PŘÍLOHY
Příloha 1- Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO
ROZHOVORU
zaznamenaného pro účely výzkumného projektu diplomové práce s názvem
Obhajoba lékařů a praktiků aplikujících Tradiční čínskou medicínu a jejich vypořádání
se s kritikou své práce ze strany konvenčně zaměřených kolegů
Vedoucí práce: MUDr. Jozef Lucký

Metodologický výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce je psána v rámci studijního programu Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích.

Cílem tohoto výzkumu je na základě teoretických a praktických poznatků o Tradiční
čínské medicíně (dále jen TČM), analyzovat a popsat aktuální situaci, v jaké se nacházejí lékaři
a praktici aplikující TČM. Pro účely analýzy je klíčové získat informace o tom, jakým
způsobem si lékaři a terapeuti TČM hájí své zaměření, jaké důvody předkládají pro léčení
pomocí TČM a jak se vypořádávají s kritikou od svých konvenčně̌ zaměřených kolegů. Součástí
práce bude vysvětlení důvodů̊, proč̌ se konvenčně̌ vzdělání lékaři obracejí na praktikování
východní medicíny a jak hodnotí aktuální situaci TČM na území České republiky.
Rozhovor, který bude s Vámi zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení anonymizován,
stejně tak získaná data.
Žádám Vás tímto o poskytnutí Vašeho souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu a sdílení
výzkumného materiálu pro účel výzkumného projektu ve formě audio nahrávky rozhovoru.
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.
Souhlasím s účastí ve výzkumu, poskytnutím rozhovoru Anetě Gutwirtové a
nahráním výzkumného materiálu na diktafon pro účely výše popsaného výzkumného
projektu.

V: ………………..

Dne: ………………….

Podpis: …………………………..

Aneta Gutwirtová

Podpis: …………………………..

Příloha 2- Vyhláška č. 55/ 2011 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků
§ 22b
Terapeut tradiční čínské medicíny
Terapeut tradiční čínské medicíny vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále provádí činnost v
rámci preventivní, diagnostické nebo léčebně rehabilitační péče. Dále může terapeut tradiční
čínské medicíny vykonávat činnosti v rámci léčebné péče pod odborným dohledem lékaře se
specializovanou způsobilostí nebo specialisty tradiční čínské medicíny. Přitom zejména může
a) neinvazivně vyšetřovat pacienta podle principů tradiční čínské medicíny, analyzovat
stav a stanovit závěr podle zásad tradiční čínské medicíny,
b) na základě nálezu stanovovat individuální léčebný postup léčebně rehabilitační péče,
c) stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření pacienta podle principů tradiční
čínské medicíny,
d) provádět individuálně vedené podávání bylinných kombinací podle principů tradiční
čínské medicíny s ohledem na indikaci a stav pacienta,
e) aplikovat léčebně rehabilitační postupy tradiční čínské medicíny, vycházející z teorie
o drahách a aktivních bodech na povrchu těla,
f) aplikovat léčebně rehabilitační masážní postupy tradiční čínské medicíny bez
manipulačních metod,
g) doporučovat a seznamovat s cíleným zdravotním cvičením určeným pro uvolnění a
regeneraci organizmu,
h) motivovat a edukovat pacienta a popřípadě jeho okolí k pozitivním krokům
zaměřeným na dosažení zdravého životního stylu podle zásad tradiční čínské medicíny,
i) spolupracovat na léčebném plánu s registrujícím lékařem nebo jiným ošetřujícím
lékařem,

j) přejímat, kontrolovat a ukládat akupunkturní pomůcky a prádlo, manipulovat s nimi
a zajišťovat jejich desinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
k) přejímat, kontrolovat a ukládat doplňky stravy, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich
dostatečnou zásobu.

