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V nasledujúcom texte by sme sa ako psychiater a psycho-

logička pracujúci s transrodovými osobami radi vyjadrili 

k používaniu termínov „rodová identita“, „genderová iden-

tita“ a „pohlavná identita“ a vysvetlili dôvody, pre ktoré pre-

ferujeme používanie slovného spojenia „rodová identita“.  

Napriek tomu, že slovo „rod“ má v Krátkom slovníku slo-

venského jazyka uvedený význam ako „spoločenstvo potom-

kov“, „pôvod“ alebo „gramatický rod“ (Jazykovedný ústav 

Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2021), jeho vý-

znam v zmysle mužskosti a ženskosti nie je nový, iba v sú-

časnej dobe viac zviditeľňovaný (Jarošová, 2018). „Rod“ je 

slovo, ktoré sa používa na odlíšenie mužov od žien, pričom 

na tomto mieste nemáme na mysli gramatiku ani telesné 

alebo pohlavné, či na biológii založené odlišnosti, ale so-

ciálne normy a kultúrne schémy, v ktorých má mužskosť 

a ženskosť rozdielne a často aj asymetrické postavenie. Ter-

míny „rod“ a „pohlavie“ nie sú v žiadnom prípade vzájomne 

zastupiteľné (Jarošová, 2018). Pojem „rodová dysfória“ 

(gender dysphoria) nie je možné nahradiť pojmom „pohlavná 

dysfória“ a pojem „rodový nesúlad“ (gender incongruence) 

nie je možné nahradiť pojmom „pohlavný nesúlad“. V an-

gličtine je „gender“ významovo širšie ako „sex“. V našom 

príspevku ide najmä o odlišnosť medzi sociálne, kultúrne či 

psychologicky vnímaným rodom a anatomicko-biologickým 

pohlavím. Slovo „gender“ je však možné v istých prípadoch 

prekladať aj ako pohlavie, a to v závislosti od kontextu. Na-

príklad v slovnom spojení „birth gender“ ide o pohlavie pri 

narodení a v spojení „entire male gender“ ide o celé mužské 

pohlavie v zmysle súhrnu všetkých mužských jedincov, čo je 

iný význam slova „pohlavie“ (Jarošová, 2018). Napriek tomu 

sa „rod“ a „pohlavie“ nemôžu voľne zamieňať, pretože vy-

jadrujú konceptuálne úplne odlišnú skutočnosť. „Pohlavie“ 

zdôrazňuje biologické rozdiely alebo biologickú kategóriu, 

„rod“ označuje nielen kultúrne a spoločensky, ale aj psycho-

logicky podmienenú a prejavovanú maskulinitu alebo femi-

nitu nezávislú od pohlavia.  

Vzhľadom na súčasné zviditeľňovanie pojmu „rod“, 

vzhľadom na jeho nový význam a vzhľadom na jeho séman-

tickú väzbu na pojmy ako „rodová rovnosť“ alebo „rodová 

identita“, ktoré by bez výkladu pojmu „rod“ ako sociálnych 

atribútov spojených s mužmi a ženami nemali svoj použí-

vaný zmysel, vnímame rod ako pre psychiatriu a psychológiu 

veľmi užitočný a potrebný pojem. Zároveň sa jeho používa-

ním môžeme vyhnúť cudzorodo znejúcemu „gender“, ktorý 

by bol z angličtiny iba pasívne prijatý tak, ako sa to udialo 

v susedných Čechách. Jednoznačne teda uprednostňujeme 

používanie pojmu „rodová identita“ pred pojmom „gende-

rová identita“ (Patarák, 2017). V tomto spojení má pritom 

„rod“ nielen sociálnu charakteristiku (European Institute for 

Gender Equality, 2021), ale hlavne psychologickú, pretože sa 

týka prežívania jedinca a jeho vnútorného pocitu príslušnosti 

k mužskému alebo ženskému pohlaviu. „Rod“ teda v špeci-

fickom zmysle síce odkazuje na pohlavnosť a korporalitu, ale 

len nepriamo, keďže je predovšetkým jej psychologickým 

vnímaním, komplexným prežívaním a individuálnou inter-

pretáciou. Preto môže byť rodová identita dokonca aj v nesú-

lade s vlastnými primárnymi a sekundárnymi telesnými po-

hlavnými znakmi človeka. Túto inkongruenciu označujeme 

ako „transrodovosť“.  

