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Předkládaná práce se věnuje procesu stávání se lékařem či lékařkou, který je situován do 
českého prostředí. Cílem práce je dle autorky „zaprvé postihnout proces, při kterém se ze 
studentů a studentek medicíny rodí mladí lékaři a lékařky a zadruhé poukázat na specifika 
toho, jak lze k poznání o takovém ději dospět“ (str. 3). Autorka k tématu přistupuje z pozic 
medicínské antropologie a actor-network theory.

Autorka si ke studiu procesu profesní socializace zvolila velmi neotřelý a zajímavý přístup, 
což je nutné hodnotit jednoznačně pozitivně. Jeho originalita však v textu práce poněkud 
zapadá a jeho potenciální přínos v něm není dostatečně artikulován. Ten by jistě zviditelněn, 
pokud by byl zasazen do kontextu dalších antropologických i sociologických studií věnujících 
se profesní socializaci lékařů. V práci mi tedy v první řadě chybí přehled dalších klíčových 
přístupů na poli medicínské antropologie a sociologie, které se tomuto tématu věnovaly (ať již 
půjde o dnes klasickou sociologickou studii Howarda Beckera Boys in White, nebo studii 
medicínské antropoložky Mary-Jo DelVecchio Good American Medicine: the quest for 
competence). V návaznosti na to v textu též postrádám představení a vymezení základních 
konceptuálních nástrojů, například právě konceptu profesní socializace, dále třeba konceptu 
medikalizace (který by se dobře hodil při diskuzi moci ve vztahu lékař-pacient na straně 56) či 
samotného konceptu profese a deprofesionalizace (související s poklesem prestiže medicíny 
ve společnosti a zmiňovanou feminizací medicíny).

Za pozitivní též považuji autorčinu snahu explicitně vyjevit veškeré předpoklady, které 
vstupovaly do jejího terénního výzkumu, i úsilí vyčerpávajícím způsobem zachytit jeho 
metodologii. Obávám se však, že takto podrobný popis svou délkou ubírá prostor případné 
analýze získaných výpovědí a její možné hloubce. Metodologická kapitola by mohla být 
kompaktnější. Její rozsah vyvolává velká očekávání týkající se hutnosti analýzy. Ve výsledku 
ale práci téměř z poloviny tvoří diskuze toho, jak autorka výzkum prováděla, na úkor diskuze 
toho, co zjistila.

K metodologické kapitole mám jednu kritickou výhradu. Na straně 19 autorka vysvětluje, 
proč se rozhodla provést s adepty lékařství opakované hloubkové  rozhovory a dále uvádí, že 
hlavní nevýhodou rozhovorů je, že poskytují pouze výsek toho, co se odehrává. Píše: 
„Interview, výpovědi v něm, jsou redukcí.“ Z uvedeného popisu není zcela zřejmé, zda si 
autorka uvědomuje rozdílnost povahy dat a zjištění získaných prostřednictvím těchto dvou 
metod. Rozhovory mohou poskytnout pouze interpretaci procesu, který se stal a kterou 
vytváří informátor (až) v okamžiku jeho uskutečňování. Nemůže nabídnout „objektivní“ 
záznam změny. Ostatně o „objektivitě“ autorka hovoří i v závěru práce v souvislosti 
s nezbytnými nároky na vědu. Doporučuji, aby diskuze o objektivitě a kvalitativním 
výzkumu, zejména ve vztahu k pozici zkoumající/ho, byla při obhajobě otevřena a autorka 
v ní vysvětlila svá epistemologická stanoviska, s nimiž do výzkumu vstupovala.



Právě podoba analytické části je podle mého soudu v práci nejproblematičtější. Autorka se 
rozhodla prezentovat své interpretace prostřednictvím vyprávění biografických příběhů svých 
informátorů. K něm přistupuje jako ke specifickým případům. Avšak s analýzou získaných 
výpovědí ve světle actor-network-theory značně zápasí, místy nepříliš úspěšně. Výsledkem je 
spíše pouhý „popis dat“, toho, co činila ona, nebo co jí prozradili informátoři. Ten můžeme 
vnímat jako nástřel či přehled někdy velmi zajímavých bodů, avšak sítě, které jsou za těmito 
body sbaleny, nejsou v práci prozkoumávány, problematizovány, studovány. Analytická část 
tedy zůstává značně na povrchu.

