
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucí práce

Autor/ka práce: Lenka Dostálová

Název práce: Léčím, tedy jsem: Konstrukce symbolických hranic a nerovností mezi reprezentanty 

vědecké a alternativní medicíny

Vedoucí práce: Martin Hájek

Oponent/tka: 

Navržené hodnocení: velmi dobře

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?
Cíl práce je velmi obecný a na této úrovni lze říci, že závěry mu odpovídají. Autorka identifikovala 
kategorie i nejdůležitější repertoáry, které se v promluvách lékařů objevily.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano. Velká část literatury je cizojazyčná, protože výzkumy na toto téma u nás proběhly jen 
ojediněle.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?
Autorka zvolila polostrukturované rozhovory jako techniku sběru dat. Byla to pragmatická volba 
vzhledem k obtížnosti jiných způsobů sledování konstrukce symbolických hranic. Na druhé straně si  
je třeba uvědomit, že hranice byly konstruovány pro účely výzkumného rozhovoru, nikoliv v 
přirozeném prostředí, např. při odpovědi na otázku pacienta nebo při jednání mezi samotnými 
lékaři. Nicméně jsem přesvědčen, že konstrukce hranic v těchto situacích se z velké míry překrývá, 
protože respondenti nemají k dispozici neomezený repertoár kulturních kategorií a jiných 
prostředků utváření hranic. 
Popis metody analýzy dat je velmi stručný. Autorka pročítala rozhovory a hledala pro výzkumnou 
otázku relevantní výpovědi, které kódovala podle intuitivně srozumitelných významů. Následně kódy  
spojovala do kategorií a procházela data znovu, aby kategorie validizovala. To je sice běžná praxe, 
ale nejsem si jistý, jestli dostatečně citlivá na to, aby odhalila nesamozřejmé, implicitní nebo 
latentní významy obsažené v rozhovorech. Autorka si toho byla pravděpodobně vědoma a proto do 
zjištění uvedla mnoho dlouhých citací z rozhovorů, jako jakýsi doklad toho, že její kategoriální 
redukce je legitimní.  

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Jak jsem už uvedl výše, argumentace se opírá o časté a dlouhé citace, čímž se přenáší analytická 
práce částečně na čtenáře. Na některých místech jsem měl pocit, že autorka za zjištění považuje to, 
co jí respondenti řekli, nikoliv to, co z jejich výpovědí plyne.



5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Formálně je práce v pořádku.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
První věta závěru je problematická: „Práce ukazuje, jakým způsobem jsou v české společnosti 
vytvářeny symbolické hranice a nerovnosti mezi lékaři vědecké medicíny a lékaři či terapeuty 
medicíny alternativní.“ To práce neukazuje. Práce ukazuje, jak čeští lékaři/léčitelé vytvářejí  (ve 
výzkumných rozhovorech) symbolické hranice mezi konvenční a alternativní medicínou. Hranice a 
nerovnosti se netýkají jen osob, ale zejména určitých léčících praxí.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Jak by bylo možné dosáhnout symbolické rovnosti konvenční a alternativní medicíny? Je to vůbec 
možné? Je to předpokladem rovnosti materiální (přístupem pojišťoven) nebo spíše jejím 
potenciálním důsledkem?

Celkové hodnocení práce:
Práce splňuje všechny nároky na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit 
jako velmi dobrou.
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