mena, akoby išlo o oficiálne.

Nehodnoťte vzhľad, rodovú identu, sexuálnu orientáciu alebo 
rodový prejav trans človeka. Nehodnoťte to, ako „žensky“ alebo 
„mužsky“ trans človek pôsobí. Keď to robíte, komunikujete tým to, 
že je v poriadku hodnoť telá ľudí, ktorí sú už beztak pod silnou 
paľbou stereotypných očakávaní, ktoré ich vystavujú množstvu ná-
silia. Toto pla aj v prípade, ak to myslíte ako kompliment. Predsta-
vy o mužskos a ženskos sa medzi ľuďmi líšia, takže aj e vaše sú 
len jednými z mnohých, nie univerzálne.
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Pojmy a koncepty, ktorým sa vyhnúť

Problemacké: „transsexualita“ „transsexuál“, „transsexuáli“
Preferované: transsexualizmus, transsexuálni ľudia, transsexuálny 
človek, transsexuálny muž, transsexuálna žena (iba v prípade, že 
daná osoba súhlasí s týmto označením)

SlSlovo „transsexualita“ je síce rozšírené, ale nesprávne. Medicínska 
diagnóza F64.0, ktorá čas trans osôb umožní podstúpiť medicínsku 
tranzíciu sa nazýva transsexualizmus. Ak je nevyhnutné zapojiť koncept 
transsexualizmu, v prípade ľudí pôjde o prídavné, nie podstatné 
meno. Inak ide o redukovanie niekoho existencie výlučne na jeho 
trans status. Tento pojem nálepkuje trans ľudí ako nositeľov diagnózy 
duševnej choroby, podobne ako „schizofrenici“. Odporúčame zvoliť 
spôsobspôsob vyjadrenia, ktorý zdôrazní, že trans ľudia sú v prvom rade 
ľudia. Je ež dôležité zisť, či je v poriadku daného človeka týmto 
spôsobom označiť. V prípade označovania trans žien mužským pod-
statným menom “transsexuál” je tento pojem dokonca urážlivý, 
keďže sera ich ženskú rodovú identu, si musia v spoločnos vy-
bojovať.

Problemacké: „transgenderi“, „transľudia
Preferované: transrodoví ľudia, transrodový človek, transrodový 
muž, transrodová žena, trans ľudia, trans človek, trans muž, trans žena

Aj v prípade anglického slova „transgender“ ide o prídavné, nie 
podstatné meno. Nikto nie je „jeden transgender“, takež nemáme 
dočinenia so „skupinou transgenderov“. Nesprávne používanie 

z
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daného slova redukuje človeka ako takého na jeho trans status, čo je 
neprijateľné. Na rozdiel od slova „transsexuál“ však ide o širšiu ka-
tegóriu, ktorá nie je tak negavne vnímaná. Vhodný slovenský ekvi-
valent je „transrodoví ľudia“ alebo „trans ľudia“.

Keďže „transľudia“ neexistujú ako nejaká osobitná kategória odlišná 
od ľudí, medzi pojmami „trans“ a „ľudia“ je vhodné dávať medzeru. 
Patrí tam z rovnakého dôvodu, prečo nepíšeme „bielymuž“ alebo 
„heterožena“.

Problemacké: „transgenderizmus“
Preferované:  transrodovosť

PPoužie slova transgenderizmus je pravdepodobne dôsledkom nein-
formovanos. Je to asi mix slov transsexualizmus a transgender, 
ktoré ež majú odlišné významy. Pojem transgenderizmus nemá 
žiadny špecifický význam.

Problemacké: „zmena pohlavia“, „zmenil/a pohlavie“, „chirurgická 
zmena pohlavia“
Preferované: tranzícia, podstúpil/a tranzíciu, ukončil/a tranzíciu

PPojem „zmena pohlavia“ je zavádzajúci. Podsúva dojem, že ide         
o jednorázový akt, čo znevažuje snáď všetky aspekty tranzície (napr. 
coming out, reakcie okolia naň, vysporiadanie sa s následkami 
transfóbie, podstúpenie všetkých dostupných krokov, ktoré smeru-
jú k sebaprijau, atď.) Pravdepodobne nič z toho nezíde čitateľovi 
na myseľ, ak sa použije pojem „zmena pohlavia“. Tranzíciou sa spra-
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vidla v tomto kontexte myslí dlhodobý proces, ktorý zázračnú „pre-
menu“ ani z diaľky nepripomína. Často ide o roky čakania, užívania 
hormónov, adaptovania sa na telesné zmeny, robenia rôznych iných 
vecí, aby telo človeka zodpovedalo tomu, v čom sa cí dobre.

Pojem „zmena pohlavia“ alebo „operácia pohlavia“ a pod. evokujú 
skôr medicínsku časť tranzície, najčastejšie genitálnu rekonštrukciu. 
Nejde pritom o zákrok, ktorý každý trans človek chce. Pre trans ľudí, 
ktorí ho chcú, je podstúpenie genitálnej rekonštrukcie zásadné, 
veľmi osobné a má im umožniť svoje telo používať spôsobom, ktorý 
si prajú. Neznamená to, že ich telá predtým prislúchali nejakému 
inému rodu a týmto aktom sa to zmenilo. Zmenila sa časť ich tela. 
OsOstatné významy genitáliám a vôbec telám prisudzuje spoločnosť.

