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Abstrakt 

Tato práce pojednává o procesu rození se nových lékařů tak, jak je možno o něm 

vypovědět z pohledu sociální antropoložky. Jako hlavní odrazový můstek pro své 

uvažování užívám teorii sítí-aktérů (ANT), která je jedním ze sociálně-vědních paradigmat 

zaměřujících se na materialitu. Tu (na základě četby textů od Bruna Latoura a dalších 

sociálních badatelů, kteří se jí zabývají) považuji za významného činitele v záležitostech 

týkajících se lidského jednání, tedy za předmět vhodný pro antropologické bádání. 

Zabývám se zde tématem týkajícím se zdravotnictví a přispívám tak k poznatkům 

medicínské antropologie, která v České republice nemá takovou tradici jako v anglosaském 

prostředí. Zvláštní pozornost je věnována podrobnému popisu činností vedoucích ke 

vzniku textu této diplomové práce. Reflexivita, na kterou kladu důraz, má sloužit k 

dokreslení kontextu vzniku antropologické znalosti a také k etickému průběhu výzkumu. 

Hlavními metodami jsou pozorování a polostrukturované hloubkové rozhovory s dvanácti 

informátory, kterými byli studenti, případně čerství absolventi lékařských fakult.

Klíčová slova: lékaři, materialita, teorie sítí-aktérů, reflexivita, stávání se, medicínská 

antropologie.
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Abstract

This paper is about a process of a nascency of new doctors, and how it is possible 

to approach this topic from the viewpoint of social anthropologist. As a starting point, I use 

actor-network theory, which is one of the social science paradigms focusing on materiality. 

I consider it (on the basis of work by Bruno Latour and other scholars, who are dealing 

with this field), to be a remarkable actor in matters connected with human action, and thus 

an appropriate subject for an anthropological inquiry. 

Since the topic concerns medicine in the Czech Republic nowadays, I contribute to 

the knowledge of medical anthropology, which does not have such a strong academic base 

here as in the Anglo-Saxon world. Special attention is dedicated to a detailed description of 

activities leading to the formation of the text of this thesis. Reflexivity, on which I put 

emphasis, shall serve as the foundation of the context of genesis of an anthropological 

knowledge and also to describe the ethical concerns of the research. The main methods are

observation and semi-structured in-depth interviews with twelve informants, who were 

medicine students or medicine faculty graduates.

Key words: doctors, materiality, actor-network theory, reflexivity, becoming, 

medical anthropology
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1 Úvod

Zdraví a nemoc jsou důležitou součástí našeho života. Je to především tehdy, když 

začneme pociťovat nepohodlí, či jinou disharmonii v těle (duši?), kdy si vzpomeneme na 

lékaře a vyhledáme jeho pomoc. Lékaři jsou v současném západním světě hlavními správci 

fungujících lidských těl – alespoň taková by mohla být primární představa mnoha z nás. 

Při bližším pohledu jsou věci o něco složitější. V procesu od zdravotní poruchy k vyléčení 

totiž hraje roli řada záležitostí, s nimiž má i nemá lékař co do činění. Lékaři totiž nejsou 

mágové, kteří mávají kouzelnou hůlkou a tím nás uzdravují. Za potřebí je v případě 

lidského zdraví/nemoci mnoha dalších činitelů. Jakých a jaká propojení vznikají kolem 

osob lékařů, kým jsou a především jak se jimi stávají, je tématem této práce.

Stanovila jsem si v ní dva hlavní cíle. 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. První mety se snažím dosáhnout především 

skrze hloubkové polostrukturované rozhovory doplněné o pozorování z prostředí 

lékařských fakult. Druhý problém řeším pomocí sebe-reflexe vlastního konání v průběhu 

výzkumu. Podstatou antropologie jako sociální vědy je poskytnout co nejkomplexnější 

obraz o lidech a charakteru jejich bytí ve světě. V něm působí mnoho aktérů – lidské i 

ne-lidské1 podstaty. V rámci sociálně-vědního bádání je podstatným „faktorem“ i sám 

výzkumník a jeho metody. Proto se zde snažím o syntézu právě těchto dvou témat.

Vývoj mého zájmu o stávání se lékařem2 probíhal od prvního kontaktu 

s antropologií na Univerzitě Pardubice, kde mne zaujal problém vztahu jazyka a zdraví. 

Později jsem na toto téma napsala bakalářskou práci (Rebendová 2008), ve které jsem na 

základě metod lingvistické antropologie analyzovala kontexty, v nichž se vyskytují pojmy

zdraví a nemoc v rozhovorech s informátory. Studijní pobyt Erasmus na Durham 

University ve Velké Británii v akademickém roce 2009/2010 mi umožnil bližší seznámení 

se s podoborem sociální antropologie – antropologií medicínskou, která se stala jedním 

(avšak zdaleka ne jediným) z rámců pro zde prezentovaný výzkum. 

Helman (2007:1) medicínskou antropologii definuje jako obor, ve kterém jde 

o studium toho, jak lidé v odlišných kulturách a sociálních skupinách vysvětlují příčiny 

                                               
1 Ve smyslu non-human
2 Jsem si vědoma generativního maskulinního tvaru, ale pro lepší čtivost práce uvádím oba rody 

pouze v názvu a ve zbytku textu už jen jednu formu (lékař místo lékař/lékařka, informátor namísto 
informátor/informátorka apod.).
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špatného zdravotního stavu. V souvislosti s tím se zkoumají i typy léčby, ve které daní 

jedinci věří a na koho se obracejí, když onemocní. Jedná se také o to, jak se tyto víry 

a praktiky vztahují k biologickým, psychologickým a sociálním změnám v lidském 

organismu. V neposlední řadě se podle Helmana medicínská antropologie zabývá lidským 

utrpením a kroky, které lidé činí k jeho vysvětlení a úlevě od tohoto utrpení. Z uvedeného 

vymezení vycházím, když se snažím zjistit, kdo jsou ti (resp. někteří z nich), na které se 

obracíme u nás, v České republice. Zajímám se při tom o konkrétní jedince, kterými jsou 

zde studenti a studentky lékařství a čerství absolventi tohoto oboru.

Medicínská antropologie je disciplínou, která vznikla a rozvíjí se nejvíce 

v anglosaských zemích. Česky píšících autorů, kteří z ní vycházejí, je velice málo. Kniha 

Kultury dvou porodnic: etnografická studie od Emy Hrešanové (2008) je záležitost takřka 

raritní. Stejně jako Tobolkova (1998) diplomová práce České zdravotnictví v letech 1989 –

1997 z pohledu sociální antropologie. Sociálně-vědní studie, které se věnují medicínskému 

prostředí u nás, je možné nalézt spíše v rámci sociologie medicíny (Křížová 2006, Bártlová 

2005). I když se předměty zájmu do jisté míry kryjí, zdaleka se zdravotnictví nevěnuje 

tolik sociologické či antropologické pozornosti, kolik je potřeba. To mi poskytuje možnost 

vytvořit studii o specifickém procesu v rámci medicíny (rození se mladých lékařů) 

a zaplnit tak alespoň z malé části tuto velkou mezeru.

Moje práce je mikro-studií. Počet informátorů (čili při interview se mnou 

komunikujících lidí) je nízký, dalších aktérů je však bezpočet. Když v textu mluvím 

o stávání se lékařem, vycházím z terénního výzkumu, který jsem provedla v České 

republice, s dvanácti informátory (šest mužů a šest žen). Hovořili jsme spolu o různých 

tématech týkajících se jejich studia i prvních zkušeností z praxe. Navštívila jsem také 

některé přednášky na dvou lékařských fakultách a provedla další pozorování. Jinými slovy 

je tato diplomová práce případovou studií vycházející ze zásad kvalitativního výzkumu. 

Vypovídá spíše o kvalitativních než kvantitativních aspektech studovaného problému. 

Antropologie je věda, která se snaží být holistická. Přesto není záměrem této práce 

vypovědět o všech aspektech stávání se lékařem. Výzkum k tomu ani není profilován. 

Úmyslem je poskytnout co nejkompletnější výpověď na základě informací získaných 

užitím určitého druhu metody.

Kromě konceptů a studií z medicínské antropologie teoreticky ukotvuji 

a vybranými principy podpírám svá tvrzení na základě textů od autorů, kteří se zabývají 

v sociálních vědách nejen socialitou, ale i materialitou. K nim patří např. Bruno Latour či 
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Annemarie Mol. Jejich uvažování vychází z poznatků studií věd a technologií (STS)3, které 

přinášejí obrat v tom, o co by ve společenských vědách mohlo jít. Latour klade s dalšími 

badateli (především John Law, Michel Callon) základy teorie sítí-aktérů4 (ANT). Vytyčení 

tohoto konceptu je složité i dle jejích autorů. Dá se ovšem říci, že jejím principem je 

zahrnout do analýz tvořených badatelem nejen aktéry lidské, ale i ne-lidské. 

Další významnou autorkou, která mne inspiruje ke zkoumání medicínského tématu 

je Annemarie Mol. V knize The Body Multiple (2002) pracuje s koncepty ANT a jde dále. 

Její studie je cvičením z empirické filosofie. Svá tvrzení podkládá poznatky 

z etnografického výzkumu. V tomto textu ukazuje, že pojem (či objekt) arteroskleróza 

neznamená v nemocničním prostředí pouze jedinou skutečnost, ale mnoho procesů 

a událostí a především praktik, které potom zaštítí jeden společný název. Autorka se snaží 

ukázat, že ontologie nějakého objektu není jediná, ale mnohá5. Objekt, na který se 

zaměříme, je nejediný v tom, jakým způsobem je s ním v rámci různých praktik zacházeno 

a jak se v jednotlivých situacích uskutečňuje.

Já ve své práci používám podobný analytický postup. Primárně chci poukázat na 

mnohost toho, co znamená stávat se lékařem a sekundárně, jak se uskutečňuje multiplicita 

antropologického bádání. Výrok „jsem lékař“ v sobě totiž nese nesčetné množství 

jednotlivostí, které zapříčiňují, že ho jedinec může či chce pronést. Stejně se dá pohlížet 

i na mojí vlastní pozici antropoložky. V obou případech záleží na praktikách a dalších 

lidských i ne-lidských aktérech, skrze které se realizují naše role – ať už studenta či 

vystudovaného odborníka. 

Mnohost onoho „být lékařem či lékařkou, popř. antropoložkou“ vyplývá 

z jednotlivých jednání, která na cestě za danou metou činíme. Základem je v obou 

případech v konkrétních podmínkách České republiky na začátku dvacátého prvního století 

mimo jiné absolvování příslušné vysoké školy. Křížová (2006) dokonce v případě 

medicíny hovoří o tom, že pro lékaře není jiná možnost, jak se stát lékařem, než projít 

formálním univerzitním vzděláním. Bez titulu MUDr. člověk sice léčit může, ale není 

lékařem. Vzdělávat se ve škole je pouze začátek (na který se koncentruji v tomto textu). 

Nutnost osvojovat si další vědomosti a schopnosti je součástí i následného profesního 

vývoje po promoci (pozornost tedy věnuji v omezeném rozsahu i tomuto období).

                                               
3 Science and technology studies
4 Actor-network theory
5 multiple
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Ke všemu je dále zapotřebí mít zázemí nejen finanční, ale i podporu rodiny či 

blízkých. Rozhodují schopnosti, nadání, motivace a další osobnostní předpoklady jedince. 

Svou roli pak v transformaci hrají v neposlední řadě naše fyzická těla. Jejich vlastnosti

nám ne/umožňují bytí a fungování v konkrétním prostředí. Bourdieu (1990) užívá termín 

habitus. Ten znamená řadu dispozic, jež člověk získává v průběhu života. Na základě 

těchto předpokladů ovlivněných sociálním prostředím – výchovou a tím, co je v daném 

prostředí obvyklé -  pak jedinec jedná. To mu určité věci umožňuje či znemožňuje. Jako 

bytosti nakládající s vlastní tělesností se pohybujeme v materiálním prostředí a jsme jím 

ovlivňováni, stejně jako působíme my na něj. Zároveň jsme konajícími aktéry, kteří mají 

možnosti, jak na okolí působit, uplatňovat svou agency6 (Gell 1998) skrz rozličné objekty i 

jim navzdory. Tím, kdo na nás účinkuje a má vliv jsou nejen další lidské bytosti ale i 

hmotné předměty nebo obecněji materialita. 

Ať už si definujeme objekt antropologického bádání jakkoli, vždy je v pozadí 

našich poznatků fakt, že záležitosti týkající se člověka a jeho jednání mají charakter 

procesu. Což je samo o sobě velikou metodologickou i teoretickou výzvou. Stát se lékařem 

obnáší absolvovat bezpočet rozličných dějů, ve kterých se postupně ustanovuje a tvoří 

osobitá podoba této role (jež je uskutečňována odlišně v každém případě, tak jako jsou 

různí jedinci). Informátoři o tom se mnou v rozhovorech přemýšleli a vyprávěli mi svoje 

postřehy. Společně jsme mohli sledovat i vývoj těchto stanovisek, která se ve světle všeho 

učení, zkoušek a nových zkušeností proměňovala. Výsledkem je záznam tohoto děje, jak 

jsem ho zdokumentovala a zpracovala v této studii.

Také kvalitativní výzkum, který jsem před jejím napsáním provedla, je záležitostí 

dynamickou. Nezbytnou součástí badatelské činnosti je i převedení zjištění z terénu do 

podoby textu. Ten sice jistým způsobem pozorované jevy fixuje a stabilizuje, přesto z něj, 

doufám, půjde vyčíst fluidita a nedokonavost dějů, které jsem se snažila zaznamenat, 

účastnit se jich, prožít je a posléze je promýšlet v rámci antropologických myšlenkových 

schémat. 

Co tedy bylo nutné k sepsání této práce? Držet se standardů a premis vytvořených 

v průběhu historie antropologického zkoumání. Nejzákladnější snahou bylo pochopit 

stanovený problém do hloubky. A jak toho docílit? Pomocí nástrojů kvalitativního 

výzkumu: pozorováním, tázáním, nasloucháním, diskutováním i účastí. Výsledkem všech 

                                               
6 Čili působnost, kterou má např. umělecké dílo na toho, kdo ho vnímá. Tento objekt je pak jistým 

prodloužením působnosti svého tvůrce, extenze umělcových schopností, který pak má zprostředkovaně vliv 
na své okolí.
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těchto aktivit byl soubor dat (v podobě deníkových zápisků, nahrávek a přepisů 

rozhovorů), který byl podroben další analýze, jejíž závěry jsou prezentovány čtenářům 

(otázkou je, kdo oni dotyční budou – učitelé antropologie? Sami účastníci výzkumu? 

Někdo úplně jiný?).

V průběhu toho všeho bylo nutné rozmýšlet, reagovat na vzniklé překážky, 

konfrontovat vlastní motivace, hovořit s kolegy, učiteli, informátory a znovu se tázat a 

analyzovat. Zároveň jsem se snažila být vědomým aktérem a někým, kdo sice přichází 

něco zkoumat, ale zároveň svou přítomností a záměry věci utvářet. Reflexivně se ohlížet 

na to, co a jak výzkumnice vlastně svým bádáním dělá a uskutečňuje je také krokem 

k etickému průběhu výzkumu (Guillemin, Gillam 2004). Výzkumník sice může některé 

etické problémy předvídat, ale to hlavní, na čem záleží, jsou jednotlivé interakce a situace

během bádání, kdy je nutné se určitým způsobem zachovat.

Zvolené téma týkající se lékařů a medicíny je úzce spojeno s důrazem na etiku. 

Nejsilněji jsem vnímala závažnost tohoto problému při svých pokusech proniknout do 

výuky na lékařských fakultách (potažmo do nemocnic, kde probíhají praxe). Velká 

„nepropustnost“ daná právními předpisy a vůbec charakterem organizace mě vedly 

k otázkám, proč by měla za bariérou (se kterou jsem se ze strany fakult setkala) vůbec 

vzniknout vůle pro to, abych se jako antropoložka mohla účastnit místního dění. Snažila 

jsem se promýšlet přínosy, které by můj výzkum mohl mít. Inspiraci pro své níže uvedené 

úvahy o tom, jak by se antropologie a medicína mohly propojovat, jsem hledala i 

v literatuře. 

Během období, které nazývám výzkumné (říjen 2010 až říjen 2011), se odehrálo 

mnoho událostí. Nejen ve stávání se lékařem mých informátorů, ale i v mém stávání se 

antropoložkou. Nacházím mezi námi odlišnosti i paralely. V této práci chci podat zprávu o 

tom, jak hladce či naopak velice problematicky může probíhat cesta za završením vzdělání 

na vysoké škole, respektive rození se daného odborníka. Diplomová práce, kterou 

předkládám, je výsledek všelijakých kostrbatostí a nejasností, které vedly k jejímu vzniku. 

Ale nechybí ani úspěšné pokusy se učit, jak správně našlapovat po stezce výkonu lékařské 

profese či antropologického výzkumu. 

To by mělo vyplynout i z následujícího textu, který má tuto strukturu: v kapitole „O 

tom kdo a jak se stává kým“ se věnuji vývoji metodologie v průběhu výzkumu. Na základě 

toho, jak jsem vyjednávala míru své participace v terénu, se vyvíjel i způsob mého 

uvažování o základních principech etnografie (jejíž součástí jsou zúčastněné pozorování 

i interview). A také se měnilo zaměření toho, co vlastně mohu/budu zkoumat. Ve třetí 
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kapitole popisuji transformaci nálezů z terénu do souboru informací, který je podrobován 

analýze. Jedná se především o načrtnutí způsobu, jakým jsem ze záznamů rozhovorů 

tvořila přepisy a jakou jsem užívala transkripční konvenci.

Kapitola „Lidé, významy, praktiky a věci v antropologii“ je shrnutím hlavních 

teoretických principů, které užívám již v metodologickém oddíle a dále je aplikuji i při 

zpracování výpovědí informátorů a zápisů z pozorování. Linii svých úvah nastiňuji 

vysvětlením svého chápání textů od daných autorů (Latour, Mol, atd.). V páté kapitole 

představuji jednotlivé informátory. Prolnutí toho, jak mě ovlivnili uvedení sociální 

badatelé a toho, co jsem zažila a zjistila při výzkumu, pak prezentuji v kapitole šesté

formou příběhů jednotlivých informátorů. V nich mají vyvstat důležité momenty a 

okolnosti stejně jako podstatní aktéři, kteří na celém procesu stávání se lékařem mají svůj 

podíl. Materiálním aspektům stávání se lékařem (i antropoložkou) je věnována sedmá 

kapitola. V závěru shrnuji své poznatky a diskutuji svá zjištění.
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2 O tom kdo a jak se stává kým 

„Není nezávazného poznání (…) – není možno si něco prohlédnout a 

odejít tím zcela nepoznamenán. Pokud se nekontaminujeme objektem 

poznání, kontaminujeme se používanou metodou; ta je ostatně tím, o co 

např. v případě novověké vědy jde.“ (Komárek 2008:105)

Mým cílem je v této práci antropologicky postihnout proces stávání se lékařem. 

Antropologii při tom považuji za vědu charakteristickou nejen svým předmětem studia, ale 

také svými metodami. Někteří autoři tvrdí, že sběr dat je pouze okrajová záležitost a že to, 

o co ve skutečnosti v antropologii jde, je určitý druh interpretace a reprezentace (Geertz 

2000). Ano, součástí naší práce je jisté vysvětlování a tvorba textu. Ovšem to, jakým 

způsobem informace získáváme, je stále velice podstatné. Jedná se o soubor specifických 

praktik. Proto se na ně v této kapitole chci zaměřit a poukázat na řadu činností, které vedly 

ke vzniku této diplomové práce.

Reflexi zrodu své studie považuji za jeden ze způsobů, jak dotvořit kontext celé 

situace. Antropologie je věda zabývající se člověkem. Na nejobecnější rovině by se dalo 

říct, že v ní jde o vystihnutí komplexity lidské existence. Helman (2007) říká, že jedním 

z principů je zásada holistického7 přístupu k předmětu studia. To je nadmíru složitý úkol.

Například je těžké překonat dichotomie, ve kterých jsme zvyklí uvažovat a to má spoustu 

důsledků. Na nejobecnější rovině jde o rozdělení světa v rámci věd. Podle Latoura (2003) 

se přírodní vědy zabývají přírodou a sociální vědy společností. Toto rozdělení sfér 

působnosti nás (sociální vědce) ale může ochuzovat o důležité poznatky o našem světě 

a naší existenci. Zároveň tato dichotomizace vede k nerovnosti – velkému tématu v rámci 

sociálních disciplín, které se však lze ubránit. 

Je tedy možné být symetrický, jak navrhuje Latour? Základní rozlišení příroda-

kultura můžeme překonat tím, že kromě sociality budeme sledovat také materialitu. Aktéry 

se pak stanou v případě této studie nejen lékaři, učitelé a další osoby, ale i věci jako bílé 

pláště, stetoskopy apod. Materiální artefakty jsou součástí antropologického bádání od 

samého vzniku tohoto oboru. Jeden z čelních představitelů školy Material Culture Buchli 

(2002) říká, že antropologie se zabývá technologiemi již od evolucionismu H. L. Morgana, 

(který na základě vyspělosti technologií stanovuje stupeň „civilizovanosti“ jednotlivých 

společností). Následující paradigmata v rámci disciplíny věci spíše zanedbávají a nevěnují 

                                               
7 celostního
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jim tolik pozornosti. Teprve Leachova analýza předmětů jako textů v rámci 

strukturalistické antropologie, je výraznějším posunem ve způsobu nahlížení na materiální 

objekty. A vývoj uvažování ve vztahu k věcem dále pokračuje až do současnosti. 

Někteří nynější autoři z oblasti sociálních věd navrhují brát věci mnohem vážněji 

než jako součást poznámky pod čarou (Miller 2005). Další teoretikové se zaměřují na 

hmotné objekty až do té míry, že je jim uznáno aktérství. Tento způsob uvažovaní pochází 

ze studií věd a technologií a jedním z hlavních teoretiků je Bruno Latour. STS zkoumají, 

jak vznikají vědecké poznatky a fakta, jak k tomu dochází při experimentech 

a v laboratořích (Latour, Woolgar 1979). Odtud se vyjevuje, jak důležité jsou věci (nejen 

technologie). I ony totiž mají svůj podíl na ději. I ony na nás působí a ovlivňují naše 

jednání. Samozřejmě roli hrají i naše fyzická těla, naše vtělené dispozice (habity).

Současně je pro STS charakteristické uvažovat o tom, jak se dělá věda. Když je 

možné dívat se z pozice sociologie na vědu přírodní, dělat sociální výzkum v laboratoři (či 

v nemocnici), proč se nepodívat pod pokličku vědy vlastní – tedy antropologie? Pokouším 

se o to zde. Snažím se zvýznamnit co nejvíce aktérů: věci jako nástroje, přístroje a další 

technologie a mezi těmi lidskými se snažím neopomenout vlastní osobu (na cestě za tím,

stát se antropoložkou). 

Jistě nejsem první, kdo ve své práci hovoří o sobě. Postava badatele nemusí zůstat 

skryta z několika důvodů. Terénní výzkum je záležitostí interakce, ve které je výzkumník 

významným aktérem, jehož je třeba nezastírat ani v textu (Okley 1992). Tím vzniká 

požadavek na sebe-reflexivitu, jež, jak uvádí Guillemin a Gillam (2004), je také způsob, 

kterým lze dosáhnout etického průběhu bádání. Na druhou stranu, přítomnost výzkumníka 

by neměla zastínit samotný předmět výzkumu, aby nevznikla pouze antropologova 

autobiografie (ačkoliv i ta může mít v určitém případě svou hodnotu – např. Murphy 

2001), v horším případě pak nějaký egoisticko-narcistický elaborát. 

Ve zkoumání toho, co se děje, když se někdo někým stává, se snažím po vzoru 

Latoura dosáhnout určité symetrie mezi přírodou a kulturou (společností). A způsob, 

jakým chci zkoumat stanovený problém, tedy stávání se lékařem, chci uplatnit i při rozboru 

vlastních metod, skrze jejichž užití se stávám antropoložkou. Stále je ovšem tím 

nejdůležitějším zjistit, jak probíhá stávání se lékařem. Abych se tedy něco o tomto ději 

dozvěděla, zajímám se po vzoru Annemarie Mol (2002) o praktiky. Kromě abstraktní 

sociality je v rámci jejich zkoumání totiž možné zahrnout do bádání i materialitu, která je 

neoddělitelnou součástí našeho žití. Zároveň je velice podstatná v tom, jak jednáme a kým 

se nakonec stáváme.
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Mí informátoři se stávali lékaři. A já, skrze své bádání ve spolupráci s nimi, jsem se 

stávala antropoložkou. Takováto situace mi byla v mnohých případech velice nápomocná 

a poskytovala mi prostor pro hledání mnoha paralel. Nicméně přes existenci podobností 

jsem narážela také na četné rozdíly. Proto jsou analogie pouze dílčím schématem sloužícím 

pro určitý způsob analýzy. Je to také ono „jak“ z titulu kapitoly, ve kterém se projevuje 

řada odlišností.

2.1 Jak vstoupit do medicíny jako antropoložka

Považuji se za celkově zdravou. Ovšem moje tělo občas projeví nějakou dysfunkci 

a pro mě se stává zásadní otázkou, kam a na koho se obrátit v případě, že onemocním. Jít 

k lékaři je celkem běžnou praxí na celém světě. Jenže jak u nás, tak v jiných oblastech 

existují alternativní možnosti. Od svého počátku se antropologie na rozdíl od sociologie 

zajímala právě o „ty druhé“, o „ty jiné“. Ovšem metody, které uplatňovala ve vzdálených 

neindustriálních společnostech – především zúčastněné pozorování, se začaly užívat při 

zkoumání prostředí vlastního. Proto se medicínská sub-disciplína antropologie 

v současnosti zabývá lékaři, pacienty, nemocnicemi a podobnými záležitostmi. I já se chci 

ve své práci, motivovaná osobním zájmem, věnovat vybraným záležitostem typickým pro 

to, co Shand (2005:106) nazývá antropologií medicíny8.

Jak to učinit? Podle Russella Bernarda (2009) je antropologie od svého počátku 

velice těsně spojená s výzkumnými metodami. Centrálním vědeckým postupem je 

etnografie. Geertz dokonce (1988:V), vědom si ne úplné přesnosti, užívá etnografii jako 

ekvivalentní termín pro sociální antropologii. Nejde o to, že by obor disponoval 

v současnosti nějakým monopolem na tento způsob bádání, při kterém výzkumník podniká 

zúčastněné pozorování společně s dalšími postupy, jako jsou rozhovory. Jedná se však 

o techniku, která je typická pro antropology již od dob zakladatele terénního výzkumu 

Bronislava Kaspera Malinowského. Důležité je tedy v první řadě udělat patřičný druh 

výzkumu.

Ve druhé řadě je nutné vhodně výzkum re/prezentovat. Na základě etnografických 

postupů je vytvořen specifický popis. Právě texty jsou pak nejčastějšími finálními výsledky 

antropologovy práce (můžou jimi však být i filmy, které vznikají v rámci rozvíjejícího se 

oboru vizuální antropologie). Ačkoli je badatel také autorem, vychází při sestavování 

                                               
8

Ve smyslu anthropology of medicine (která se zaměřuje na teoretické problémy), v kontrastu 
k anthropology in medicine (jež se zabývá spíše navrhováním praktických problémů v klinickém prostředí, 
v rámci zdravotní péče).  
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písemné reprezentace ze systematicky sesbíraných a analyzovaných dat z terénu, což 

odlišuje výslednou etnografii od jiného literárního žánru (Madden 2010:16). 

Při výzkumu se badatel má stát součástí dění, snažit se participovat v daném 

prostředí za účelem hlubšího pochopení daného fenoménu. Interaguje se samotnými aktéry 

a snaží se nacházet vysvětlení jednání lidí (nejlépe v rámci jejich chápání a jejich 

interpretací), jejichž názorům naslouchá a konfrontuje je se svými pozorováními. Proto je, 

jak uvádí Madden (2010:18), etnografie vtělenou záležitostí a zúčastněný pozorovatel je 

(při svém dívání se, poslouchání atd.) jejím primárním „nástrojem.“ Dále je také nutné si 

uvědomit, že antropolog není všemocným agentem, který si v terénu dělá, co chce. Je to 

terén samotný, který má značný vliv na to, jaký nakonec bude výsledek výzkumu, 

respektive jak se bude dařit bádání realizovat (Kalir 2006).

Abych byla antropoložkou, chtěla jsem následovat vzor těch, kteří etnograficky 

zkoumali medicínu přede mnou. Prostředím, které často volili, byla nemocnice (Mol 2002, 

Sinclair 1997, Luke 2003). Jedná se o autory bádající v Holandsku, Anglii a Austrálii. 

Jedině Ema Hrešanová (2008) udělala etnografii v České republice, a to v porodnicích. 

Další existující studií, kde jsem potenciálně mohla čerpat inspiraci je sociálně 

antropologická magisterská práce od Radima Tobolky (1998), která pojednává o změnách 

ve zdravotnictví při přechodu od totalitního k demokratickému režimu (zdrojem dat pro 

tohoto autora jsou osobní zkušenosti ze studia medicíny, z rozhovorů a účasti na veřejných 

setkáních týkajících se tématu, čili se od Hrešanové liší). Sociální výzkum, zejména 

etnografického typu, v rámci zdravotnického zařízení je záležitost zdaleka ne standardní –

alespoň v Čechách.

Zde nepůsobí tolik medicínských antropologů, avšak nalézáme autory zabývající se 

sociologií medicíny (např. Křížová 2006, Bártlová 2005). Kniha Proměny lékařské profese 

z pohledu sociologie od Evy Křížové se částečně dotýká témat, o která se zajímám i já. 

Např. feminizace lékařské profese, otázka prestiže tohoto povolání, vysoké specializace 

apod. I přesto, že je možné v české literatuře najít takovéto studie, zůstává medicína pro 

antropology výzvou k prozkoumání „neznámého“ prostoru. To je také zároveň velká 

překážka, jak jsem měla možnost zažít i já. Konfrontovala jsem při tom sebe, svou 

motivaci, svoje schopnosti a další předpoklady související s habitem výzkumníka.

Pokusila jsem se získat přístup do fakultní nemocnice. Nejprve jsem dostala 

kontakt na zdravotní sestru, která pracovala na jednom ze zdejších oddělení. Z její strany 

byla komunikace velice vstřícná. Ovšem nešlo se v nemocnici pohybovat úplně 

bezprizorně (vzhledem k etickým a právním normám této instituce) a bylo nutné vyjednat 
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oficiální participaci. Zde můj pokus selhal z důvodů formálních bariér, před které jsem 

byla postavená. Snažila jsem se nalézt jinou, méně „násilnou“ cestu, jak udělat svůj 

výzkum. Lékařkou jsem se stát nechtěla a upustila jsem i od vstupu do terénu jako 

pacientka (např. se zlomenou rukou), především druhá ze jmenovaných variant by byla až 

příliš bolestivá. Chtěla jsem zůstat při svém stávání se antropoložkou, a tak jsem ani 

neabsolvovala sanitářský kurz, skrz který bych potenciálně mohla získat místo v nemocnici 

jako zaměstnankyně. Měla jsem v úmyslu pracovat v rámci svého habitu výzkumnice. 

Přestože Madden (2010:19) tvrdí, že častou součástí práce etnografa je, že se snaží 

částečně získat habitus někoho jiného.

Strategii zkoumat to, co antropolog již dělá (co je jeho druhým zaměstnáním či 

specializací), volí – a to naprosto legitimně - mnoho autorů. Např. Annemarie Mol během 

svého zkoumání arterosklerózy a mnohých podob, kterých tato nemoc nabývá v rámci 

jednotlivých nemocničních praktik, studovala filozofii i medicínu zároveň. I další studie 

medicínského prostředí pocházejí z per těch, kteří byli lékařem (Sinclair 1997), zdravotní 

sestrou (Wind 2008) či klinickou psycholožkou (Luke 2003) a tyto pozice jim umožnily 

získat zúčastněnou perspektivu na zkoumaný problém. Existuje i výzkum formou 

becoming, jenž obnáší to, že badatel se stane tím, kým jsou lidé, se kterými dělá výzkum 

(např. Wacquant 2004, který ovšem neprovádí výzkum v prostředí zdravotnictví). Mým 

záměrem ale (přes zájem o medicínu) nebylo stát se lékařkou.

Nejpřístupnější „dobytí se“ do terénu jsem nakonec objevila blíže, než jsem čekala. 

Fakt, že jsem jako studentka vysoké školy bydlela na kolejích, mi umožnil další postup 

vpřed. Ubytovací zařízení, kde jsem získala pokoj, totiž obývali především studenti 

lékařských fakult. A zde se mi naskytla příležitost, jak být ve fyzické blízkosti budoucích 

lékařů a lékařek. Což nemusí nutné znamenat hlubší účast na jejich každodennosti, ale 

minimálně to poskytuje vhodné výchozí podmínky: shodou okolností se mojí spolubydlící 

stala studentka prvního ročníku medicíny. Svou participaci jsem tedy nakonec naplánovala 

ve svém „přirozeném“ prostředí. A své zúčastnění jsem dále rozšířila o pozorování na půdě 

lékařských fakult. 

Na základě zhodnocení svých možností a schopností jsem zaměřila pozornost na 

novice lékařské profese. Jednak se jedná o jedince, kteří procházejí enkulturací9 a při jejich 

socializaci10 do nové role se děje řada zajímavých událostí, jež nejsou jednostranným 

procesem, ale vzájemným - enkulturovat se musí nejen student, ale i učitel apod. (Kulick, 

                                               
9 Proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře. (Slovník cizích slov 1998)
10 Proces osvojení si jazyka, lidských forem, norem chování, hodnot a mezilidských vztahů (ibid.)
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Schieffelin 2004). Roli hrají individuality studentů a vytváří se zde prostor pro inovace. 

Také tito jedinci se pak budou podílet na tom, jak bude možné zakusit návštěvu u lékaře (či 

jak bude vypadat antropologická studie).

Důvody i konsekvence rozhodnutí učinit výzkum ve spolupráci s mediky 

a čerstvými absolventy byly však nejen teoretické, ale i čistě praktické. Jednalo se o moje 

vrstevníky, studenty vysoké školy, což poskytovalo mnoho styčných ploch a umožnilo mi 

to hladké navázání kontaktu s budoucími informátory. Byli mezi nimi jednak lidé z okruhu 

mých známých, ale i další, se kterými jsem se seznámila v průběhu svého působení 

v terénu, např. skrze původně oslovené účastníky výzkumu (technikou označovanou

„sněhová koule“). 