Slová ako „rod“, „rodová identita“ a „transrodovosť“ sú 

všeobecne v slovenčine, ale aj v odbornej komunite aktuálne 

používané a živé, a preto alternatívy „gender“, „genderová 

identita“ alebo „transgenderizmus“ nepovažujeme za vhodné. 

Okrem „rodovej identity“ je však odbornej verejnosti známy 

aj pojem „pohlavná identita“, ktorý je v prostredí česko-slo-

venskej sexuológie pomerne dobre etablovaný, pričom vy-

jadruje subjektívne vnímaný pocit príslušnosti k vlastnému 

telu, s jeho primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi 

i so sociálnou rolou prisudzovanou danému pohlaviu 

(Fifková, 2010). V tomto termíne však dochádza k paradox-

nému prepojeniu pohlavnosti s psychologickou identifikáciou, 

čo je podľa nás prevrátenie významu slov „pohlavie“ a „po-

hlavný“. Je to totiž podobné, ako by sme namiesto „rodovej 

dysfórie“ predsa len používali termín „pohlavná dysfória“, 

pričom by označovala to isté – dysfóriu pre pocit nesúladu 

s príslušným pohlavím. Dysfória je tu síce naozaj zapríčinená 

pohlavím jedinca, ale je vnímaná a manifestovaná v dôsledku 

odlišne prežívanej rodovej identity, odlišného psychologic-

kého pocitu príslušnosti k danému pohlaviu. Preto je rodová, 

a nie pohlavná. 

Pojem „rodová dysfória“ sa uvádza aj v slovenskom vy-

daní Príručky k diagnostickým kritériám DSM-5 (Americká 

psychiatrická asociácia, 2018). Tu sa pojem „rod“ objavuje 

celkom prirodzene, avšak aj na miestach, kde to nepovažu-

jeme za celkom bezkonfliktné. O rodovej dysfórii sa v 5. vy-

daní Diagnostickej a štatistickej príručky Americkej psy-

chiatrickej spoločnosti píše ako o „marked incongruence be-

tween one’s experienced/expressed gender and assigned gen-

der“ (American Psychiatric Association, 2013), čo sa v Prí-

ručke k diagnostickým kritériám DSM-5 preložilo ako „zre-

teľný nesúlad medzi prežívaným/vyjadreným a priradeným 

rodom“ (Americká psychiatrická asociácia, 2018). Nie je 
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však vzhľadom na kontext ono assigned gender skôr „prira-

deným pohlavím“ alebo „pohlavím priradeným pri naro-

dení“? Práve tu ide o situáciu, keď slovo „gender“ môžeme 

predsa len preložiť ako pohlavie, a to nielen vzhľadom na cit-

livosť ku kontextu, ale aj k používaniu tohto termínu v našom 

jazykovom a kultúrnom prostredí. Kritérium „strong desire 

to be treated as the other gender“ sa tu preložilo ako „silná 

túžba jedinca, aby sa s ním zaobchádzalo ako s jedincom 

opačného pohlavia“, kde už „gender“ odkazuje na „pohla-

vie“, nie „rod“, avšak kontextuálne a vzhľadom na termino-

logický aparát okolo rodu a rodovej binarity sa s týmto pre-

kladom nemôžeme vyslovene identifikovať, pretože „other“ 

nie je „opačný“, ale „iný“ alebo „druhý“. Takýmto prekla-

dom sa môže posilňovať binárne chápanie mužskosti a žen-

skosti ako vzájomne sa vylučujúcich atribútov, pričom prob-

lematika transrodovosti si žiada práve opak, uvoľnenie binár-

neho vnímania smerom k viac rozvoľneným, menej dichoto-

mickým postojom. Napriek našim miernym výhradám či 

otázkam k prekladu sa v uvedenom texte používajú termíny 

„rod“ a „rodový“ úplne samozrejme, čo ilustruje ich upev-

nenú pozíciu v odbornej literatúre na Slovensku a pojmy 

„gender“ a „genderový“ činí nepotrebnými. Objavujú sa 

práce, ktoré aj pojem „gender incongruence“ z 11. revízie 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb prekladajú ako „rodový 

nesúlad“ (Patarák, 2018, 2020). Vzhľadom na tento termino-

logický vývoj a situáciu je preto najprirodzenejšie používať 

pojem „rodová identita“, pričom podľa nás by sa mal jednoz-

načne uprednostňovať pred termínmi „genderová identita“ 

alebo „pohlavná identita“.  
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