§ 22c
Specialista tradiční čínské medicíny
Specialista tradiční čínské medicíny vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného
dohledu provádí kombinace postupů tradiční čínské medicíny k dosažení optimálního
léčebného účinku. Přitom zejména může
a) diagnostikovat pacienta podle principů tradiční čínské medicíny, analyzovat stav a
stanovit závěr podle principů tradiční čínské medicíny,
b) na základě nálezu stanovovat individuální léčebný postup léčebně rehabilitační péče,
c) stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření pacienta podle principů tradiční
čínské medicíny,
d) provádět individuálně vedené podávání bylinných kombinací podle principů tradiční
čínské medicíny s ohledem na indikaci a stav pacienta,
e) aplikovat léčebně rehabilitační nebo léčebné postupy tradiční čínské medicíny,
vycházející z teorie o drahách a aktivních bodech na povrchu těla,
f) používat zdravotnické přístroje s ohledem na určený účel ve vztahu k poskytované
zdravotní péči,
g) aplikovat léčebně rehabilitační a léčebné masážní postupy tradiční čínské medicíny
bez manipulačních metod,
h) doporučovat a seznamovat s cíleným zdravotním cvičením určeným pro uvolnění a
regeneraci organizmu,

i) motivovat a edukovat pacienta a popřípadě jeho okolí k pozitivním krokům
zaměřeným na dosažení zdravého životního stylu podle principů tradiční čínské
medicíny,
j) spolupracovat na léčebném plánu s registrujícím lékařem nebo jiným ošetřujícím
lékařem,
k) školit terapeuty tradiční čínské medicíny a vést organizovanou reflexi a konzultace,
l) přejímat, kontrolovat a ukládat akupunkturní pomůcky a prádlo, manipulovat s nimi
a zajišťovat jejich desinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
m) přejímat, kontrolovat a ukládat doplňky stravy, manipulovat s nimi a zajišťovat
jejich dostatečnou zásobu.
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Formulace a vstupní diskuse problému
Tradiční čínská medicína (dále jen „TČM“) je pojem, který se v posledních pár letech
stává předmětem diskuzí a debat nejen u nás v České republice. Lidé se více zamýšlejí nad tím,
jakým způsobem řešit své nemoci a neduhy, a v přístupu léčby se snaží býti více zodpovědní a
neřešit všechny potíže chemickými preparáty, pokud to není nutné.
Odborná veřejnost, zastoupená představiteli konvenční moderní medicíny a
nekonvenční tradiční čínské medicíny, se zde střetává, hájí svá pro a proti a nedokáže se
shodnout na stejném řešení situace, jak by léčba klientů měla probíhat. Jak si lékaři a praktici
aplikující TČM obhajují své názory a oponují svým konvenčně zaměřeným kolegům? Proč se
nedokáží najít společná východiska situace? Tyto otázky budou předmětem zkoumání mé
diplomové práce.
Lékaři a praktici aplikující TČM jsou často kritizováni a napadáni ze stran svých
konvenčně zaměřených kolegů, kteří nezastávají léčení za pomocí TČM na území ČR, a
mnohdy jsou jimi opovrhováni. Západní lékaři kolikrát argumentují, že TČM není léčba na bázi
„evidence based medicine“ (medicína založená na důkazech) a lékař tak dle jejich názoru
nepostupuje lege artis (podle lékařských pravidel). Z toho důvodu je na lékaře a praktiky TČM
kladen velký tlak ze strany České lékařské komory a dalších institucí, a zlegalizování činnosti
i pro zdravotnické nelékařské jedince se zdá být v ohrožení.
V jiných vyspělých státech Evropy (např. Anglie, Holandsko, Irsko, Německo,
Švýcarsko) je tradiční čínská medicína (v rámci alternativní medicíny) uznána a zařazena jako
oficiální metoda léčení, v některých státech je i proplácena pojišťovnami (Švýcarsko,
Německo). Odborné veřejnosti se tak do rukou dostává širší nástroj, jak své klienty léčit a
mnohdy i skutečně vyléčit. Klient si sám může demokraticky zvolit, jak jeho léčba bude
probíhat.
Momentálně se TČM v České republice nachází v šedé zóně, kde ze strany klientů
zájem roste, a ze strany zdravotnických institucí se předkládají stanoviska, proč TČM neuznat
jako nelékařskou oficiální metodu léčby, v čem je nedostatečná a v čem by mohla být
potencionálně i nebezpečná.