Jak vypadal můj terénní výzkum v praxi? Sběr veškerého empirického materiálu 

probíhal od října 2010 do října 2011, přičemž se nejednalo o souvislé bádání. Výzkumné 

období bylo přerušováno studijními povinnostmi jak mých informátorů, tak mými. 

V průběhu výše uvedené doby jsem také nejprve kontaktovala informátory a informátorky, 

později se s nimi scházela k rozhovorům. Z těch pochází hlavní část analyzovaného 

materiálu. Mezi tím jsem prováděla pozorování při vybraných přednáškách na dvou 

lékařských fakultách. Šlo o výuku především preklinických oborů jako je anatomie, 

patologie, či mikrobiologie. Také jsem navštívila den otevřených dveří na jedné z fakult, 

vědeckou konferenci tamtéž či schůzi studentského spolku. 

Tato práce obnášela více či méně problematické vyjednávání s různými lidmi. 

Snažila jsem se stále oslovit oficiální představitele fakulty a absolvovala jsem také osobní 

setkání s některými z nich. Snažila jsem se hledat zdůvodnění, která by přesvědčila dané 

kompetentní osoby o tom, že mě mají nechat jako antropoložku působit na půdě instituce, 

v níž mají patřičnou zodpovědnost. Při tom jsem stále narážela na otázku opodstatnění 

svého výzkumu. Kottak (1993:11) uvádí medicínskou antropologii jako příklad aplikace 

této vědy v praxi. Říká tedy, že je možné, aby byla užitečným aktérem mimo akademickou 

půdu.

Ovšem není to tak jednoduché. Diskuse o praktičnosti oboru je spletitá. Např. 

Hemmings (2005) uvádí, že medicínská antropologie může významně pomáhat v rámci 

medicíny, avšak naprosto v tom selhává. Jejím cílem by podle něj mělo být konstruktivní 

řešení klinických problémů a spolupráce s lékaři tak, aby bylo dosaženo co nejlepší 

zdravotní péče. Tento autor dále navrhuje, co všechno by medicínská antropologie měla 

(např. užívat tvrdé statistické metody) a neměla (být nepřátelská vůči lékařům) dělat ve 

vztahu k medicíně.
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Proti tomu se vymezuje Shand (2005), který obhajuje způsob práce antropologů. 

Jednak tvrdí, že převážně kvalitativní přístup, je právě tím, co obohacuje poznatky 

o nějakém fenoménu o novou dimenzi a poskytuje možnost bádat o jevech, které nejsou 

kvantifikovatelné. Dále říká, že západní biomedicína je pouze jedním z trans-kulturně 

variabilních přístupů a jelikož je cílem antropologické teorie přispět k poznání o člověku 

obecně (vztahování se ke zdraví a nemoci je toho podstatnou složkou), nejde jen o to, aby 

antropologové pracovali pouze jako pomocníci lékařů (i když i to je možný způsob jejich 

uplatnění). K Shandovu přístupu se kloním i já sama.

Tento výzkum považuji za spíše teoretický. Je o budoucích či čerstvých lékařích 

a o tom, čím procházejí při osvojování si znalostí a schopností nutných pro výkon této 

profese. Mým cílem je analyticky se podívat na některé kvality celého procesu. V čem 

vidím přínos pro samotné „zkoumané“, je to, že již při rozhovorech měli možnost skrz 

úvahy nad mými otázkami, sami reflektovat to, co se dělo a získat tak odstup, a doufám i 

ujasnit si něco o sobě. 

Moje studie by sice mohla sloužit jako inspirace pro další vývoj osnov lékařských 

fakult, nicméně to nejsou její primární ambice. Na jejím charakteru jsou tedy podstatné 

spíše klady pro samotné aktéry, které spočívaly v tom, jakým způsobem a o čem jsme 

s informátory v rámci hloubkových polostrukturovaných rozhovorů hovořili. Témata 

mohla sloužit jako jistý druh sebereflexe a verbalizace některých problémů, a tak by bylo 

možno hovořit o psychologicky příznivém efektu. Pokud si účastníci výzkumu studii 

přečtou, bude, doufám, zajímavá i pro ně. V neposlední řadě je cílem i kriticky zhodnotit 

některé zjištěné jevy. V práci se také snažím prokázat, že jsem si osvojila schopnosti nutné 

k tomu stát se antropoložkou.

Takto koncipované záměry jsem prezentovala i v rámci svého úsilí „dobýt se“ do 

terénu. Protože pokusy dostat se do nemocnice přes známost selhaly a moje pozornost se 

obrátila především na studenty medicíny, kontaktovala jsem další představitele lékařských 

fakult emailem, abych získala jejich souhlas s výzkumem na akademické půdě. Při této 

komunikaci jsem se představovala jako studentka antropologie pracující na diplomové 

práci a žádala jsem o osobní setkání. 

Jako první jsem se elektronicky spojila s proděkankou pro studijní záležitosti na 

jedné z lékařských fakult, od které jsem se snažila zjistit, jaké by byly podmínky mé 

participace na výuce studentů šestého ročníku. Již ve zpětné zprávě jsem se dozvěděla, že 

je jednoduše a právně čistě proveditelné, abych navštěvovala veřejně přístupné přednášky 

prvních až třetích, čili preklinických ročníků v přednáškovém sále školy (která je součástí 
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fakultní nemocnice). Při osobní schůzce jsem předala svůj výzkumný záměr a krátce 

pohovořila s proděkankou o tom, že vyšší ročníky mají výuku na klinikách, kam je 

veřejnosti přístup odepřen. Hlavním důvodem je dle proděkanky ochrana práv pacientů 

a jejich soukromí. Ačkoli jsem nedosáhla za hranice těchto pravidel, alespoň jsem 

oznámila někomu odpovědnému z této školy, že se tam pohybuji a tím jsem se částečně 

zbavila pocitu, že jsem, při svém pozorování zde, „špion”.

O něco příznivěji vypadala zpočátku situace na další lékařské fakultě, kam jsem se 

snažila jako antropoložka získat přístup. Od proděkana jsem získala příslib možné účasti 

na jednom bloku výuky, nicméně naše komunikace po tomto příslibu ustala a nebyla ze 

strany fakulty obnovena. Na stejné fakultě jsem se později setkala s vědeckým asistentem, 

který mi laskavě poskytl konzultaci ohledně pozorovatelných záležitostí při výuce a jenž 

mi pomohl formulovat jeden z výzkumných problémů. Na jeho popud jsem se ještě 

pokoušela získat svolení se svou účastí na pitvách, které se jevily jako dostatečně výrazná

(a především pozorovatelná) součást lékařského vzdělání, ale sem mi byl po emailové 

komunikaci s osobou, která je zodpovědná za chod příslušného pracoviště, přístup také 

odepřen. 

Získat tedy souhlas k tomu, abych mohla podniknout zúčastněné pozorování 

studentů ve škole, zejména při jejich praktické výuce, se mi zcela nepodařilo. Narazila 

jsem na limity etnografického výzkumu. I na limity svoje vlastní. O tom, jak 

problematický může být terénní výzkum v nemocnici (kam bych musela také v rámci 

výuky chodit – pokud by mi to bylo umožněno) píše Wind (2008). Ta dokonce na základě 

své vlastní zkušenosti navrhuje pro tyto podmínky nový koncept výzkumníkovy 

participace – „vyjednané interaktivní pozorování.11“ 

Její úvahy jsou postaveny na tom, jak reflektovala svoje bádání v rámci nemocnice 

a s jakými reakcemi se setkávala. Jako výchozí bod užívá tradiční pojetí zúčastněného 

pozorování, které staví badatele do nadřazené pozice, tak, že má kontrolu nad tím, co se

v terénu děje. Ovšem v nemocnici (a jistě ne pouze zde) toto neplatí. Průběh zkoumání této 

autorky nebyl zdaleka hladký. Wind si při něm všímá, že není jen ona tím, kdo pozoruje 

a činí závěry o činnosti aktérů. Na charakter terénního výzkumu mělo vliv to, jak byla 

vnímána zdravotnickým personálem ona sama (jako okukující a nic nedělající, pokládající 

„podivné“ otázky) i způsob jakým probíhala péče o pacienty (do pokojů chodila jedna 

sestra, takže byla „navíc“ pokud chtěla přihlížet práci sestry). Vyjednávání a interakce se 

                                               
11

Negotiated interactive observation



17

ukázalo jako nezbytné právě ve chvílích, kdy potřebovala získat vhodné místo, odkud 

teprve posléze mohla pozorovat.

To, co výzkumník zažije při svém bádání, se stává podkladem pro formování jeho 

uvažování. Jeho participace (ať už je její míra jakákoli) je záležitostí fyzické přítomnosti. 

Moje zkušenost z pokusů o plnou participaci v terénu také není zcela neproblematická. Na 

rozdíl od Wind (2008), které bylo v době výzkumu 46 let a která dělala výzkum 

v nemocnici, kde neprobíhají praxe studentů, já bych mezi mediky jako jejich vrstevnice 

během výuky ve fakultní nemocnici pravděpodobně zapadla lépe. Ovšem překážky se 

objevily ještě před tím, než jsem k tomu měla možnost. Účast se mi nepodařilo vyjednat. 

Na základě toho nechci tvořit vlastní koncept zúčastněného pozorování, ale poukázat na to, 

že existuje široké spektrum participace výzkumníka v terénu. Původní záměry jsem 

konfrontovala s realitou terénu. A protože jsem nemohla „být všude“, snažila jsem se být 

a participovat tam, kde to šlo.

Z neoficiálních událostí jsem se účastnila tzv. „kruhovice“12, kam mě pozval jeden 

z prvních informátorů a kde jsem se seznámila s několika jeho spolužačkami, které 

souhlasily s tím, že se mnou budou dělat rozhovory o svém studiu. Další příležitosti, jak se 

potkávat s mediky jsem pak vyhledávala při navštěvování přednášek. Zde jsem se snažila 

sledovat i další neformální či veřejné události, kam bych mohla jít. A tak jsem se dostala 

na již zmíněný den otevřených dveří nebo schůzi studentského spolku. Při tom všem mi 

byla „múzou“ výše uvedená spolubydlící, se kterou jsem se snažila vybudovat přátelský 

vztah.

Zároveň jsem chodila na povinné přednášky na vlastní fakultě a snažila se 

připravovat na státní závěrečné zkoušky, které jsem následně úspěšně absolvovala. Do 

výzkumu zasahovaly i státní zkoušky a další (např. pracovní) aktivity informátorů. Jejich 

časové možnosti byly omezené, přesto našli motivaci si se mnou povídat. Ani prostorově 

nešlo o koherentní terénní výzkum. Být lékařem a stávat se jím sice úzce souvisí 

i s konkrétními prostory a nástroji. Ovšem identita lékaře se projeví i při rozhovorech. Při 

výzkumu jsem se pohybovala ve dvou městech, kde jsem se setkávala s informátory. 

Rozhodně se tedy nejednalo o typ výzkumu, kdy antropolog např. žije v jedné vesnici 

a tam ustavičně rok zkoumá. Prováděla jsem spíše „etnografii možného“ (Hannerz 2003). 

Skrze tyto zkušenosti hledání cesty, jak se účastnit v přijatelné míře, 

a skrz narůstající počet rozhovorů se rodilo konkrétněji formulované téma diplomové 

                                               
12 Setkání spolužáků z jednoho kruhu v hospodě či restauraci. Kruh odpovídá třídě, je menší 

jednotkou v rámci ročníku na lékařské fakultě.
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práce a vznikal jistý druh vztahu mezi mnou a účastníky i účastnicemi výzkumu. Ačkoli 

tedy nakonec stěžejní zdroj dat pochází z rozhovorů, stále se pohybuji v oblasti zúčastnění. 

Jednak jsem účastnice tohoto výzkumného projektu – jako badatelka a autorka textu 

a jednak se snažím tuto svou pozici reflektovat a poskytnout co nejširší kontext vzniku 

diplomové práce.  Snažím se hledat vlivy, které působily na mě a jakým způsobem jsem 

pak vytvářela konečnou podobu této studie. Výsledkem by měl být závěr o „objektu“ 

zkoumání, ale i to, jakým způsobem je tento „objekt“ formován samotnou výzkumnicí 

a jaká je podoba jejího aktérství v celém procesu. Vyhýbám se tak iluzi pozitivismu, že 

jevy lze poznat „tak jak jsou.“

2.2 Jak se o stávání se lékařem dozvědět

Plnou zkušenost stávání se lékařem člověk získá, když studuje šest (a někdy i více) 

let lékařskou fakultu a po úspěšném absolvování následně nastoupí do zaměstnání, kde 

získá po určité době atestaci, která z něj učiní „plnohodnotného“ lékaře (alespoň po 

formální stránce a znamená to, že si např. může zřídit soukromou praxi). Já jsem v době 

výzkumu studovala antropologii a toho jsem se chtěla držet (zejména k časovým 

možnostem). Otázkou se pro mě tedy stalo, jak zůstat u tématu a nestát se někým jiným. 

Řešením bylo v mém případě nechat si o tom vyprávět a účastnit se jako antropoložka 

tohoto vyprávění (a explicitně o tom pojednat v diplomové práci). Tím dát dotyčným lidem 

hlas a prostor se k tématu vyjádřit. Právě tento postup – sledovat asociace samotných 

aktérů – je jedním z východisek teorie sítí-aktérů13 (i když zde nejde jen o asociace a relace 

lingvistické, ale i materiální (Law 1999)). Jedním z efektů by mělo být ustanovení vztahu, 

ve kterém jsou vyrovnány mocenské pozice mezi výzkumníkem a informátorem.

Interview je ke splnění tohoto záměru účinným nástrojem. Přes své limity je 

legitimní kvalitativní metodou užívanou antropology. Tázáním se samotných aktérů bylo

možné zjistit kvalitativně odlišné informace, než když bych se jako antropoložka účastnila 

samotného procesu, případně mu alespoň byla svědkem v rámci pozorování. Přesto by 

i moje „svědectví“ bylo v konečném důsledku reprezentací nějakého děje. A proč 

nezpracovat to, co se děje na základě sdělení lidí, kterých se stávání lékařem primárně 

týká? Informátoři se pak stávají jedněmi ze spoluautorů a do značné míry určují, co bude 

řečeno. I účelem etnografie je podle Spradleyho (1979:3) zjistit „native´s point of view.“ 

                                               
13 Bližší vysvětlení ANT uvádím ve čtvrté kapitole této diplomové práce
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Tento autor také tvrdí, že etnografie je způsob, jak zkoumat kulturu. Ta je podle něj 

„získaná znalost, kterou lidé užívají k interpretaci zkušenosti a generování sociálního 

chování“ (1979:5). A jelikož jazyk je dle něj hlavním nositelem významů, považuje 

etnografické rozhovory za významný zdroj poznatků o kultuře. Kulturní jevy jsou v rámci 

toho, co říká Latour (2003), jistým výtvorem antropologů, způsob jak přeložit do jazyka 

sociálních věd interpretace světa jiných lidí. Proto navrhuje nezkoumat jen sociální 

a kulturní jevy, ale i jevy čistě hmotné a materiální. Já se tedy zaměřím na věci, 

technologie a další neabstraktní záležitosti – ovšem tak, jak je o nich referováno v rámci 

rozhovorů.

Mol (2002), jejíž práce je jedním z teoretických rámců této studie, dělá 

etnografický výzkum. Já po výše zmíněných peripetiích přistupuji spíše na tázání se 

samotných informátorů. Podobně jako ona se zaměřuji na praktiky, ovšem na jejich jinou 

kvalitu – na to, jakým způsobem o nich informátoři hovoří. Jedná se v podstatě o strategii 

kladení otázek „jak“ dotyční informátoři něco činili a uskutečňovali, abych se dozvěděla, 

„proč“ se tomu tak děje (Katz 2001). Tvrdím tedy, že je možné i v rozhovorech rozkrývat 

přítomnost a důležitost materiálních entit, protože sami informátoři mluví o věcech, 

technologiích, apod. a sami jim tak přisuzují patřičnou důležitost. Jelikož jsem zvolila jako 

hlavní téma stávání se lékařem, v centru mé pozornosti jsou jednotliví lidé, kteří skrz své 

vyprávění asociují další významné lidské i ne-lidské aktéry. 

Data z tohoto výzkumu jsou částečně z pozorování a částečně z rozhovorů. Oba 

druhy metod mají své výhody a nevýhody. Participovat na celém stávání se lékařem bylo 

pro mne technicky i časově nemožné, proto provádím především interview, skrz která je 

možné se dozvědět o jinak nepřístupných záležitostech14. Zároveň nejsou tolik časově 

náročná jako systematické pozorování, což je, vzhledem k dalším povinnostem na cestě za 

stáním se antropoložkou či lékařem, důležitým kritériem pro volbu tohoto způsobu bádání.

Jedna velká nevýhoda rozhovorů tkví v tom, že poskytuje jen určitý výsek toho, co 

se odehrává. Interview, výpovědi v něm, jsou redukcí. Ovšem ani zúčastněné pozorování, 

ať je sebedelší, neumožní kompletní vystižení reality. O stávání se lékařem s informátory 

hovoříme. A některé záležitosti zůstanou skryty, protože jsou natolik pro výzkumnici 

i informátora automatické, že o nich nepadne slovo. Může se stát, že nedojde k popisu 

některých objektů, které se na ději podílí, ale neumí samy promluvit, a nikdo z informátorů 

za ně také nehovoří. Budou také záležitosti, které účastníci výzkumu vědomě zamlčí 

                                               
14 http://www.learningdomain.com/MEdHOME/QUALITATIVE/Chap15.Interview.pdf
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(a projeví tak kontrolu nad tím, co bude o nich publikováno). Přesto se skrze deskriptivní 

otázky snažím dozvědět co nejvíce – i o materialitě obsažené v celém procesu.

2.3 Jak a na co jsem se ptala

Na zkušenosti svých informátorů se tážu a oni se mnou na toto téma mluví 

v hloubkových polostrukturovaných rozhovorech. To, o čem jsme hovořili, bylo 

výsledkem naší konkrétní interakce podmíněné řadou faktorů. Mou snahou bylo dosáhnout 

neformální atmosféry a také co nejvíce vyrovnávat naše vzájemné pozice. Chtěla jsem se 

vyhnout tomu, aby náš vztah byl ustanoven tak, že bych já vystupovala jako nějaká 

autorita, onen „objektivní“ výzkumník. Z takové pozice badatel v horším případě 

z informátorů doslova „doluje“ informace, které potřebuje a v lepším případě se dozvídá, 

ne to, co si informátor myslí, že se děje, ale spíše to, co si myslí, že by se mělo říci, že se 

děje. 

Vyrovnávat mocenské nerovnosti při této interakci je nelehký úkol. Scházeli jsme 

se za jasným účelem. Já se budu ptát a informátor odpovídat. Přes tuto rozdílnost pozic se 

dalo pracovat na rovnosti. Především jsem se snažila vystavět náš rozhovor na vzájemné 

důvěře. Proto, když jsem se ptala na nějaké osobní záležitosti, dávala jsem najevo 

otevřenost sdělovat tyto věci i o sobě – v některých případech, v jiných ne (s těmi, kteří 

neprojevovali nedůvěru a rezervovanost). To s sebou nese problém v případě, že daný 

partner v rozhovoru nebyl nastaven na to, se mnou konfrontovat odlišný názor nebo 

nesouhlas. V některých případech nebyl problém ani diskutovat a rozvíjet daná témata 

v dialogu. V jiných bylo potřeba být v projevování sebe opatrná, aby se informátor necítil 

pod tlakem. 

Budování přátelských vztahů a tzv. raportu je součástí antropologovy práce, i když 

to rozhodně nemusí být samozřejmostí, že se taková věc podaří. Záleží na osobnosti obou 

aktérů i na tom, jak zafungují vzájemné sympatie. Dělo se to tak i u mě a u informátorů. 

S několika z nich se náš vřelý vztah prohloubil, s jinými zůstal podobně neutrální, 

profesionální. Otevřený, ale zároveň bez dalších konsekvencí. Všichni účastníci dávali 

najevo vstřícnost, na základě které jsme mohli spolupráci rozvíjet. Někdy vzniklo 

přátelství, jindy jsme zůstali bez hlubšího vztahu mezi výzkumnicí a informátorem. 

Dozvídat se něco o někom/něčem je záležitostí i fyzického charakteru. Svou roli při 

našich rozmluvách hrála určitě i prostorová situovanost. S některými jedinci jsem se 

scházela na jejich pokojích na vysokoškolských kolejích a s jinými jsme se setkávali 
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v kavárnách a restauracích. Na volbě místa jsme se podíleli společně, stejně jako na 

způsobu našeho usazení při samotném rozhovoru (informátoři si vybírali, kam si sednou). 

V některých případech bylo nejjednodušší se potkat na koleji, kde jsme s některými 

účastníky výzkumu bydleli. Informátoři mě většinou pozvali k sobě na pokoj, kde byl klid 

a rozhovor mohl proběhnout v soukromí. Jindy jsme volili neutrální půdu ve veřejných 

prostorech. Zde se navzdory hluku (hudbě, šumění fontány, hovorům dalších návštěvníků 

jednotlivých restauračních zařízení) podařilo pořídit většinou srozumitelné nahrávky 

rozhovorů.

Nahrávací zařízení bylo velice cenným nástrojem v mém výzkumu. Umožňovalo 

mi po celou dobu soustředit se na způsob kladení otázek, přemýšlet o asociacích a být více 

přítomna s informátorem v rozhovoru, než se snažit zapamatovat si jeho výpovědi, 

případně rušit naší interakci zapisováním poznámek. Jako velký problém se ukázala vybitá 

baterie, která mi ve dvou případech zabránila v pořízení záznamu a já jsem byla odkázaná 

na to, co jsem udržela v paměti. Právě svoje interpretace toho, co jsem si pamatovala, 

považuji za ne tak hodnotné, jako přesnější zvukové nahrávky našich interview – alespoň 

po obsahové stránce. MP3 diktafon, je tedy jedním z významných ne-lidských aktérů 

v rámci tohoto výzkumu.

Důležité je také to, že při rozhovoru samotném jsem některé věci nějak pochopila, 

nebo mi naopak něco uniklo. A teprve při poslechu jsem zjistila, o čem vlastně informátor 

mluvil. Právě zde se projevila důležitost nástroje, který mě provázel při každém interview 

– MP3 přehrávač s diktafonem. Na něj jsem se spoléhala jako na médium, které ponese 

hlavní významy ve svojí paměti. Já jsem při hovoření s informátory vnímala většinu 

komunikačních signálů (obsahující verbální i neverbální projevy) a diktafon se postaral 

o záznam přesných verbálních formulací. Při pozdějším přepisování těchto nahrávek jsem 

pak opět zapojovala svojí paměť a „luštila“ jsem některé neslovní projevy a zvuky na 

základě vlastních vzpomínek. 

Přítomnost MP3 přehrávače jsme se s informátory také učili brát jako 

samozřejmost. To, že bude vytvořen záznam, vedlo informátory (a později i mě) k tomu, 

aby se více kontrolovali (informátor Ota se ptal, zda může mluvit nespisovně) nebo aby 

mluvili jako do mikrofonu při nějakém veřejném vystoupení (informátor Tomáš 

v nadsázce na začátku prvního interview hovořil jako do rádia, podobně jako Klára, která 

na úvod pozdravila svého učitele matematiky). Nicméně s postupujícím časem se jeho 

přítomnost stala okrajovou (v případě, že mi nedošly baterie a já je nemusela vyměňovat) 

a my jsme si méně “dávali pozor” na to co a jak říkáme.
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Otázky jsem kladla nejen já informátorům, ale i oni zpětně mně (v těch chvílích 

jsem si nejvíce uvědomovala, jak záludně mohou moje vlastní otázky vyznít). Ptala jsem se 

i sebe sama, v rámci autocenzury, odpovědi jsem nacházela nejen ve výpovědích 

informátorů, ale i v literatuře a v diskusích se všemi, kdo se mnou o mojí diplomové práci 

měli zájem hovořit. Moje tázání byl proces, který jsem také s informátory – po té, co jsme

se společně našli a rozhodli se ke spolupráci – plánovala. Počáteční domluva zněla tak, že 

bychom se sešli třikrát k nahrávanému rozhovoru. Každé interview bylo tematicky 

specifické a částečně navazovalo na témata z předchozích sejití. Opakovaná setkání 

sloužila nejen k získání komplexnějších poznatků, ale částečně i k tvorbě jistého druhu 

vztahu - obzvláště s lidmi, se kterými jsem se před výzkumem neznala. Navíc tak byla 

vytvořena možnost upřesňovat výpovědi. Vývoj v čase se projevil i ve formulaci otázek. 

S každým dalším rozhovorem jsem se učila jak se správně ptát, na co se konkrétně zaměřit.

Při úvodních setkáních s informátory jsem se učila, jak se správně ptát. Měla jsem 

na paměti zásady o aktivním naslouchání a o harmonickém uspořádání otázek tak, aby měl 

tázaný jedinec možnost si zvyknout na situaci rozhovoru. Přesto je na mém projevu 

zřetelné, že jsem se občas snažila v nejistotě ze srozumitelnosti vlastních dotazů 

informátorům pomáhat a vlastně jsem je tím přerušovala a ubírala jim prostor se 

rozpovídat podle svého uvážení. Ačkoli jsem se snažila tomu vyhnout, v několika 

případech se mi stalo, že jsem informátorovi „nabídla“ odpověď.

Dalším nedostatkem byl velice nesouvislý řečový projev, kdy jsem se snažila hledat 

správný způsob zeptání se, a tak jsem místo jedné otázky položila dotazů hned několik 

naráz a informátor pak odpovídal většinou jen na jeden z nich. Při dalších setkáních bylo 

poznat, že se uvolňují nejenom informátoři, ale i já. Na základě poslechu svých chyb jsem

pracovala na srozumitelnosti a na tom, abych se nezadrhávala. Větší pozornost jsem také 

věnovala lepšímu naslouchání. Byla jsem stále méně nervózní z toho, na jakou další otázku 

se zeptám a často se stalo, že když jsem otázku nepoložila vzápětí po té, co dotyčný 

domluvil. Ten se tak dále volně rozpovídal o tom, co ho v pomlce napadlo. Mlčení se tedy 

stalo v některých případech vhodnější, než když jsem se snažila „pomáhat“ v asociování 

svými otázkami, které zbytečně směrovaly informátora (ne vždy jeho směrem).

Je samozřejmostí, že otázky předurčují zjištění. Často se stávalo, že jsem se o něco 

zajímala a předpokládala jsem určitou odpověď. A také jsem jí dostala. V případě, kdy se 

ale informátor mohl od své reakce odrazit a rozvíjet své úvahy dále, teprve tehdy jsem se 

dozvídala to nejzajímavější. Někdy se také stávalo, že takové volné asociování dovedlo 

informátora k odpovědím na další otázky, které jsem poté už nemusela pokládat.
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V souvislosti s dotazy, které jsem pokládala, považuji za důležité uvést člověka, se 

kterým se mi nepodařilo vycházet natolik dobře, abych si troufla přímo požádat o jeho 

participaci ve výzkumu. Byla jím moje spolubydlící. S ní jsem měla složitý vztah, což 

později bránilo tomu, aby se tato studentka medicíny zapojila do mého projektu. Naše 

spolužití obnášelo řadu nesrovnalostí, které jsme však vždy nakonec zvládly. Naše názory 

se občas střetly v bouřlivé diskusi. A právě při těchto rozhovorech jsem narážela na 

podivnost svého zkoumání a od své spolubydlící jsem často slýchala „ale ty nemůžeš 

vědět, jaké to je, když to nestuduješ.” Přesto sem se snažila objasnit jí (a vlastně i sama 

sobě), v čem tkví jádro a přínos antropologického bádání. 

Tyto úvahy na základě podnětů z diskuse s mojí spolubydlící, se promítly i v této 

práci. Za množství dotazů, které jsem později pokládala informátorům, vděčím také našim 

debatám – moje spolubydlící, ač se výslovně ujišťovala, zda ji nezkoumám (což jsem brala 

jako explicitní nesouhlas s účastí v mém bádání), do výzkumu významně zasáhla.

2.4 Struktura a průběhu rozhovorů

Základní kostru mých interakcí s informátory tvořily tři rozhovory. Abych 

zachovala strukturu témat, která mě zajímala, a nesklouzli jsme někam jinam, pomáhala 

jsem si použitím guidelistů (viz příloha 1), které jsem měla v průběhu interview vždy před 

sebou. Obsahovaly otázky, které jsem zamýšlela položit všem účastníkům výzkumu. 

Jednalo se především o pomůcku, která mi měla napovědět, kudy se v interview ubírat 

a konkrétní formulace otázek se lišily dle situace a atmosféry naší interakce. Několikrát se 

mi stalo, že jsem otázku musela přeformulovat, aby byla srozumitelná, jindy jsem po jejím 

položení zjistila, že je irelevantní a příště jsem jí ze svého tázání vyřadila. V dalších 

případech jsem některé otázky nekladla, protože jsem je považovala za příliš osobní.

Linie vedoucí všemi třemi rozhovory vedla od témat obecnějších a „veřejných“ po 

témata osobnějšího rázu. Snažila jsem se budovat důvěru a jejím přibýváním jsem se 

odvažovala ptát se na soukromější záležitosti. Zároveň jsem se v rámci jednotlivých 

rozhovorů snažila poskládat otázky tak, abych informátory neděsila jejich „záludností“ 

a zároveň jim nekladla náročné otázky na závěr, kdy se mohli cítit unavení. Na úvod jsem 

se většinou ptala na aktuality, které jsem považovala za jednoduché k vybavení a užívala 

jsem je k tomu, aby informátoři měli prostor se „rozmluvit“. V první polovině jsem se 

soustředila na hlavní téma rozhovoru a ve druhé polovině na otázky spíše okrajové 
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a doplňující. Je nutné dodat, že podstatný podíl na tom, co jsem zjistila, mají dotazy, které 

jsem zařadila do jednotlivých interview. 

První série rozhovorů (čili první setkání s každým informátorem) byla zaměřena na 

zjištění obecného kontextu jednotlivých mediků a mediček a sloužila také k hledání 

výzkumného problému. Pokud jsem tak neučinila již při předchozím setkání, představila 

jsem svůj výzkum a osnovu toho, o co se zajímám. Ptala jsem se na základní údaje 

o daném informátorovi: jeho věk, v jaké fázi studia se právě nachází, na které fakultě 

studuje, popř. na jeho současné zaměstnání. Dále jsem se pro odlehčení atmosféry snažila 

informátory přesvědčit, aby si vybrali vlastní přezdívku, pod kterou bych je v textu uváděla 

(jako způsob ochrany soukromí). Někteří si přezdívku vybrali, jiným jsem jméno změnila 

podle svojí fantazie, protože se v tomto ohledu nevyjádřili. Pro aklimatizaci v situaci 

interview jsme se zpočátku bavili o tom, co se děje aktuálně. Pak jsem přikročila 

k otázkám týkajícím se historie volby vysoké školy a průběhu studia. Také jsem se 

zajímala o praxi přípravy na zkoušky a konečně na koníčky informátora. 

Druhý rozhovor jsem nazvala „Být lékařem.“ V jeho úvodu jsem pokládala

doplňující otázky týkající se minulého interview a opět jsem se ptala na aktuální dění. 

Jádro našeho interview tvořila témata týkající se role lékaře, osobní zkušenosti s lékaři a s 

pacienty, medických zážitků z výuky i mimo ni apod. Šlo mi o to, zjistit jak informátoři 

konceptualizují jednotlivé pojmy týkající se lékařské profese. Vzhledem k tomu, že už 

jsme měli možnost situaci interview společně zažít, byla zjevná menší nervozita na obou 

stranách. 

Závěrečný rozhovor s každým informátorem byl nejkonkrétnější, protože byl 

zaměřen na tělesnost (guidelist s otázkami jsem pracovně nazvala „Otázky na tělo aneb 

o emocích a nemocích“) a různé zážitky a zkušenosti především z praxí v rámci studia. Na 

počátku jednotlivých posledních setkání informátoři podepsali informovaný souhlas (jeho 

přesná podoba viz příloha 2). Jelikož byl ve většině případů mezi tímto a předchozím 

interview poměrně velký časový odstup (někdy i čtyři měsíce), první otázky i odpovědi 

směřovaly opět k aktualizaci toho, co informátoři, a v rámci mé snahy o otevřenost i já, 

právě prožíváme. Nejdůležitějšími otázkami pak byly ty, které se týkaly vztahu 

informátorů k vlastnímu tělu (jeho zdraví či nemoci). Naši spolupráci jsme uzavřeli mým 

poděkováním a příslibem, že výsledky své práce každému z informátorů zašlu emailem, 

nebo osobně předám.

Snažila jsem se pokládat otázky spíše deskriptivního charakteru tak, aby informátor 

více popisoval, než vysvětloval. Ptala jsem se např., jak se dotyčný učil, jak se dostal ke 
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studiu medicíny, jak probíhaly první pitvy, apod. Nicméně vlastní úvahy nad příčinami té 

které záležitosti jsou stejně důležité. Aktéři sami vědí, co činí, a pracují s vlastními 

koncepty. A ty jsou pro tento výzkum stejně důležité. Proto jsem se nebála zeptat se „proč“ 

si dotyčný myslí, že se něco dělo tak jak popisoval. 

Z povídání s účastníky výzkumu vzešel soubor materiálu k analýze. Byly vyřčeny 

mnohé výpovědi a úvahy na témata, o která jsem se zajímala, ale i takové, které vznikaly 

jako volné asociace. Ty jsem se snažila evokovat a dále rozvíjet, protože jejich 

prostřednictvím je možné proniknout hlouběji do problému. Před každým dalším setkáním 

s daným informátorem jsem poslouchala naše předchozí rozhovory a především na svých 

výrocích jsem měla možnost sledovat, jak v některých situacích přeháním, případně se 

vyjadřuji nepřesně. Nejen toto zjištění mne při analýze vedlo k tomu, abych brala výpovědi 

s rezervou („nechytat informátory za slovo“).

Informátor Vašek v jednom rozhovoru prohlásil, že je nutné počítat i s tím, že 

pacienti mohou lhát. To vrhlo paprsek světla i na to, co dělám já. Hovořím s autonomními 

bytostmi, které mohou do svých výpovědí z mnohých příčin zapojit i neúplnou informaci. 

