
1 
 

Oponentský posudek na dizertační práci MUDr. Terezy Kopecké: Studenti a absolventi 

lékařské fakulty UK v první polovině 20. století: Sociální struktura, průběh studia, 

studentský život, profesní kariéry. 

Málokterá profese vzbuzuje tolik vědeckého zájmu napříč různými disciplínami, jako 

lékařská profese. Práce Terezy Kopecké je významná již volbou svého tématu, v němž se 

komplexně věnuje generační skupině studentů a absolventů lékařské fakulty UK od zahájení 

studia do ukončení profesní dráhy. Kohorta je  definovaná zápisem do 1. ročníku LF UK ve 

školním roce 1920-1921. Ač je to práce svou metodou i tématem nejspíše především 

historická, je velmi přínosná pro současné přemýšlení o nedávném vývoji lékařského stavu a 

jeho budoucích tendencích. Umožňuje totiž něco nesmírně důležitého a to pohlédnout zpět 

ke kořenům, podstatě a společenskému smyslu lékařské profese. Práce ukazuje, jak se 

lékařství sociálně a historicky proměňuje a to na důkladném popisu každodennosti i 

významných historicko-politických událostí, jež tvoří kontext osobního i pracovního života.  

Naplňuje tak ono nejlepší poselství historie, coby učitelky pro současníky. Je to zajímavé pro 

lékaře i nelékaře. 

Téma je komplexně pojaté. Struktura práce je dobře promyšlená, je zajímavě a 

nelehce vystavěná, neboť uvádí situaci kohorty do historických kontextů v různých dekádách 

20. století. Zvláštní pozornost je věnována první světové válce-coby období dospívání,  první 

republice – období studia a pracovních začátků, období protektorátu  - často období 

perzekuce a poválečnému období, zejména kolem r. 1948. Výrazně menší energii věnuje 

autorka období stabilizace socialistického systému, v němž zdravotnický systém začal 

vykazovat pozitivní výsledky, přestože toto období bylo vrcholnou profesní dekádou kohorty. 

Výjimku tvoří spíše kusé poznámky k událostem kolem roku 1968. Ukončení práce vyznívá 

trochu  do ztracena, od těsně poválečného období, jež je jejím vrcholem,  práce přestává 

gradovat - 60. letům už není věnována pozornost, přestože jsou to léta ještě pro členy 

kohorty profesně významná. Tato dekáda je celkově opomenutá s drobnou výjimkou 

poznámek k roku 1968 a normalizaci. Nejsem historik, ale označení poslední etapy let 1969 

až 89 jako normalizace je podle mého soudu „hrubá“.  

Autorka svou metodu nazývá prosopografií, hledající vzorce vztahů a chování   a 

snažící se prostřednictvím popisu kolektivních charakteristik porozumět individuálním 

příběhům. Někdy autorka postupuje i opačně – uvádí individuální příběhy jako typ či vzorec 

lékařské profesní dráhy. Autorka postupuje důkladně, zpracovává různé typy materiálů, od 

archívních a historických, po umělecké zdroje, paměti, vzpomínky, orální historii. Pečlivě 

popisuje důležité souřadnice života kohorty v různých dekádách 20. století a fázích jejich 

individuálních životů (studium, absolutorium, rodinný život, profesní dráha). Zvláštní 
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pozornost věnuje ženské otázce a etnicitě. Díky těmto kontextům nám umožňuje vnímat 

příběh kohorty, jako bychom byli živými svědky jejího života. Činí tak, jak bylo řečeno výše, s 

vědeckou důkladností, ale  i čtivým a literárním způsobem. Využívá i dobové filmy či 

literaturu k popisu reálií, což  je lákavé a čtenářsky atraktivní. Její styl naplňuje akademické 

požadavky, současně je pro čtenáře přitažlivý a udrží jeho pozornost. 

Hlavním vědeckým přínosem je tedy komplexní pojednání o generaci lékařů a lékařek, 

nastupujících do profese v meziválečné době a zažívající téměř všechny turbulence 20. 

století, s výjimkou sametové revoluce, které se většina členů kohorty již nedožila. Získáváme 

plastický obraz doby, profese, individuálních příběhů a to vše v propojených souvislostech. 

Mezi zajímavé poznatky patří upozornění na diverzitu a flexibilitu výkonu  lékařské profese 

ve srovnání s dnešní časnou superspecializací, nyní podložené důkazy sebranými ohledně 

profesních drah členů kohorty. Zatímco ve studované kohortě bylo běžné, že lékaři  

disponovali větší šíří klinických kompetencí a zkušenosti, dnes je interpretována změna 

specializaci jako „nedostatek sebeuvědomění lékaře“. Zajímavé je také upozornění na 

rozdílnosti socioekonomického postavení uvnitř lékařského stavu  a rozlišení  mezi lékaři 

movitými, elitními až proletáři – to asi dnes nepozorujeme, neboť lékařský stav více sjednotil 

svůj socioekonomický status. 

