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Již v názvu diplomové práce E. Rebendové je zhuštěn její základní cíl: reflexivně pojednat 
nejen o tom, jak se ze studentů/studentek medicíny stávají lékaři, ale zároveň na tomto 
zkoumání se snažit ukázat, jak se i ona proměňovala a stávala sociální antropoložkou. 
Diplomantka již v úvodu své práce zmiňuje, že jde o jeden z pionýrských počinů na poli 
medicínské antropologie v českém prostředí (určitou výjimku představuje etnografická 
monografie oponentky této práce E. Hrešanové, 2008, a některé spíše sociologické práce, 
avšak hlavní vědecká základna se nachází v anglosaském světě, zejména v USA, kde Society 
for Medical Anthropology vydává asi nejprestižnější periodikum vztahujícím se k této 
disciplíně – Medical Anthropology Quaterly).

Autorka v úvodu svoji práci nazývá mikrostudií, v níž „hlavní roli“ hraje 12 informantů, 
genderově spravedlivě rozdělených na polovinu, ale jak dodává její součástí je i plno dalších 
aktérů včetně ne-lidských (materiálních). V tomto ohledu pak volí teoretické zarámování, 
když se opírá mj. o teorie sítí aktérů (ANT) B. Latoura a dalších, a přístupy STS (Science of 
Technology Studies), zejména knihu A. Molové The Body Multiple (2002). Důraz na ono 
„multiple“ je pro autorčin postup důležitý, když říká, že „primárně chci poukázat na mnohost 
toho, co znamená stávat se lékařem a sekundárně, jak se uskutečňuje multiplicita 
antropologického bádání...“ (s. 5). 

Svůj výzkum realizovala v průběhu jednoho roku (od října 2010 do října 2011), a to 
především na základě kvalitativního výzkumu: „pozorováním, tázáním, nasloucháním a 
účastí“ (s. 6). V úvodních pasážích se vypořádává s etikou, který takový výzkum obnáší, a 
s problematičností vstupu do nemocničního terénu, ale i terénu spojeného s výukou na 
lékařských fakultách.

Druhá kapitola – O tom, kdo a jak se stává kým (s. 9-29) – je prohloubením některých 
teoretických východisek a snahou je více vztáhnout na sebe, na svoji pozici antropoložky, 
snaha po neustálou sebereflexivitu je patrná snad z každé stránky. Stručně také nastoluje jiný 
závažný diskurz, a sice nakolik může medicínská antropologie pomáhat v medicínské praxi 
(viz odlišné přístupy Hemmingse, který tvrdí, že antropologie v tomto selhává, zatímco ve 
stejné době Shand práci antropologů v medicínském prostředí obhajuje, k čemuž se sama 
autorka přiklání). E. Rebendová považuje svoji práci za spíše teoretickou, což nelze chápat 
doslova, ale spíše v tom smyslu, že její výsledky by mohly být „zkoumanými“ později jistým 
způsobem reflektovány. Zatímco s tímto postojem lze souhlasit, tvrzení, že by tato studie 
mohla vést až ke změnám osnov lékařských fakult (s. 15), je v našem současném 
medicínském kontextu spíše utopické (Eva nicméně konstatuje, že toto není primární ambicí 
její práce). V této části také dále rozebírá svůj přístup ke zkoumání a naznačuje, jakým 
způsobem vedla rozhovory, sestávající u každého informanta ze tří fází („obecný kontext“, 
„být lékařem“ a „tělesnost“) a v jejím závěru otevřeně informuje o etických otázkách.

Po třetí kapitole, která je spíše jakýmsi metodologickým intermezzem, následují důležitější 
pasáže, v nichž se autorka hlouběji teoretičtěji ukotvuje. Především více rozvádí teorii ANT a 
poukazuje na její obtížnosti, kterou ostatně viděli i samotní její protagonisté a upozorňuje na 
to, o co jí v práci jde, tj. o odkrývání podstaty toho, aby se člověk mohl stát lékařem, přičemž 



nehledá esence, ale zkoumá vztahy z perspektivy ANT, která je ze své podstaty 
antiesencialistická (s. 35). 

V následující kapitole představuje jednotlivé aktéry, k nimž se dostávala metodou „sněhové 
koule“ a, jak už bylo řečeno, selekcí způsobenou do jisté míry vytížeností či neochotou 
některých informátorů uskutečnila tři fáze rozhovorů s celkem dvanácti lidmi, kterým 
v souladu s etikou antropologického výzkumu změnila křestní jména. Třináctou 
respondentkou se stala autorčina spolubydlící, rovněž studentka medicíny, která výzkumu 
spíše nechtěně dodala určitou spontaneitu. A konečně, jak jinak u tak reflexivní práce, se do 
seznamu aktérů zařazuje i sama autorka, která svůj výzkum pojala také procesuálně 
z perspektivy sebe sama jako toho, kdo se stává antropoložkou. Po kratších medailoncích 
jednotlivých úplných aktérů se dostává k hlavní části své práce, za níž je možné považovat 6. 
kapitolu (Mnohost stávání se lékařem, s. 49-79), v níž se opět vrací k výzkumu arterosklerózy 
A. Molové, která zkoumá tuto chorobu nikoli v její singulárnosti, ale v širším relacionálním 
kontextu pacientova těla či jeho tělesnosti. Důraz na multiplicitu v procesu stávání se lékařem 
je snad jádrem autorčina myšlenkového postupu, který je pak explicitně rozváděn 
v jednotlivých příbězích jejích respondentů, z nichž jsou patrné rozdílné motivace i ambice 
mezi nimi, ale zároveň tím, že vhodně, byť možná poněkud se štěstím, vybrala stejný počet 
mužských a ženských aktérů, dostává její práce i genderový rozměr. Ze závěrů výpovědí je 
stále patrný přežívající dichotomie maskulinních vs. femininních medicínských oborů a je 
možná škoda, že se to v práci objevuje trochu „mimo plán“ (asi by stálo za to provést trochu 
hloubější analýzu genderu i v rámci tohoto výzkumu, k čemuž teorie ANT svádí).

V Závěru (s. 87-91) E. Rebendová shrnuje: součástí „medicínského komplexu“ jsou obě sféry 
– příroda i společnost/kultura. Zde by bylo asi na místě se ptát: je nebo může být medicína 
oborem „symetrické antropologie“, po níž volá B. Latour a je možné bližší propojení 
sociálních a přírodních věd? Předkládaná diplomová práce je jistým důkazem toho, že tomu 
tak být může. A to je snad její hlavní nebo alespoň jeden z hlavních odkazů a výzev do 
budoucna.

Na diplomové práci E. Rebendové oceňuji především neustálou snahu o reflexivitu a 
sebereflexivitu organicky zapojené do všech částí práce, dále snahu snad poprvé na naší 
katedře představit blíže některé koncepty medicínské antropologie a ve spojitosti s jinými 
teoriemi a metodami je aplikovat na konkrétním výzkumu, který z podstaty věci nebyl 
nikterak jednoduchý. Přes občasnou myšlenkovou nekoherenci (autorka mluví o kostrbatosti) 
či nedotaženost některých myšlenek jako celek diplomovou práci oceňuji a navrhuji 
hodnocení na pomezí výborně a velmi dobře v závislosti na následné obhajobě.
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