Neznamená to, že jsou lháři. A i kdyby neříkali něco přesně tak, jak to je, neznamená to, že 

jsou nějakými zákeřnými klamateli. Jednak si v momentě výpovědi nemusí být jisti 

a jednak nejsou nijak vázáni, aby mi odpovídali pravdivě. A je to jejich právo. To, že 

některé odpovědi na otázky zůstávaly zamlžené či nezodpovězené, bylo dáno možnou 

nedůvěrou i snahou chránit svoje soukromí. Něco zkrátka informátoři sdělit chtěli a něco 

ne (obzvlášť silně jsem to vnímala při rozhovoru s jednou z mediček, která při prvním 

rozhovoru nebyla tolik upovídaná a při dalším setkání – když už více cítila důvěru -

projevila více otevřenosti).

Abych se dozvěděla, co se děje, když člověk studuje medicínu a jak probíhá jeho 

stávání se lékařem, položila jsem sobě i svým informátorům řadu otázek. Nešlo však pouze 

o holé ptaní se. Záleželo na mnoha dalších okolnostech, které ovlivňovaly celkový obsah

mých zjištění. Mou snahou bylo s informátory hovořit takovým způsobem, abychom se 

dopracovali k co možná nejuvolněnějším odpovědím. Způsob naší vzájemné komunikace 

byl velice určující pro charakter výpovědí. Důležité bylo i umět nezeptat se dříve, než bylo 

nezbytné (a nepřerušit tak linii myšlenek), pozorně naslouchat a snažit se správně pochopit 

to, co bylo řečeno.

Všímala jsem si chyb, které jsem dělala a snažila jsem se zlepšovat svůj projev a 

také lépe komunikovat s informátory – vnímat je, vhodně na ně reagovat, srozumitelně se 

ptát. Prováděli jsme vlastně vyjednávání o tom, kam až mě informátor pustí ve svém 
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soukromí, co mi o sobě řekne a co mi zatají. Společně s tím, co si vymyslí, protože existuje 

reálná skutečnost, že nemám jak si výpovědi ověřit. Ovšem i přesto jsem k nim 

přistupovala s důvěrou. A brala je vážně.

Hendl (2008: 172) uvádí, že si při interview musíme být vědomi toho, že otázky 

výzkumné se nemají krýt s konkrétními otázkami v rozhovoru. I přesto jsem některé 

takové dotazy položila. Zeptala jsem se například, co musí člověk udělat pro to, aby se stal 

lékařem, jaké musí mít předpoklady apod. Odpovědi se vyskytují nejen v kontextu 

zeptáním se vyvolané reakce. Také při hovorech na jiná témata vyvstávají důležité 

momenty týkající se stávání se, případně koncepty dalších pojmů, na které se výslovně 

ptám. Měla jsem nějaký výzkumný problém, který jsem chtěla řešit, ale na jeho řešení jsem 

samozřejmě nechala vědomě podílet se i samotné aktéry. Protože jak uvádí Latour 

„…příslušníci15 vědí velice dobře, co dělají, i když to neartikulují k uspokojení 

pozorovatelů“ (2005:4)

Stávalo se mi, že jsem pokládala nesmyslné otázky. Někdy se mi dostalo odpovědi 

i na ně, jindy jsem byla nucena se vyjádřit jiným způsobem. Zajímavé byly reakce na 

některé mé dotazy. Informátor Tomáš např. před jednou ze svých odpovědí uvedl 

komentář: „Přemejšlim, jak to formulovat, aby ti to k něčemu bylo.“ V některých 

případech jsem kladla otázky, které jsou pro mě zajímavé, ale informátoři je nepovažovali 

za důležité. Ne každý reagoval jistě a pohotově na moje (někdy zdánlivě podivné) otázky. 

Lidem, kteří pravděpodobně uvažují podobně jako já, se odpovídalo lépe než těm, kteří 

věci nepromýšlejí analogickým způsobem jako já. A to je velká metodologická výzva. Je 

možné mít guidelist, ale ten slouží skutečně jen jako odrazový můstek, protože je vždy 

nezbytné vycházet z toho, jak informátor reaguje, jak mi rozumí a co je pro něj podstatné. 

Jelikož by snahou mělo být sledovat samotné aktéry, je nutné reagovat citlivě a pohotově.

2.5 Stávat se … etickým způsobem

Na výše zmíněné uspořádání vztahů v rámci rozhovorů navazuje požadavek 

etického průběhu výzkumu. V podmínkách naší univerzity neprobíhalo posuzování etické 

průchodnosti před žádnou oficiální komisí. Etické záležitosti byly součástí diplomního 

projektu, který byl opakovaně přednášen v rámci diplomního semináře a konzultován 

s vedoucím práce, takže o nich byla řeč ještě před začátkem výzkumu. Nejdůležitější 

momenty v tomto ohledu nastávaly až při samotném působení v „terénu.“ Guillemin 

                                               
15 members
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a Gillam (2004) hovoří právě o důležitosti tzv. mikroetiky, či etiky v praxi a za velice 

významný nástroj, který se dá použít k morálně čistému výzkumu, považují reflexivitu. To 

patří k dalším důvodům, proč se v této práci explicitně zmiňuji nejen o jednání a výrocích 

informátorů, ale i o svých. 

Pokud jde o formální etické aspekty tvorby diplomové práce, roli hraje především 

informovaný souhlas účastníků. Při našem prvním setkání jsem je seznámila s přibližným 

směrem, kudy by se mělo moje tázání ubírat, a přislíbila jsem anonymizaci výpovědí. 

Požádala jsem i o souhlas s pořízením zvukové nahrávky, který mi všichni informátoři 

ústně udělili. Písemnou podobu souhlasu16 mi všichni podepsali při třetím rozhovoru 

a společně s podpisem volili z variant, které jsou ve formuláři uvedeny (na moje 

doporučení nejvíce anonymní možnost v každém bodě). Tímto jsem i sama sebe zavázala 

k tomu, že se budu snažit jednat citlivě a nenutit informátory do odpovědí na něco, co by 

jim mohlo být nepříjemné. To jsem také opakovaně dávala explicitně najevo v průběhu 

rozhovorů, abych nepřekračovala hranice osobního prostoru. Otázky týkající se vlastní 

zkušenosti se zdravím a nemocí jsem zařadila až do našeho závěrečného setkání, aby měli 

mluvčí větší jistotu, že mi mohou věřit.

Součástí informovaného souhlasu byla také anonymizace aktérů. Jejich jména jsem 

záměrně změnila, abych zajistila jejich nerozpoznání. I s výpověďmi, které přímo cituji, se 

snažím pracovat tak, aby nebyla odhalena identita informátora – vybírám tedy ty, které 

nejsou nijak citlivé. Ovšem vzhledem k tomu, že se v některých případech jedná o lidi 

z okruhu mých známých, kteří se navíc navzájem také znají, může dojít k tomu, že 

rozpoznají sami sebe, případně své přátele. Neměli by se však o sobě dozvědět nic, co by 

ohrožovalo nebo dokonce přímo poškozovalo jejich soukromí.

S etikou je provázána i otázka vztahu s informátory. Několikrát se mi stalo, že pro 

mě bylo zvláštní se potkávat s některými z informátorů a rozlišovat mezi tím, že v určitý 

moment jsem výzkumník a v jiný se zajímám o daného člověka jako o přítele. Ačkoli jsme 

se s některými aktéry potkávali mimo interview, snažila jsem se v těch případech nebýt 

výzkumnicí. Zajímala jsem se třeba o to, co je nového, ale rozhodně jsem si to po skončení 

neformální konverzace neběžela zapsat do terénního deníku. Spíše jsem se případná 

zjištění snažila zakomponovat do otázek v interview. Náš vztah antropoložka -  informátor 

byl o mnohem jasnější a konkrétnější, když jsme si domluvili čas a místo setkání, usadili se 

společně k jednomu stolu, spustila jsem nahrávání a začal náš rozhovor.

                                               
16 Tyto formuláře jsou součástí mého osobního archivu, do diplomové práce je nepřikládám, protože 

obsahují jména a podpisy informátorů.
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Dalším etickým problémem bylo získání přístupu na půdu lékařských fakult, kam 

jsem zpočátku chodila na přednášky, ale větší klid (do té doby jsem cítila nervozitu 

a prožívala pocit „vetřelce“) jsem získala až po setkání s proděkankou pro studium, které 

jsem oznámila svou přítomnost ve škole. Zvláště při účasti na výuce starších ročníků jsem 

totiž měla dojem, že si nejen jako cizorodý prvek připadám, ale že jsem tak i vnímána. 

Nenavazovala jsem před přenáškami s nikým konverzaci, tím pádem jsem nedávala najevo 

svou vazbu k ostatním studentům. Nicméně mohlo jít jen o můj dojem, protože ročníky 

jsou členěny do více kruhů (což jsou jinými slovy třídy jednoho ročníku), v jejichž rámci 

se jedinci znají více než za hranicemi těchto skupin. 

Po většinu návštěv na fakultách jsem zůstávala v anonymitě, v několika případech 

jsem šla na přednášku buď s informátorkou, nebo s některým z přátel. Právě v případě, kdy 

se mi podařilo dostat se na přednášku pátého ročníku, jsem zkusila být skrytým 

výzkumníkem. Moje identita zůstala neodhalená. Ovšem nebylo to něco, co bych volila 

jako hlavní způsob participace v terénu. Mezi studenty stejného věku jsem sice byla 

poměrně nenápadná, ale osobní morálka mi bránila cítit se v takové situaci dobře. Při jedné 

přednášce s nízkým počtem posluchačů jsem byla dokonce vyvolána vyučujícím. Odpověď 

na jeho otázku odborného charakteru jsem nevěděla, avšak vysvětlovat, co tam tedy 

pohledávám, jsem nemusela, protože neznalost se projevovala i u ostatních účastníků 

hodiny. Prožívaná nervozita a strach rozhodně nebyly příjemnou součástí mého vnitřního 

rozpoložení, tedy něčím, co bych vyhledávala.

S tím souvisí i další zajímavá „eticky problematická“ aktérka – můj eticky 

problematický přístup k ní. Jednalo se o mou spolubydlící, studentku medicíny, se kterou 

jsem složitě navazovala přátelský vztah a ačkoli jsme spolu mnohokrát mluvily o tématech, 

která se přesně týkala toho, o čem jsem chtěla psát, nepožádala jsem jí o spolupráci. Jednak 

jsem vnímala, že by to až příliš ovlivnilo náš křehký vztah a také mi dotyčná dala výslovně 

najevo, že by na výzkumu participovat nechtěla. Nicméně i přesto se nedalo vyhnout tomu, 

že jsme spolu sdílely jeden pokoj a viděly jedna na druhé, co právě máme na práci a jak se 

s tím potýkáme. Ačkoli jsem svou spolubydlící systematicky „nesledovala“, jsem vděčná 

za všechny podněty od ní, které mi spontánně dávala a které formovaly moje další tázání. 

Chci tedy o ní zde hovořit jako o někom, kdo značně zasáhl do mého smýšlení o celé 

diplomové práci, ale zároveň to chci činit s respektem k jejímu přání nebýt účastnicí mého 

výzkumu.
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2.6 Souhrnně o metodě

Řešit metodu v antropologickém bádání je důležité, pozornost k ní by měl 

výzkumník obracet nejen před zahájením a v průběhu sběru dat, ale také se o ní explicitně 

vyjadřovat ve výsledném textu. Já se snažím ukázat, že interview je legitimním nástrojem 

pro zjišťování poznatků o povaze nějakého jevu v rámci antropologie. Zároveň srovnávám 

interview a zúčastněné pozorování – jejich konkrétní aplikaci v tomto výzkumu, z níž 

vyplývají limity i možnosti těchto metod. Obě výzkumné strategie jsou komplementárními 

složkami etnografie.

Určit hranice toho, co je etnografie, není jednoduché ani dle Hammersleyho 

a Atkinsona (1995: 2). Já ji (resp. zúčastněné pozorování) zde užívám k meta-reflexi svého 

počínání během výzkumu. Tento postup mi má posloužit k tomu, abych poskytla hlubší 

vhled do zkoumané záležitosti a nezastírala sebe jako aktéra. Nemá jít o narcistické sebe-

pitvání, ale o poskytnutí obrazu o tom, jak může vznikat antropologická studie pro účely 

diplomové práce. Chci tedy ukázat, že aktéry ve výzkumu jsou nejenom „mnou 

zkoumaní“, ale i já a zároveň nejen, lidé ale i věci. 

O spoustě aktérů se explicitně vyjadřuji, jiné nechávám v pozadí. Lidé, kteří 

nějakým způsobem mají vliv na konečnou práci, jsou nejen informátorky a informátoři, se 

kterými jsem dělala rozhovory. Patří sem i vyučující z katedry obecné antropologie, 

spolužáci, přátelé i rodinní příslušníci a další lidé, kteří mne inspirovali k tázání 

a způsobům analýzy, aniž by to bylo jejich záměrem. Samozřejmě existují i mnohé vlivy, 

jež si ani neuvědomuji. Konečná verze textu se prolíná s myšlenkami jiných autorů 

a autorek antropologických studií a teorií – ti působili na tento text jaksi zprostředkovaně, 

prostřednictvím svých článků a knih. Písemné prameny nejsou jedinými ne-lidskými 

činiteli, protože jako analyticky podstatné vyvstanou např. i bílé pláště či nahrávací MP3 

zařízení.

Užité metody a další činnosti související se vznikem této práce jsou způsobem, jak 

vypovědět o stávání se lékařem a zároveň jsou cestou, jak se já sama – jejich aplikací a 

realizací - mohu stát antropoložkou. Během praxe a získávání zkušeností si totiž člověk 

může nejlépe osvojit určitý habitus. 
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3 Jak se z výpovědí informátorů stanou antropologické závěry

Kromě pozorování tento výzkum zakládám na rozhovorech s těmi, kdo se stávají 

lékaři. Chci zdůraznit relevanci toho, co říkají. Hlavní pozornost jsem tedy věnovala jejich 

výpovědím. Ty jsem však určitým způsobem zpracovávala a zapojovala do teoretických 

konceptů jiných autorů a dávala jsem je do souvislosti s případovými studiemi týkajícími

se daného tématu. Sdělení mediků a lékařů takto prošla jistou transformací i redukcí. Dá se 

také říci, že jsem je jako antropoložka přeložila.

Značná část práce antropologa tkví v tom, že poznatky, které získá při terénním 

výzkumu, převede do písemné podoby. Musí tedy to, co pozoroval a zjistil od informátorů, 

zanalyzovat a vhodně formulovat. To provádí mnohými druhy redukcí. Z pozorování jsem 

pořídila zápisky v terénním deníku. Interview byla zaznamenána na diktafon. Jakkoli jsou 

zápisky v deníku (podle Geertzova (2000) požadavku) zhuštěné, vždy budou jen výsekem 

z toho, co jsem byla schopná vnímat a zachytit jako pozoruhodné. Nahrávky zase 

neumožňují sledovat mimiku a další neverbální projevy. Navíc pro účely analýzy jsou 

nutné přepisy, které penzum informací opět redukují. Na závěr je provedena interpretace

(neboli překlad) těchto zjištění do antropologických termínů. 

Zvukové nahrávky jsem pořizovala především pro to, abych později mohla 

pracovat s co nejpřesnějšími výroky informátorů. Rozhovory jsem sice mohla 

zaznamenávat stručněji – např. v podobě písemných poznámek, ale vzhledem k možnosti 

nepochopení v aktuální chvíli bych mohla výpovědi zkreslit. Nemluvě o tom, že zapisování 

toho nejdůležitějšího v průběhu interview by pro vzájemnou komunikaci mezi 

výzkumníkem a informátorem bylo příliš rušivé. 

Abych mohla analyzovat naše společné rozmluvy, bylo nutné převést zvuk do 

písemné podoby. Soustředila jsem se na obsah, takže jsem nevěnovala více pozornosti 

dalším projevům (gestikulace, mimika, intonace) a jejich formě. Ignorovala jsem 

překrývající se odpovědi, nepřepisovala jsem ani své vlastní přitakávání. Tímto postupem 

jsem dosáhla ekonomizace již tak časově náročné činnosti přepisování.

K přepisům jsem užívala program Transcriber 5.0, který mj. umožňuje jednoduché

zastavování audio nahrávek a tím snazší přepis do digitální podoby. Dále jsem pořizovala 

přepisy i ručně. Tento způsob se později ukázal jako časově nejefektivnější. Do počítače 

přepsané rozhovory jsem si vytiskla a dále kódovala a hledala styčná témata a výstižné

promluvy, které v této práci i cituji. 
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V příloze 3 je pro ilustraci uvedena část rozhovoru s informátorem, abych ukázala, 

jakým způsobem jsme jednak rozhovor vedli a jednak, jakou přepisovou konvenci jsem 

užívala. Vybrala jsem úryvek, jehož přímá citace nijak neohrožuje soukromí informátora 

a případná oslovení a faktické údaje, které by mohly vést k identifikaci dané osoby, jsem 

změnila (a v textu označila kurzivou). Z úryvku vyplývá neformální styl naší rozmluvy 

a také to, že v rozhovorech je obsažena značná míra nadbytečných informací, nepřímo se 

týkajících tématu stávání se lékařem. 

Jelikož mi nešlo o podrobnou lingvistickou analýzu, nepoužívala jsem 

standardizovaný způsob zkratek a vytvořila jsem si vlastní (viz tabulka v příloze 4). Jedná 

se pouze o malé množství záležitostí, které graficky znázorňuji. Mezi hlavní neslovní 

projevy, které považuji za podstatné při písemném záznamu, patří smích, pomlka a důraz.  

Smích jsem nejprve uváděla do závorky „(smích)“, později jsem začala užívat jiného 

symbolu, který je v mém normálním písemném projevu běžnější a s nárůstem elektronické 

komunikace roste i jeho užití a srozumitelnost v běžné komunikaci. Pro jakýkoli druh 

zasmání používám takzvaného smajlíka „:-)“. 

V některých promluvách se vyskytují pomlky. V této souvislosti měním běžný 

způsob diakritiky a čárku ve větě užívám jen pro krátkou pauzu, kterou dělá mluvčí po 

dobu max. jedné vteřiny. Ignoruji tedy v tomto ohledu pravidla českého pravopisu a jindy 

než při pauze čárku neužívám. Pokud je pauza dlouhá dvě vteřiny, používám dvě tečky. 

A s rostoucím počtem vteřin pauzy roste i počet teček. Jednu tečku užívám pro pokles 

intonace. Pokud mluvčí prodloužil nějakou hlásku, umístila jsem za ni dvojtečku (např. 

„třeba:“) Otazník užívám při stoupající intonaci a vykřičník při důrazu. Pokud mluvčí

akcentoval nějaké slovo, napsala jsem ho v KAPITÁLKÁCH. A pokud užíval přímou řeč, 

případně změnil hlas či jinak změnil celkový způsob promluvy, dala jsem tuto část do 

uvozovek.

Z gramatického hlediska jsem nedbala na přesnost psaní některých slov, soustředila 

jsem se na zvukovou část jazyka a na obsah, proto se v přepisech objevují slova jako „eště“ 

(místo ještě), „sme“ (místo jsme) apod. Tuto podobu zachovávám i při citacích v rámci 

textu diplomové práce. Nespisovným či hovorovým způsobem se vyjadřovali nejen 

informátoři, ale i já. Mým cílem bylo, aby rozhovory byly neformální, s čímž souvisí 

i forma jazyka. K tomu, že se partneři v rozhovorech nemusí snažit hovořit spisovně, jsem 

některé z nich na jejich dotaz přímo povzbuzovala. Podobně jako jsem nechávala volný 

průběh asociovaným (a ne vždy souvisejícím) výpovědím. 
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Přestože podrobuji to, co mi informátoři sdělovali, jistému druhu transformace, 

snažím se s výpověďmi pracovat tak, aby byla zachována jejich autentičnost – užívám-li 

tedy v této diplomové práci přímé citace, uvádím je v nezměněné podobě (měním pouze 

názvy míst a jména). Jak jsem již uvedla, nespisovně jsem se v průběhu rozhovorů 

vyjadřovala i já. Sama se sice zde v tomto textu vyjadřuji formálně, ale nechci, aby 

uvádění přímých citací informátorů bylo bráno v kontrastu k tomuto mému způsobu psaní. 

V průběhu výzkumu jsem se snažila o vyrovnávání pozic výzkumnice – informátor. To 

i po jazykové stránce. Konvence psaní akademického textu mi nedovoluje užití mého 

hovorového jazyka (mého idiolektu17), ale ráda bych nechala zaznít výroky mediků 

(absolventů) tak, jak byly vyřčeny. Užití citací bez korektury považuji za výsadu, nikoli 

ponížení informátorů.

                                               
17 dle Slovníku cizích slov (1998) styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu
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4 Lidé, významy, praktiky a věci v antropologii

V dosavadním textu jsem se zabývala záležitostmi týkajícími se výzkumné praxe. 

Od metodologie a technických aspektů analýzy se teď posunu k otázkám teoretickým. 

Každý empirický materiál je totiž v rámci antropologického bádání nezbytné zasadit do 

konkrétního rámce uvažování. Proto v této kapitole uvedu několik východisek, která chci 

užít při práci s tím, co jsem pozorovala a co informátoři na základě naší interakce 

v interview uváděli ve svých výpovědích. 

Budu se snažit poukázat na to, co by ze souboru dat mělo být pro mne jako 

antropoložku podstatné a na co se chci zaměřit. Už ze způsobu, jakým jsem popisovala 

svou práci výzkumnice, vyplynuly některé principy, kterých se držím. Sleduji lidské aktéry 

a praktiky, které činí. Zároveň neopomíjím věci. Zmínila jsem také několik autorů, jejichž 

práce mě k tomu inspirovala. Těchto zásad se chci držet i při tvorbě závěrů o stávání se 

lékařem.

Antropologie vznikla jako věda o člověku. Samotná definice pojmu člověk je 

spletitá. Důležitou otázkou tedy je, o co všechno se jako antropologové můžeme zajímat 

(zejména po vzoru těch, kteří činili daný druh práce před námi). Po zkoumání lidí na celém 

světě badatelé přišli s konceptem kultury (o kterém zde hovořím i já). Tuto specifickou 

sféru reality si pak vyčlenili jako doménu, které je třeba se věnovat a na jejím základě 

vysvětlovali lidské jednání a chování (podobně jako sociologové dle Latoura (2005)

vydělili Společnost/sociální řád/sociální strukturu, jež mají být vysvětlením pro okolnosti 

soužití s ostatními lidmi). 

Přijmeme-li tedy klasickou antropologickou premisu, že při uvažování o člověku je 

důležitá kultura, rázem se rozšíří naše obzory – přestáváme totiž vidět člověka jako 

izolovanou entitu. Jak ale kulturu můžeme zkoumat? Co vlastně kultura je? V historii 

antropologie nalezneme řadu na sebe navazujících a vůči sobě se vymezujících paradigmat, 

které každé přináší trochu jiný přístup k tomuto předmětu. 

Výrazná je symbolická antropologie, jež se primárně zajímá o kulturu a významy 

v jejím rámci. Jeden z čelních představitelů Geertz o hlavním předmětu bádání říká:

„…člověk je zvíře zavěšené do pavučiny významů, kterou si samo upředlo, považuji kulturu 

za tyto pavučiny a její analýzu tudíž nikoliv za experimentální vědu pátrající po zákonu, 

nýbrž vědu interpretativní, pátrající po významu. To, co hledám, je vysvětlení, interpretuji 

sociální projevy, jež jsou na povrchu záhadné.“ (2000:15). Vidí tedy kulturu jako soubor 

významů sdílených určitou skupinou lidí. A antropolog je někdo, kdo je luští a interpretuje. 
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Má jít tedy o to, jaký dáváme našemu jednání a jevům kolem nás smysl, jak si vykládáme 

svět/přírodu (a jak si je vysvětlují jiní) a co na základě toho činíme. Výsledné 

antropologické studie jsou pak vlastně překlady toho, co dělají jiní lidé. 

Kultura se však dá studovat i z jiného hlediska. Můžeme se totiž zaměřit na její 

materiální projevy. A to z několika důvodů. Lidská bytost nežije ve vakuu, souvisí se svým 

prostředím, se svým okolím, které je také tvořeno hmotou. Toho si všímali v historii mnozí 

badatelé a vývoj v tomto ohledu dospěl až k aktuálně poměrně produktivní škole Material 

Culture (Buchli 2002), která vznikla v devadesátých letech minulého století v Londýně. 

Její zaměření se týká věcí, toho, jak člověk a jeho vztahy závisí na materialitě a jak je 

hmotnými záležitostmi ovlivňován.

Věci mohou být důležitou součástí lidských životních příběhů. Appadurai (1986)

toto obrací vzhůru nohama a navrhuje tvorbu kulturní biografie věcí, čili sledování života 

různých předmětů (např. komodit). To se může stát zajímavou metodou, jak vypovědět 

něco o lidech. Podobně užívá materiální předměty i Miller (1998) – jako prostředníky pro 

zjištění něčeho o lidských vztazích. V knize A Theory of Shopping říká, že do některých 

sfér života je těžké jako výzkumník proniknout. Jít však s někým na nákup a hovořit s ním 

o tom, co nakupuje, se ukázalo jako prostředek, jak zjistit něco např. o jeho rodinných 

vazbách.

Věci tak, jak je možné na ně antropologicky hledět v současnosti, jsou aktivními 

činiteli, zprostředkovateli a významně působí na naše jednání. Úzkou provázanost člověka 

a předmětů komentuje Saunders (2002: 176): „předměty tvoří lidi, stejně jako lidi tvoří 

předměty.“ Všechny tyto příklady jsou pro mou diplomovou práci podstatné, protože není 

výsostnějšího příkladu hlubokého provázání lidí a věcí (zejm. technologií) než medicína. 

Pozornost se tedy v antropologii dá věnovat nejen lidem, ale i věcem a tento krok je 

užitečným nástrojem k rozšíření našeho poznání. Existují však i další druhy epistemologie, 

které nás dovedou do ještě odlišnějších končin teoretického světa. Pro mou práci zásadním 

příkladem jedné z nich je teorie sítí-aktérů (ANT). Hlavními autory jsou výše zmiňovaní 

Latour, Law a Callon. Do doby, kdy se tito badatelé začali zabývat sociologií vědy, se 

k věcem v sociálně-vědních studiích přistupovalo jako k výsledkům lidské činnosti či 

objektům, se kterými člověk manipuluje, případně jejich prostřednictvím působí na své 

okolí a projevuje svoji agency (Gell 1998). Zároveň bylo aktérství vždy spojováno 

výhradně s lidmi.

V ANT jsou to věci, které jsou podstatné pro jednání člověka, nestojí proti němu 

jako objekty, ale stávají se součástí jeho subjektivity (Moser, Law 1998). Toto zahrnutí 
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věcí (resp. technologií) do uvažování v rámci sociologie/antropologie je krokem k symetrii 

mezi přírodou a kulturou. Latour (2005), jako čelní teoretik ANT, se zabývá tím, jak 

klasičtí sociologové oddělili speciální složku reality – Společnost. Vysvětlují dění 

v konkrétních seskupeních lidí na základě a priori existující společnosti/společenského 

řádu/sociální struktury. Ovšem co fungovalo při vysvětlování náboženství, bylo slepou 

uličkou při pokusech o sociologické objasnění vědy a techniky (Latour 2002). Zde se totiž 

pracuje se záležitostmi, které se nedají vyložit jinak – na to jsou až moc hmotné a příliš se 

tomu vzpírají. Proto Latour (2005) raději praktikuje to, čemu říká sociologie asociací. Ta 

vidí onu společnost teprve jako výsledek nějakého procesu seskupování, nikoli jako 

příčinu, či vysvětlení toho, proč lidé jednají tak, jak jednají. Aktérství je v tomto ději 

přisuzováno i věcem.

O tento postup se pokouším i já. Ačkoli je běžné, že se antropologové věnují 

kultuře rozličných společenství lidí – mohlo by se hovořit o lékařské či medicínské kultuře 

(tak jak to činí např. Luke 2003) např. v symbolicko-antropologickém smyslu. Já se 

zabývám procesem stávání se a dívám se na to, co se při něm odehrává. Snažím se odkrýt,

co je podstatné pro to, aby byl člověk lékařem. Mým cílem není hledat nějaké esence. 

Snažím se hledat relace, které vedou k ustanovení věcí tak, jak jsou (lépe jak jsem jim byla 

zprostředkovaně svědkem v případech mých informátorů). Chci poukázat na to, co se 

skrývá v černé skříňce „stávat se lékařem.“ Mnou rozebírané pojmy pak tedy mají 

konkrétní obsah, ale jsou značně ovlivněny právě svým kontextem a relacemi.

K tomu si dopomáhám na základě ANT – co to znamená? Přesné vytyčení či 

uzávorkování této, jak říká Law (1999), „přemýšlející teorie/přemýšlející výzkum18“ je 

postupem přesně proti jejímu smyslu. Stanovit přesný obsah ANT je prekérní záležitost:

„není zde žádné krédo. Jen mrtvé teorie a mrtvé praktiky oslavují svou sebe-identitu.  Jen 

mrtvé teorie a mrtvé praktiky se pevně drží svých jmen, trvají na své perfektní 

reprodukci…neměla by tu být žádná identita, žádný fixní bod.“ (Law 1999:10). 

Přesto se pro účely této práce pokusím o určité vymezení, které by mělo sloužit 

k osvětlení způsobu, kterým koncept začleňuji do uvažování v rámci svého výzkumu. 

Ačkoli tak nečiním do posledního puntíku, autory, jejichž práce jsem studovala, nutně 

musím uvést, abych dala explicitně najevo, odkud čerpám inspiraci pro své úvahy. Určit 

charakteristiky něčeho, o čem sami autoři tvrdí, že je kontraproduktivní omezovat definicí 

(Latour 1999, Law 1999), je sice problematické, ale zároveň pro srozumitelnost nezbytné. 

                                               
18 thinking theory/thinking research



36

Pro vysvětlení uvedu tedy metafory, které jsou užívány jako paralely ANT a představím

několik konkrétních případových studií, které s ANT pracují, či se jí dotýkají.

Jedním z přirovnání ANT je, že se jedná o jistý druh tlumočení. Callon (1986) 

užívá pojem sociologie překladu, která je postavena na premisách agnosticismu, 

generalizované symetrie a volné asociace. První předpoklad znamená, že je nutné zachovat 

nestrannost mezi aktéry účastnícími se kontroverze. Druhá podmínka je spojená se 

závazkem vysvětlování konfliktních hledisek stejnými termíny. A poslední ze zásad obnáší 

vzdání se všech a priori rozlišení mezi přírodním a sociálním. Postup na základě těchto 

východisek má sloužit ke studiu moci.

   Callon (ibid.) popisuje vznik kontroverze okolo poklesu výnosů z lovu 

hřebenatek v jednom francouzském přístavu a to, jak se do daného procesu zapojila 

skupinka vědců. Ti se snažili řešit situaci na základě poznatků, které získali v Japonsku. 

Během této své snahy učinili „překlad“ dané situace. Nejdříve ji problematizovali 

a definovali, co je vlastně jádrem problému, čímž sami sebe ustanovili jako 

nepostradatelné pro ostatní aktéry. Dále během procesu nazvaného autorem 

„interessement“19 vědci činí pokusy zavést a stabilizovat identitu ostatních aktérů. Při tzv. 

zápisu20 výzkumníci užívají soubor strategií, ve kterých definují a vzájemně propojují role, 

které přidělili ostatním. Poslední v řadě je mobilizace, která zahrnuje metody užité 

výzkumníky k ujištění, že předpokládaní mluvčí za různé relevantní kolektivity byli řádně 

schopni reprezentovat tyto kolektivity. V souhrnu jde tedy o zkoumání toho, jakou roli 

hraje věda a technologie ve strukturaci mocenských vztahů.

Mj. o roli, jakou také může mít vynálezce/vědec v zavádění svého díla do praxe 

pojednává studie od DeLaet a Mol (2000). V ní jde primárně o analýzu pojmu aktér. Ten je 

obvykle spojovaný s člověkem, ale autorky ho zde přisuzují konkrétnímu druhu pumpy 

zavedenému v Zimbabwe. Popisují to, jak pumpa funguje či nefunguje, jak se o její 

zavedení stará či nestará autor projektu (jak velký díl a zásluhy v tomto ohledu si připisuje 

– v jeho případě spíš nepřipisuje) či jaké jsou její hranice. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že ty jsou jasně dané, ovšem při podrobnějším 

pohledu autorek tomu tak není. Tento kus technologie je možno limitovat mnohými 

způsoby. Její meze jsou totiž, jak se ukazuje, fluidní – v závislosti na tom, jak je s ní 

zacházeno. Při tom všem se její materiální atributy podílejí na tom, co se s ní dělá a co 

                                               
19 odkazuje k pozici mezi (to be interested is to be in between), k tomu být vložen někam (to be 

interposed).
20 enrolment
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pumpa uskutečňuje: umožňuje získat čistější zdroj vody, je tedy prostředníkem pro 

zlepšení zdraví populace. Zároveň vyžaduje, aby byla opravována, mobilizuje tak 

komunitu – v opačném případě přestává fungovat. Dále je státem užívána jako jeden 

z integračních národních symbolů. V tomto článku tedy nalézáme případ, kdy se ukazuje 

rovnocennost aktérství technologií a lidí v rámci analýz STS (resp. ANT).

Další způsob, jak je možné chápat teorii sítí-aktérů je vyjádřen spojením, které 

užívá Law (1999): sémiotika materiality. Z něj vyplývá, že jde o vzájemnou propojenost 

entit, které jsou produkovány ve vztazích. Toto se vztahuje ke všem materiálům – ne jen 

k těm, které jsou lingvistické. To, že entity získávají svou formu jako důsledek vztahů, ve 

kterých jsou umístěny, odkazuje k performativitě21. Vše je pak za tohoto předpokladu 

nejisté a reverzibilní. Tato performativita však někdy vede k tomu, že se věci zdají 

trvanlivé a stálé. Ovšem stále je důležité, že síť-aktérů (actor-network) má vyjadřovat 

především určitou tenzi, má jít o oxymóron. Lawovi (ibid.) jde v úvahách o podstatě ANT 

hlavně o to, vystihnout její nejednoduchost, či nejasnost. Důležité je postihnout komplexitu

jevů, k čemuž se nejlépe hodí dostatečně otevřený způsob přemýšlení.