Při prezentaci biografických příběhů by bylo vhodné zaměřit se více na některé „překvapivé“ 
momenty, které se v nich objevují. Například na straně 54 autorka uvádí, že pro informátora 
Filipa jsou zdravá strava, zdravý životní styl a sport velmi důležité, přitom se však na 
medicíně „překvapivě naučil kouřit…“. Jak si lze tento rozpor vysvětlit? Co se za tímto 
„překvapivým zjištěním skrývá? Jaký spletenec sociálních vztahů a konkrétních sociálních 
praktik lze za touto výpovědí rozkrýt? Podobně se v příbězích informátorů několikrát 
objevuje důležitost rodinných příslušníků, avšak v práci není rodinné zázemí podrobněji 
diskutováno. Jak probíhá stávání se lékařem v tzv. lékařských rodinách a jak se liší od 
případů, kdy adept/ka přistupuje k tomuto procesu s jinou rodinnou zkušeností? Jakou roli zde 
hraje kulturní kapitál a specifický habitus lékařských rodin? Podobné otázky nabízejí i další 
prezentované případy. Podobně i otázka genderové diskriminace na trhu práce by mohla být 
rozvinuta více v návaznosti na diskuzi o tématu rozdílnosti mezi pohlavími a genderovými 
stereotypy týkajícími se lékařských specializací (viz str. 72)

Nabízí se otázka, zda by nebylo vhodnější prezentovat zjištění spíše po tématech, než po 
případech. Ostatně z textu nebylo také jasné, zda představované příběhy autorka pojímá jako 
součást určité typologie, či bylo jejím záměrem ukázat, co jí ten který příběh či informátor 
prozradil o samotném procesu. V neposlední řadě je v textu nedostatečně vypíchnuto, co nám 
tyto konkrétní příběhy prozrazují o českém kontextu a české medicíně. Například na straně 55 
autorka opět zmiňuje výpověď Filipa, který se rozhořčil nad tím, že člověk 
s kardiostimulátorem hazarduje se svým zdravím a klidně odhazuje sníh. Tuto výpověď lze 
pojímat i jako dobrou ilustraci tendence západní biomedicíny redukovat pacienta na pouhé 
„tělo“ apod. Toto však není v textu dostatečně rozvinuto a teoretizováno.

Ostatně tělesnost, zacházení s těly – ať již pacientů, či „svými těly“ mediků, patří 
k nejzajímavějším podnětům, které práce nabízí. Embodiment mediků a biomedicínského 
vědění o tělech by si však dle mě jednoznačně zasluhoval větší pozornosti na teoretické 
úrovni.

V závěru trochu postrádám jednak diskuzi nad tím, jak použití ANT přístupu posouvá naše 
vědění o procesu stávání se lékařem, a dále shrnutí hlavního argumentu, hlavní teze práce. 

Co se týče formální stránky, mám též několik komentářů. Text je místy poměrně rozvláčný, 
vyskytují se v něm častá opakování. Některé argumenty jsou zmíněny až třikrát (zejména 
argumenty týkající se různých artefaktů vstupujících do procesu stávání se lékařem či 
provádění výzkumu, a to nejprve v metodologické kapitole, následně několikrát při popisu 
biografických příběhů, nakonec v závěru). Některé pasáže trpí anekdotismem (např. 
předposlední odstavec na straně 75).

Z hlediska úpravy je práce průměrná. Obsahuje standardní množství pravopisných chyb 
(zejména v interpunkci) a překlepů (např. již na straně 3). Někde chybí odkazy na použité 
zdroje, anebo jsou odkazy uvedeny v neúplném formátu, z něhož nelze vyčíst, o jaký 
dokument jde (ani nelze posoudit důvěryhodnost dokumentu), například odkaz na straně 19, 
poznámka pod čarou 14.



Shrnuto, práce nabízí řadu zajímavých podnětů, avšak analýza je spíše povrchní, což zřejmě 
souvisí s ambiciozním teoretickým rámcem.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.

Ema Hrešanová.




