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Je zajímavé sledovat půlstoletou kariéru jedné generace lékařů na pozadí politických a 

sociálních událostí v Československu v první polovině 20. století.  Autorka zvolila metodu 

prosopografické studie: vybrala si kohortu studentů zapsaných ke studiu na lékařské fakultě 

Karlovy univerzity v roce 1920 a rozebírala její složení, sociální, národnostní, etnické, 

gendrové aj., dále průběh studia členů této kohorty (úspěšné/neúspěšné) a absolventy 

sledovala, kde to bylo možné, až po následující profesní kariéru. Výsledky svých zjištění 

velmi přehledně zprostředkovala na početných grafech, které práci průběžně doprovázejí. 

Autorka velmi podrobně informuje o průběhu i o hmotných podmínkách studia medicíny – od 

studentů vydržovaných rodiči po studenty vydělávající si sami na studium, rovněž o 

důsledcích, které taková podpora pro pozdější zahájení finančně náročné praxe měla. Také 

možnosti ubytování studentů byly různé a život v provizoriích a na kolejích je dobře popsaný. 

Hlavní přínos práce vidím právě  v oněch souhrnech informací o více než dvoustovce 

studentů a následných komentářích ke grafům, které autorka k těmto z archivních materiálů 

vytěženým údajům pečlivě vypracovala.  Obraz studentů, jejich startovních podmínek a 

studentského života v Praze i rozhodovacích procesů po studiu je tímto způsobem velmi 

přehledně a zajímavě popsán. Úvahy autorky, které se od těchto dat odvíjejí, jsou výmluvné a 

přesvědčivé. 



 Autorka samozřejmě uvádí i osudy a kariéry českých lékařů mimo kohortu. Důvod je zřejmý, 

ale uvítala bych jednoznačnější hranici mezi zkoumanou kohortou a ostatními, třeba jen tím, 

že jména členů kohorty by byly uvedeny např. v soupisu v příloze.  Uvítala bych to už z toho 

důvodu, že fakta o životě studentů z kohorty jsou podloženy archivními údaji, kdežto 

autorčiny úvahy o světě kolem nich, bezpochyby podnětné, zajímavé a velmi působivě 

napsané, se opírají více o limitovaný vzpomínkový materiál, event. dobové zábavné filmy, 

než o hlubší rozbor sociální a politické situace (to by ani nebylo v možnostech jedné dizertace 

a rozhodně je to nad zadání této konkrétní práce). 

Drobnosti jako ojedinělé nepřesnosti v odkazech nebo příliš obecné formulace a někdy 

náhodně působící příklady jsou odstranitelné při dalším čtení a nesnižují význam práce samé. 

Způsob práce považuji za novátorský, přínosný a v rámci dějin medicíny podnětný. 

Práce prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé vědecké práci a k udělení 

titulu Ph.D. za jménem.  
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