Dalším textem, se kterým jistým způsobem propojuji tuto diplomovou práci, jsou 

Přechody snadné, přechody nesnadné (Moser, Law 1998), který je podrobným popisem 

denních aktivit jediné ženy a její (jak autoři uvádějí heterogenní) subjektivity, která je 

neoddělitelně propojená s určitými technologiemi. Ženina propojenost s nimi se odráží 

v její ne/schopnosti22. Studie je vystavěná na analýze toho, jakými technickými nástroji si 

konkrétní handicapovaná osoba pomáhá při překonávání různých překážek, které jsou 

velice často materiálního charakteru. Vychází zde najevo důležitost hmotných entit pro tak 

nemateriální záležitost jako je subjektivita.

Jak vyplývá z výše uvedeného, koncept sítí-aktérů je založen na principu relativity 

skutečnosti. Nejde však o to, že například existuje jeden objekt (můžeme si pomoci

ilustrací ze studie Mol (2002) - arteroskleróza), na který různé společnosti či skupiny lidí 

(lékaři, pacienti) vrhají rozličné (kulturně předurčené) perspektivy a tato hlediska

relativizují daný objekt. Z jednotlivých úhlů pohledu má pak být arteroskleróza pokaždé 

trochu něco jiného. 

Relativita v rámci ANT znamená vztahovost. Jednotlivé objekty jsou výsledkem 

konkrétních relací a propojení aktérů (lidských i ne-lidských). Mol (ibid.) proto popisuje 

                                               
21 uvedení, předvedení, inscenace, promluva, veřejný přednes
(http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/performativita)

22 Dis/ability
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praktiky různých specialistů, měření a zákroky, v nichž se dané verze nemoci uskutečňují. 

Tím, jak sama říká, zamezuje tomu, aby koncentrací pozornosti na jednotlivé perspektivy

(což je u sociálních vědců typické) pominula samotnou reálnou podstatu toho, vůči čemu

jsou zaujímány.

Z těchto předpokladů vyplývá, že zde máme co do činění s materialitou a vysokou 

mírou její důležitosti. Je podstatné, že různé druhy přístupů k hmotným aspektům 

sociologických/antropologických problémů umožňují různé druhy poznání. Výše užívám 

termíny jako socializace a enkulturace, které pocházejí ze sociologického či 

antropologického slovníku. Já se jim ve své studii chci věnovat tak, aby vyšly najevo 

konkrétní procesy a konkrétní praktiky, jež se v této souvislosti odehrávají či uskutečňují –

a o kterých mi informátoři pověděli. Nemám za cíl je nijak definovat či ustanovovat ani

fixovat. ANT je totiž anti-esencialistická, zároveň však nepopírá konkrétní obsahy pojmů.

Ve světle toho, jaký je v antropologii (symbolického/interpretativního směru) velký 

důraz na zkoumání kultury a toho, co přináší ANT, můžeme pokládat člověka za 

zavěšeného do sítí. Tyto sítě jsou však tím, co jej do značné míry zároveň utváří. Dále je 

důležité, že mají také materiální podstatu. My sociální vědci je nemusíme interpretovat do 

metafyzických odborných pojmů, ale pouze stopovat jejich průběh. Co mohu z pozice 

badatelky, která se snaží implikovat ANT ve svém výzkumu o ději stávání se lékařem říci, 

je předurčeno konkrétními jedinci a tím, jak se onen proces uskutečňoval v jednotlivých 

případech. Mohu se zajímat o to, jací aktéři stojí za tím, že jsou hlavními hrdiny příběhu 

této diplomové práce lidé s titulem MUDr. – lékaři (nebo ti, kteří jsou před ukončením 

cesty k jeho získání). 

Nezaměřuji se primárně na věci, nedělám biografii bílých plášťů (ačkoliv by to 

mohlo být zajímavým podtématem) – jako antropoložka se chci primárně věnovat lidem. 

Ve výzkumu jsem totiž zvolila jako hlavní metodu komunikaci s těmi, kdo se stávají lékaři. 

A vycházím z informací, které pocházejí z verbálních výpovědí. To, co samo nemluví 

(technologie, nástroje a další věci), je ovšem neoddělitelné a tedy důležité. Proto považuji 

za nezbytné věnovat se i těmto záležitostem. Informátoři o nich ostatně sami často mluvili.
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5 Aktéři stávání se – hlavní lidští hrdinové

Mým záměrem je vypovědět z hlediska antropoložky o procesu stávání se lékařem. 

V klasické logice antropologie tedy nejprve zaměřuji svou pozornost na ty, kterých se to 

osobně týká, na ty, kteří se mnou tuto zkušenost sdíleli. V době, kdy jsme se poprvé 

potkali, byli někteří informátoři čerstvými lékaři, jiní se jimi v průběhu výzkumu stali 

a další se k této metě teprve přibližovali. Každý z nich je jedinečný a, ačkoli je možné 

nalézt mnoho průsečíků, unikátní jsou i jednotlivé příběhy stávání se. 

Aby se bylo koho ptát, musela jsem nejprve přesvědčit potenciální účastníky 

výzkumu, aby se jimi stali. Oslovila jsem několik lidí ze svého okolí a přes ně jsem 

získávala kontakty na další osoby. V tomto ohledu se jednalo o formu techniky zapojování 

účastníků do výzkumu zvanou „sněhová koule“. Na počátku jsem zamýšlela motivovat 

informátory tím, že oni sami dostanou možnost reflektovat, čím za posledních pět až šest 

let procházeli. V průběhu rozhovorů samotných jsem však zjistila, že popudy pro účast na 

výzkumu byly rozličného charakteru. Výraznou roli jistě hrály naše předchozí přátelské 

vztahy a někdy skutečnost, že jsme se znali přes spolužáky. Další explicitně vyřčené 

důvody byly např.: „jsem doktor, tak ráda pomůžu“ (Petra a Jana) či „on mi to vrátí někdo 

další, až budu potřebovat pomoct“ (Filip).

S kým jsem tedy absolvovala interview? Jednalo se o moje vrstevníky v rozmezí od 

o dva roky mladší po o dva roky starší než já (neuvádím konkrétní číslo, protože pro 

potřeby této práce je relevantní pouze relativní stáří výzkumnice a informátorů). Věková 

blízkost byla výhodou, protože se snáze hledaly styčné plochy a rozhovory mohly probíhat 

neformálněji. Tak, jako byli mými informátory studenti, (v několika případech také čerství 

absolventi), i já jsem byla studentka. Na jednu stranu jsem byla jako oni, mí partneři ve 

výzkumu, ale zároveň jsem jimi nebyla. Oni studovali medicínu a já jsem studovala, jaké 

je studovat medicínu, studovala jsem mediky (případně ty, kteří obor studovali velice 

nedávno), abych aplikovala znalosti získané při osvojování si základů antropologie.  

Zkušenost studia na vysoké škole byla určitým pojítkem. Na druhou stranu měla 

takováto konstelace relativní rovnosti mezi výzkumnicí a informátory i nevýhody. 

Například někdy docházelo k tomu, že jsme obě strany považovaly některé skutečnosti za 

tak přirozené či automatické, že nedocházelo k jejich vyslovení. Setkávala jsem se i s tím, 

že některé záležitosti byly považovány za samozřejmé a mluvčí předpokládali, že 

„to přeci“ vím. Někdy moje otázky vyvolávaly rozpaky, „jak se na takovou banální věc, 

která je jasná všem“ můžu ptát. 
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Mezi informátory bylo šest mužů a šest žen. Některá témata lépe rezonovala při 

hovorech s ženskými účastnicemi výzkumu. Příslušníci opačného pohlaví přede mnou 

nemuseli projevovat takovou otevřenost a sdílnost, jakou by vyjádřili s výzkumníkem 

mužem. Ovšem při většině témat nehrálo roli, zda spolu mluví žena a muž či žena s ženou.

V jistém ohledu jsme si podobní, v něčem se lišíme. Roli patrně hrají i vzájemné sympatie, 

které v některých případech fungovaly jako spouštěče volného a spontánního rozhovoru na 

témata, jež vyvstala rozvinutím volných asociací. Rozhovor měl jiný charakter s každým 

informátorem. A to závisí i na povaze, náladě a dalších vlastnostech mluvčích. 

Od samého začátku výzkumu, čili od prvního kontaktu s informátory, jsme k závěru 

terénní části diplomové práce, třetímu rozhovoru, došli společně se šesti informátorkami 

a šesti informátory. Ačkoli původně jsem oslovila více lidí, dokonce jsem s některými 

absolvovala i první rozhovor, k dalšímu setkání nakonec nedošlo. S těmi, kteří byli ochotní 

zúčastnit se všech tří interview, jsme se scházeli pokaždé přibližně na hodinu a hovořili 

v tematicky ohraničeném rozsahu. 

Některé účastníky výzkumu jsem znala již z předešlé doby, s několika dalšími jsem 

se seznámila až v průběhu našich interview. Charakter jednotlivých výpovědí se odvíjel od 

podoby interakcí mezi mnou a informátory. Ustanovení vzájemných pozic také považuji za 

určující pro to, co jsem se od účastníků výzkumu dozvěděla. V jejich následujících 

krátkých profilech proto uvedu i okolnosti našich setkání a vazby, které mezi námi 

existovaly z předešlé doby, případně jakým způsobem jsme navázali vzájemný kontakt. 

Jména jsou změněná pro zachování anonymity aktérů.

Adam

S Adamem jsem se seznámila před třemi lety přes svou kamarádku. Na začátku 

akademického roku jsme se nastěhovali na stejné vysokoškolské koleje a bydleli jsme na 

stejném poschodí. Naše setkání tedy probíhala jednak z důvodů formalizovaných 

rozhovorů, ale potkávali jsme se také při neformálních příležitostech. Adama považuji za 

jednoho z klíčových informátorů. Ačkoli přezdívky jednotlivých informátorů jsou vybírány 

víceméně náhodně, v jeho případě volím jméno podle jeho primárnosti. Pomohl mi 

seznámit se s dalšími účastníky výzkumu a osobní blízkost nám umožňovala větší 

otevřenost. Takový vztah důvěry je podstatný pro dobrou interakci mezi výzkumnicí a 

informátorem.

S Adamem jsem provedla vůbec první rozhovor a celkově jsme se sešli k interview 

pětkrát (tedy vícekrát než s ostatními), protože v počátečních fázích mého bádání teprve 



41

začínaly vyvstávat zajímavé otázky – právě na základě interakcí s informátory. Adam byl 

ochotný komunikovat se mnou o tématech, která jsem vytvářela v průběhu výzkumu. 

Zároveň jsem s ním mohla vyzkoušet, zda moje otázky dávají smysl a jsou relevantní

(týkají se témat, kterými se medici zabývají). Během našich setkání v řádném termínu 

dokončil šestý ročník studia na lékařské fakultě a poslední rozhovor jsme měli měsíc po té, 

co nastoupil do práce do krajské nemocnice jako internista.

Ota

Prostřednictvím Adama jsem se seznámila s Otou. Bydlel také na stejné koleji a 

s Adamem ho pojí blízké přátelství, které trvá už od gymnázia. Spolužáky byli od té doby 

a zůstali jimi i na lékařské fakultě. Bývali spolubydlícími a trávili spolu volný čas. Jejich 

cesty se (alespoň geograficky) rozdělily po té, co Ota po úspěšném a nijak nezpožděném 

absolvování univerzity nastoupil na místo ortopeda do německé nemocnice. 

S Otou jsme vedli rozhovory na koleji či v restauraci. Pokaždé, když našel místo ve 

svém nabitém programu (který zejména ke konci akademického roku naplňovaly lekce 

německého jazyka). Příležitost setkání jsme měli i při jiných než formálních událostech, 

nicméně jsem vnímala, že náš vztah zůstával v rovině „profesionální.“ Často se stávalo, že 

jsme se potkali třeba v jídelně či na chodbě a Otova reakce byla: „jé, promiň, já jsem se ti 

neozval, já jsem na to zapomněl.“ Částečně jsem se snažila odbourat tuto bariéru tím, že 

jsem se snažila mluvit mimo téma stávání se lékařem, aby vznikla osobnější atmosféra. Ota 

byl v rozhovorech ale celkově otevřený, ačkoli odstup v osobní oblasti mezi námi přetrval.

Tomáš 

Adamův a Otův bývalý spolužák z gymnázia Tomáš (ovšem studující jinou 

lékařskou fakultu než oni) je i zároveň můj bývalý spolužák ze základní školy, kterého 

jsem od té doby několikrát potkala pouze při příležitosti třídních srazů (jedná se tedy 

o kontakt velice vzdálený). Oslovila jsem ho přes facebook a on souhlasil s účastí ve 

výzkumu. Také Tomáš mi pomohl seznámit se s dalšími pozdějšími informátorkami. Po 

našem prvním rozhovoru mě pozval na tzv. „kruhovici“, kde jsem měla příležitost oslovit 

jeho spolužáky a získat je k účasti v mém diplomovém projektu.

S Tomášem jsem se za účelem pořízení rozhovoru třikrát potkala v restauraci, čili 

v podstatě ve veřejném prostoru. Tomáš se vyznačoval tím, že byl velice výřečný 

a dokonce se vyjádřil, že by mu nevadilo, kdyby byl ve výzkumu uveden pod svým 

jménem. Přesto jsem jeho jméno změnila, abych dostála svému záměru informátorům 
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umožnit sdílení i osobnějších informací o sobě, aniž by tím bylo narušeno jejich soukromí. 

Další jeho odlišnost od ostatních informátorů spočívala i v tom, že jsme se poprvé bavili, 

když začínal studovat šestý ročník, který nepovažoval za svůj závěrečný a plánoval 

prodloužení studia minimálně o půl roku. Nicméně měl v úmyslu začít svou odbornou 

praxi na ortopedickém oddělení v okresní nemocnici.

Vašek 

Adam se zeptal svých spolužáků z kruhu, jestli by někdo z nich byl ochotný dělat se 

mnou rozhovory v rámci mého výzkumu. Vašek byl jedním z těch, kteří reagovali 

pozitivně, a poslal mi po Adamovi svoje telefonní číslo. Domluvili jsme se, že se sejdeme 

u něj na pokoji (taktéž bydlel na stejné koleji). Zde jsme provedli i další dva rozhovory. 

Také Vašek byl při prvním interview v šestém ročníku lékařství. Po menších peripetiích, 

kdy se mu nezdařila předposlední státní zkouška, jsme se k poslednímu interview potkali 

poté, co úspěšně završil studium a chystal se nastoupit na místo internisty do nemocnice 

společně se svou přítelkyní – také čerstvou absolventkou medicíny. Podle jeho názoru se 

pro něj nejlépe hodí interna, protože je to spíše analytický obor, což mu vyhovuje.

Vašek byl první informátor, kterého jsem před výzkumem neznala vůbec. To 

znamenalo, že jsme se museli seznámit nejen po faktické stránce, ale i po stránce 

komunikační a navozování otevřené atmosféry probíhalo po celou dobu našich setkávání. 

K nejuvolněnějšímu dialogu jsme dospěli v závěru naší spolupráce (jako tomu bylo 

v podstatě se všemi ostatními informátory). 

Filip 

Ve Filipově případě se opět jednalo o informátora, kterého jsem se zběžně znala 

z doby před zahájením výzkumu. On pro změnu chodil na stejné gymnázium jako já. 

Ačkoli jsme neudržovali pravidelný kontakt, měla jsem příležitost se s ním několikrát 

setkat. Zkontaktovali jsme se přes facebook a následně se kvůli prvnímu rozhovoru potkali 

v čajovně. Při druhém rozhovoru jsme vyzkoušeli další čajovnu a při posledním setkání 

jsme seděli venku před cukrárnou.

Filip studoval lékařskou fakultu stejné univerzity jako všichni ostatní informátoři, 

avšak v jiném městě. Stejně jako Tomáš, Filip nikam nespěchal ohledně dokončení studia. 

Při našem posledním rozhovoru plánoval splnění poslední státní zkoušky o půl roku

později, než je standardem. Zároveň však už měl zajištěné pracovní místo na

anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) v krajské nemocnici.
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Charakter našeho rozhovoru byl dialogický. Bavili jsme se nejen o otázkách 

z guidelistu a ten, kdo kladl otázky, jsem nebyla pouze já. (To se stávalo 

i s ostatními, ovšem v mnohem menší míře). Filipův bratr ho už jednou zapojil do svého 

výzkumu postaveného na rozhovorech, možná díky této zkušenosti byla interview s ním 

taková, jaká byla – Filip už byl „zkušený informátor“, který byl schopen mi namítat 

a konfrontovat můj způsob tázání.

David 

Přes svou přítelkyni jsem se seznámila s Davidem. Když jsme se poprvé setkali, 

chystali na nástup do krajské nemocnice poté, co absolvoval studium lékařství na stejné 

fakultě jako Filip. Jeho situace čerstvého absolventa medicíny vstupujícího do prvního 

zaměstnání jako lékař byla zajímavá pro účely mého výzkumu. Ačkoli už disponoval 

titulem MUDr., byl teprve na začátku cesty k atestaci, která završuje lékařovo povinné 

vzdělání (ačkoli tím nutnost se dovídat nové informace ze svého oboru v rámci dalších 

vzdělávacích kurzů nekončí).

Davida s Klárou a také Petrou (viz níže) jsem nejprve pozvala na informační 

schůzku do čajovny, kde jsem se jim snažila představit, o co mi v rozhovorech půjde.

Následně jsme nahrávali úvodní, celkem volnou konverzaci těchto tří mladých lékařů 

(jednalo se o formu metody „focus group”). Zde všichni tři souhlasili s účastí ve výzkumu 

a umožnili mi nahlédnout do jejich zkušenosti na začátku kariéry.

Další setkání s Davidem už proběhlo pouze mnou a jím, a to v cukrárně. Poté jsme

spolu hovořili ještě v kavárně a čajovně. I s Davidem jsme museli pracovat na vzájemné 

důvěře v průběhu všech rozhovorů. Poskytl mi pohled nejen na svoje zkušenosti během 

studia, ale i osobní vývoj při seznamování se „skutečnou“ praxí na pozici neurologa 

v krajské nemocnici. Při posledním interview naznačil, že uvažuje o změně specializace 

směrem k zobrazovacím metodám, případně přechodu na oddělení ARO. Jeho hlavní 

motivace pro změnu plynula z mírného zklamání nad tím, jak probíhá praktická léčba na 

původním oddělení.

Klára 

Klára také po našem prvním skupinovém setkání v čajovně ochotně souhlasila 

s poskytnutím rozhovorů – přestože byla v zaměstnání velice vytížená. Z jejích výpovědí 

bylo poznat, že projevuje vysoké nasazení při všem, co dělá. Proto i z nahrávek našich 

interview z čajoven a kavárny vyplývá spousta zajímavých informací a souvislostí. Pro 
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výzkum pozitivní stránkou této informátorky byla její verbální vybavenost a celková 

výřečnost. Přestože jsme se neznaly z předchozí doby, Klára projevovala otevřenost, 

rozuměla mým otázkám a pohotově a obsáhle odpovídala.

Na počátku našeho setkávání pracovala Klára na interním oddělení ve stejné 

nemocnici jako David. Často hovořila o řadě problémů, které zde vnímala a prožívala. 

Přestože měla k internímu lékařství kladný vztah, nebyla spokojená s chodem svého 

pracoviště. Při posledním setkání jsem ji zastihla krátce poté, co změnila místo působení a 

přešla na psychiatrické oddělení. O psychiatrii už při prvním setkání hovořila jako o oboru, 

který jí zajímal již v průběhu studia. Proto dávala najevo, že se zde nyní cítí na správném 

místě. Tato změna měla souvislost s Klářiným přístupem k lidem i k medicíně. 

Petra 

Petra je Davidova a Klářina spolužačka z vysoké školy. V době našeho prvního 

setkání nastoupila na radiologické oddělení ve stejné nemocnici jako dva výše uvedení 

informátoři. K účasti na výzkumu se rozhodla podle svých slov pro to, že ráda pomůže. 

I ona po úvodním setkání souhlasila s dalšími rozhovory, které jsme vedly v kavárně 

a v restauraci. Petra se také projevovala velice výřečně a většinou jsme strávily ještě 

nějaký další čas než pouze ten „nahrávací“ společným povídáním.

Za velice významné považuji v jejím případě to, jak mi popisovala svou cestu za 

svou specializací, která vedla přes vymezení se vůči zkušenosti vlastní maminky, jež 

pracuje na interním oddělení jako zdravotní sestra. Také to, co zažila s pacienty při praxích 

ve škole, ji vedlo k závěru, že medicínu dělat chce. Svou specializaci se snažila 

vybalancovat se svým zájmem o analyzování mechanismů v lidském těle 

a charakterem kontaktu s pacienty.

Ema

S Emou jsem se seznámila na „kruhovici“, kam mě pozval Tomáš. Ona společně 

s dalšími spolužačkami souhlasila se třemi setkáními v kavárnách. Právě v jejím případě se 

projevil velký vliv charakteru informátora i výzkumníka na to, jak si budou rozumět. 

S Emou se mi dařilo komunikovat velice otevřeně a ochota sdílet svoje vnitřní postoje 

a hodnoty byla vyjadřována jak z její, tak z mé strany. I s ní jsme si většinou po vypnutí 

MP3 diktafonu ještě chvíli povídaly a ačkoli jsme se do té doby neznaly, vnímala jsem 

z její strany velkou empatii.



45

Ema popisovala, jak probíhalo studium jejího posledního ročníku, jak zvažovala, 

kterou zvolí specializaci a co bude dělat kromě přímého nastoupení do praxe gynekoložky. 

Sdělila mi svou zkušenost ze zahraniční stáže v Ghaně. Vyprávěla mi o možném 

podvědomém vlivu svého tatínka, který je gynekologem a od dětství až do současnosti 

podporoval její zvědavost týkající se medicínských témat. Při našem posledním setkání 

vyšlo najevo, že si studium nakonec prodlouží a vydá se na stáž do zahraničí.

Jana 

Další informátorkou, se kterou jsem se seznámila při neoficiálním studentském 

setkání „kruhovici“ byla Jana. Ta původně začínala s ostatními z kruhu, ale v době našich 

setkávání byla o ročník níže, protože jí nevyšla náročná zkouška na počátku prvního roku 

na univerzitě. Nebyla tedy v takovém stresu ze státních zkoušek jako zbylí informátoři ze 

šestého ročníku, nicméně zase pracovala ve fakultní nemocnici na částečný úvazek na 

oddělení ARO. Tady získávala nezbytnou praxi a bylo to místo, na kterém byla podle 

svých slov spokojená. Podle Jany se jedná o „akční“ specializaci, při které se pořád něco 

děje a také pro její výkon člověk musí být odolný vůči stresu a musí se umět rychle 

rozhodovat.

Na Janě byl příznačný její výrazný vzhled i projev. Při našich schůzkách

v kavárnách byla energická a působila sebejistě. Tato informátorka také neměla problémy 

se souvislými a obsáhlými promluvami, které mně jako výzkumnici poskytovaly bohatý 

materiál k analýze. Pokud bych přijala předpoklad, že někteří lidé jsou jako informátoři 

vhodnější pro interview, Jana by určitě patřila mezi ty, kteří mi sdělili velké množství 

informací, čili by byla preferována. Ovšem tato premisa není pro mě určující, tudíž ani 

méně výřeční informátoři neztrácejí v rámci mého výzkumu svůj velký význam.

Marie 

Další z Tomášových spolužaček Marie se rozhodla se mnou dělat rozhovory díky 

tomu, že mě na „kruhovici“ přivedl někdo, komu věří. Kdybych ji prý oslovila jako 

neznámá osoba, ke spolupráci by nepřistoupila. V Mariině případě jsem si nejvíce 

uvědomovala pracnost budování otevřené atmosféry a vztahu důvěry mezi výzkumnicí 

a informátorkou, protože jsem ze začátku vnímala poměrně značný odstup. To se ale 

během dalších setkání postupně proměňovalo směrem k větší otevřenosti mezi námi. 

Marie původně studovala úplně jiný obor, ale po prvním roce přešla na lékařskou 

fakultu. V rámci zdejšího studia absolvovala stáž v Itálii. Při našem závěrečném setkání 
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měla za sebou všechny státní závěrečné zkoušky, zdárně tedy získala titul MUDr. a 

pracovala na interním oddělení v nemocnici, kterou si vybrala. Na tomto místě podle svých 

slov byla spokojená a dál rozvíjela své lékařské schopnosti a dispozice v rámci zaměstnání. 

Lucie 

Poslední z informátorek, které jsem potkala na „kruhovici“, je Lucie. I ona 

absolvovala během mého výzkumu státní zkoušky, a rozhodovala se, kde bude pracovat po

dokončení studia. Ona a Ota byli dva informátoři, kteří vážně uvažovali o odchodu z České 

republiky a podnikali k tomu řadu kroků. Při posledním setkání jsem se dozvěděla, že např. 

absolvovala (společně se svým přítelem, také medikem) jazykovou zkoušku, která je 

v Německu vyžadována. Pro odchod do zahraničí jí motivovalo také to, že v něm viděla 

příležitost, jak finančně zabezpečit sebe i svou rodinu. V době našeho posledního setkání 

byla ve fázi hledání zaměstnání, za česko-německými hranicemi. 

I spolu jsme během výzkumu budovaly vzájemnou důvěru a překonávaly ostych. 

Každý z rozhovorů byl vyjednáváním o hranicích, jak daleko jako výzkumnice mohu zajít 

ve svých otázkách a kam až mne informátorka ve svých odpovědích pustí. Při jednom 

z rozhovorů jsem na sobě pozorovala únavu, což se odrazilo na mojí menší snaze 

stimulovat informátorku k rozpovídání se. Ukázalo se, že charakter interview je ovlivněn 

i fyzickým rozpoložením obou jeho účastníků.

Zvláštní aktérka Blanka 

Blanka byla speciální aktérka v tomto výzkumu. Jednalo se o studentku medicíny, 

se kterou jsem sdílela pokoj na koleji. Tuto svou spolubydlící jsem systematicky 

nesledovala. Spolubydlení je sice vynikající příležitost pro zúčastněné pozorování, ale to 

naopak nemusí být ideální činností pro harmonické spolubydlení. Dala jsem přednost snaze 

o klidné spolužití. Zároveň jsem opět nechtěla dělat výzkum skrytě, proto jsem 

nepořizovala záznamy našich diskuzí, ani jsem si nezapisovala, co mě zaujalo na chování 

této medičky.

Přesto se nedalo si nevšimnout, jak probíhá Blančin první rok na lékařské fakultě, 

kolik stresu prožívá a jak velké nároky musí zvládat. V této souvislosti ji proto chci uvést. 

Ačkoli se domnívám, že primárně by měl být antropologický výzkum v souladu s etickými 

principy (případně osobní morálkou výzkumníka) a k nim řadím i otevřenost výzkumu, 

Blanka mě ovlivnila, aniž by to bylo součástí nějakého systematizovaného zkoumání. 

Výslovně jsem se jí zavázala, že ji nepozoruji.
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Přesto jsem se při interview s ostatními účastníky výzkumu na ni mnohokrát 

odvolávala a zmiňovala zážitky, které jsem s ní měla. To, čím procházela a o čem jsme 

spolu v rámci spolubydlení hovořily, podněcovalo moje další tázání v rozhovorech 

s informátory. Hovořím zde o ní především proto, že mi byla „múzou“ a nechci to zastírat. 

Se vším respektem k jejímu přání nebýt součástí mého bádání ji tedy zařazuji mezi 

významné lidské aktéry v rámci zkoumání o stávání se lékařem.

Eva

Implicitně i explicitně vyvstávám v textu také jako aktér. Většinu dat jsem získala 

svou osobní účastí při pozorování a komunikací s aktéry. Byla jsem tedy přítomna svému 

výzkumu. Tak jako jsem se snažila neskrývat se při sběru dat, uvádím sebe jako aktérku 

v tomto textu. Podobně jako se moji informátoři stávali lékaři neoddělitelně od svých 

fyzických těl, i já jsem se v průběhu bádání stávala antropoložkou v závislosti na vlastních 

tělesných charakteristikách. 

Realizaci toho, co jsem se naučila během předchozích let studia sociální 

antropologie – tedy aplikaci určitých metod za účelem získání určitých zjištění 

o vybraném fenoménu - jsem provedla během třetího ročníku magisterského studia. 

Snažila jsem se „dobýt“ do terénu společně s plněním dalších studijních povinností (jako 

absolvování dvou státních zkoušek). Při domlouvání a vedení rozhovorů se svými 

informátory jsem se učila, jak s nimi jednat, jak pracovat s vlastními i jejich emocemi 

a snažila jsem se zlepšit svoje vyjadřovací schopnosti. Zároveň jsem hledala nové a nové 

motivace pro dokončení studia, když jedním z velkých problémů (alespoň, jak to mám 

možnost vnímat ve svém okolí tvořeném mj. studenty antropologie), který nastává po 

dokončení studia antropologie, je získání práce v oboru.

Mezi další lidské aktéry patří vyučující, se kterými jsem konzultovala svojí 

diplomovou práci a jejichž přednášky jsem absolvovala. Jak vyplývá z úvodního 

poděkování, nesmírný vliv na tuto práci měli i členové mojí rodiny, zejména rodiče, kteří 

mi vytvářeli podmínky pro studium, trpělivě mě podporovali v mém snažení. Ostatní, které 

jsem oslovila s žádostí o spolupráci (vyučující a další zaměstnanci na lékařských 

fakultách), měli také svoji roli – ať už mi cokoli umožnili či znemožnili. Zmínit bych 

mohla i ty, kteří nás obsluhovali v kavárnách, restauracích a čajovnách. Ale zde bych 

rozsah těch, o kterých je možné mluvit jako o podstatných, uzavřela. Vzhledem k rozpětí 

tohoto textu nejvíce pozornosti věnuji výše jmenovaným osobám.
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Co je tedy možné říci o hlavních hrdinech příběhu této diplomové práce souhrnně? 

Naše vzájemné propojení vzniklo za účelem tohoto výzkumu. S některými jedinci kontakt 

udržuji i nadále a jsem jim hluboce zavázána za jejich ochotu se mnou spolupracovat. 

Všem informátorům poděkuji tím, že jim věnuji tuto diplomovou práci, která, jak doufám, 

bude pro ně zajímavým pohledem na to, čím prošli oni sami i další jedinci v podobné 

situaci. Filip mě dokonce požádal o to, abych mu poskytla nahrávky našich rozhovorů, což 

považuji za zajímavý nápad. Nabídla jsem tedy i ostatním účastníkům výzkumů, že jim 

zvukové záznamy poskytnu jako „dokumentární zajímavost do osobního archivu.“ Doufám 

tedy v jistý druh vzájemnosti mezi informátory a mnou.
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6 Mnohost stávání se lékařem

„…aktéři vědí, co dělají a my se musíme učit (zjistit) od nich nejen to, co 

dělají, ale jak a proč to dělají. Jsme to MY, sociální vědci, komu chybí 

znalost toho, co dělají a ne ONI, kdo postrádá vysvětlení toho, proč jsou 

nevědomky manipulování vnějšími silami, známými mocnému upřenému 

pohledu a metodám sociálního vědce“23  Latour (1999:19)

Na základě vybraných výpovědí informátorů jsem sestavila jejich krátké příběhy 

stávání se lékařem. Strategie uvedení jednotlivých případů (tzv. případová studie) je 

v rámci kvalitativního výzkumu zavedenou formou prezentace poznatků. Zachování 

individuálních rysů toho, co zkoumám, je také součástí mé snahy věnovat se účastníkům

mého diplomového projektu a zrovnoprávnit je ve vztahu výzkumník – informátor. Tento 

způsob psaní (i když ve spojení s jiným tématem) volila např. i Löyttyniemi (2005) ve své

studii o lékařích. Zabývala se však závislostí tělesnosti a genderových a jiných identit. 

Ve čtvrté kapitole věnované teoretickému pozadí této práce jsem hovořila o tom, 

jak důležitá je materialita a jak je přínosné se jí věnovat nejen teoreticky ale i 

metodologicky. Řídím se těmito předpoklady i zde. Zároveň ale nemohu nepracovat 

s významy.  Při tvorbě psané reprezentace o nějakém jevu/objektu je nutné užívat a chápat 

termíny v určitém smyslu. Když spolu komunikujeme, naše výroky mají určitý obsah. 

Svou roli v tom, jaké zde uvedu závěry, hraje i způsob, jakým rozumím jednak studiím od 

uváděných autorů a jednak výpovědím informátorů a dění v terénu.

Výše uvedený krátký rozbor ANT ukazuje, že jádrem tohoto konceptu je nejen 

teorie, ale i praxe. Čtení textů od zmíněných autorů je nesmírně inspirativní a poskytuje mi 

nové impulsy k rozvahám. Aplikace, kterou zde provádím, však nabývá specifických 

podob. Primárně se zajímám o několik vybraných jedinců, kteří se stávají lékaři. Ptám se 

jich na jejich zkušenosti i postoje. A to je přesně to, co například Annemarie Mol (2002) 

nedělá. Hovoří sice při svém výzkumu s lékaři a dalšími lidmi, ovšem v centru jejího 

zájmu zůstává arteroskleróza a její mnohé podoby v rámci nemocnice. Zmíněná autorka 

také užívá myšlenek Latoura a dalších a snaží se empirickým výzkumem dokázat 

multiplicitu reality jedné (ale vlastně mnohé) nemoci. Její mnohonásobnost se tedy 

neprojevuje v rozličných perspektivách, které vůči ní zaujímají jednotliví lidé (různí 

                                               
23 Vlastní překlad
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specialisté, pacienti apod.), ale v mnoha praktikách, v nichž je s projevy nemoci nakládáno 

na jednotlivých místech v nemocnici.

Já ve své práci popisuji mnohost podob toho, co znamená být lékařem, resp. toho se 

jím stávat. Empirické podklady nenabývají takového rozsahu jako u Mol a jsou k tomu 

důvody, které komentuji v metodologické části této diplomové práce. A v tom vidím 

i způsob, kterým uvádím v praxi ANT koncept. Snažím se popsat události a praktiky, 

v nichž vyvstávají jako důležité určité materiální objekty (či obecněji materialita

související také s tělesností) a které jsou zároveň určující pro konečnou podobu této práce. 

Ta je časově a prostorově omezená a předurčená i mojí vlastní osobou (včetně mých 

tělesných dispozic). Protože Callon sleduje pomocí sociologie překladu uspořádávání 

mocenských vztahů a důležitosti vědy a techniky v této souvislosti kontextu, i já se věnuji 

tomu tématu.