Práce jako celek prokazuje vysokou úroveň zpracování, nicméně v každém textu tohoto 

rozsahu je možné najít body, o nichž lze diskutovat nebo jež jsou pro čtenáře buď 

nekonsistentní nebo ne zcela srozumitelné. Podněty, jež zde v jistém výčtu uvádím, nemají 

zásadní charakter a představují spíše připomínky drobného rázu. 

1) Využití filmových a literárních děl je přece jen místy nespolehlivé, neboť se jedná 

spíše o prezentaci společensky žádoucích vzorů s uměleckou licencí, kterou autorka 

ne vždy odhaluje. Díla vypovídají spíše o tom, čemu dali umělci (a osoby v zákulisí) v 

díle přednost, a nejsou dokumentární výpovědí. Stačila by malá poznámka pod 

čarou, kde by toto autorka připustila.  Podobně charakterizovat plně dobu pouze na 

základě vzpomínek lidí, jež v některých pasážích najdeme,  může být nedostatečné.  

 

2) Poněkud matoucí a možná nadbytečné je vkládání informací o těch, kdo nejsou členy 

kohorty,  například opakovaná informace o prof. Charvátovi (s. 113 nebo 221- ovšem 

zrovna jeho válečný příběh svědčí o vysokém kreditu některých lékařů nezávisle na 

politice). Bylo by vhodnější propojit popis doby s konkrétní činností členů kohorty 

namísto příběhů jiných lidí, kteří do kohorty nepatřili: například práce v 

koncentračních táborech je ilustrovaná příkladem Františka Bláhy či Miloslava 

Matouška, kteří (zřejmě) nebyli členem kohorty.  Pokud byli, je dobré informaci pro 

čtenáře upřesnit.   
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3) Jistou inkonsistenci vnímám v kritickém pohledu na postavení ženy v první republice, 

současně ale data kohorty nepotvrzují, že by ženy odcházely ze studia (s. 163), 

neboť podíl žen mezi zapsanými absolventy je v podstatě totožný s podílem 

absolventek. 

 

4) Celibát je sice možné vnímat také jako  manželství, ale spíše naznačuje pohlavní 

zdrženlivost, kterou asi není nutné předpokládat u lékařek, vzdělaných a žijících 

v silně modernistické době první republiky. 

 

5) Na s. 173 není jasné, proč je rozdíl v uváděných počtech - je  sice velmi malý, ale 

přesto vzbuzuje nejasnost-  nejprve autorka píše o tom, že má informace o činnosti 

189 členů kohorty,  ale v tabulce je uvedeno 191 osob. 

 

6) Jistý drobný rozpor či nejasnost vnímán jako čtenář mezi tím, že podle autorky lékaři 

patřili k elitě české společnosti, ale současně měli  relativně nízké finanční 

ohodnocení v době profesních začátků (na úrovni dělníka a na úrovni 50 % úředníka 

(116, 134), ovšem dále (s. 152) se hovoří o tom, že lékaři s dobrým hmotným 

zázemím přišli v další etapě o své úspory. Chápu, že někteří měli výjimečné 

postavení i honorování, a jiní ne, ale celkově tato pasáž vyznívá pro mne trochu 

nejasně. Otázka zní,  jak se k úsporám dostali, když nebyli honorováni a když je 

v práci tolik zdůrazňováno, jak málo byli odměňováni. Tato generace lékařů si navíc 

vypěstovala jakousi noblesní identitu a kulturu, kterou po válce předávali novým 

studentům medicíny, byť v novém politickém uspořádání, takže jejich přístupy mohly 

ovlivňovat medicínu ještě v 70. letech. Tato kontinuita medicíny napříč režimy zde 

není pojmenována. 

 

7) Za jistou slabinu považuji určité mlčení kolem kohorty v 60. letech. Bylo by velmi 

přínosné podrobněji referovat, jak se uplatnilo více členů kohorty, než jen pár 

uvedených příkladů. Ačkoli autorka velmi pečlivě zjišťuje data ohledně kohorty, 

některé  aspekty opomíjí – bylo by zajímavé zjistit, jak se lékaři a lékařky přizpůsobili 

podmínkám v 60. letech, zjistit např. počty členů KSČ či jiných politických stran apod. 

Bylo by zajímavé vidět hromadná data o tom, jak se členům kohorty žilo v 

Protektorátu a v období socialismu. Možná chybí  dokumenty, neboť je vidět, že tam, 

kde to bylo možné, se o to autorka pokouší - jako například v případě podpisu 

dokumentů 2000 slov členy kohorty (s. 159). 
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8) Z textu vyznívá, že Zdravotnické ročenka z roku 38 uváděla konkrétní jména, která 

autorka ztotožnila s členy své kohorty, což se jí povedlo asi u 190 osob.  Ale z 

dalšího odstavce to není úplně zřejmé, jestli to tak opravdu bylo – stačila by 

poznámka pod čarou, jaký typ informací v ročence byl – zda byli lékaři uváděni 

jmenovitě. 

 

9) Typ lékaře pojmenovaný jako  „majitel sanatoria“ sice do meziválečné medicíny patří, 

ale této kohorty se podle mého spíše netýká- byli příliš mladí na vybudování 

sanatoria. Je vhodné toto dovysvětlit, zda se tento typ vztahuje i na členy kohorty.   