Tranzícia, napro tomu, je nešpecifický termín, ktorý dáva priestor 
každému trans človeku a práve v ňom vidíme jeho výhodu. Ak je 
niekto „v tranzícii“, znamená to, že podstupuje sociálne a nezriedka 
i telesné a právne zmeny, ktoré mu umožňujú vyjadriť jeho rodovú 
identu. Ak niekto „ukončil tranzíciu“ alebo v minulos „podstúpil 
tranzíciu“, znamená to, že dosiahol bod, v ktorom je s vyjadrením 
svojej rodovej identy spokojný. Človek môže pokojne ukončiť tranzí-
ciuciu a dosiahnúť spokojnosť aj za okolnos, že nepodstúpil nijaké 
medicínske zákroky.

Ostatné

ciu
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Problemacké: „dal/a sa preoperovať“, „dal/a sa prerobiť“, „prešiel/la 
úplnou premenou/zmenou pohlavia“, „stal/a sa plnohodnotným       
mužom/ženou“
Preferované: nepoužívať

NeodporúNeodporúčame zameriavať sa na telá (a obzvlášť genitálie) transro-
dových ľudí. Ani v prípade, že ide o kompliment na báze toho, ako 
„plnohodnotným“ sa človek stal po konkrétnom chirurgickom zá-
kroku. Takéto pojmy vykresľujú značnú časť trans ľudí ako „neúplnú“ 
a teda menej hodnotnú, čo je veľmi urážlivé. Pojem „úplná premena“ 
je nezmyselný aj preto, pretože úplnosť znamená pre každého člo-
veka niečo iné.

Problemacké: „chce sa stať ženou/mužom“, „stal/a sa ženou/mužom“, 
„cí sa ako muž/žena“
Preferované: vyjadril, že je mužom, zverejnila svoju ženskú rodovú 
identu

SStať sa niekým môžeme iba za predpokladu, že ním nie sme. Rétori-
ka o „stávaní sa“, či „chcením byť“ znamená, že trans muži nie sú 
muži a trans ženy nie sú ženy. Tieto formulky sa zvyčajne používajú 
v súvislos s telom a telesnými zmenami. Býva za tým snaha vyjadriť, 
že kategórie „muž“ a „žena“ obsahujú akési univerzálne prvky, 
ktoré trans človek dosiahne až operavnymi zmenami. Mnoho cis 
ľudí však ež nespĺňa nároky kladené na mužov a ženy, ale nie sú však 
zza to spochybňovaní ako muži a ženy a nie je im odopreté uznanie ich 
rodovej identy. Trans ľudia nie sú až za tak veľmi odlišní, že by im 
členstvo v týchto kategóriách malo prináležať až po podstúpení te-
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lesných zmien. Existuje však časť trans ľudí, ktorí o sebe uvažujú 
spôsobom, že sa chcú mužmi alebo ženami stať. Je v poriadku to vo 
výstupe reflektovať, no nie je v poriadku pretláčať tento pohľad ako 
jediný, alebo predpokladať, že ho majú všetci. Ak ste nie ste is, citli-
vejším jazykom môžete byť inkluzívnejší voči tej čas trans ľudí, 
ktorí sa vnímajú inak.

PProblemacké: „narodil/a sa ako muž/žena“, „skutočný muž/skutočná 
žena“, „biologická žena/biologický muž“
Preferované: bol označený ako žena, bola označená ako muž, pri 
narodení ho označili ako ženu, pri narodení ju označili ako muža

NiNikto sa nerodí ako muž alebo žena. Rodíme sa ako de s istými te-
lesnými znakmi, ktoré sú považované za ukazovatele identy. Na zá-
klade týchto znakov sme označení a očakáva sa, že tento predpo-
klad splníme.

Označenie „biologický“ nie je veľmi zmysluplné, keďže všetci ľudia 
majú „biologické“ telá - sú z mäsa a kos.

Problemacké: používanie pojmov „trans muž“ a „trans žena“ naopak
Preferované: zdôrazňovať skutočnú identu trans ľudí; „trans žena“ 
= žena, ktorú označili pri narodení ako muža, „trans muž“ = muž, 
ktorého označili pri narodení ako ženu

PPojmy „trans muž“ a „trans žena“ sú často používané naopak kvôli 
snahe označovať  človeka podľa rodu pripísaného pri narodení. 
Trans ľudia by však mali byť adresovaní v tom rode, s ktorým sa sto-
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tožňujú. Zdôrazňovať rod pripísaný pri narodení je nezmyselné, 
pretože ich to dáva do rovnakej skupiny s rodom, s ktorým sa nielenže 
nestotožňujú, ale napr. počas užívania hormónov s ním často 
nemajú ani spoločné telesné charakterisky. Možno si predstaviť 
kategóriu žien a kategóriu mužov, v ktorých jednotliví ľudia môžu 
byť cis alebo trans, pričom ich spoločným znakom ostáva rodová 
identa.
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