Ve světle toho, kdo jsou mí informátoři a toho, jak je možné vytvářet 

antropologickou znalost o lidech a jejich jednání, nyní uvedu konkrétní příběhy a události, 

které se pojí se stáváním se lékařem v případě tohoto výzkumu. Text člením do vyprávění 

o jednotlivých informátorech a snažím se jejich konkrétní příklady spojovat s příznačnými

momenty a procesy, jež se týkají tématu mé práce. Ačkoli se některé zážitky, či významné

rysy tohoto děje překrývají u více lidí, dávám přednost formě prezentace jedinců (okolo 

kterých se konstituují konkrétní relace a vztahy), případně jejich vzájemnému porovnání. 

Zároveň nevytvářím kategorie informátorů jiné, než jaké spojují oni sami se sebou (např. 

dle jejich specializace).

Mnohost, o které tedy budu mluvit, vyplývá z toho, že informátoři a informátorky 

se od sebe v mnohém liší. Různí se tím, jak se konkrétně uskutečňovalo jejich stávání se 

lékařem. Sjednocujícím principem je to, že prošli studiem medicíny na některé 

z lékařských fakult, že všichni nastoupili či plánují nastoupit do práce jako lékaři a lékařky. 

Ačkoli většina z nich už disponuje titulem MUDr., sami tvrdí, že k tomu, aby o sobě 

prohlásili, že jsou hotoví lékaři, ještě zbývá dlouhá cesta. Někteří o sobě hovořili jako 

o lékařích už v průběhu závěrečného ročníku a projevovali tím ztotožnění se 

s touto identitou. 

6.1 Vašek – jak být dobrým lékařem

Vašek mi po poslední státní zkoušce řekl, že „ještě není doktor“. Popsal mi, co je 

nutné pro to, aby se člověk stal lékařem. Vyplynulo z toho, že to obnáší nejen studium na 
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vysoké škole, ale i následné získání atestace (což je zakotveno v legislativě ČR). Ta 

zplnomocní lékaře k samostatnému výkonu tohoto povolání (v rámci zvolené specializace)

a trvá dle oboru kolem pěti let. Zároveň je neoddělitelnou součástí lékařovy práce se stále 

dále vzdělávat, protože medicína se hodně vyvíjí. Podle Vaškových slov se už v průběhu

univerzity měnily některé postupy. Poznal to při zkouškách – kdy se správné odpovědi na 

stejné otázky proměnily během cca tří let.

Poslední měsíce Vaškova studia byly dle něj I Nepodařilo se mu složit zkoušku 

z chirurgie („vzájemně si „nerozuměli“ se zkoušejícím“). Další příležitost, při které by bylo 

možné tento fakt napravit, měl až v těsné časové blízkosti poslední státní zkoušky z 

pediatrie. Vašek se popsal jako člověk, který má rád ve svém týdenním plánu sportovní 

aktivity. Také dbá na to, aby jeho jídelníček byl vyvážený a neobsahoval mnoho 

nezdravých potravin. Avšak v týdnech před těmito dvěma náročnými zkouškami šly jeho

zásady stranou a on trávil většinu času učením a nevěnoval se ani sportu, ani zdravému 

stravování. Hovořil o tomto období jako o přechodném a neviděl ho z hlediska zdraví jako 

příznivé.

Když jsem se zeptala, jaký je jeho celkový zdravotní stav, říkal, že je zdravý. 

Mluvil o tom, že si dává pozor na dědičnou zátěž pro některé choroby a právě uplynulé 

náročné týdny bral jako zásah do zdravé životosprávy, kterou však už s koncem 

intenzivního učebního období zase začal napravovat. Právě v období zkoušek zažíval 

Vašek, tak jako většina dalších informátorů, největší stres. Když jsem se zeptala, jestli 

v průběhu studia nastaly nějaké krizové okamžiky, pověděl mi Vašek, že na medicínu se 

rozhodl jít a byl odhodlán ji dokončit. Pouze před zkouškami zažíval pocity zoufalství, 

když nestíhal plnit svůj učební plán. Právě tyto momenty pro něj byly svízelné, avšak ne 

nepřekonatelné.

Vašek šel studovat lékařství především kvůli tomu, že ho na gymnáziu bavila 

biologie, chemie a fyzika (tři předměty, které jsou pro vstup na medicínu stěžejní). 

Nepovažoval se za lidumila a člověka, který chce primárně pomáhat lidem. „Dělám to 

kvůli sobě.“ Chtěl dělat tuto práci (se kterou si nespojuje vysokou míru prestiže, jak tomu 

bývalo v minulosti), protože ho bude naplňovat uspokojením řešení případů pacientů – ne 

kvůli nim samotným, ale protože pro to měl podle sebe předpoklady. Uměl analyticky 

myslet a rád si vyhledával nové informace související s jeho oborem. Podle následujícího 

vtipu, který mi Vašek tlumočil, by byl tím, kdo bude preferovat čepici: „Jak se pozná 

chirurg a internista v zimě?  Internista nosí čepici, aby mu nenastydl mozek a chirurg 

rukavice, aby mu nenastydly ruce.“



52

O svojí budoucí specializaci nebyl stoprocentně rozhodnutý. Nelákala ho však

manuální práce, proto směřoval k některému z interních oborů (na rozhodování má ještě 

počáteční léta v praxi). Nakonec získal práci v nemocnici na interním oddělení s možností 

další užší specializace. Velice zásadní pro něj při rozhodování bylo, zda do daného 

zdravotnického zařízení přijali i jeho přítelkyni. Vzali je oba do jedné nemocnice a to pro 

něj byl plus. Roli však hrála i výše platu a pro něj příjemný kolektiv, se kterým měl 

krátkou zkušenost při jedné z letních praxí právě na tomto pracovišti.

Když jsem se zeptala na očekávání od nástupu do zaměstnání, Vašek shrnul svoje 

pocity: „V praxi budu taková, nabitá knihovna, která toho prakticky toho moc neumí… 

Jsem nabušenej vědomostma, ale bude tam taková praktická bezmoc.“ S tím souvisí i 

očekávaná pozice, na kterou se dle svých slov netěší. Ocitne se opět v roli toho, který neví

a musí se učit. To se prý bude projevovat tak, že na něj budou sestry „machrovat.“ Ty 

budou v praxi déle, proto toho budou prakticky vědět více. Na sestry si zase „dovolují“ 

lékaři. Existuje zde tedy mocenská hierarchie mezi personálem a Vašek už by nejraději byl 

na vyšší pozici. 

Když se řekne lékař, vybaví se Vaškovi (a dalším účastníkům výzkumu) bílý plášť 

– ačkoli tento klasický atribut lékaře může být dnes nahrazován bílým oblečením. Hlavní 

náplní lékařské práce je prý léčit lidi. „Popovídat si s pacientem a zlepšit mu náladu“ je 

podle Vaška sice pozitivní, avšak vedlejší. Navíc na to nebývá čas. Dobrý lékař je podle 

Vaška primárně ten, kdo umí udělat správnou diagnózu, na jejímž základě nasadí léčbu, 

orientuje se v možných vedlejších účincích atd. Toto stanovisko dále upřesnil tím, že tak se 

pozná dobrý lékař z odborného hlediska. Z pohledu pacienta by dle Vaška měl lékař 

především umět jednat s lidmi. 

V této souvislosti je zajímavé analyzovat, co Vašek říkal o meznících ve studiu těla.

Na počátku uvedl moment, když viděl mrtvého člověka. Kontakt s tělem v takovém stavu 

začíná při studiu anatomie a studenti nejprve pracují pouze s částmi těl, které jsou 

dlouhodobě konzervovány ve speciálních roztocích. „Bylo to strašně zvláštní…“ Následují 

pitvy, kdy už leží na stole celé tělo. Tak se tato interakce proměňuje až do pitev v rámci 

předmětu patologie, popř. soudní lékařství, kde se studenti setkají s čerstvě zemřelými.

Vývoj kontaktu s mrtvým tělem je postupný. Stejně jako přístup mediků k němu:

„…člověk si to spojuje sám se sebou, anebo s tim co ten člověk dělal, jakože, že se 

hejbal, že sám myslel a tak a teď najednou je tady leží a je to jako věc, že jenom ta 

schránka, což, prostě je pravda, no tak to bylo taky zajímavý, tak, to sem si jako hodně 

řikal no ale pak postupně jako to taky vymizelo jo že už se k tomu přistupovalo jako k tomu 
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že tam je ňáká práce, sem se díval jak sou ty orgány změněný a tak…jako postupně se 

z toho stává rutina.“ Výše uvedený citát z výpovědi Vaška je ilustrací práce s vlastními 

pocity. Ačkoli je v osnovách lékařských fakult výuka psychologie, informátoři mi 

sdělovali, že práci sami se sebou a vlastní psychikou se oficiálně nikdy neučili. Jedná se 

tedy o proces, který je součástí takzvaného „skrytého kurikula“. S tímto pojmem přicházejí 

Smith a Kleinman (1989) ve své studii o zvládání emocí při studiu medicíny.

Lékaři se již na univerzitě snaží získat tzv. afektivní neutralitu24 (ibid.). Běžnou 

součástí jejich práce je totiž vstupování do intimních zón druhých lidí, což by bylo v jiném 

kontextu spojeno se silnými emocemi (Beagan 2001). Na lékařských fakultách se studenti 

nejdříve setkají s mrtvým tělem, osvojí si určitý způsob zvládání svých pocitů a až později 

se dostávají do kontaktu s živým pacientem.

Toto zvláštní ideálně neutrální emocionální rozpoložení je pro každého z mediků 

individuálně obtížně ne/dosažitelným cílem. Ačkoli mi Vašek říkal, že se nikdy neštítil 

krve či mu nevadilo dotýkat se cizích lidí, existovaly činnosti, které mu nebyly příjemné. 

Odpor překonával např. při vyšetřování pacienta, kterému páchlo z úst. Další záležitosti 

vzbuzující podobnou reakci a které by mu případně mohly připadat nepříjemné, 

okomentoval tak, že je budou dělat zdravotní sestry. „To my dělat nebudem.“

Prasklá céva při jedné z prvních operací, které přihlížel, pro něj byla událostí spíše 

fascinující: „To bylo zajímavý, něco uplně novýho.“ Měl možnost si povšimnout i toho, jak 

se v krizové situaci chovali operující lékaři – vzali celou věc s humorem a v klidu ji 

vyřešili. Obava je neoddělitelným pocitem při výkonu lékařské profese. Při každém 

klinickém zásahu, který Vašek vykonával poprvé sám, cítil nervozitu a strach. Podobně 

silný strach a nejistotu však zažíval před důležitými zkouškami. Stres ze zkoušek předchází 

stresu v praxi. Jejich intenzita je podle Vaškovy výpovědi srovnatelná. Ovšem zároveň 

s tím, jak se krizové situace opakují, budují si medici i rezistenci a učí se situace (během 

toho, když jim jsou opakovaně vystavováni) zvládat.

Způsoby, jak zvládat sám sebe v roli lékaře, jsou různé. V postoji Vaška je cítit 

ztotožnění s tím, že hlavní náplní jeho práce bude léčit lidi pomocí svých dispozic, k nimž 

řadí svůj intelekt a znalosti, které si osvojil při studiu. Z jeho výpovědí vyplývá, že stávat 

se lékařem (v jeho případě internistou) znamená zvládnout studium, správně chápat 

procesy v lidském těle, rozumět problémům technického charakteru a vědět, jakou léčbu 

nasadit. Znalosti a patřičné schopnosti samostatně uplatněné v praxi jsou pak tím, čím se 

                                               
24 Pojem zavedl Parsons
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Vašek zařadí mezi lékaře. Jedna z věcí, které tento informátor uvedl o své budoucí práci je, 

že se „netěší na některé pacienty.“ Je zde tedy možné hovořit o jistém distanci od lidí, 

ovšem v tomto bodě bych Vaškův případ uzavřela, aniž bych činila posuzující závěry 

o tomto zjištění – důvody vyplynou i z následujících případů.

6.2 Filip – jak v medicíně „hrát“ ve prospěch pacienta

„Internista všechno ví a nic nemůže. Chirurg ten může všechno, ale nic neví 

a patolog ten všechno ví, všechno může, ale už je pozdě.“ Když Filip přemýšlel o volbě 

specializace, lákala ho během studia chirurgie. Šlo podle něj o práci rukama, o zákroky, jež 

jsou jasné, zřejmé a mohou výrazně a přímo pomoci pacientovi. Zároveň se chirurgové 

často (alespoň to vyplývá z výpovědí ostatních informátorů) spojují s určitým (spíše 

negativním) osobnostním charakterem. Mladí účastníci výzkumu mi často říkali 

o kategorizaci jednotlivých specializací a hovořili o ostrém kontrastu mezi chirurgy 

a internisty a o jisté rivalitě mezi těmito dvěma skupinami. Tato vzájemná averze mezi 

potenciálními kolegy uváděla Filipa v rozpaky.

Při posledním kontaktu mi tento informátor sdělil, že nastupuje do nemocnice na 

oddělení ARO. Primář ho prý přijal především proto, že je muž. Svoje původní směřování 

k chirurgii tedy Filip přehodnotil. Neshledal svoje schopnosti a předpoklady vhodnými pro 

tuto práci postavenou na manuální zručnosti a rychlém rozhodování. Svojí volbu

konzultoval s okolím (např. se strýcem lékařem apod.). Ačkoli byl schopný vidět chirurgy 

i jinak než skrz brýle stereotypů (a hovořil o zkušenostech z praxe, kdy v týmu lékařů dané 

specializace byli lidé rozdílní, jako v kterékoli jiné skupině), nakonec si vybral jiné místo. 

Svůj nástup do zaměstnání oddálil tím, že si odložil poslední státní zkoušku a ještě 

před jejím absolvováním cestoval. I v jeho případě zkoušky výrazně zasahovaly do jeho 

každodenního života a ovlivňovaly jeho volbu v nakládání s časem. Filip mi popisoval, jak 

během přípravy na jednu ze státních zkoušek zároveň trénoval na běžecký závod a jak 

spojoval rutinu učení s rutinou pohybovou. Sport je součástí Filipova životního stylu, 

v jehož rámci dbá i na svou stravu. Překvapivě se prý na medicíně naučil kouřit, ale není 

kuřákem pravidelným, spíše příležitostným. Za důležité považuje v rámci starosti o zdraví 

i péči o jeho kvalitu předem – zmínil to ve vztahu k pacientům.

Jeho výpovědi o pacientech a o tom, jak by měl fungovat jeho vzájemný vztah 

s lékařem, jsou zajímavou ukázkou toho, jak věda (konkrétně medicína) mobilizuje 

jednotlivé aktéry (pacienty, lékaře, přístroje) tak, jak o tom hovoří Callon (1986). Filip mi 
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povídal, jak ho rozčilovala nezodpovědnost pacienta s kardiostimulátorem. Při vyšetření se 

ukázalo, že u něj došlo k arytmii, která by bez voperovaného přístroje mohla znamenat 

ohrožení pacientova života. Lékař se ptal, kdy k tomu došlo, a muž se svěřil, že odhazoval 

sníh. „On si absolutně neuvědomoval, jak je nemocnej a jaký vlastně štěstí má, když to 

trošku taky přeženu, že má ten kardiostimulátor.“ Filipa takový přístup překvapoval 

a zároveň ho rozčilovala „neposlušnost“ dotyčného člověka.

Důvěra by dle mladého lékaře měla být v centru interakce mezi lékařem a 

pacientem. „Pacient bude lékaři věřit, že pro něj udělá to nejlepší, co je v jeho silách a 

zároveň lékař by měl důvěřovat pacientovi, že:..e: bude třeba dodržovat ty doporučení…co 

mu poví, bude brát léky třeba…“ Dále uvedl, že by měla fungovat i vzájemná úcta. Lékař 

je totiž nejen ten, který pomáhá, ale ten, kdo je zdravý a tím získává vyšší pozici. Tu by 

pacient neměl pocítit, pokud nedá popud k tomu, aby lékař udělal „bububu.“ Není totiž 

„jednoduchý lidi přesvědčovat o tom, co by mohli dělat pro svoje zdraví…“ Pacient je

člověk, který je nemocný, přijde za lékařem a potřebuje jeho péči a pomoc.

Z příběhu pacienta s kardiostimulátorem se odráželo Filipovo uvažování o tom, jak 

správně a efektivně působit na lidi, kteří přijdou za lékařem s nějakým zdravotním 

problémem. Jednak byl výrazným prvkem v ději stimulátor a jednak vyjednávání moci nad 

fungováním srdce konkrétní osoby. Z Filipova stanoviska vyplynulo, že vyrovnanost 

vztahu mezi zmiňovanými dvěma lidskými aktéry má sloužit k tomu, aby pacient poslechl, 

co mu lékař říká (protože je tak činěno v jeho zájmu). V lékařově moci nad pacientem je 

tedy obsažena i vůle (založená na správné motivaci) pacienta se mu podřídit.

Zajímavé světlo vrhl způsob, jakým Filip koncipuje vztah mezi lékařem 

a pacientem, na moje úvahy o vztahu mezi výzkumnicí a informátorem. Když Callon 

(1986) popisuje, jak vědci zainteresovali jednotlivé účastníky řešení problému 

nedostatečných výnosů hřebenatek v jednom francouzském zálivu, ukazuje, jak se 

mobilizují mocenské struktury. I v případě tohoto informátora jde v medicínském prostředí 

o to, aby si pacienti uvědomili (na základě toho, co říkají zmocněnci vědy – lékaři), co je 

v jejich zájmu. Musí to být ale učiněno tak, aby i sám pacient věděl, že se jedná o jeho 

blaho a že pro něj z toho plynou výhody. Pak může dojít k realizaci diagnózy, léčby atd. 

(tedy toho, co se v medicíně děje). V tom, že lékař musí nacházet vhodný způsob, jak 

jednat s pacientem, je tedy i kus moci onoho nemocného.

Já v tomto výzkumu tvrdím, že je důležité zabývat se tématem stávání se lékařem 

a přesvědčuji o tom i samotné aktéry. Ti by se lékaři stávali, aniž bych o tom psala, moje 

intervence spočívala v tom, že o tomto procesu podaly výpověď, která bude zveřejněna. 
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Požadovala jsem po nich, aby se se mnou setkávali k rozhovorům. Mobilizovala jsem při 

tom řadu jednotlivostí – od nahrávacího zařízení přes horké nápoje (často obsahující 

kofein) a mobilní telefon po židle u stolu, u kterého jsme společně usedali. A bez toho, aby 

informátoři sami chtěli, bych nikdy výzkum neučinila. Jejich účast je zároveň ale více 

méně dobrovolná a pacienti se nemocnými ve většině případů stávají nezávisle na své vůli.

Bez pacientů by také nebylo lékařů. V případě nemocných však vstupuje do hry 

tělesnost, špatné tělesné funkce a mechanismy v organismu, případně nějaká bakterie či 

virus, které se přičiní k tomu, že dotyčný člověk vyhledá někoho, koho zmocní, aby mu 

pomohl. Moc, která se zde generuje, tedy není jednostrannou záležitostí, ale vzájemným 

procesem.

6.3 David – jak nalézat jistotu

Další z informátorů, který během výzkumu prožil svůj první rok s titulem MUDr. 

v rámci nemocniční praxe, pracuje jako neurolog. Během prvních měsíců zažíval 

seznamování se s místem výkonu práce, na kterou se připravoval v průběhu předchozího 

studia. Stal se také jedním z lékařů, kteří se na konci roku 2010 připojili podpisem 

výpovědi k protestní akci „Děkujeme, odcházíme“ pořádané lékařskými odbory za účelem 

vymožení si změn ve zdravotnictví. Navzdory tomu, že pro něj tento akt znamenal riziko 

ztráty zaměstnání. Zároveň by se také zadlužil zřizovateli nemocnice. Za dobré studijní 

výsledky byl totiž oceňován stipendiem, které bylo podmíněno pracovním úvazkem na 

určitou dobu právě v instituci, která mu peníze poskytovala. Za svůj odchod by tedy 

zaplatil – doslova. 

Na jedné straně cítil potřebu projevit aktivitu směřující ke zlepšení svých 

pracovních i platových podmínek. Na straně druhé však považoval svůj dosavadní příjem 

za nezbytný pro vlastní soběstačnost, čili to pro něj znamenalo riziko. Náhradním plánem 

v případě neústupnosti státních představitelů, kterým byla tato nátlaková akce adresována, 

byl odchod do zahraničí, s čímž se pro Davida pojila nutnost dobře si osvojit cizí jazyk. 

Podle svých slov by se ho musel „nadrtit.“ Život mimo zemi původu nepovažoval za 

problém 

a počítal s celkem hladkou adaptací. Nicméně ke scénáři odchodu z republiky vůbec 

nedošlo. V rámci celé akce odborových svazů lékařů došlo k dosažení určitých výdobytků 

a výpovědi byly staženy. Pocity nejistoty z možné ztráty zaměstnání byly zažehnány 

a odpadla i nutnost učit se narychlo cizímu jazyku.
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Na svém oddělení – neurologii v nemocnici tedy David zůstal. Podle toho, co říkal 

v posledním rozhovoru, prozatím. Při prvních dvou setkáních mi sděloval, proč se pro 

tento obor vlastně rozhodl. Na této specializaci ho lákala komplexnost uvažování, které je 

nutné zapojit při řešení problémů neurologických pacientů. Podle jeho slov „mu to šlo“: 

„Někde ve čtvrťáku byla neurologie, no a tam se mi to líbilo prostě. Já nevim. Jako líbilo 

se mi, to asi jako jak je to, že problém máš tady [ukazuje na hlavu] ale projevuje se to na 

rukou nebo v nohou prostě nebo někde jinde. Je to takový jako trošku záhadný, a taky: sem 

si všim jako že, že mi to de. Jakoby, že mi to de přemejšlet v tom jakoby líp než vostatnim 

tak sem řikal tak asi, sem, to jako je asi můj vobor no. Tak sem, u toho ňák jako zůstal. 

Tam už sem si jako řek tak budu dělat neurologii, tak jí dělám.“

Po příchodu do nemocnice začal konfrontovat svoje představy s praxí práce 

v nemocnici. Když jsem se zeptala, co je hlavní náplní práce lékaře, uvedl, že pořizování 

zápisu. Vyšetření by netrvalo u některých nezávažných případů tak dlouho, kdyby nebylo 

nutné z forenzních důvodů zapisovat relevantní informace týkající se pacienta do počítače. 

David jako nepříjemnost související s jeho zaměstnáním uvedl i obtížnost komunikace 

s pacienty – konflikty a nutnost „zakamuflovat“, že v daný okamžik si nemusí být 

stoprocentně jistý: „Nejsem, nejsem vševěd ani super zkušenej doktor. Ale, ten člověk se

musí cejtit bezpečně a nemůže mít z tebe pocit že jako, nevíš prostě...“

Neuspokojivé byly pro Davida také léčebné možnosti, které má na svém oddělení. 

Říkal, že oproti chirurgovi (který „to prostě vyřízne a je spokojenej, vidí výsledky a má 

radost, pacient má radost“) má jako neurolog menší šanci, že někoho vyléčí. Podle svých 

slov může spíše zmírňovat projevy onemocnění spadajících do jeho odbornosti: „jakoby na 

neurologii fakt můžu dělat jenom ty vyšetření no. A pak, a pak říct no:, je to rozbitý :-)..já 

sem, jo: já vyloženě jo: jako, je to rozbitý počkejte vono se vám to vopraví anebo, je to 

rozbitý, dáme vám prášek vono se to snad vopraví, anebo je to rozbitý, už se to nevopraví 

:-) Ale, ale aspoň víme vod čeho to je tak už to nemusíme řešit…“

Po téměř roce v praxi neurologa mi při posledním rozhovoru David sdělil, že vše je 

v zajetých kolejích a těší se na dovolenou. Zároveň se však svěřil, že zvažuje přechod na 

jiné oddělení. A jedním z důvodů, o kterém hovořil, bylo hledání jistoty (která se pro něj 

jeví jako důležitá už ve výše uvedených výpovědích). Ta se v rozhovorech objevovala jako 

důležité téma i u dalších mladých lékařů (i mediků). David uvedl příklad události 

z poslední doby: „…sem měl zrovna takovej prostě..těžkej, případ, jako že sem, kolem toho 

lítal, nevěděl sem prostě, takže, protože ze začátku nikdy nevíš prostě, musíš prostě udělat 

ňákou diagnózu rychlou, pak, prostě začít prostě s ňákou léčbou prostě..a, a, to jako pani v 
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bezvědomí[…] Nevíš ani nevíš ani jestli je teda ochrnutá jak jaká je příčina prostě[…]je to 

takový nepříjemný prostě todlecto řešit, jo, prostě ta nejistota, takovej ten, stres nátlak 

no.“

Pravděpodobnost situací jako je tato je při výkonu služby velká. Co se děje 

s pacientem, nemusí být snadné odhalit, ať se jedná o poruchu funkce kteréhokoli jiného 

orgánu, než je mozek. K tomu, aby lékař poznal, co se děje, užije různé přístroje (CT, 

rentgen atd.). Zároveň existují technické prostředky jak pacientovu situaci vyřešit. Těch na 

neurologii podle Davida mnoho neexistuje – na rozdíl od anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení: „No a na áru tam, to už zase to no..tam seš nejmocnější..prostě...když, když 

nedejchá tak mu dáš rouru prostě, pustíš mu dech a dejcháš za něj, a nemusíš se ničeho bát 

jako. Nebo prostě..když sem tam měl tu pani prostě a přišla mi tam áristka prostě a dala jí 

rouru prostě, začala, a pustila jí do toho kyslík, a viděl sem že tam u toho stojí že když ta 

pani přestane dejchat tak vona za ní bude dejchat že se nemusim ničeho bát tak, sem se tak 

jako sklidnil.“

Tento informátor se podle svých slov cítí s „áristou“ v bezpečí, protože zajistí, aby 

člověk žil nebo se o to alespoň snaží. Co ho činí tak zásadně „mocným“ jsou medicínské 

resuscitační prostředky: léky, defibrilátory apod. Na rozdíl od neurologie, kde je časté 

bádání a domnívání se, na oddělení ARO je vše jasnější: „[árista] lidi který má prostě na 

svym lůžku má na monitoru. Takže vidí prostě: bouchá prostě, dejchá, má kyslíku dost, jo, 

prostě všude má samý, senzory, e, tam je asi hrozná jako jistota prostě v tom áru. To je 

hrozně prostě jedno, matematický, jasný, neřeší žádný prostě nejasnosti jo.“

Davida při studiu zajímala neurologie. Vnímal se jako schopný přemýšlet 

v souvislostech. Hledat řešení zdravotních problémů spojených s nervovou soustavou 

hlavně prostřednictvím svého úsudku uměl, ale v praxi objevil jako mnohem účinnější 

obory, které jsou technicky lépe vybavené (a řeší jiný druh poruch tělesných funkcí). Dále 

mu podle něj chyběla práce rukama a vykonávání takových zákroků, které by měly 

evidentní výsledky. Kromě oddělení ARO zvažoval ještě radiologii. Zde by uplatnil své 

analytické myšlení, měl by technické prostředky, jak některým pacientům pomoci a 

zároveň by nebyl přímo zodpovědný za léčbu (tak jako ošetřující lékař) – jeho funkce by 

byla spíše poradní, což by mu vyhovovalo.

Tento informátor dává důraz na technologie jako efektivní složku léčení pacientů. 

Je patrné, jak se v souvislosti s tím proměňuje charakter práce lékaře a tudíž i předpoklady 

pro to, aby mohl toto zaměstnání vykonávat. Velice výmluvný je v souvislosti s tímto 
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trendem ve zdravotnictví, Davidův následující komentář: „Ale je fakt že, já sem nad tim 

teďka přemejšlel jako. Jak, jak se to jako mění....jak je to už vlastně, s..víc..než, 

POVOLÁNÍ..tak, zaměstnání..práce jakoby, SLUŽBA. Běž, prostě běžná..už to neni něco 

víc už je to prostě, už je to: ŘEMESLO. Něco takovýho. Se to naučíš a pak to děláš..no a to 

že seš ten..ten doktor, známej.......tim jak jako se to, prů je to takovej průmysl jakoby by. Že 

to je jakoby, spousta přístrojů prostě, spousta spousta farmak, spousta..strašně to de 

dopředu..tak už, to tak ňák jakoby, funguje, na takový...že se to jakoby může naučit 

víceméně každej. Jo že k tomu nepotřebuješ ňákej uplně supr duši..no, a:, že to prostě 

funguje na, ňákym..na, vědeckejch poznatcích a, na na, ňákej, suchejch jakoby

postupech...“

Z výše uvedeného vyplývá, že není tolik důležité, kým je lékař a jak jedná 

s pacienty, ale jaké má prostředky pro to, aby je mohl vyléčit (samozřejmě v kontextu 

uvedených specializací, o kterých David hovořil). David chce léčit pacienty, ale zároveň 

musí vyvažovat nejistotu, která je s jeho prací spojená. Na první pohled by se zdálo, že 

místo, kde se vyskytují případy pacientů v akutním ohrožení života, a kam se chce David 

posunout, je mnohem nejistější než neurologie. David však vidí jistotu v tom, že lékař je 

schopen na takovém oddělení za pacienta např. „dýchat“ právě použitím respirátoru 

a dalších technických prostředků.

Studie Přechody snadné a nesnadné (Moser, Law 1998) pojednává o ženě, která je 

fyzicky postižená. Autoři však poukazují na to, že její ne/schopnost je úzce propojená 

s materiálním prostředím, kterým je obklopena. K tomu, aby mohla vykonat rozličné 

každodenní i méně rutinní záležitosti, potřebuje vozík a další technologie. I ty však 

selhávají, konfrontují-li se s „nevhodnou“ překážkou (např. vozík jí zprostředkovává 

pohyb – umožňuje jí tedy přechod snadný, avšak pokud není u vlaku přistaven zvedák, 

cestování pro ni není snadné). Je tedy vidět, jak heterogenní může být subjektivita jednoho 

člověka (kolik rozličných materiálních objektů se na ní podílí).

V Davidově případě je jeho ne/schopnost léčit také podmíněna řadou ne-lidských 

aktérů. Jako neurolog často užívá kladívko. Ovšem jindy si potřebuje k diagnóze dopomoci 

užitím zobrazovacích přístrojů. Jeho schopnosti diagnostikovat jsou cenné, avšak málo 

účinné pro léčbu (tak jak vyplývá z jeho výpovědí). Jistěji by se David cítil na mnohem 

techničtějším oddělení (ale i zde by uplatňoval své intelektuální schopnosti). Protože 

vnímá důležitost technologií nejen pro zájmy pacienta, ale i pro svoji způsobilost jako 

lékaře, mohl by být vnímán jako kyborg. Je člověkem, který je v různých kontextech 
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součástí mnoha materiálních seskupení.  Svědčí o tom i jeho vlastní zdravotní stav. Jak mi 

řekl, má bolestivé onemocnění kloubů.

To je pro něj také jedním z důvodů, proč není chirurgem – jehož práci považuje 

také za účinnou v léčbě. Bylo by pro něj velice náročné zvládat operace, které trvají 

dlouho, kvůli bolesti a snížené pohyblivosti. Ačkoli má v současnosti své onemocnění pod 

kontrolou – díky nejúčinnějším lékům, které jsou k dispozici, není jasné, jaký bude vývoj. 

Nakonec jsou to tedy nejen jeho intelektové schopnosti, ale i jeho páteř a klouby, co 

určuje, jakým lékařem se David nakonec stane. Jeho ne/nalézání jistoty v rámci medicíny 

je těsně svázáno s technologiemi.

6.4 Klára – jak se stát psychiatričkou

Klára při našem prvním rozhovoru čerstvě pracovala na interním oddělení krajské 

nemocnice. Zažívala zde intenzivní vstup do praxe, při kterém si uvědomovala velkou 

náročnost výkonu své profese. Tato informátorka byla vždy všestranná a ve škole (na 

gymnáziu i na medicíně) měla vynikající výsledky. Popsala se jako soutěživá (nejvíce 

sama se sebou), a proto ji bavilo překonávat se v učení na náročné předměty na univerzitě 

(např. anatomie). Dále o sobě v nadsázce prohlásila: „sem na sebe náročná, špatně si 

odpouštim a hodně prožívám svoje chyby, podle mě sem si vybrala uplně blbý 

zaměstnání.“

Už od střední školy se zajímala o psychologii a původně zvažovala studium tohoto 

oboru. Na vysoké škole ji lákala psychiatrie, ale přesto nastoupila do prvního zaměstnání 

na interní oddělení v nemocnici. Popisovala mi některé náročné momenty z tohoto místa 

a často hovořila o lidech, kteří přicházejí na urgentní příjmy s banálními zdravotními 

potížemi. Velice ji rozčarovávalo, když musela řešit situace jako s pacientem, který si dal 

k snídani čočku s cibulí a přišel na ambulanci s bolestí břicha. Největší zátěž je při práci s 

takovými typy pacientů v tom, že jejich vyšetření je spojené s administrativou a ubírá čas 

na jiné, vážnější případy. Zároveň se však ve škole naučila myslet na nejhorší (více než na 

nejčastější) možnost, čili se musí pečlivě věnovat každému člověku, který přijde.

Velká odpovědnost, kterou Klára vnímala při výkonu svého zaměstnání, je 

neoddělitelnou součástí lékařovy práce. „Deš do práce, oblíkneš si na sebe ty hadry 

a zároveň tu zodpovědnost.“ Zároveň jsou zde často i další stresové faktory jako časový 

tlak, konflikty s ostatními lékaři, nespolupracující pacienti a spánkový deficit. Na ten si 

Klára prý zvykla při učení se na zkoušky – vybudovala si totiž systém, který byl postavený 
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na práci zejména s krátkodobou pamětí. Na zkoušky se učila ne tak dlouho jako ostatní, ale 

zato do poslední chvíle. Byla schopná den před zkouškou strávit celou noc učením, vyspat 

se půl hodiny a za svůj výkon od zkoušejícího dostat jedničku.

Svou „neschopnost“ dělat věci napůl si zachovává i na pozici lékařky. Proto často 

zůstává v práci přesčas. Po studiu mají mladí lékaři poněkud odlišný režim, zaučují se 

a absolvují stáže na různých místech (Klára mi vyprávěla např. o svých zkušenostech 

z urgentního příjmu). Proto si mohou dovolit věnovat se pacientům jiným způsobem, než 

když by práci vykonávali jako samostatní lékaři – Klára říkala, že dělá vlastně nadbytečné 

úkony a může se s pacienty více zabývat, protože má více času.