 

10) Drobná terminologická poznámka: nepovažuji variantu pozdních vdavek žen, které 

dlouho nenacházely toho pravého, za romantizující interpretaci (s. 179), ale spíše za  

pragmatické řešení.  Podobně: označení kariéry lékaře, který budoval lékařskou 

fakultu v Plzni,  venkovským profesorem (s. 214), se mi nezdá adekvátní (ale je to 

subjektivní a pouze otázka jakéhosi citu či smyslu). 

  

11) Otázku vzbuzuje poznámka na s. 163, že v první polovině 20. století nebyla žena 

zcela plnohodnotný občan. Asi jde o problematické použití slova občan, jež by mohlo 

být nahrazeno přesnějším výrazem. Občanská práva snad měly ženy již stejná 

(volební právo, studium, práce). Podobně poznámka o podhodnocování žen 

v chirurgii (odkaz na rozhovor s neurologem Benešem) je trochu subjektivně 

prezentována. Beneše v rozhovoru nakonec v podstatě tvrdí totéž, co sama autorka 

v textu (že ženy mohou provádět chirurgickou praxi ambulantní, která je spíše 

rutinní), hovoří spíše o jinakosti, než o méněcennosti a o jinakosti hovoří také 

autorka.   

 

12) Nejasné je vyznění poznámky o Vladimíru Wagnerovi na straně 206, který byl 

jmenován soukromým docentem, ale současně zůstal asistentem - pomohlo  by 

nějaké vysvětlení tohoto rozporu. 

 

13) Dvě drobné poznámky za sociologii: autorka nakládá s pojmem identita zaměnitelně 

s pojmem role, ale přece jen jsou mezi pojmy jisté rozdíly. Identitou se rozumí spíše 

vnitřní prožívání rolových požadavků, zatímco role je spíše externím obecným 

kulturním vzorcem. Pokud se nemýlím, pojem „šedá zóna“ je intelektuálním výtvorem  

Jiřiny Šiklové – asi je vhodné autorství prověřit a uvést.  
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14) V závěru autorka píše o tom, že lékaři byli silnými společenskými aktéry,  ale bohužel 

to v práci nedoprovází žádnými podklady. Malá pozornost je věnována také analýze 

vysokého kreditu lékařů a stavovské morálce zejména v meziválečném období.  

Jestliže existovaly lékařské organizace, existovaly také nějaké dobové etické 

kodexy? 

 

15) Ačkoli práce je psána na adekvátní jazykové úrovni a autorka využívá bohatosti 

vyjadřovacích prostředků, v  práci se objevuje určité množství překlepů či chyb (ve 

vazbách, interpunkcích, velkých a malých písmenech v názvech apod.). Na straně 

125 zůstala poznámka (doplnit postupy z archivu UK). 

 

16) Hned na začátku (s. 33) autorka popisuje zdravotnický systém (hovoří o zdravotním) 

a nezačleňuje do něj již jistě existující nemocnice- zmiňuje pouze lékaře, pacienta, 

zdravotní pojišťovnu a profesní organizaci.  

Asi nejvážnější námitkou je, že v  některých pasážích autorka  nedostatečně ovládá svou 

subjektivitu, jež  svým explicitním a někdy šablonovitým hodnocením narušuje charakter 

vědecké práce a vnáší spíše literární žánr či styl. Doporučuji některé vsuvky či poznámky v 

závorkách, jež jsou často vtipné, ale někdy nepřiměřeně ironické a jednostranné, zvážit a 

udržet jinak převládající dojem spolehlivosti (ironických poznámek je více, ale jeden příklad 

za všechny:  srovnávat brigády socialistické práce podobnost s dnešními cíli kvality péče  (s.  

199)  je podle mne neadekvátní. Kvalitu medicíny dnes nemůže plně zajistit jedinec, který je 

součástí velmi složitého soukolí, jež musí být nějak monitorováno. Poznámka k intervenci 

soudružek může být také zkreslená aspektem gender – na koho se zlobit, než na ženy? 

Zákaz soukromých ordinací je jaksi v souladu s uspořádáním poválečného 

československého zdravotnictví, což je historický fakt,  a není výrazem nějaké osobní zloby, 

zde dokonce připsané ženám. 

Souhrnem: Práce přináší zajímavé a i pro dnešek podnětné téma, jež je zpracované na 

vysoké úrovni, s pečlivostí, komplexností, přehledností. V práci se nacházejí pouze  drobné 

nepřesnosti či inkonsistence, jež stačí vysvětlit poznámkou pod čarou nebo nepatrně 

přeformulovat. Dizertační práce bez jakýchkoli pochybností prokázala schopnost autorky 

samostatně a tvořivě vědecky pracovat a přinášet dílo živé, aktuální, čtivé  a po všech 

stránkách zajímavé. Dílo by bylo vhodné po jisté editaci souhrnně publikovat, aby se s ním 

mohla seznámit širší veřejnost.          

Doc. PhDr. Eva Křížová, PhD., 18.8.2020 

 


