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 Knížka je zajímavou publikací, která se zabývá problematickými stránkami 

nezdařených procesů přeměny pohlaví. Autor je americkým psychologem, který do svých 42 

let žil v mužské roli, oženil se a je otcem dvou dětí. Po čtyřicítce se rozhodl ke změně pohlaví 

a absolvoval chirurgické úpravy (odstranění zevního genitálu, implantace prsních gelových 

náhrad). Po osmi letech v ženské roli se rozhodl stát se opět mužem. Stalo se, žije v mužské 

roli, ve spokojeném druhém manželství. Zabývá se příběhy podobnými svému vlastnímu. 

Knížka je sborníkem celé řady mladých i starších transsexuálů, kteří prošli změnou pohlaví. 

Walt Heyer pátrá zejména po těch translidech, kteří jsou velmi nespokojeni se svou změnou 

pohlaví a tento proces prožívají jako nešťastný až katastrofálně. V knížce marně hledáme 

případy, které dopadly ke spokojenosti transpacientů. Svědčí to o výrazném vlivu negativních 

emocí na myšlení autora, které nejsou korigovány žádnými pozitivními odezvami.  

 Výzkumy pohlavních steroidů a jejich vlivu na sexuální biologické a psychosociální 

vlastnosti lidského organismu jsou věcí poměrně mladou. Vždyť první pokusy, změnit sexuální 

znaky člověka aplikací pohlavních hormonů opačného pohlaví byly možné až po jejich objevu, 

tedy po druhé světové válce. Prvním průkopníkem takové medikace transsexuálů byl německý 

a americký lékař Harry Benjamin (1885-1986). Ten v roce 1966 publikoval svoji pionýrskou 

práci „The Transsexual Phenomenon“, kde definoval samostatnou skupinu transsexuálů, jako 

výrazně odlišnou od fetišistických transvestitů a feminních gayů či maskulinních lesbiček. 

Publikoval také první úspěšné případy změny pohlaví za pomoci hormonální terapie a plastické 

chirurgie. Transsexualita jako fenomén samostatný a vyžadující specifický poradenský a 

terapeutický přístup, začala být studována odbornými týmy v celém světě. Mezinárodní 

společnost, která shromažďovala vědecké a klinické poznatky, nesla dlouho jméno Harryho 

Benjamina. Před časem byl klasik z názvu společnosti škrtnut. Zřejmě se přestal některým 

vědeckým aktivistům hodit do krámu. Z procesu inverze pohlaví se v posledních dekádách 

postupně stává politikum, když se právo na volnou změnu pohlaví, zcela nezávisle na 

biologickém stavu organismu, prosadilo v celé řadě států. Hormonální a chirurgické 

terapeutické postupy ovšem zdaleka neupadly do nemilosti, protože transsexuální muži i ženy 

se biologické léčby neustále dožadují. 

 Mezinárodní sexuologické organizace mají dnes ve výzkumu fenomenů genderové 

dysforie a transsexuality poněkud svázané ruce, protože lobbystické skupiny LGBTI stále 

intenzivněji prosazují pomyslné právo člověka na volbu svého pohlaví nezávisle na genetických 

a jiných biologických faktorech. 

 Zkušenosti české lékařské sexuologie s fenoménem transsexuality jsou dlouhodobé. 

Transsexuálním lidem je k dispozici celý systém diagnostických, psychoterapeutických, 

hormonálních i chirurgických postupů. Každý transsexuál, který zahajuje dlouhodobý proces 

přeměny svého pohlaví, je podrobně informován o možných změnách své biologické podstaty. 

Tou nejzákladnější informací je samozřejmě skutečnost, že všechny moderní biologické 

postupy nemohou z muže udělat perfektní ženu se vším všudy, a samozřejmě naopak, totéž platí 

pro ženu, která usiluje o mužské pohlaví.  