Myslet na nejhorší Kláru motivuje k pečlivému posuzování situace pacienta a volbu 

vhodných vyšetření, užití laboratorních testů, či užití zobrazovacích přístrojů a měření 

tělesných funkcí pomocí dalších technologií. Zároveň si uvědomuje, že chyba je součástí 

reality. Ačkoli se snaží dělat vše podle nejlepšího svědomí, trápí ji možnost, že by 

pochybila. S tím se pojí i to, že sama v sobě bojovala s tím, jak se vyrovnat s takovou 

situací permanentní nejistoty. Víra je tím, co podle ní je efektivní způsob, jak si nenechat 

takovýmto tlakem poničit zdravou mysl. Spolehnutí se na to, že když dělá věci s nejlepším 

vědomím i svědomím, je pro ni prostředek, jak dospět k uvolnění od neustálého strachu.

Klára si také všímá toho, jak se s náročným nemocničním prostředím vyrovnávají 

její kolegové a překvapovalo ji, po jak krátké době „zchladli“ a stali se nezúčastněnými 

profesionály. Mladá informátorka si je vědoma, jak na ni působí těžký denní režim složený 

z práce a starostí, které si „nosí domů“. Zároveň pro sebe nevidí jako východisko stav, kdy 

ztratí zájem o pacienta jako o člověka, protože právě v kvalitě mezilidského jednání vidí 

velký vliv léčebného účinku lékaře. „A pořád eště si myslim že dobrej doktor má i prostě 

tu osobnost i ten přístup a to že to jako vůbec není v o tom jako co ví a co umí ale i jakým 

způsobem to dělá a proč to dělá taky a to všechno.“

Komunikaci s pacientem tedy vnímá jako podstatnou součást své práce lékařky. 

Všimla si toho, že ačkoli si sama nemusí být jistá, nesmí dát nic najevo. „Ty nemůžeš tomu 

pacientovi říct, že nevíš. To prostě nejde. To jako, tim bych si zničila těch prostě 40% 

placeba který tam je, jenom z toho prostě že ty seš ten doktor. To mu nemůžeš udělat tomu 

pacientovi a sobě konec konců taky ne, protože to tvý placebo by taky bylo v háji.“ Tento 

poznatek koresponduje s tím, co ve své studii na lékařských fakultách zjistila Beagan

(2001). Důležitou schopnost, kterou si studenti musí pro práci lékaře osvojit, je umět jednat 

a vystupovat jistě, přestože zažívají neustálou nejistotu.
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Klára měla už při studiu citlivý a empatický přístup k člověku – při anatomii se 

jednalo hlavně o tělo. Podle svých slov pro ni bylo zvláštní absolvovat pitvy. První, co 

bylo nutné překonávat, byl zápach, který by sám o sobě asi nebyl tak hrozný, „kdyby 

člověk nevěděl, z čeho je.“ Ovšem, jelikož je čich nejpřizpůsobivější smysl, dalo se na odér 

podle této informátorky zvyknout. Dalším významným momentem bylo, když měla Klára

poprvé říznout ostrým předmětem do lidské tkáně (po výchově, která v zacházení s ostrými 

nástroji vybudovala obzvláštní obezřetnost, aby nedošlo k poranění.). Ale i to Klára 

nakonec zvládla. Z historky, kterou mi vyprávěla o jedné své spolužačce, vyplývala její 

úcta k mrtvému tělu a citlivost na to, jak s ním byl zacházeno (spolužačka prováděla řezy 

na jiná místa na těle, než bylo za úkol). Operace - následující  úroveň kontaktu s pacientem 

(resp. jeho tělem) - byly pro ni nepříjemné v tom, že často nebylo nic vidět a také zvláštní 

prostředí. Klára se cítila nesvá v místnosti bez oken, s nedostatkem kyslíku, molekulami 

anestetik v ovzduší atd. 

Mnohem lépe jí bylo při jednání s pacienty. I jí jsem položila otázku týkající se 

překonávání odporu či podobných negativních emocí při provádění lékařských úkonů. 

Klára o sobě prohlásila, že je „fekálně humorná“. Součástí její práce na interně totiž často 

bývala vyšetření zasahující do nejintimnějších partií osoby (např. prohlídka per rektum).

Odstup tedy získává pomocí nadsázky a humoru. Ani ošetřování lidí bez domova, kteří 

často nemají možnost věnovat se hygieně, takže na ambulanci se dostávají v dost 

znečištěném stavu, není výjimkou. „Já se s tim vyrovnávám docela dobře. Jako bych měla 

ty gumový rukavice přes celýho svýho člověka.“

Klára je tedy schopná překonat možný odpor či další nepříjemné pocity. Co jí vadí, 

je, že kdyby takové vyšetření musela absolvovat sama, raději by prý utekla. Ale ne kvůli 

tomu, že by ho vnímala pro sebe jako nějak poškozující či ponižující. Naopak by nesnesla 

pocit, že se jí někdo musí věnovat takovým způsobem. Bylo by jí prý líto dotyčného 

lékaře. V tomto jejím přístupu se projevuje velká empatie a schopnost zpracovávat svoje 

emoce. Klára si byla velice dobře vědomá i pozadí, se kterým přicházejí pacienti na 

ambulanci. Z emocí, které reflektovala u některých lidí, byla schopná vyčíst, z jakých 

podmínek člověk pochází a dělala si někdy starost o to, co se s daným člověkem bude dít, 

až opustí nemocnici.

Tato informátorka v době našeho posledního rozhovoru pracovala tři měsíce na 

psychiatrii. Rozhodla se pro změnu, i když to znamenalo znovu začínat od nuly a znovu 

být v pozici toho nezkušeného. Na druhou stranu jak sama říká, na interním oddělení často 

přicházela do kontaktu s lidmi, kterým fyzicky nebylo nic vážného, ale jelikož jejich 
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psychické rozpoložení nebylo v pořádku („byli vypsychlí“), pociťovali somatické potíže 

(bolest na hrudi, nevolnost, bolest hlavy a další příznaky, které se mohou krýt se závažnou 

tělesnou poruchou). Říkala, že na interně je vlastně spousta psychiatrických pacientů – ale 

zkontrolovat je a vyšetřit je pomocí medicínských technických zařízení je nutnost („pro 

jistotu“, k vyloučení právě somatických poruch).

Klára změnila své místo z řady důvodů. K rozhodnutí opustit internu ji vedlo podle 

ní především to, že nechtěla dále působit na místě, kde chyběli starší lékaři, od kterých by 

se mohla učit. Přechod právě na psychiatrii byl daný jejím zájmem o psychologii již od dob 

studií. Z jejího empatického přístupu k pacientům na interně vyplývá hlubší zájem o ně 

jako o osoby. Ačkoli jejím primárním úkolem není psychologická analýza pacientů ani 

terapeutická činnost, rozumět se těmto záležitostem Klára snaží. Protože byla na počátku 

opět v roli novice, měla i více času, a tak se opět věnovala pacientům více než je běžné.

Psychiatrie je spíše „ženský“ obor (častěji ho vykonávají ženy – Křížová 2006). 

Řadí se do skupiny specializací, kde je očekáván vysoký stupeň empatie, která je tradičně 

přisuzována ženám. Přesto netvrdím, že Klára je psychiatričkou, protože je žena. Nebo že 

její ženství ji předurčuje k tomu být touto specialistkou. Tato informátorka si pro svou 

všestrannost vybrala studium medicíny podle svých slov také proto, že „je tam ta biologie 

a zároveň je to i humanitní.“ Ačkoli v medicíně existují specializovaná odvětví, v jejichž 

rámci existují úzce zaměření odborníci, pacienti, kteří přicházejí, nemusejí být snadno 

zařaditelní. Klára si na interně všímala psychických rysů somatických onemocnění, se 

kterými tam lidé přicházeli. A jelikož jsou kategorie v rámci nemocnice definované, 

vybrala si tedy obor, ve kterém se věnuje „duším“ pacientů (pomocí léků a dalších 

postupů).

6.5 Petra – jak se stát lékařkou navzdory problémům s pacienty

Petra je jedna ze tří informátorů, se kterými jsem se seznámila krátce poté, co 

dokončili studium na lékařské fakultě a nastoupili do krajské nemocnice jako lékaři. 

Takováto pozice čerstvého absolventa je pozoruhodným přechodem od teorie k praxi. 

Probíhají zde důležité změny. Tito novici mají titul MUDr., ovšem stále nejsou zcela 

samostatnými a k úplnosti jejich vzdělání ještě chybí pětileté období do získání atestace. 

Petra pracuje na radiodiagnostickém oddělení a její cesta sem je zajímavým příkladem 

toho, jak může vypadat stávání se lékařkou.
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Na začátku její medicínské kariéry nestála ani tak cílevědomost získat prestižní 

a vysoce ceněné zaměstnání (jako tomu bylo u některých jiných informátorů). Maminka 

Petry pracuje jako zdravotní sestra na interním oddělení, takže jí zprostředkovávala svou 

zkušenost z velice náročného prostředí a v počátcích ji dokonce od rozhodnutí studovat na 

lékařské fakultě odrazovala: „No a máma furt jako že ne že to je pro ženskou hrozná 

votročina, peníze žádný viď a todlecto všechno, ale tak jako nakonec, jako řiká co mam

s tebou dělat tak sis to vybrala, tak jo.“ Jelikož však Petru bavila chemie a biologie 

a podle svých slov jí humanitní obory připadaly nelogické a nezajímavé, rozhodla se po 

gymnáziu dělat přijímací zkoušky na farmacii, biochemii a toxikologii. Na návrh svého 

otce, zda nechce zkusit medicínu, si nakonec podala přihlášku i na jednu z lékařských 

fakult. Zde po úspěšných přijímacích zkouškách začala studovat všeobecné lékařství.

Průběh jejích akademických let byl velice intenzivní a Petra je popisovala nejvíce 

v souvislosti s náročností zkoušek a s jakými těžkostmi je zvládala. Na otázku jejího 

vývoje během studia odpověděla právě sumou jednotlivých ročníků a zkoušek, které se jí 

dařily, případně nedařily plnit. Vysoké emocionální napětí při stresu před zkoušením byly 

často spojeny i s nepovzbuzujícími událostmi v jejím osobním životě. Zároveň si podle 

svých slov při neustálém sezení při učení zničila záda, podobně jako se zhoršila kvalita 

jejích vlasů.

Ve třetím ročníku poprvé zažila výraznější zájem o to, co se učí, protože jí 

připadalo, že konečně přichází řada na nemoci, na podstatu medicíny. Do té doby se 

jednalo spíše o správnou stavbu a správné funkce lidského těla, případně další technické 

předměty či výuku jazyků. V tomto ročníku absolvovala obory jako patologie, které podle 

ní byly o tom, jak dojde k tomu, že v těle vznikne nějaká nepravost. 

Během let se také formovala Petřina volba specializace. Jako jeden ze zlomových 

okamžiků uvedla tato informátorka sesterskou praxi na interně o prázdninách ve druhém 

ročníku. Svou osmihodinovou pracovní dobu trávila především přebalováním a krmením 

pacientů, převlékáním postelí a utíráním stolků. Zažila zde první kontakt se smrtí. Petra 

popisovala to, v jakém stavu přivezli pacienta na urgentní příjem a jak přímo před jejíma 

očima na následky komplikací svého těžkého onemocnění zemřel.

Podíl na volbě oboru měla podle Petry její matka: „A právě proto potom třeba, 

měla i vliv máma na to jakej obor jsem si vybírala protože jak sem tam za ní chodila často 

do nemocnice trávila sem tam s ní ten čas absolvovala sem i ty praxe, tak jako vopravdu 

sem se rozhodla že interní obor opravdu jako, ne.“ Nicméně i Petřiny vlastní zkušenosti ji 

vedly k rozhodnutí, že interní oddělení není nic pro ni. Ačkoli na počátku necítila nijakou 
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hlubší zainteresovanost pro medicínu, v průběhu studia si ji oblíbila: „Mě prostě hrozně 

chytlo to, jak to funguje prostě. A když se to pokazí tak proč a všechny ty mechanismy a jak 

to vypadá a takový. Ta léčba už mě nějak jako nebrala jo.“  Předchozí Petřiny zkušenosti 

můžeme brát jako pozadí pro charakter její současné práce.

Při našich setkáních mi tato informátorka sdělovala, v čem tkví jádro její činnosti. 

V době interview se zaučovala na jedné z pozic v rámci oddělení (další místa vystřídá 

časem). Zde náplň dne tvoří popisy rentgenových snímků částí těl pacientů, které zhotovují 

na jiném místě v nemocnici laboranti. Petřiným hlavním úkolem je dobře si prohlédnout 

a zhodnotit tyto obrázky a srozumitelně své poznatky formulovat tak, aby na jejich základě 

byl klinický lékař (tedy ten, který o toto vyšetření požádal a je hlavní ošetřující osobou) 

schopen činit další kroky v léčbě pacienta.

Petra v porovnání s ostatními již v zaměstnání pracujícími lékaři podle svých slov 

nezažívá takovou míru odpovědnosti a riziko. Přesto jí záleží na tom, aby něco nepřehlédla

a zároveň aby uměla správně rozpoznat jednotlivé patologie zobrazené na snímcích 

(případně na ultrazvuku atd.). Zvýšenou míru stresu v souvislosti s odpovědností 

pociťovala v době, kdy se rozhodla, že je připravená odesílat své závěry bez kontroly 

některého ze zkušenějších radiologů.

Tento dohled je nezbytností i právním pravidlem. Během studijních let Petra 

mnoho zkušeností se zobrazovacími metodami nezískala. Po nástupu do nemocnice ji tedy 

potkalo to, co většinu čerstvých absolventů. Nové učení se, čili opět pozice nezkušeného,

jako tomu bylo v počátcích studia. Seznamovala se nejen s praktickými a technickými 

záležitostmi týkajícími se její práce, ale i se svými kolegy a charakterem chodu nemocnice 

jako instituce. To, že neustálé vzdělávání patří k její práci, však bere jako samozřejmost 

a ochotu a motivaci rozvíjet svoje znalosti i schopnosti ve svém oboru považuje za 

charakteristiku dobrého lékaře.

Zeptala jsem se Petry, zda si už připadá jako lékařka. Ona sice říkala, že po 

poslední státnici jásala, že je doktor, ale výrazněji jí to prý nedošlo ani po promoci, 

dokonce ani při nástupu do práce – zde se totiž opět ocitla v nejnižší pozici, jako na 

počátku studia. Ve svém okolí sice slýchala narážky na to, že je lékařka, ale nevnímala, že 

má tuto pozici plně. 

Na otázku, kdy se člověk stane lékařem, není snadné odpovědět. Získání titulu 

MUDr. je toho součástí, avšak plný status a ztotožnění samotného aktéra souvisí s dalšími 

následnými zkušenostmi a získáváním patřičné pozice v rámci zdravotnického pracoviště. 

Jako lékařka však bývá Petra (i další informátoři) vnímána i mimo nemocnici. Často prý
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upozorňuje své známé, kteří ji žádají o radu ohledně dětí apod., že je sice lékař, ale 

radiolog. Takže jediné, co pro ně v otázkách zdraví může udělat je poradit, k jakému 

odborníkovi zajít, případně (pokud to bude patřičné) dohlédnout na pořízení snímků na 

svém oddělení.

Jaké jsou tedy důležité momenty v procesu stávání se lékařkou v Petřině případě a 

shodují se s tím, co mi pověděli ostatní informátoři? Na cestě k titulu MUDr. Petra 

absolvovala volbu vysoké školy a přijímací zkoušky. Prošla výukou řady předmětů 

preklinických i klinických a skládala z nich zkoušky. Zažila i praxi v nemocnici, práci 

s pacienty i administrativní a ošetřovatelskou činnost. Absolvovala také všechny státní 

závěrečné zkoušky a našla si pracovní pozici vyhovující jejím požadavkům.

V průběhu toho si osvojovala schopnosti a dovednosti spojené s lékařskou profesí 

a konfrontovala svoje vlastní předpoklady a dovednosti s tím, jaké existují v klinické praxi 

možnosti jejich uplatnění. Na základě mnoha nelibých zkušeností a emocí, které prožívala 

při kontaktu s pacienty, se rozhodla pro radiologii (i zde se však setkává s živými lidmi –

např. při vyšetření ultrazvukem). Baví ji zkoumat mechanismy, které vedou k patologiím. 

Zálibu má v odhalování těchto procesů. A zde vstupují na scénu další významní aktéři.

Jednak je to, co Petra prožila, otázkou přímé fyzické zkušenosti (emoce mají také 

fyzickou podstatu) sama se sebou a svými reakcemi. Na scénu tedy vstupuje tělesnost. 

A významnou roli hrají i technologie. Lékaři na radiodiagnostickém oddělení mohou 

pracovat s několika druhy zobrazovacích přístrojů a dokážou i technicky vyřešit některé 

zdravotní potíže, jedná se tedy o obor částečně léčebný. Předně zde ale dochází k analýzám 

za pomocí rentgenových snímků, ultrazvuků a počítačové tomografie (CT).

Existuje několik způsobů, jak je možné se na tyto přístroje dívat. V kontextu 

zdravotnického zařízení se jedná o technologie, které umožňují hlubší či detailnější pohled 

na struktury v lidském těle a takovýto vhled má sloužit k efektivnější pomoci pacientovi. 

Jejich role v případě Petry je nejen tato – ona sama prošla některými vyšetřeními za 

pomoci těchto zařízení (jak o sobě uvedla – považuje se za hypochondra). Zároveň díky 

nim může dělat to, co jí zajímá a baví na medicíně nejvíce. 

Jiná informátorka Ema vyzdvihovala dovednosti starších lékařů, kteří jsou schopni 

diagnostikovat bez užití technologických prostředků v takové míře, jako je zvykem 

v současnosti. Z tohoto pohledu vyplývá, že lékaři ztrácejí něco ze svých schopností, když 

užívají přístroje. Takto o technologizaci hovoří i účastníci výzkumu o stetoskopu, jehož 

ústup spojují s úpadkem lékařské profese (Rice 2010). Ovšem tato zařízení konkrétně Petře 

dovolují realizovat její schopnosti lékařky diagnostičky. Částečně je tím zmenšen její 
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přímý kontakt s pacienty, který je podle ní v mnohých případech problematický, ale 

zároveň k němu stále dochází – při vyšetření ultrazvukem se jedná o „přímý přenos“, takže 

dochází k přímé interakci mezi dvěma lidskými bytostmi a zobrazovacím zařízením 

zároveň.

V ANT jde o rozkrytí procesů, které vedou k tomu, že na konci je možné mluvit

o určitém objektu – například nemoci, či lékaři. Za každým jednotlivým fenoménem vězí 

síť vztahů (těch materiálních nevyjímaje) na sebe působících aktérů. Hovoříme-li tedy 

o medicíně v rámci ANT, je naším úkolem poodhalit mechanismy a procesy, které vedou 

k tomuto jednotnému označení. A pokud mluvíme o lékařích – co se skrývá za touto

nálepkou? V případě Petry by bez technologií, které zobrazují holému lidskému oku 

nepřístupná místa pod povrchem těla, nebylo ani oddělení radiologie a její práce za 

počítačem při popisování rentgenových snímků by neexistovala.

V prvním roce na nové pracovní pozici se Petra seznamovala s jednotlivými 

technikami zobrazování a v době našich rozhovorů vyzkoušela práci u počítače, kde 

analyzovala rentgenové snímky a zkusila i ultrazvuk a CT. Otázkou by zajisté bylo i to, 

jakým způsobem jsou užitečné tyto technologie pro pacienty – o které by mělo jít 

především. Já se ale zabývám lékaři, proto hovořím o roli, kterou hrají zobrazovací 

přístroje pro Petru.

Tyto technologie jsou součástí medicínské praxe v našich geografických 

podmínkách. Umožňují prodloužené vidění, umožňují pohled tam, kam lidské oko 

nedohlédne. Petře umožňuje jejich užití realizovat svou touhu být lékařem, zkoumat co se 

děje v lidském těle špatně (a přispět tím k diagnóze). Zároveň může být jen v omezeném 

kontaktu s pacienty, což je pro ni žádoucí. Ačkoli jiná informátorka Ema vyzdvihovala 

jako přednost, když lékař ovládá techniky vyšetření za použití pouze svých smyslů, pro 

Petru jsou přístroje a jejich produkty (zobrazení) tím, co jí umožňuje dělat práci, která jí 

baví. Proto je možné sledovat podobnou záležitost, o které hovoří Cussins (1996): 

technologie nejsou nutně nepřátelské a odcizující. Technologie člověku mohou mnohé

umožňovat.

Zeptala jsem se Petry také na to, jestli existuje nějaké pravidlo, podle kterého lékaři 

neléčí členy své rodiny. Ona mi popsala případ, kdy byla na zobrazovacím vyšetření její 

babička, která v minulosti prodělala vážné onemocnění. Petra si její snímky prý bedlivě 

prohlédla, ale k popisu je svěřila jednomu ze svých kolegů. Bála se toho, že by si něčeho 

nevšimla, právě proto, že se jedná o členku její rodiny. Říkala mi, že podle ní je lepší, když 

hodnocení udělá někdo jiný, protože jako příbuzný „…třeba něco nechceš vidět.“
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Důležité téma pro tuto studii byl vztah lékaře k jeho vlastnímu zdraví. Petra mi 

řekla, že „doktoři jsou strašný hypochondři…já sem měla všechny nemoci, který sem se 

učila.“ V takovém tvrzení nebyla mezi informátory výjimkou. Někteří další účastníci 

výzkumu mi sdělovali, že měli spolužáky, kteří se nechávali vyšetřovat od hlavy až k patě, 

právě v návaznosti na to, co bylo probíranou látkou ve škole. Petra se ve své práci také 

nechávala vyšetřovat, nechala si zobrazit některé části svého těla, aby si je jednak 

zkontrolovala a uvedla i to, že si takto s kolegy zkoušejí, jak používat dané přístroje.

6.6 Tomáš – jak skutečně pomáhat

Tomáš se ve svém budoucím zaměstnání nejvíce těší na moment, až mu pacient 

přinese květinu a poděkuje mu (např. za zachráněnou nohu). Jeho zájem o studium počal 

na střední škole, kde se podle svého vyprávění snažil dokázat vyučující biologie, že 

dosáhne na vynikající hodnocení. Tím, že se začal zarputile učit na zkoušení z tohoto 

předmětu, oblíbil si ho. Současně se jeho koníčkem stalo posilování, a proto se snažil 

pochopit stavbu svalů, kostry atd. Ve své třídě měl i další dva spolužáky, kteří po maturitě 

směřovali na lékařskou fakultu. V uvedených záležitostech tedy vidí počátky své cesty za 

získáním titulu MUDr.

Volbu specializace - ortopedie - sám prezentoval jako záležitost svého habitu.

Jednak komentoval svou fyzickou stavbu a s ní spojenou sílu. Zároveň mi sdělil, že 

potřebuje dělat práci, kde uvidí přímé výsledky. Ty se projeví podle něj v reakcích 

pacientů. Pomáhání pokládá také za jednu z motivací, proč se vlastně rozhodl pro studium 

medicíny. Přiznal se také, že by nejraději medicínu měl jako koníčka k dalším 

výdělečnějším aktivitám, protože jedině tak by prý bylo možné být spokojeným a 

vstřícným lékařem.

Nejsilnější zážitky z praxe má Tomáš z operací, kdy mohl asistovat, tedy konečně 

něco skutečně udělat a sám se tak se podílet na pomoci. Jeho touha pomáhat, a to doslova 

hmatatelně, je spojená s tím, že má rád, když cítí od druhých vděk: „mně se líbí…když 

můžu někomu pomoct, když můžu někomu PORADIT a von si nechá poradit. To se mi 

strašně líbí a strašně mi to jako imponuje. Když někomu můžu dobře poradit. Pomoct mu 

prostě. Když, von mi řekne "hele díky." A myslí to fakt vážně. Tak tadyto proto asi já to 

dělám jo: že, zprvu sem chtěl zachraňovat životy ale to mě, opustilo, protože když vidim ty, 

ty nezachráněný, duše, tak je mi z toho potom, smutno. Prostě dělám to proto abych moh 

někomu pomoct a bejt za to, oceněnej tim, díky, od pacientů že jo.“



69

Volbu specializace spojoval s tím, že tam, kde zasáhne ortoped, dojde k jasné 

změně, k vyřešení nějakého problému. Např. pomůže od bolesti apod. Kromě toho, že 

během studia Tomáš věděl přibližnou volbu své budoucí odbornosti, zjišťoval také, co 

nechce. Kdyby se prý musel zabývat těžko řešitelnými a dlouhodobými případy pacientů 

(jak tomu bývá v interních oborech), těžko by to prý snášel. „Nosil bych si práci domů.“ 

Považuje se za soucitného a empatického. To by se podle něj mohlo zdát jako výhoda, on 

v tom však vidí problém. V případě, když by se pacienta nedařilo správně léčit, byl by prý 

příliš lítostivý. S větší mírou vyjádřených emocí jsem se ve svém výzkumu setkávala spíše 

u žen. Tomáš se tedy v tomto liší od informátorů mužů. Na druhou stranu volba jeho 

specializace je typicky „mužská.“

Tomáš se od ostatních mužských informátorů liší v několika dalších záležitostech. 

Tvrdí, že ke studiu medicíny není potřeba zvláštních intelektových schopností. Říká, že 

kdo má dostatek vůle se naučit velké objemy informací, stane se lékařem. Ve svém případě 

hovořil v souvislosti se zvládáním náročných zkoušek o štěstí. Zároveň ale říkal, že se 

naučil odhadovat své možnosti a pracovat s tím, čeho je/není schopen. Zde je možné nalézt 

jeho další odlišnost. Ke studiu přistupuje velice pragmaticky, stejně jako ke své budoucí 

profesi. Úkolem lékaře je pomáhat lidem. Na to se těší, zároveň ale praxi v medicíně 

nechce tolik obětovat. Říká, že jedině pokud nebude chtít výkonem lékařské praxe vydělat, 

může si zachovat správný (spokojený) přístup k pacientům. „Chtěl bych dělat medicínu 

jako koníček.“ Další zdroje peněz by chtěl získávat z podnikání. 

Tomáš se během svého vyprávění často odkazoval na různé známé a přátele, které 

měl ve své blízkosti. Byl si vědom toho, že vzájemným poskytováním služeb, se vazby 

udržují. Popisoval to, jak se na něj obracejí lidé z vesnice, kde žije. Přicházejí prý za ním

pro radu, protože se o něm ví, že studuje medicínu, že je „pan doktor“. V těchto situacích 

Tomáš už částečně tedy zažívá, jaké to je, když k němu lidé jistým způsobem vzhlížejí 

nebo si od něj nechávají radit. Čím více Tomáš hovořil o vzájemné výpomoci, tím více 

jsem se cítila mu zavázána (stejně jako ostatním informátorům) za to, že se mnou 

spolupracoval na mém výzkumu.

S Tomášem jsme se bavili také o ideálním vztahu mezi lékařem a pacientem: 

„Před doktorem jsou si všichni rovni.“ Zdraví podle něj máme jen jedno, všichni jsme 

smrtelní, a tudíž všichni potřebujeme lékaře. Filip hovořil o nejvhodnějším přístupu lékaře 

k pacientovi, který přichází s motivem být uzdraven. Jejich vztah by měl být přátelský, 

přičemž lékař by měl mít převahu – avšak ne silovou. Měl by umět pacienta (na základě 

svého chování „jako kamarád“) přimět, aby podstoupil léčbu, která mu byla navržena. 
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Když lékař např. předepíše nějaké léky, je nutné, aby je pacient bral. Jedině při takové 

spolupráci se dá dosáhnout výsledků. Jedině tak, je mu možné pomoci – uplatněním 

lékařovy moci.

6.7 Ota – jak poděkovat a odejít

Otu jsem kvůli poslednímu rozhovoru potkala, zrovna když se vrátil z pracovní 

schůzky v Německu. Zde získal místo ortopeda a hodlá pracovat několik následujících let, 

aby nabyl zkušenosti a dosáhl atestace. Pokud bychom se dívali na Otovo stávání se 

lékařem pohledem těch, kteří mi sdělovali svoje koncepce slova lékař, očekávat by se dalo, 

že po té, co dostuduje vysokou školu, která je základním požadavkem pro výkon profese 

lékaře, nastoupí do nemocnice, oblékne bílý plášť a bude léčit lidi. To se stalo. Ale přidaly 

se i další události a děje. Ota zároveň s přípravami na státní zkoušky z jednotlivých 

medicínských specializací studoval němčinu, aby získal jazykový certifikát požadovaný

v zahraničních nemocnicích.

Otovy motivace volby studia medicíny podle něj spočívaly v tom, že ho zajímaly 

předměty jako biologie a chemie. Dále chtěl „dělat něco pořádného“ i dobré finanční 

ohodnocení za svou práci (to očekávali i další informátoři). Ota mi sdělil, že na lékařskou 

fakultu nešel, protože by byl altruista. S povoláním lékaře si také spojuje prestiž, jisté 

výsadní postavení, které zajišťuje člověku uznání od ostatních lidí. Na základě bouřlivé 

situace ve zdravotnictví se tedy rozhodl opustit Českou republiku, aby se stal ekonomicky 

soběstačný – nestudoval prý tak náročný obor proto, aby za svou práci nedostal patřičně

zaplaceno.

Tento informátor byl vynikajícím studentem, který se po celou dobu studia 

intenzivně a svědomitě připravoval na veškeré zkoušky. Jeho rodina ho prý odváděla od 

učení s tím, že se prý učí až moc. Na studiu ho nejvíce rozčilovaly dvě věci: ztráta času 

a cvičná anamnéza. „Je to jenom jako.“ Uvedl k důvodům, proč ho nebavilo jako medika

trénovat pohovor s pacientem. Tento rozhovor má sloužit k odhalení příčin 

nemoci/problému pacienta. Lidé, se kterými tento nácvik studenti medicíny prováděli, už 

znali svou diagnózu a lékaři již do jejich zdravotního stavu zasahovali. Otu nejvíce 

rozčilovalo, že je jedním z řady studentů, kteří přicházeli ke stejnému pacientovi a 

vyptávali se ho na stejné záležitosti. Anamnézu považuje za důležitou součást lékařovy 

práce – mnohdy za to nejdůležitější pro rozluštění pacientovy nemoci. Nepříjemné pro něj 

však bylo „obtěžovat“ pacienty tím, že se „na nich“ něco učí.
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Další nepříjemný pocit měl z času, který prostál na chodbách při čekání na 

vyučujícího, který jako lékař nejprve plnil své povinnosti (včetně administrativních úkonů 

– „papírování“) na oddělení a teprve pak se věnoval studentům. Takových „hluchých míst“ 

bylo v klinických ročnícíh velice mnoho. Ota rád využívá svůj čas efektivně, proto mu tato 

nečinnost vadila. I učení považoval za „časožrouta“, proto se na konci šestého ročníku cítil 

vyčerpaný – neměl prostor dělat nic jiného. Tyto komentáře znechucení ze ztráty času jsem 

slýchala i od jiných informátorů. Kladlo to na mě nároky věnovat se v rozhovorech s nimi 

zajímavým tématům, abych si udržela jejich přízeň pro provedení celé série interview 

i pozornost v průběhu jednotlivých setkání.

Bakterie, ačkoli jim běžně nepřisuzujeme nějakou vůli či schopnost ovlivňovat 

dění kolem sebe, mají velice silnou agency. Minimálně působí strach. Ota se svěřil, že 

největší strach při studiu prožíval při práci s bakteriálními kulturami a děsila ho představa, 

že se něčím nakazí. Zmínil tento příklad jako hlavní vzpomínku na to, když jsem se ptala, 

jestli někdy prožíval při studiu strach sám o sebe. Tyto miniaturní organismy jsou tedy 

příkladem ne-lidských aktérů.

6.8 Marie – jak se stát lékařkou

Sinclair (1997: 67) uvádí, že když se medicína ustanovovala jako samostatná 

disciplína, jednalo se výhradně o muže, kdo se stávali lékaři. Kořeny profese jsou tedy 

značně maskulinní záležitostí. Účastníci tohoto výzkumu mi sdělili, že mezi jejich 

spolužáky převládají ženy. Ve Zdravotnické ročence České republiky pro rok 2010 jsou 

k nalezení údaje, které potvrzují (i když zatím pouze mírnou) převahu žen v této profesi: 

v tomto roce bylo z celkového počtu lékařů 55% žen, na lékařských fakultách jich dokonce 

studovalo až 2/3 z celkového počtu studentů. Křížová (2006) v této souvislosti hovoří 

o feminizaci. 

Marie je tedy tou, která se jako ostatní ženy v tomto výzkumu stává lékařkou (ne 

lékařem). Když jsem se informátorů ptala, jestli je rozdíl mezi tím stávat se lékařem 

a stávat se lékařkou, většina odpověděla, že ano. Odlišnost se týkala specializací –

setkávala jsem se s klasifikací na mužské (chirurgie, ortopedie) a ženské (kožní –

dermatovenerologie) obory. Podle informátorů je to především fyzická náročnost

jednotlivých oborů, co předurčuje, jaké pohlaví se k jeho výkonu více hodí.

Mariin komentář k tomuto tématu byl následující: „…jakoby chlap je líp 

uzpůsobenej jakoby svalově a kosterně na to aby tam těch pět hodin stál a operoval. 
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Ženská na to nemá tu sílu a tu výdrž. Ale jinak pokud jako děláš chirurgickej obor, tak 

musíš být fyzicky v dobrý kondici.“ Tato výpověď nevylučuje z výkonu chirurgického 

oboru ženy. Informátorka Jana mi povídala o případech, kdy potkala ženy lékařky pracující 

na chirurgii. Co je zde však důležité, je důraz na tělesnost a fyzické dispozice ve výkonu 

konkrétní specializace.

Mechanismy fungující v těle vyvstaly jako podstatné při Marině vyprávění o 

zážitku, kdy držela háky během operace a omdlela. Na sále bylo horko, informátorka 

nesnídala, byl zde cítit zápach pocházející z úkonů, které se děly na operačním stole. To 

Marie uvedla jako příčiny vzniklé situace. Svou dočasnou ztrátu vědomí nespojovala s tím, 

že na operačním stole viděla do útrob pacienta a že by jí tento pohled mohl způsobit 

nevolnost. Na druhou stranu psychika podle této účastnice výzkumu také hraje důležitou 

roli a pro lékaře je důležité, aby při své náročné a stresující práci měl nějaký ventil. Lékař

by měl vyhledávat odreagování, uvolnění a odpočinek od svého zaměstnání. Od hovoru o 

psychice se však Marie opět dostala k fyzickým aspektům práce lékaře: „A jinak tam je 

zátěž na tu psychiku a s tim se pojí i jako i vlastně jakoby, i to organický onemocnění. 