Struktura práce
V rámci své diplomové práce se budu zabývat problematikou TČM s konkrétním
zaměřením se na praktikující odbornou veřejnost (lékaře a praktiky s postgraduálním studiem
TČM) na území České republiky (ČR). Diplomová práce na výše uvedené téma bude rozdělena
na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části na základě studia odborné literatury bude představena historie a filozofie
TČM. Popíši metody diagnostiky, léčby a pilíře, na kterých je TČM postavena (akupunktura,
fytoterapie, dietetika, tchuej- na masáže, cvičení čchi- kung). Porovnám TČM s moderní
západní medicínou, vysvětlím její klady a zápory. Dále zde představím, co je potřeba k tomu,
aby ji bylo možné v souladu s legislativním rámcem praktikovat, a popíši, jak je v zákonech
legislativně zaneseno povolání lékaře a praktikování TČM. V rámci této diplomové práce
předložím fakta a důkazy, proč by TČM a moderní – konvenční medicína, měly společně
spolupracovat. Popíši důvody, v jakých oblastech nalézá TČM úspěchy a uplatnění v širší míře
než moderní medicína, (které mohou být pro lékaře a praktiky aplikující TČM stěžejní pro jejich
rozhodnutí) a naopak, v jakých odvětvích je nedostatečná. Teoretická část práce bude obsahovat
také představení významných českých i zahraničních osobností, které se TČM věnují teoreticky
i prakticky. Současně budou prezentována i fakta, kterými se hájí lékaři moderní medicíny a
lékaři a praktici aplikující TČM, včetně jejich vyjádření k otázce, proč se rozhodli léčit pomocí
východní medicíny.
Teoretické část se bude dále zabývat výpověďmi lékařů a praktiků z dostupných médií (např.
on-line rozhovorů s odborníky, novinových článků, odborných časopisů, archivních záznamů
dat z vysílání, záznamů z jednání, vyjádření úřadů, odborných komor, poslanců a senátorů).
Praktická část bude navazovat na teoretickou část a celkové zjištění rozvine o získaná data
z odpovědí respondentů v rámci kvalitativního výzkumu, zejména pomocí otevřeného
strukturovaného interview face-to-face s vhodnými respondenty. Získaná data z kvalitativního
výzkumu budou posléze analyzována za pomoci evaluační metody. Na základě získaných
výstupů bude provedeno vyhodnocení aplikovaného výzkumu.

Cíl práce
Cílem diplomové práce je, na základě teoretických a praktických poznatků TČM,
analyzovat a popsat aktuální situaci, v jaké se nacházejí lékaři a praktici aplikující TČM.
Současně bude vysvětleno, jakým způsobem si hájí své zaměření, jaké důvody předkládají pro
léčení pomocí TČM a jak se vypořádávají s kritikou od svých konvenčně zaměřených kolegů.
Součástí práce bude vysvětlení důvodů, proč se konvenčně vzdělaní lékaři obracejí na
praktikování východní medicíny.
Vzhledem k aktuálnosti tématu TČM v ČR, bude zajímavé její srovnání s ostatními státy na
poli legislativního ukotvení TČM v rámci poskytování zdravotních služeb, zejména z pohledu
odborné veřejnosti a jejího názoru na praktikování TČM v jiných státech Evropy.
Dále bude náplní této práce potvrzení či vyvrácení hypotéz, zda se obhajoba lékařů a
praktiků aplikujících TČM zakládá na „evidence based medicine“ a zda lékaři praktikující TČM
postupují lege artis.
Hlavní přínos této diplomové práce vidím v ucelené sumarizaci teoretických a praktických
poznatků týkajících se problematiky aplikování TČM lékaři a praktiky v ČR a její aktuální
situace v komparaci s ostatními státy.

Návrhy metody včetně postupu
V rámci předmětné závěrečné práce bude v praktické části použita metoda
kvalitativního výzkumu. Respondenty budou lékaři/lékařky (s různou dosaženou atestací
v oblasti moderní medicíny) a praktici aplikující TČM na území hl. města Prahy. Při
kvalitativním výzkumu budou osloveni respondenti zaměstnaní v klinikách různých velikostí
či samostatně činní. Kritériem pro výběr respondentů bude nutná předchozí praxe v oblasti
moderní medicíny. Předpokládaný počet dotazovaných bude v řádu jednotek. Výzkum bude
veden formou strukturovaných rozhovorů face–to–face, kde respondenti budou dotazováni na
důvody pro odchod z praxe moderní medicíny do oblasti TČM (v čem spočívala motivace pro
změnu práce, proč se lékaři a praktici rozhodli věnovat se TČM atd.).
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