 Stavy zklamání, depresí a pocity neúspěchu pramení v praxi práce s transsexuály 

z několika rizikových okruhů. Tím prvním je diagnostický proces. Vcítění se do role opačného 

pohlaví musí být vnitřní záležitostí transsexuální osoby. Lékař musí podrobně poznat sociální 

prostředí svého pacienta. Problémy a zklamání jsou někdy způsobeny tím, že genderová inverze 

subjektu je vyvolána jeho okolím. Tak třeba sám autor publikace o sobě uvádí, že jej od jeho 

čtyř roků babička nadšeně a velice intenzivně oblékala do holčičích oděvů, které si postupně 

oblíbil. Nebyl ušetřen ani sexuálního obtěžování ze strany dospělého muže. Přes tyto dětské 

zážitky se oženil a zplodil s manželkou dvě děti. Svůj proces přeměny pohlaví pak zahájil pod 

vlivem jakéhosi odborníka na tyto problémy. Cítil se zřejmě na procesu k trans-ženě ovlivněn 

příliš optimistickými sliby svých terapeutů. V ženské roli se pak ocitl na pouhých osm roků, 

kdy se naopak rozhodl pro změnu na pohlaví mužské. Pod vlivem svého zklamání a selhání 

v ženské roli začal autor hledat podobně neúspěšné a zklamané trans-muže a trans -ženy. 

Předložená publikace je kromě autorových zkušeností založena na pestré sbírce velmi poučných 

kasuistik, které dokládají, jak rizikové může být, když se k procesu přeměny pohlaví člověk 

rozhoduje ukvapeně a pod vlivem nekriticky aktivistických lékařů. V posledních letech je Walt 

Heyer velmi aktivním, zapáleným propagátorem „odvrácené tváře transgenderu“. Je 

celosvětově populárním spíkrem, který nevynechá žádnou příležitost, aby upozornil na možné 

problémy a negativní výstupy procesu přeměny pohlaví. 

Náš Sexuologický ústav v Praze se věnuje genderové dysforii a transsexualitě desítky roků. 

Mohu zodpovědně říci, že při pečlivé diagnostické a terapeutické práci lékařů, psychologů a 

endokrinologů se počty neúspěšně léčených transsexuálů rozhodně nepočítají na desítky. Že 

trans-muži a trans-ženy nemusí být se svým finálním stavem po změně pohlaví plně spokojeni, 

to se samozřejmě přihodit může. Tyto nespokojené a depresivní příběhy se v našem klinickém 

materiálu vyskytují jen velmi vzácně. Na rozdíl od autora mohu sloužit celou řadou našich 

transsexuálních pacientů a pacientek, kteří jsou ve své změněné sexuální roli spokojeni a 

šťastní. Chápu tuto monografii tak trochu jako polemiku s nejednotným a málo odborným 

postupem některých odborníků ve Spojených státech. Nedovedu si v evropských poměrech 

představit, že by někdo poslal trans-pacienta na chirurgickou úpravu genitálu měsíc po zahájení 

diagnostického procesu, jak popisuje jedna autorova kasuistika.  Také si nedovedu v našich 

podmínkách představit, že hormonální terapie je zahájena až po chirurgických výkonech, 

směřujících k úpravě genitálu směrem k opačnému pohlaví. Z evropských zemí až takto 

drastické příběhy, jaká zde popisuje autor, téměř neznáme.   

Pro odborné lékaře a psychology může být tento sborník neúspěchů a problémů v terapii 

genderové dysforie a transsexuality velmi poučné čtivo. Současná masmediální prezentace 

procesů změny pohlaví je velmi často aktivisticky nadšená a nekriticky pozitivní. Změna 

pohlaví je ovšem procesem velmi náročným, stresujícím a složitým. Trans-lidé by nikdy neměli 

mít pocit, že jsou k procesu změny pohlaví nuceni svým terapeutem, nebo kýmkoliv z jejich 

okolí. Pamatuji se na pacientku, která naše lékaře přesvědčila o své transsexualitě jen proto, že 

chtěla vyhovět své partnerce, do které se romanticky zamilovala. Po nesprávně indikované 

hormonální léčbě jí nakonec zůstal jen o oktávu nižší hlas. Je šťastně vdanou matkou několika 

potomků. Kdybychom ji ukvapeně poslali na chirurgické výkony, bylo by to o hodně horší. 

Riziko neúspěchu a problémového výsledku procesu změny pohlaví zdaleka není tak veliké, 

jak o tom píše Walt Heyer, nicméně existuje, a tito pacienti musí být o možnosti komplikací a 

nezdarů realisticky informováni všemi zdravotníky, se kterými přijdou do styku. Vyznění 



předložené publikace je myslím pod vlivem autorových negativních emocí až přehnaně 

negativistické, ne-li skoro hororové. Nicméně přináší velmi poučné informace o diagnostických 

a terapeutických chybách, stejně jako o chybných rozhodnutích pod tlakem příbuzných, 

blízkých osob, a někdy zřejmě bohužel i pod tlakem odborníků. Je nepochybně přínosné, když 

se tato publikace dostane do rukou těch, kteří se problematikou zabývají. 
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