Prostě když máš velkej stres, tak máš vředy žaludeční a tak dále.“

Další odlišnost mezi jednotlivými pohlavími, kterou informátoři uváděli, byl 

problém skloubení medicínské kariéry s rodinnými povinnostmi a reprodukčními

aktivitami – obzvláště děti byly zpravidla přisuzovány do ženské domény. O ženách jsem 

tedy slýchala (především od informátorů mužů), že hůře shánějí uplatnění po škole, 

protože zaměstnavatelé nepreferují pro pozice lékařů ty uchazeče, u kterých hrozí odchod 

na rodičovskou dovolenou. Informátor Filip pak např. uvedl, že ho primář přijal především 

proto, že je muž.

Všechny tyto trendy týkající se genderu však nejsou nutně pravidlem u všech lékařů 

a lékařek. Marie nastoupila do práce těsně po té, co udělala poslední státní zkoušku. Na 

oddělení pracovala s dalšími lékařkami. Ačkoli sama říká, že muži jsou protěžovaní, sama 

nehovořila o případu, kdy by jí pozice ženy něco znemožnila. Zeptala jsem se, jestli 

plánuje rodinu. Marie od počátku hovořila o tom, že děti zatím nechce. Časový horizont, 

který uvedla, se kryl s pravděpodobnou délkou období nutného pro získání atestace. 

Tato informátorka mi pověděla, jak jí baví práce, do které nastoupila. Sžívala se 

s chodem oddělení, s kolegy a učila se praktické věci jako práci s počítačem. Projevovala 

spokojenost se spoluprácí se sestrami a nadšení nad změnami, které zavedl nový primář 

v organizaci práce. Když se ve svých výpovědích zmiňovala o něčem nepříjemném, 
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netýkalo se to toho, že by se jako žena cítila znevýhodněná. Spíše hovořila o nechuti snášet 

autoritu těch starších lékařů, kteří měli při výuce tendenci se nad studenty povyšovat.

Informátoři uváděli, že pro ženy je vhodnější specializace, která nevyžaduje tolik 

přesčasů. Jako příklad uváděli kožní. Informátorky v mém výzkumu zvolily následující 

specializace: gynekologie, interna, radiologie, endokrinologie a anesteziologie. Chybí zde 

zastoupení lékařky volící chirurgii (typicky „mužské“ specializace). Avšak převaha žen ve 

zdravotnictví začíná být patrná. Křížová (2006:77) tvrdí, že „tendence genderového 

znevýhodnění tedy slábne s feminizací medicíny a s poklesem konkurence o pracovní místa

u jednotlivých specializací.“

Filip jako i jiní informátoři segmentovali klasifikaci toho, kdo je dobrý lékař pro 

pacienta a toho, kdo je dobrý lékař z odborného hlediska. Může existovat lékař, který je 

vynikajícím profesionálem, jenž dokáže dobře diagnostikovat daný problém, avšak za své 

chováním k pacientům nebude kladně hodnocen. Naopak lékař, který umí jednat 

s pacienty, nemusí být dobrým z expertního hlediska. Křížová (2006) uvádí, že z některých 

výzkumů oblíbenosti genderu u pacientů vyplývá, že jsou to ženy, které dokážou být 

empatičtější (čili lépe fungují ve vztazích s pacienty). Zároveň účastníci mého výzkumu 

uváděli, že větší autoritu mají starší muži. Je tedy možné, že kvality lékaře jako experta se 

přisuzují spíš mužům a lékař altruista je spíše žena.

Společně s tím, jaké pohlaví se hodí pro danou specializaci, uváděli informátoři i 

kategorizaci oborů dle prestiže. Právě ženský obor jako kožní zaujímal na pomyslné škále 

nejnižší příčku. Naproti tomu za vyšší obor byla považována interna („královna medicíny). 

Ženy se v interně vyskytují. Obecně je v očích české veřejnosti lékařská profese na 

žebříčku věhlasu na předním místě.25 Sami informátoři výzkumu mi v rozhovorech sdělili, 

že v souvislosti s iniciativou lékařských odborů „Děkujeme, odcházíme“ jejich povolání 

prestiž ztrácí. Na druhou lékařskou profesi spojují s velkou odpovědností a dalšími nároky, 

které si podle nich zasluhují být ohodnoceny.

Marie a další ženy v tomto výzkumu se stávaly lékařkami. Probíhalo to v době, kdy 

se začala objevovat tendence feminizace medicíny. Převaha žen ve zdravotnictví může mít 

svoje důsledky. Pokud bychom přijali premisu, že ženy jsou spíše empatické, tento jejich 

přínos by mohli pocítit pacienti. Na druhou stranu je v medicíně zapojeno stále více 

technologií, které jsou potenciálně odosobňujícím faktorem.

                                               
25 http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101176s_eu110725.pdf
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6.9 Ema – jak zvládnout své emoce a tělo

Ema je jediná informátorka v tomto výzkumu, která dědí lékařskou profesi po 

nejbližším příbuzném – po svém otci. Od mala se zajímala o to, jak funguje lidské tělo a 

její otec ji silně ovlivnil tím, že se jejímu zájmu věnoval. Ema nikdy necítila tlak z jeho 

strany na to, že by ho měla následovat v jeho šlépějích. Ema byla jednou z informátorek 

žen, které hovořily o tom, jak prožívaly učení se o patologiích v lidském těle. Přiznala se, 

že si nemoci vztahovala na sebe. Na druhou stranu však nepodléhala paranoie. Sama na 

základě toho, co se dozvěděla na univerzitě, lékaře nenavštívila. Vzala však k veterináři 

svého psa, aby mu ošetřil chrup. 

Ema mi popsala, jak se proměnila během studia – zhubla (není prý k rozpoznání ze 

své fotky v indexu). Změny tělesné hmotnosti jsou standardním průvodním jevem 

intenzivního studia. Eminy spolužačky o posledním ročníku podle ni říkaly: „Achjo šesťák, 

to zas budu tlustá.“ Ona sama měla opačný problém: „Achjo šesťák, to zas budu hubená.“  

Další tělesné změny, které u sebe pozorovala, probíhaly během učení. Pila většinou 

močopudné nápoje jako čaj a kávu, takže prý byla suchá. 

Tato informátorka absolvovala stáž v Ghaně. Zde se střetla s odlišným prostředím a 

překvapovala ji místní úroveň výuky medicíny, která byla podle jejích slov na vysoké 

úrovni. Přivezla si odsud několik odborných publikací a žádnou chorobu. Byla totiž jako 

medička řádně připravená. Nejvíce ji totiž na přípravě na výpravu do Ghany bavilo 

připravovat si lékárničku a zjišťovat si další zdravotnicky důležité informace.

Jako budoucí gynekoložka kontroluje i svou reprodukci pomocí antikoncepce. Do 

svých plánů v nejbližších letech zahrnovala i těhotenství. Hovořila o případech svých 

kamarádek, které měly děti ještě před získáním atestace. Neviděla v tom problém, protože 

vycházela z poznatků v rámci své specializace. Říkala, že ideální biologický věk pro 

pořízení potomka už je dávno za námi.

Ema byla velice empatickou medičkou. Vyprávěla mi o zážitku z prvního porodu, 

který viděla. Nebránila se v tu chvíli silným emocím, které událost provázely. Teprve při 

opakované účasti rození dětí se začala soustředit na medicínsky „relevantní záležitosti.“ 

Ema také uvedla, že v jednání s pacienty se cítí dobře. Během studia tato informátorka 

získávala praxi při svých stážích na gynekologicko-porodnických odděleních. To považuje 

za nejpřínosnější zkušenost pro výkon své práce. 

S blížícím se koncem studia si Ema stále více uvědomovala své obavy z velké 

odpovědnosti, která na ni čekala v zaměstnání. Sdělila mi, že jí děsí žaloby, které jsou 

v současnosti ve zdravotnictví stále častější. V souvislosti s tím vyjadřovala pochyby nad 



75

tím, jestli je již připravená převzít břímě odpovědnosti. Při našem posledním interview 

jsem se od ní dozvěděla, že se rozhodla odložit poslední státní zkoušku a vydat se na další 

stáž do zahraničí. Tam očekávala, že nabude sebevědomí, se kterým se jí bude snáze 

vstupovat do gynekologicko-porodnické praxe. Ema si v rozhovorech značně uvědomovala 

svou tělesnost i emoce. Toto vědomí ji umožňovalo aktivně pracovat na tom, aby se mohla 

stát lékařkou.

6.10 Jana – jak získat odstup

Jako doplňující metodu jsem ve svém výzkumu prováděla pozorování na vybraných 

přednáškách na lékařských fakultách. Navštívila jsem přednášky pro první až třetí ročník 

(čili preklinický oddíl výuky). Byly to především přednášky z patologie, které na mě silně 

působily. Z jejich obsahu jsem získala dojem, že ačkoli se něco jeví jako banální zdravotní 

problém, existuje možnost, že tyto projevy jsou počínajícím stádiem nějakého mnohem 

závažnějšího onemocnění. Sama jsem pocítila obavy o svoje vlastní zdraví (na základě 

toho, že mě občas někde něco zabolí). Zároveň jsem se po skončení návštěv takové výuky 

opět začala cítit zdravější. 

S Janou jsem navštívila přednášku z hygieny (která je součástí osnov pátého čili 

klinického ročníku) – tématem bylo kouření. Vyučující hovořila o historii cigaret a vývoji 

medicínského pohledu na jejich užívání. Pomocí názorných obrázků a videa ukazovala, jak 

působí nikotin v receptorech v mozku. Součástí prezentace o škodlivých složkách 

cigaretového kouře byly tabulky a grafy, které poukazovaly na vyšší pravděpodobnost 

úmrtí kuřáků. Zmíněn byl i neblahý vliv kouření na pasivní příjemce kouře. 

Když přednášející hovořila o odvykání, obracela se na studenta ve třídě, který se 

přihlásil k tomu, že kouří. Radila mu, co může dělat pro to, aby přestal. Jeho návyky jí 

sloužily k ilustraci možných strategií lékaře být nápomocen kuřákovi v jeho snaze přestat s 

touto aktivitou. Z přednášky vyplynul jednoznačný závěr, že kouření škodí zdraví a kdo 

kouří, umře. Já sama jsem získala ještě větší odpor ke kouři a začala jsem se těšit na to, až 

v České republice začne platit zákaz kouření v restauracích. Na druhou stranu jsem však 

nechtěla podléhat paranoidním pocitům ohledně jakéhokoli závanu kouře. A tak, když 

jsme se o mém zážitku z přednášky bavili s informátorem Filipem, téma jsme odlehčili: 

„Kdo kouří, umře. Kdo nekouří, umře taky.“

Na základě výše uvedených vlastních zážitků z účasti na výuce medicíny (s 

vědomím, že něco jiného je krátkodobě se o takových informacích dozvídat a něco jiného 
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je být jim dlouhodobě vystaven) jsem se pak tázala svých informátorů. Zajímala jsem se o 

to, jak se se znalostí rozličných patologií v lidském těle a škodlivých faktorů na zdraví 

vyrovnávají oni. Na základě poznatků o tom, že se většina z nich při studiu medicíny učila 

kontrolovat své emoce ve vztahu k pacientům, jsem se snažila zjistit, jestli si mladí 

(budoucí i stávající) lékaři budují odstup i vůči sobě/vlastnímu tělu (jeho zdraví/nemoci).

Jana měla v této souvislosti poměrně velký odstup od vlastní osoby. Říkala mi o 

sobě, že není hypochondr. Zároveň však přiznala, že zažila situace, kdy se obávala, zda 

není vážně nemocná. Jana mi s úsměvem vyprávěla historku o tom, jak ji v noci budilo 

horko. „Normální člověk de a otevře si okno.“ Ona však uvažovala nad tím, zda nemá 

tuberkulózu (ta se projevuje právě nočním pocením).

O své vlastní zdraví se naučila se nebát. O to víc však podle svých slov sleduje a 

hlídá zdravotní stav svých blízkých. Když jsem se jí zeptala, co považuje za výhody toho 

být lékaře, odpověděla: „Člověk má postaráno o sebe a své blízké.“ V této souslasti jsme 

pak hovořily o tom, jak emoce mohou bránit správnému odbornému úsudku. Proto je prý

lepší, když rodinu léčí někdo jiný (nejlépe ten nejlepší odborník), než sám lékař. Jana se 

v této souvislosti zmínila i o tom, že v případě, že by došlo k neúspěšné léčbě, lékaře by 

mohlo traumatizovat, že ačkoli se tolik snažil, pacientovi nepomohl. A to by se mohlo 

odrážet v jeho budoucím výkonu.

Jana také říkala, že stále se jí stává, že na základě principů z výuky na každém 

sebemenším projevu zdravotní indispozice hledá to nehorší. Jejího kamaráda bolela záda a 

ona si myslela, že má rakovinu. I tomu se však Jana dnes spíše zasměje. Jak mi sdělila, stal 

se z ní „cynik.“ Tento přístup a nadhled získala během studia a také v nemocnici, kde 

pracovala na oddělení ARO. Zde se prý často pracuje se závažností situace pomocí 

humoru.

Jana zmínila řadu aspektů, které mohou být běžnému člověku oproti lékaři 

nepříjemné (kontakt s nemocí, smrtí apod.). Zároveň o nich vždy hovořila tak, že pokud by 

se medik s nimi neuměl vyrovnat, nemohl by povolání vykonávat. Sama o sobě hovořila 

jako o vyrovnané (takovým dojmem na mne i působila). Její odstup má však heterogenní 

charakter. Na jednu stranu o sobě tvrdí, že je cynická, ale na druhou stranu bohatě 

popisovala příklady, kdy těžce nesla, když se setkala s mladým mužem, kterému měli

lékaři vzít po nehodě dolní polovinu těla. Ke stáří podle ní smrt patří, ale v mládí ji 

nemáme ve zvyku očekávat. Náročné pro ni bylo, když zažila smrt pacienta na oddělení, 

kde to nečekala (interna). Na oddělení ARO je smrt neustále přítomná. Počítá se s ní. Jana 

tedy hledá jistotu v možnosti kontroly úmrtí pacienta – ta je možná právě na daném 
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oddělení. Je zde vidět, že z velké citlivosti může vzniknout velký odstup (o to větší, o co je 

větší citlivost).

6.11 Lucie – kde se stát lékařkou

Lucie studovala medicínu stejně jako její přítel. Řadu rozhodnutí, která činila 

v závěru svého studia a o kterých jsme si povídaly, dělal právě s partnerem. Tato 

informátorka (podobně jako Ota) zvažovala odchod z České republiky a později podnikla 

kroky k uskutečnění tohoto plánu. S cizím prostředím (jazykovým i kulturním) měla 

zkušenost ze studijní stáže v Německu. Společně se svým přítelem složili potřebné 

zkoušky pro účely práce za hranicemi a v době našeho posledního setkání byli ve fázi 

ucházení se o zaměstnání mimo Česko.

Tato informátorka projevovala zájem o endokrinologii, ačkoli říkala, že konečnou 

volbu bude činit v souvislosti s tím, jaké budou pracovní příležitosti. Ve studiu medicíny 

viděla mj. možnost, jak vykonávat dobře ohodnocené zaměstnání. Ovšem to, se v době 

protivládního proreformního protestu „Děkujeme, odcházíme“ jevilo jako vzdálené od 

reality. Ve volbě oboru pro ni tedy byly podstatné finance, které po absolvování měla šanci 

získat.

Odchodem do zahraničí se jí otevřela možnost, jak se cítit patřičně odměněná za 

svou práci. Ve vyšším platu viděla možnost, jak pomoci svým rodičům. Její partner prý 

vyjadřoval lítost nad tím, že nešel studovat ekonomický obor, který by mu umožnil 

vydělávat více než na pozici lékaře. Ačkoli volná místa v nemocnicích jsou, neodpovídaly 

představám Lucie ani jejího přítele. Jejich platy by prý nestačily na život v Praze (pokud 

by zde získali pracovní úvazky) a v okolí je pracovat nelákalo. Na případu Lucie je vidět, 

že to, jak a kde se člověk stane lékařem, je ovlivněno i ekonomickými podmínkami.

6.12 Adam – jakým se stát lékařem

Adam se během příprav na státní závěrečné zkoušky učil také německý jazyk. 

Zvažoval variantu práce za hranicemi. Rozhodující pro něj bylo, aby mohl denně dojíždět 

domů – do Čech. Jelikož takové místo za hranicemi nesehnal a nechtěl se ke svým blízkým 

vracet pouze na víkend, přijal pracovní úvazek na interním oddělení v nemocnici v místě 

svého bydliště. Shodou okolností se jednalo o stejné oddělení, ze kterého odešla Klára. 

Adamovi však primář sliboval, že na pracovišti probíhají změny, které mají vést k větší 
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spokojenosti mladých lékařů. To obnáší především možnost zaučovat se od starších a 

zkušenějších lékařů.

Krátce po Adamově nástupu do praxe jsme se sešli k poslednímu rozhovoru. Adam 

projevoval spokojenost. „Bylo to ze začátku stresující…mohli se mi věnovat míň, ale mohli 

se mi věnovat i víc.“ Tento informátor pracoval v dobrém kolektivu, se kterým se sžil. 

Litoval, že většina jeho kolegů jsou „kolečkáři“, čili lékařů absolvujících stáže v rámci 

přípravy na atestaci na rozličných odděleních v nemocnici. Ti, se kterými vybudoval 

přátelské vztahy, končili své působení na interním oddělení a to pro něj znamenalo další 

seznamování s nově příchozími.

V nemocnici, kde tento účastník výzkumu pracoval, slouží lékaři z oddělení 

vnitřního lékařství služby na oddělení emergency. To bylo pro Adama jediným zdrojem 

obav z nástupu do zaměstnání, na které se jinak těšil. „Na urgentním přijmu přijde člověk,

že mu něco je a ty to musíš indikovat. Ty musíš zjistit co mu je, uděláš závěr a určuješ, kam 

ho přijmout, nebo jestli pude domů.“ Zároveň je nutné se umět rychle rozhodovat. Svou 

hlavní specializaci interní lékařství Adam volil proto, že „to je klídek pohodička na 

všechno dost času.“ Rád si věci promýšlí. Podle svých slov mu chvíli trvá, než mu dojdou 

souvislosti. Základnu znalostí má sice velkou, ale rozdílné je podle něj spojit si znalosti 

z knih se situací, kdy se před ním objeví pacient. Adam mi však o svém prvním dni na 

urgentním příjmu sdělil, že byl z této zkušenosti nadšen.

Před nástupem do práce si byl tento informátor vědom toho, že se bude učit, jaký je 

chod na daném pracovišti a další praktické záležitosti např. „kam zavolat, jak dávkovat 

léky.“ Při popisu charakteru výuky na lékařské fakultě, kde studoval, zmínil, že se zde 

probírají mnohé nemoci („nevěděl sem, že existuje tolik nemocí“) do velkých detailů. Jako 

příklad toho, co je obsahem velkého objemu informací uvedl, že na jedné z přednášek

probírali astma. Namísto klinického obrazu či způsobu, jak s ním zacházet, strávil 

přednášející většinu času popisem mikroskopické struktury tkání postižených tímto 

onemocněním. Dle Adama je sice důležité vědět, co se v těle děje, ale taková znalost neučí

budoucího lékaře, jak situaci řešit prakticky.

Adam se již během studií těžko vyrovnával s utrpením pacientů. Nejhůře podle 

svých slov snášel praxe na pediatrii, protože zde viděl, popř. vyšetřoval těžce nemocné 

děti, což mu bylo nepříjemné. Při přechodu do praxe začínal zjišťovat, že si nemůže takové 

pocity příliš připouštět: „V pátek jsem přijímal člověka. Když vidíš v jakym je stavu, tak ti 

to nedělá dobře. Vyrovnáš se s tim, že si na to zvykneš. U toho konkrétního člověka. První 
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moment tě překvapí a pak už to nějak rozdejcháš. Musíš se k tomu postavit profesionálně. 

Musíš v sobě zaplašit takový ty pocity jako ten je v prčicích, tomu nikdo nepomůže.“

Adam se ve své profesi lékaře (jako např. Tomáš) nejvíce těšil, až někoho vyléčí. 

Ačkoli se pro studium lékařství rozhodl především proto, že ho zajímala věda, nakonec se 

stavěl kriticky k tomu, že se na jeho škole věnuje málo pozornosti klinické aplikaci 

znalostí. Podle tohoto informátora je lékař „člověk kterej léčí choroby nemocných lidí. 

Kterej to nedělá proto jakože…by na tom jako m, hrál na na svým egu jak je hrozně dobrej 

ale chce jim i pomoct.“

Tento informátor byl po celou dobu studia svědomitým studentem a učením trávil 

hodně času. Podřizoval se tak požadavkům, které na něj byly kladeny ze strany 

vyučujících. Naučil se nejen teoretické znalosti týkající se tělesných procesů, ale podrobně 

mi popisoval důležitost správného vztahu mezi lékařem a pacientem. Dalo by se říci, že 

Adam původně studoval medicínu (jako nauku o lidském těle). Postupem doby však začal

studovat více lékařství (které obnáší léčbu pacienta).

Na otázku co musí člověk udělat pro to, aby se stal lékařem, mi Adam odpověděl: 

„Nejdůležitější jsou, dvě věci a to je e, jednak teda obrovská pokora samozřejmě a přijímat 

to studium s pokorou. A druhá věc je:, m, jako, furt pochybovat no. O tom jestli sem, se 

rozhod správně, jestli sem to, já nevim léčim správně, jestli sem správně diagnostikoval. 

Aby byl člověk dobrej nesmí se sebou bejt spokojenej no. No a pak možná ty výsledky 

potom mluví za sebe“ Tento informátor reflektoval velkou nejistotu ohledně lékařských 

poznatků i léčebných prostředků. Opakovaně zažil, že se názory jednotlivých 

učitelů/lékařů na jednu věc liší. Proto mi sdělil, že pro lékaře je nejdůležitější být pokorný 

a pochybovat. 
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7 Ne-lidští aktéři

Důležitým elementem mého výzkumu je jazyk. Svoje poznatky zakládám na 

výpovědích informátorů, kteří se mnou dělali interview. Dorozumívali jsme se česky. 

Stejně jako moje poznámky z pozorování i text mé diplomové práce jsou v této řeči. 

V příbězích o stávání se lékařem a jednotlivých součástech tohoto procesu však referuji 

také o aktérech, kteří nemluví. Absence schopnosti vyjadřovat se slovy, jim ale neubírá na 

jejich významu. Díky svému působení na naše jednání, se stávají součástí našich výpovědí. 

Hodnotu tedy v tomto antropologickém výzkumu mají jak ti, kdo vyslovují, tak ti, kdo to 

nečiní, avšak v ději figurují. 

V této práci se věnuji primárně lidem, se kterými jsem komunikovala. Do toho, jak 

se stávali lékaři, zasahovala třeba i zvířata: při učení někteří informátoři chodili ven se 

svými psy. Ema tak činila ve své pauze a Tomáš se dokonce učil při venčení svého 

čtyřnohého přítele. Symbióza těchto tvorů je zajímavým fenoménem a ukázal se jako 

podstatný i v rozhovorech, které jsem provedla. Ani bakterie nezůstaly v příbězích bez 

povšimnutí. Já chci ale hovořit hlavně o technologiích, přístrojích, nástrojích a dalších 

předmětech. Jejich vlivu na proces stávání se lékařem (a na průběh vzniku mojí diplomové 

práce o tomto tématu) proto věnuji samostatné podkapitoly. V první z nich se opět budu 

odkazovat na příběhy, které jsou uvedeny v předcházející kapitole. Ve druhé se zaměřím 

na ne-lidské aktéry v rámci tohoto výzkumu.

7.1 Materiální aspekty stávání se lékařem

Kteří ne-lidští aktéři se podíleli na stávání se lékařem? Nejčastější asociací na 

otázku kdo je to lékař, byla osoba v bílém plášti a s fonendoskopem. Přesto mi Vašek –

budoucí lékař - sdělil, že plášť nemá rád. Klára mi zase pověděla o tom, že na interně 

nosila bílé tričko s obrázkem (kreslených postaviček apod.). Na svém oddělení se sice 

setkala s tím, že primář dával doporučení kolegovi, co má nosit, avšak jí do jejího oblékání 

nikdo nezasahoval. 

Konkrétní oděv umožňuje jednoduché rozlišení lékařů od ostatních osob

v nemocnici. Předurčuje se tak charakter vztahů mezi účastníky dění v nemocnici (či jiném 

zdravotnickém zařízení). Vnější atributy jako pracovní oděv se podílejí na ustanovování 

hierarchie. Bílé oblečení odděluje lékaře od pacientů. Klára nosí bílý oděv, přesto ji prý 

někdy není lehké rozeznat od zdravotní sestry. Její energická chůze a mladistvý vzhled prý 

neodpovídají typické představě o tom, kdo je to lékař. Oděvy jsou součástí zhmotnění 
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mocenských pozic (nejen v nemocnici). Někdy však pouze do určité míry. Kdo je v plášti 

oblečen a jaké jsou jeho fyzické dispozice, hraje také svou roli.

Bílý plášť není jedinou věcí, která je součástí toho, kdo je lékař. Ten totiž podle 

informátorů léčí lidi. Ale otázkou je, jak to činí. Potřebuje k tomu vhodné místo, zázemí a 

nástroje a přístroje. Aby se účastníci tohoto výzkumu mohli stát lékaři, museli navštěvovat 

vysokou školu a absolvovat praxe v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. 

Informátoři do svého prvního zaměstnání nastupovali do nemocnice. Sem přicházejí 

pacienti a zde je soustředěno vybavení, které umožňuje lékaři zjistit diagnózu a léčit. 

Informátor Tomáš mi sděloval, jak dělal lékaře lidem ve vesnici, kde žije. Jeho 

intervence však byla spíše poradní, protože nemá potřebné prostředky, aby mohl konkrétně 

zasáhnout do zdravotního stavu toho, kdo za ním přišel. Přítomnost ordinace či podobného 

prostoru, kde se uskutečňuje interakce mezi pacientem a lékařem, je zásadní. Proto mi 

někteří informátoři vyprávěli, jak se jich jejich blízcí ptají na radu týkající se zdravotních 

problémů, ale oni jim neumějí pomoci. Jednak – ačkoli jsou absolventy všeobecného 

lékařství – nemají potřebnou praktickou znalost (tu získávají až po nástupu do zaměstnání), 

ale chybí jim i přístroje a technika často užívané pro zhodnocení a řešení pacientovy

situace.

Když vezmeme v potaz důležitost konkrétního materiálního zázemí nutného pro 

lékařovu práci, je zajímavé podívat se na praktiky studentů medicíny během učení. Při této 

činnosti, na kterou je na lékařských fakultách kladen velký důraz, totiž informátoři strávili 

značné množství času (pravděpodobně převažující nad časem, který strávili na klinice). 

Zásadní pro získání titulu MUDr. je totiž absolvování náročných zkoušek. V prvním 

ročníku jsou studenti iniciováni mezi mediky tím, že složí zkoušku z anatomie. Jedná se 

o obsáhlé učivo, při jehož osvojování se studenti zároveň učí zvládat velké pracovní vypětí 

i způsob, jak informace efektivně vstřebat. I závěr studia je spojen s absolvováním 

náročných státních zkoušek.

Informátoři si budovali individuální strategie, jak studovat, případně projít 

zkouškou na základě omezených znalostí. Jistě to totiž nebyly jen znalosti ze skript, co se 

podílelo na tom, jestli byl student úspěšný. Přesto nejčastějším způsobem, jak dosáhnout 

dobrého hodnocení od učitelů, bylo učení. Účastníci tohoto výzkumu pracovali 

s rozličnými zdroji – od knih, přes svoje zápisky z přednášek po vypracované otázky, které 

bylo možno „dědit“ od kolegů z vyšších ročníků.

Při svých výkonech u zkoušek byli odkázáni na fungování své paměti, ovšem mohli 

projevovat kreativitu a ulehčovat si plnění obtížných úkolů oficiálně nepovolenými 
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pomůckami. Někteří informátoři hovořili o nesmyslnosti nutnosti zapamatovat si obrovské 

množství poznatků – zejména když nepoužívané informace z paměti postupem času mizí. 

Adam byl jedním ze svědomitých studentů, přesto po nástupu do zaměstnání pociťoval, že 

má sice teoretické pozadí, ale je pro něj obtížné ho propojovat s konkrétními případy 

pacientů.

Se zkouškami se pojily u většiny informátorů velice silné emoce – jednalo se 

především o strach, zoufalství a další negativní pocity před jejich složením a radosti 

a satisfakce, případně úlevy po jejich absolvování. Mnozí informátoři v reakci na mou 

otázku týkající se krizových momentů v rámci studia uvedli právě strasti, které zažívali při 

učení. To je totiž často stálo hodně času. Učení se výrazným způsobem dotýkalo (ne vždy 

pozitivně) jejich tělesných schránek. Samotná tato aktivita totiž znamenala trávení hodin a 

dnů vsedě, vleže i vkleče (Adam do této pozice přešel, když už nedokázal nalézt jiný 

způsob, jak neusnout). Petra i Ota zaznamenali zhoršení problémů se zády během studia. 

Tomášovi se zase zhoršil  - prý z neustálého hledění do počítače – zrak („brýle nosíme 

všichni“, poznamenal Adam).

Připravovat se na zkoušky znamenalo často izolaci – sociální i prostorovou. Většina 

informátorů k učení potřebovala klid. Ten jim zajistila buď oddělená místnost či špunty do 

uší. Případně pomohlo se učit v noci, kdy lidé obecně snižují svou aktivitu čili produkci 

hluku. Při nejnáročnější fázi učení zaznamenávali někteří informátoři zhoršení svých 

vztahů s blízkým okolím. Dvě informátorky hovořily o konfliktech s rodiči. 

Do jisté míry docházelo u některých mediků také k určité izolaci od svých vlastních 

fyzických potřeb: připravovali se na zkoušky dlouho do noci, zvyšovali či snižovali příjem 

potravin (případně nedbali na jejich kvalitu), nevěnovali se pohybovým aktivitám. Toto 

chování se v kontextu medicíny jeví jako paradoxní. Vezme-li tento obor jako ten, který 

užívá znalosti o fungování lidského těla ke zlepšování zdraví, potom aktivity, které medici 

vykonávali při studiu, byly popřením zdravého životního stylu. Proto Marie uvedla, že 

když se podívá na lékaře, vidí v jejich chování samé „rizikové faktory.“

Praktiky jako čtení a memorování za účelem osvojování znalostí se odehrávaly ve 

studovnách, kolejních pokojích, rodičovských ložnicích, ale i na vyhřívané podlaze na 

záchodě (jeden informátor se zde zavíral, protože ho tu nevyrušoval počítač ani televize). 

Tomáš se učil i při venčení psa. Na těchto místech chybělo tělo pacienta, byly přítomny jen 

texty a obrázky (a tělo medikovo). Filip mi popsal, jak se cítil v situaci, kdy byl svědkem 

pacientova kolapsu a bezradnosti lékařů, kteří mu nedokázali pomoci. „Tam jsem si 

uvědomil, jak se to v těch učebnicích píše, tak ňák obráceně.“ Právě praxe a možnosti si 
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něco vyzkoušet sami udělat, si pak informátoři cenili nejvíce v souvislosti s tím, co si 

zapamatovali (a nezapomněli to druhý den po zkoušce).

Praxe a interakce s pacienty probíhá v rámci řady stáží během studia. Kontakt 

s živým člověkem tedy medici mají. Stále je však podle některých z nich nedostatečný. 

Míra práce s pacientem při komunikaci tváří v tvář se v podmínkách zdravotnických 

zařízení liší oddělení od oddělení. Proto i lékaři jednotlivých specializací potřebují více či 

méně umět jednat s pacienty. Podle některých informátorů je pro lékaře důležitá především 

jeho odborná zdatnost a to, že má pozitivní odezvu od pacientů, je vedlejší záležitostí jeho 

intervence. Petra jako radioložka s pacienty komunikovala jistě méně než Klára na interně. 

I na odděleních, kde vyšetření probíhá během přímého osobního kontaktu mezi 

lékařem a pacientem (vezmeme-li příklady z tohoto výzkumu, tak jimi jsou např. interna či 

neurologie), vstupují do interakce ne-lidští účastníci: fonendoskop, kladívko apod. Sami 

informátoři si všímají velké důležitosti technických prostředků pro jejich schopnost léčit 

pacienty – od diagnostických přístrojů po farmaka. Přesto, že technologie hrají významnou 

roli, nemizí cit informátorů pro mezilidskou komunikaci, ani jejich pochopení nutnosti 

zacházení s pacientem jako s osobou.

Sami lékaři jsou totiž lidskými bytostmi. Účastníci mého výzkumu hovořili o 

mnoha prožitcích, které se pojí s jejich stávajícím (či budoucím) zaměstnáním. Lékaři jsou 

vystaveni náročným a stresovým situacím. Potýkají se s velkou odpovědností, protože 

intervenují do tělesných i psychických složek druhých lidí. Informátoři si individuálně 

v prostředí lékařské fakulty budovali vnitřní strategie, jak zpracovat nároky spojené se 

studiem. To se pro ně stává základem pro to, jak se budou vypořádávat s výkonem své 

profese. Odstup, který se učí si vybudovat, je součástí jejich snahy zvládnout sám sebe, své 

emoce. 

Distance mezi lékařem a pacientem je dynamická záležitost. Z toho, jak mi 

informátoři popisovali svou práci v nemocnici, je poznat, že vzdálenost mezi těmito dvěma 

osobami někdy bývá až příliš malá (jako např. při vyšetření per rektum). Komunikace 

s pacientem nemusí být primární v případě, kdy je dotyčný v bezvědomí (pak je vhodné 

spíš hovořit s jeho blízkými). Jindy se pacient s lékařem, který se podílí na jeho léčbě, ani 

fyzicky nepotká (radiologové pracují pouze se zobrazeními jednotlivých částí těl). 

Jako nejčastější důvod, proč lékaři s pacienty tolik nehovoří o jeho nefyzických 

starostech, je podle informátorů nedostatek prostoru pro takovou komunikaci. Na druhou 

stranu si např. Klára i David všímali, že fyzické problémy bývají velice často doprovázeny 

obtížemi psychickými či sociálními. Někdy poslední dva druhy problémů brali jako příčinu 
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špatného zdravotního stavu. Ovšem jelikož nespadají do jejich kompetencí – alespoň ne 

v rámci jejich oddělení – je těžké se jim věnovat. Klára sice popisovala, kolik času navíc

zatím věnuje svým pacientům, ale je to dáno její pozicí zaučující se lékařky. Podle ní, až 

bude samostatně pracovat, nebude mít zdaleka tolik prostoru. Informátoři tedy nejsou 

„slepí“ k osobám pacientů jako k celkům. 

Když Vašek hovořil o důležitých kvalitách lékaře, vybíral především jeho odborné 

znalosti a schopnosti týkající se procesů v lidském těle. Dával důraz na to, že chce 

vykonávat toto zaměstnání především proto, že pro něj má předpoklady a bude ho bavit. 

Ve své dosavadní činnosti při studiu se totiž koncentroval na to být dobrý student, jeho 

snaha stát se dobrým lékařem byla teprve před ním. 

Stávání se lékařem je neoddělitelně spojeno s výkonem této profese. Aby se člověk 

stal lékařem, po studiích musí získat pracovní místo. V době, kdy jsem dělala tento 

výzkum, probíhala protestní akce „Děkujeme, odcházíme.“ Jednalo se o iniciativu 

lékařských odborů, která měla ve svém programu mj. zvýšení platů lékařů (ale i další 

požadavky týkající se organizace českého zdravotnictví). Aby bylo ze strany státu 

vyhověno jejich nárokům, zorganizovali hromadné odchody lékařů z nemocnic a dalších 

zdravotnických zařízení. Diskutovali jsme s informátory i o tomto tématu.

David a Klára se do iniciativy zapojili podáním své výpovědi. David tak učinil 

jako ostatní kolegové z jeho oddělení, i když tím riskoval splácení stipendia, které dostal za 

své studijní výsledky výměnou za časově omezený pracovní úvazek v dané nemocnici. 

Klára chtěla ukončit své působení na interním oddělení, z důvodů nespokojenosti 

s podmínkami pro její zaučování a nedostatečnému personálnímu zajištění jejího 

pracoviště. Informátoři, kteří se mnou hovořili o této iniciativě, často souhlasili s jejími 

požadavky s odkazem na náročnost výkonu lékařské profese a pocitu, že tato práce není 

dostatečně ohodnocena. Atributy lékařovy pracovní rutiny se tedy mohou stát i politickou 

otázkou. Je také patrné, že do děje výrazně zasahují peníze.

7.2 Materialita antropologického výzkumu

Pro komunikaci a kontaktování informátorů jsem využívala email, sms zprávy, i 

facebook. Pomocníky pro mou práci antropoložky byly tedy mobilní telefon a notebook.

Jak už jsem uvedla, neobešla bych se při vedení rozhovorů bez svého MP3 přehrávače a 

papírů s otázkami. Obojí mi sloužilo k tomu, abych nebyla odkázána pouze na svou paměť.

MP3 diktafon jsem většinou položila na stůl mezi sebe a partnera v rozhovoru. Někdy jsem 
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ho spouštěla záhy, jindy jsme si nejprve povídali a až následně jsem oznámila, že můžeme 

začít. Právě spuštění nahrávání zvukového záznamu považuji za počátek rozhovoru. Když 

jsem vyčerpala otázky, přístroj jsem vypnula. V některých situacích se stalo, že teprve 

tehdy se informátor či informátorka spontánně rozpovídali a sdělili mi nejzajímavější 

informace. Jejich záznam jsem tedy musela učinit až po té, co jsem sepisovala report 

z našeho rozhovoru, který byl také součástí dat, která analyzuji. Zásadní vliv na data, která 

jsem byla schopná získat, měla i vybitá baterie. Jako nezbytnou součást své výbavy jsem 

tedy od prvního takového incidentu s sebou vždy nosila baterii náhradní.

Jak už bylo řečeno, setkávali jsme se s informátory na jejich kolejních pokojích i 

v restauracích a kavárnách. Interview byla záležitostí vyžadující soukromí. Jednak jsme se 

bavili o osobních tématech a jednak bylo pro naši komunikaci lepší mít prostor se plně 

soustředit. Ve veřejných stravovacích zařízeních byly podmínky pro pořizování rozhovorů 

vhodné, ačkoli jsme potenciálně hovořili před cizími lidmi. Pragmatickou volbou byla 

moje návštěva u informátora na kolejním pokoji. Šetřili jsme čas a zároveň jsme měli 

potřebný klid a soukromí. Na druhou stranu pro mne někdy bylo zvláštní jít k cizímu muži 

na pokoj, abych „s ním mohla být sama.“ Právě v takových chvílích jsem si uvědomovala 

význam genderu. Nejednalo se však o nějak nepřekonatelný problém, protože naše 

interakce měly jasně daný a formální průběh.

Při některých rozhovorech byl alespoň pro mě důležitým aktérem, který ovlivňoval 

moje nasazení, nápoj s obsahem kofeinu. Ten mi poskytl povzbuzení a já jsem se tak 

mohla lépe soustředit na to, co informátor říká. V případě, kdy jsem byla unavená a 

nevstřebala jsem kávu či čaj, projevovalo se to i v mém nasazení a aktivitě v komunikaci 

s partnerem v rozhovoru.

V souvislosti se způsobem, jakým jsem chtěla působit svým zevnějškem na 

informátory, jsem zvolila neformální způsob oblékání i líčení. Nenosila jsem příliš 

odhalující výstřihy ani krátké sukně. Snažila jsem se působit upraveně. Pouze v případech, 

kdy jsem se setkávala s přáteli, jsem se odvážila vzít si na sebe „pouze“ sportovní či 

domácí oděv. Při pozorováních jsem usilovala o nenápadnost. Na přednáškách jsem se 

svým vybavením v podobě sešitu na poznámky rušivě rozhodně nepůsobila. V případě, 

kdyby se mi podařilo vyjednat vstup do výuky klinických předmětů, měla jsem sjednané 

vypůjčení bílého pláště. 

Velkou část svého času jsem strávila podobně jako moji informátoři. Hodiny a 

hodiny jsem proseděla u stolu (ať už ve svém pokoji či v knihovně), kde jsem buď 

poslouchala nahrávky, přepisovala je, případně četla texty týkající se tématu mojí práce. 
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V intenzivních fázích dokončování své práce jsem odpočívala u venčení psa či sledováním 

seriálů. Nejužívanější technologií se v případě mého výzkumu stal počítač.

Do jeho paměti jsem ukládala nahrávky rozhovorů. Pomocí něj jsem interview také 

přepisovala. Ke svým informátorům jsem cítila závazek a prožívala jsem odpovědnost za 

ochranu jejich soukromí. Tyto moje pocity byly zdrojem obav o ztrátu dat. Představa, že 

bych přišla o notebook např. při svých cestách do veřejné knihovny, ve mně vyvolávala 

silně nelibé emoce. Časově náročná práce sepisování textu této diplomové práce mě také 

vedla k obezřetnému zacházení s daty – pravidelně jsem hotové části zálohovala na dvě 

další místa.

Jako antropoložka bych se bez technologií ani dalších materiálních prostředků 

v tomto výzkumu neobešla. Když v kapitole o lidských aktérech hovořím o technologizaci

v rámci medicíny, je nutné dodat, že tento fenomén se týká i mě jako sociální badatelky. 

Jako informátoři získávají kontrolu nad procesy v lidském těle skrze užití přístrojů, já 

získávám dohled nad tím, co se „v terénu“ děje tím, že události a výpovědi pečlivě 

zaznamenávám a fixuji.

.
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8 Závěr

„Pochopit jiné znamená pochopit sebe a naopak.“ (Ginsburg 1998)

Tato práce je závěrečnou fází mého diplomového projektu. Na jeho začátku jsem 

provedla výzkum, ve kterém jsem aplikovala vybrané metody antropologického bádání

(pozorování a rozhovory). Se mnou se do něj zapojili informátoři, kteří studovali medicínu 

nebo čerstvě nastoupili do nemocnice jako lékaři. Charakter našich vztahů a jednotlivých 

interakcí značně ovlivnil výpovědi, se kterými jsem pracovala při sestavování jednolitých 

příběhů lidských aktérů. V nich jsem se zabývala dílčími aspekty stávání se lékařem. 

Z analýzy toho, co mi informátoři sdělili v rámci interview, vyplynuly body, které 

byly pro jejich stávání se důležité. Aby se z účastníků tohoto výzkumu stali lékaři, bylo 

nutné, aby vstoupili na lékařskou fakultu jako studenti, zvládli šest (a více) let teoretické i 

praktické výuky a prošli řadou zkoušek. Následně si našli zaměstnání v nemocnicích, kde 

pokračovali v rozšiřování schopností a znalostí podstatných pro výkon této profese. To je 

čeká až do získání atestace, kterou většina uvedla jako moment, kdy lékař dosáhne 

dostatečné samostatnosti. Tímto osvědčením získá formální svolení k tomu, aby pracoval 

na vlastní zodpovědnost a bez přímého dozoru starších a zkušenějších lékařů. Vzdělávat se 

však musí po celou dobu výkonu tohoto zaměstnání, protože vývoj poznatků v medicíně je 

rychlý.

Na počátku studia na lékařské fakultě měla většina studentů starosti převážně s tím, 

aby se zvládli naučit osvojit si velký objem informací v rámci předmětů jako je anatomie či 

histologie. To obnášelo hledání nejen vhodných způsobů memorování, ale i míst, která 

k tomu poskytovala podmínky. Poznatky studenti získávali z přednášek (pokud je shledali 

dostatečně zajímavými), z praktických cvičení s preparáty lidských těl i z medicínských 

knih. Zároveň jim k absolvování zkoušek pomohli i učitelé či starší spolužáci. 

V následujících letech procházeli dalšími zkouškami, z nichž význam byl přikládán 

těm obzvláště náročným zkouškám (jejich obtížnost informátoři hodnotili podle objemu

učiva, ale i přísnosti komise). Ty uváděli někteří informátoři jako mezníky. Mezi ně patřily 

státní závěrečné zkoušky. Pro některé informátory byl poslední rok na univerzitě 

kolotočem neustálého učení a jiní se spoléhali na již nabyté znalosti a brali zkoušky 

s nadhledem.

Náročné zkoušky znamenaly pro mediky velké psychické i fyzické vypětí. 

Pracovali za spánkového deficitu, pili energetické nápoje, jedli „nezdravá jídla“, nehýbali 
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se tolik, kolik by chtěli, prožívali stres apod. Na druhou stranu byli schopni hledat si 

strategie, jak obtíže zvládnout a učili se i tomu, že součástí práce je odpočinek. Někteří do 

svého učebního plánu tedy zařazovali sport a další volnočasové aktivity. Jiní odpočívali 

nárazově – po absolvování zkoušky.

Kromě zkoušek však informátoři hovořili o dalších zlomových událostech v jejich 

stávání se lékařem. První kontakty s částmi lidského těla se odehrávaly při anatomických 

pitvách. Navykání si na práci s neživým člověkem probíhalo postupně. Většina 

informátorů se nakonec naučila vnímat tělo v kontextu své práce jako objekt. Přesto 

k němu zachovávala úctu. Někteří informátoři špatně snášeli kontakt se smrtí pacienta a 

učili se, jak se s takovou situací vyrovnat: hovořili o tom se spolužáky či kolegy, nezvolili 

specializaci, kde „hrozí“ nečekaná smrt (ta byla hodnocena jako horší než ta, se kterou se 

„počítá“) či získali nadhled a odstup.

Dalším zásadním zlomem byl přechod k výuce na klinikách. Při něm začalo 

docházet ke kontaktu mediků s pacienty. Někteří informátoři o něm referovali jako 

o „posunu od knížek“ k živým lidem. Většina účastníků výzkumu hodnotila zkušenosti 

z nemocničních oddělení jako přínosné pro lepší upevnění znalostí nutných ke zkouškám, 

Důležitý pro ně byl i pocit, že jsou „konečně k něčemu platní“: např. když asistovali při 

operacích. Několik z nich považovalo stáže za nedostatečné. Jiní je brali jako skutečný 

kontakt s medicínou (po letech strávených studiem teorie). V některých případech mi 

medici říkali, jak jim vadí, že kontakt s pacienty je „jen jako“ (např. při provádění 

anamnézy).

Už při vstupu do tzv. klinických ročníků na lékařské fakultě si měli medici možnost 

zkusit, jaká je čeká praxe při výkonu jejich budoucí profese. Přesto po nástupu do 

zaměstnání zažívali jistý druh šoku z oddělenosti teorie a praxe. Ocitali se na odděleních, z 

nichž každé mělo svůj vlastní režim provozu a svou organizaci práce. Učili se konkrétní 

procedury, dávkování léků i administrativní činnost. Zároveň se seznamovali a sžívali 

s kolektivem, nadřízenými lékaři i zdravotními sestrami, které jsou v hierarchii personálu v 

nemocnici níže. Procházeli tedy opět situací, kdy si připadali jako „nepopsané listy.“ Při 

tom se vyrovnávali s novou úrovní odpovědnosti – i když plná samostatnost je ze zákona 

čeká až po atestaci. Někteří se ocitali v situacích, kdy se učili spoléhat se na vlastní úsudek.

Odstup je jednou z podstatných součástí zvládání lékařské profese. Týká se 

především emocí pacientů, ale i prožitků vlastních. Prostřednictvím svých zážitků i 

poznatků z přednášek se medici učili mít nadhled. Vzdálit od sebe pocity, které se týkají 

utrpení druhého člověka. Právě schopnost zpracovávat svoje emoce byla součástí 
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rozhodování informátorů o jejich specializaci. Zcela se oprostit od pocitů, většinou možné 

není. Na tom, jak jsem se snažila zaznamenávat vztah mediků a mladých lékařů k jejich 

vlastnímu tělu (jeho zdraví/nemoci) a na tom, jak se v této záležitosti chovají ke svým 

blízkým, bylo možné sledovat charakteristiky odstupu, který je budován ve vztahu 

k pacientům, ale i k sobě.

Většina informátorů spojovala oproštění se od emocí s lepším profesionálním 

úsudkem. Někteří z nich totiž hovořili o tom, že není dobré, když lékař léčí členy svojí 

rodiny. Předepsání léků považovali za banální a tudíž přípustné. Záležitost operace však 

byla mnohem problematičtější. V takových případech by většina z informátorů raději 

svěřila blízkou osobu do péče někoho, o kom bude vědět, že je kvalitní odborník. Tuto 

možnost zajistit dobrou péči pro sebe a své příbuzné pak informátoři považovali za jednu 

z výhod studia a následného výkonu medicíny.

Mol (2002) uvádí medicínu jako příklad oboru, kde se jasně projevuje, jak úzce je 

propojen člověk a technologie. Zároveň se jedná o disciplínu, která se vymyká klasické 

kategorizaci na přírodní a sociální vědy. Obě sféry – příroda i společnost/kultura - jsou

totiž nezbytnou součástí „medicínského komplexu“ (Komárek 2005). To se projevovalo i 

v případě tohoto výzkumu.

V této diplomové práci jsem se snažila podrobně popsat své metody. Reflexe se 

týkala mého zapojování informátorů do výzkumu, ustanovování vztahů mezi námi ale i

nezbytných technických prostředků, které jsem jako antropoložka využívala. Snažila jsem 

se pracovat stejným analytickým způsobem s hodnocením své výzkumné praxe, jako 

s informacemi, které jsem se dozvěděla v rámci interview a při pozorování.

Zkoumala jsem medicínské téma – stávání se lékařem – a činila jsem tak na základě 

znalostí a schopností, které jsem si osvojila při studiu sociální antropologie. Důležitou 

otázkou, kterou jsem si často během diplomového projektu pokládala, byl smysl mého 

bádání. Hemmings (2005) uvádí, že medicínská antropologie často stojí v opozici vůči 

medicíně. Kritické jsou k ní i další sociální vědy.

Já jsem tuto práci nepsala s cílem hodnotit praktiky či postoje mladých mediků a 

lékařů, kteří stojí na počátku výkonu své profese. Zaměřovala jsem se spíše na procesy, 

které se odehrávají „v zákulisí“ studia medicíny – tak jak je prožívají sami aktéři. Zajímala 

jsem se o to, jak se rodí lékaři, jejichž pomoc běžný člověk vyhledá, když onemocní. 

Témata, na která jsem se zaměřovala, vycházela z diskuzí v rámci akademického prostoru. 

Např. Gothill a Armstrong (1999) se ve své studii zabývají vztahem lékaře a pacienta.
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Podle jejich článku byl vývoj zájmu sociálních věd o tento druh interakce nejprve zaměřen 

na zacházení s pacientovým tělem. Později se pozornost posunula k pacientově mysli a pak 

k mysli lékaře. O co nebyl projevován zájem, byla lékařova tělesnost – lékař jako by byl 

Dr. No-body. Proto jsem se soustředila i na tuto záležitost.

Důležitým objektem pozorování se pro mě stala materialita v rámci stávání se. 

Tradičně se v sociologii a antropologii věnuje pozornost společnosti a kultuře a poněkud 

abstraktním procesům a jevům. Materialita však v antropologii nebyla zcela zanedbávána. 

Toto rozšíření pole zájmu je krokem k postihnutí komplexních a nejednoznačných atributů 

lidské existence. Jako medicína není jednoznačně vymezitelným oborem, ani antropologii 

se nedá upřít jistá hybridita a fluidita jejích hranic. To odpovídá podstatě reality, kterou 

žijeme (Mol 2002).

Do jisté míry je tato moje práce studií užívající teoretických rámců antropologie

popř. dalších sociálních věd. Na druhou stranu věřím, že její smysl přesahuje tyto meze. 

Mol (2002) říká, že výzkum jakéhokoli charakteru, je intervencí do okolí. Výzkum není

nástroj, prostřednictvím kterého lze zaznamenat realitu „tam venku.“ Naopak se při něm 

zapojí, aktivuje a zainteresuje spousta aktérů. Podobně jako při interakcích v rámci 

medicíny (mezi lidmi a technologiemi) se i při antropologickém bádání ustanovují různá 

mocenská uspořádání. 

Jaký může být význam produkce antropologických textů? Poznatky z tohoto oboru

mohou být, ale není to jejich primárním účelem, praktickými příručkami pro ty, které 

zajímá komplexní pohled na nějakou situaci týkající se lidské existence (a to ve zcela 

konkrétní situaci a zcela konkrétním kontextu). Antropologové skrze své úvahy a analýzy

mohou být také „hráči“, kteří se podílejí na vyvažování sil v rámci nějakého mocenského 

uspořádáni. Zároveň však jejich poznatky mohou vést i k jeho nerovnováze.

Antropologie často stojí na straně těch utlačovaných a znevýhodňovaných skupin

(soudě např. podle vybraných předmětů vyučovaných na katedrách antropologie 

v Pardubicích i v Praze – často jsou probírány a zkoumány menšinové skupiny jako 

Romové, indiáni a mnohé další). Ačkoli je klasickým atributem vědy její objektivita či 

nezaujatost, naprostá oddělenost od toho, co se v realitě odehrává, je bez zaujetí určitého 

postoje nemožná. 

Co publikací své diplomové práce činím a jakou pozici zaujímám? Píši zde o 

tématech, o kterých se tolik nehovoří (např. v médiích, ale ani při výuce na medicínských 

fakultách). Dávám hlas mladým lékařům (či těm, kteří jsou velice blízko k tomu se jimi 

stát). Oni sami prostřednictvím této své výpovědi a doufám i tohoto textu (kde s tím, co mi 
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řekli, pracuji) mohou něco učinit. Společně s informátory jsem pořídila specifický druh 

dokumentace o fázi jejich (i mého) profesního vývoje. Při tom jsem se mnohému naučila. 

Nastavila jsem si zrcadlo, s jehož pomocí budu schopna v budoucnosti pracovat ještě lépe.

Reflexi jsem se snažila učinit i s informátory - při diskuzích nad otázkami 

v interview. Pokud si text přečtou, mohou se něco dozvědět. O sobě, o práci, kterou 

vykonávají i o širších kontextech, jenž nemusí být na první pohled zřejmé. Na základě 

toho, je možno dále se vyvíjet. V oblastech, kde existují nejasnosti a nesrovnalosti a ve 

kterých mohou vznikat potenciální ohniska konfliktů. V případě lékařů se jedná o způsob 

jednání s pacienty, ale i sám se sebou. To, že existuje mocenská nevyrovnanost mezi 

lékařem a jeho pacientem je problematizováno a diskutováno. Co může zůstávat skryto, je 

osoba lékaře samotného – v rámci institucionálních praktik v nemocnicích a dalších 

zdravotnických zařízeních.

Na základě poznatků, které prezentuji v této studii, by v budoucnu bylo možné 

zlepšit způsob užití metod antropologického bádání v kontextu medicíny. Zároveň by 

výsledky případného výzkumného projektu mohly být aplikovány v praxi. Využít by je 

mohly lékařské fakulty či zdravotnická zařízení.
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Příloha 1 - guidelisty

Rozhovor 1 Stávání se lékařem

ÚVOD 

 Představení: jméno, věk, odkud, v kolikátém ročníku medicíny, škola, fakulta

 Anonymizace: výběr přezdívky – jména

 Aktuální situace ve škole (předměty, zkoušky, praxe)/v práci + co je zajímavý a co je 

nezábavné

LIFESTORY

 Jak ses dostal/a na medicínu – rozpovídej se (zájmy škola, rodinné zázemí)

 O čem je podle tebe medicína? Proč jsi do toho šel/šla? Medicína – komplex vs. 

specializace

 Jak probíhalo studium do teď – popiš mi jednotlivé ročníky, srovnej je. 

 Jak sis vybral specializaci, proč tuto? Co by bylo ideální, vs. co děláš?

STUDIUM

 Co je na studiu medicíny nejlehčí? Co tě bavilo?

 Co je na studiu nejtěžší? Co tě nebavilo?

 V rámci spolužáků by ses zařadil do jaké kategorie?

 Učitelé – máš nějakého oblíbeného? Kdo to je? /máš nějakého neoblíbeného, kdo to je?

PRAXE NABÝVÁNÍ ZNALOSTÍ

 Popiš mi svůj typický (modelový) denní režim před zkouškou – v období, kdy je příprava 

nejintenzivnější. Jak dlouho předem se učíš, kde, v kterou denní dobu. Nejpohodlnější a 

nejpříjemnější místo, čas /nejhorší časoprostor

 Odpočinek – frekvence, náplň

 Prožíváš to učení – promítá se ti to jinam?

KONTEXT

 Koníčky, zájmy a jejich vývoj v průběhu studia

 Partnerský život – ovlivňuje tě nějak tvůj partner/ka ve studiu?

 Rodina – podpora rodičů

 Mimoškolní aktivity – stáže, zapojení ve spolcích apod.

BUDOUCNOST

 Co tě čeká? Jak vidíš sebe v budoucnosti? Kde bys chtěl pracovat, co je pro tebe určující 

při výběru pracovního místa?

ZÁVĚR

 Chceš něco doplnit? Děkuju za spolupráci, příští setkání.



98

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY

 Víra

 Aktuální dění ve zdravotnictví

Rozhovor 2 Být lékařem

ÚVOD

 Doplňující otázky z minula (podle poslechu prvního rozhovoru)

 Co je nového?

LÉKAŘ

 Co všechno musí člověk udělat pro to, aby se stal doktorem/lékařem? (Čím musí projít po 

formální stránce? Jaké musí mít předpoklady?

 Kdo je lékař? Co je hlavní náplní práce lékaře?

 Jak se pozná dobrý doktor? Jak se vyznačuje špatný doktor?

 Co musí člověk zohledňovat, když se rozhoduje o léčbě?

 Jaké jsou výhody a nevýhody toho být lékař?

 Jak se to podle tebe má s prestiží u lékařů v ČR?

PRAXE

 Jakou máš za sebou praxi v rámci školy?

 Která z praxí pro tebe byla nejpřínosnější?

 Co tě na nich bavilo/nebavilo?

 Praxe ve škole x praxe v současném zaměstnání?

 Nejlepší a nejhorší zážitek z praxí?

 Jak aktivní jsi při nich byl/a?

 Co tréma? Strach?

TY JAKO DOKTOR

 Kdy si řekneš, že už jsi doktor?

 V čem vidíš svoje předpoklady pro to stát se lékařem? Jaké jsou tvoje přednosti a jaké máš 

podle sebe nedostatky?

 Jaké máš cíle v medicíně?

 V čem spočívá podle tebe jádro tebou vybrané specializace?

PACIENT

 Kdo je to pacient?

 Jakou máš doteď zkušenost s pacienty?

 Co je pro tebe při kontaktu s pacienty problematické?

 Jaký je ideálně vztah mezi lékařem a pacientem?

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY
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 Tabu léčení vlastní rodiny

 Kdo ti říká doktore? Medicínský vtípek.

Rozhovor 3 O emocích a nemocích

ÚVOD

 Doplňující otázky z minula,

 Aktualizace toho, co se od posledního rozhovoru událo, co se děje v současnosti

TĚLO

 Jak jsi v průběhu studia pochopil, jak funguje lidské tělo?

 Jaké byly pro tebe mezníky ve studiu lidského těla?

 První pitvy, první pacient, první operace

 Byl v preklinických letech nějaký obor, který jsi výrazně prožíval?

EMOCE

 Bylo ti při výuce/praxi z něčeho fyzicky špatně?

 Byla nějaká hranice odporu/hnusu, kterou jsi musel/a překonávat?

 Styděl/a ses někdy při kontaktu s pacientem? Bylo ti něco trapný?

 Zažils při výuce v preklinických letech nějaký výrazný strach? Strach o sebe? Čeho se to 

týkalo?

 Musel/a jsi někdy při praxi dělat něco, co ti bylo proti srsti?

 Setkal/a ses při praxi se smrtí?

FORMALITY TÝKAJÍCÍ SE TĚLA STUDENTŮ

 Je nutný nějaký speciální zdravotní stav pro studium medicíny? (vstupní prohlídka, 

očkování)

 Může medicínu studovat někdo tělesně postižený?

 Jak je to s absencemi na škole? Je nemoc omluva?

MEDIK/LÉKAŘ PACIENTEM

 Chodíš k lékaři? Co ti musí být, abys tam šel/šla? Kdy byl/a naposledy?

 Přivedlo tě někdy něco, o čem jsi slyšela na přednášce/zažil při praxi, k lékaři?

 Přiměl jsi k tomu někoho ze svých blízkých?

 Jak vidíš svůj zdravotní stav?

 Dbáš vědomě o svoje zdraví? 

 Staráš se o zdraví svých blízkých?

 Děláš sobě/svým blízkým (kamarádům, rodině, partnerovi) doktora?

 Jak se díváš na alternativní způsoby léčby?

 Jsou lékaři nesmrtelní? 
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Příloha 2 – informovaný souhlas

Ve dnech…………………………………………… jsem poskytl/a rozhovory Bc. Evě 
Rebendové v rámci výzkumného projektu Stávání se lékařem/lékařkou. 

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj navazující 
výzkumné činnosti jmenované řešitelky projektu smí být tento rozhovor zpracováván*:

 spolu s mým jménem a kontaktem na mojí osobu 
 jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na mojí 

osobu 

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných 
prezentací výsledků výzkumu*:

 souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem 
 souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem, ale chci takový 

text předem autorizovat 
 smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s mojí 

osobou 

Až skončí výzkumný projekt Stávání se lékařem/lékařkou, tento rozhovor*:

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších 
badatelů v plném rozsahu, včetně kontaktu na mojí osobu tak, aby mě další 
výzkumníci mohli v případě potřeby znovu oslovit, úryvky uvedené v 
publikovaných výstupech takových výzkumů budou anonymizovány 

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších 
badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí 
osobou 

 smí být dále zpracováván jen výzkumníky jmenovanými v tomto souhlasu 

Na základě tohoto souhlasu smí být mé jméno, adresa a osobní údaje obsažené v 

tomto rozhovoru zpracovávány nejdéle 30 let. Pokud k tomu byl dán souhlas, smí poté být 

využívány podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivaci. V opačném případě musí být rozhovor 

anonymizován. 

Jméno:

Podpis:

* vyberte jednu z uvedených možností
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Příloha 3 – ukázka přepisu rozhovoru

Úryvek z rozhovoru s informátorem Tomášem. Promluvy výzkumnice jsou 

označeny „V:“, promluvy informátora „T:“. Místní a osobní jména jsou z důvodu 

anonymizace změněna (v textu jsou uvedena kurzivou).

V: Teď nahráváme už Tomáši. Tak co si dáš k jídlu.

T: To kdybych věděl..Tak už si to piš všechno.

V: Já si to nepíšu

T: Nebo jestli to chceš teda

V: Já budu poslouchat.

T: Tak se mě ptej teda.

V: No tak mi teda řekni

T: Ano,

V: Kdo se:š, odkud se:š, v kolikátym ročníku seš

T: Dobře:. Takže mé jméno je Tomáš Vomáčka.

V: Chceš mít jak přezdívku jakou?

T: Tomáš Vomáčka to je jedno

V: (smích)

T: Ehm. Jsem tedy student e šestýho ročníku, lékařský fakulty.. lékařský 

fakulty, se sídlem na Sovově náměstí..a: vlastně:, sem pocházim z Lesovic, původně, 

sem se tady narodil, ale, před osmi lety jsme se přestěhovali do Stromovic. Do takové 

malebné vesničky..dalo by se říct, severozápadně od Lesovic..kde pěstujeme ovečky:, 

kachny, slepice, teďkon sem koupil mamince prasátko,

V: Oj! (smích)

T: (smích) se u toho budeš tlemit až to budeš poslouchat tyjo.

V: (smích) to já se teda budu tlemit aspoň ňáká sranda při práci. No.

T: Tak to by asi bylo k tomu, co sem no.

V: Jo.

T: Jestli eště to chceš ňák doplnit tak se zeptej.

V: Jo to stačí k tomu tvýmu kontextu..ehm, teďka. Jak bys popsal svojí nebo, ty 

seš teda v šesťáku, co to znamená bejt v tom šesťáku, jakou máš aktuální jakoby situaci 

teďka, co máš za sebou, co tě čeká
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T: Tak já mam, takhlenc. E je. (pousmátí) tak tak to tady budem asi na dlouho 

protože

V: No, povidej.

T: E: já: sem v šestym ročníku což znamená pro: většinu mediků že končí. Ale 

já (pousmátí) jelikož e: se mi eště nechce skončit studium tak si to eště budu 

prodlužovat. Vzhledem k vlastně situaci, k dění v Český republice..dění ve 

zdravotnictví a, vůbec se mi nechce nikam pospíchat..Takže sem se rozhod že eště vo 

rok si to prodloužim to studium nejmíň vo rok nebo takhle. Maximálně o rok si 

prodloužim studium jelikož sem mladej, je mi dvacet čtyry let, a: takže si to studium 

hezky protáhnu budu si to užívat.

V: Jo.

T: No.

V: Jo. a

T: Ale, už jako co mam za sebou, no za sebou..jak to myslíš co mam za sebou.

V: No jako v tom šesťáku nebo, ty si vlastně ty si řikal, že se učíš. Takže teďka 

teďka tě čeká,

T: Státnice z interny.

V: státnice z interny takže se jakoby učíš připravuješ se na tu, zkoušku. A: ty 

seš raritní v tomhletom že: to prodlužuješ to se asi běžně nestává? Jakoby

T: Jo:, hodně lidí vim i třeba z prváku, u nás, když sme začínali prvák jo? Tak 

nás tam bylo osmadvacet. A z toho prváku nás je teďkon v tom šesťáku z tý PŮVODNÍ 

třídy asi deset. Jo. Takže zbytek třeba opakuje ročník, zbytek vypadala, někdo byl na 

Erasmu jako ty, to znamená že sou teďka v páťáku nebo sou mezi páťákem šesťákem

jo? Takže, jako, jestli bude šest lidí mat maturovat. Státnicovat, ten rok co měli. Tak to 

bude hodně prostě. No, takže jako raritní nejsem. Sem raritní spíš v tom že, s to dělám 

kvůli ničemu. Nebo má to svý důvody, což nemá s medicínou nic společnýho, ale:, 

když je ta možnost, tak proč ne no.

V: Jo. Jo. Jasně.

T: Protože mně se to vyplatí prostě. Jak, po jakýkoli stránce se mi to prostě 

vyplatí abych si to prodloužil. Já budu chodit na praxi na ortopedii do Loukovic, takže:, 

budu jakoby v záběru tý medicíny, budu se víc učit, to co CHCI se učit, a budu na to 

mít víc času. To znamená že když do tý praxe potom přestoupim tak už budu jakoby 

rozjetej. Budu na rozjetym vlaku. Asi tak no.



103

V: A: jo. K tomu se asi pak dostanem, e: v průběhu. Takže ten tvůj, režim teďka 

v tom šesťáku je volnjěší když, prodlužuješ nebo?

T: Hele, páťák šesťák, páťák byl uplně úžasnej pro podle mě páťák by se moh 

uplně vypustit z medicíny, medicíny, medicína by se dala třeba za čtyry roky. Uplně 

bez problémů.

V: Fakt? (pousmátí)

T: Hm..teďko, by asi, devadesát procent lidí se mnou nesouhlasilo..

V: No.....

T: Devadesát trojku (vybírá si jídlo). Můžu poprosit tu devadesát trojku?..a: a 

dal bych si to s e:..fazolovými lusky se slaninou...tak už víš i co sem si dal no, takže 

kde sme skončili teda?

V: Jo že by se ta medicína dala vystudovat za čtyry roky.

T: No: tak to sem asi přehnal trošku sem to podhodnotil ale, třeba páťák pro mě 

byl úžasnej v tom že sem se skoro vůbec neučil, když bylo třeba tak sem zabral a udělal 

sem tu zkoušku. Takže zase. Štěstí náhoda nevim. Jo:, šesťák je, v tom podobnym 

smyslu. Ač je tady pět státnic v tom šesťáku a kdyby to chtěl fakt stihnout za těch já 

nevim devět měsíců. Což znamená říjen vlastně až červen, tak je to hodně velkej záhul. 

Je to fa:kt denně se učit, vod státnice ke státnici, máme vlastně říjen listopad prosinec, 

tři státnice. Pak do toho eště jednu zkoušku. Což je docela dost. Jo ale, kam spěchat. 

Neni kam spěchat prostě no.
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Příloha 4 – tabulka přepisové konvence

Grafický symbol Způsob užití

(smích) nebo :-) Zasmání, smích

, Pomlka 1 vteřina

. Pokles intonace

.. Pomlka 2 vteřiny

…

Pomlka 3 vteřiny (s rostoucím počtem 

vteřin stoupá počet teček)

„ “ Úsek se změněnou intonací

DŮRAZ Kapitálkami je označen důraz

: Prodloužení hlásky

? Stoupající intonace

! Důrazná intonace
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