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Úvod: tato diplomová práce vznikla jako volné pokračování studií Mgr. Ondřeje 

Machotky a Kamily Vykydalové, kteří výše uvedenou problematiku sledovali v jiných 

oblastech České republiky. Hlavní motivací pro vznik této práce je rostoucí zájem 

populace o homeopatickou léčebnou metodu. Neznamená to však, že homeopatie 

oslovuje v pozitivním smyslu celou populaci. Má své stoupence i odpůrce jak v laické 

tak v odborné zdravotnické veřejnosti. 

Cíl práce: cílem diplomové práce bylo zjistit důvody, které motivují české pacienty 

k volbě homeopatické terapie. Snaží se také o bližší charakteristiku pacientů léčících se 

homeopatiky, o zjištění jejich vlastního postoje a postoje blízkých členů rodiny nebo 

jejich praktického lékaře k homeopatické léčbě. Výsledky získané zpracováním 

odpovědí na tyto otázky srovnávám se závěry výzkumů Mgr. Ondřeje Machotky a 

Kamily Vykydalové a s dalšími podobně zaměřenými studiemi v Evropě nebo ve světě. 

Metodika: cílený průzkum pacientů přicházejících do lékárny v Pardubickém kraji za 

použití dotazníkového šetření. Průzkum probíhal ve třech lékárnách. Tyto lékárny byly 

vybrány náhodně, bez nějakého záměru. Celkem bylo osloveno 215 respondentů, z toho 

65 bylo nonrespondentů. Dotazník celkem vyplnilo 150 respondentů, 53 z nich nemělo 

vlastní zkušenost s užíváním homeopatik, 97 respondentů se pomocí homeopatických 

přípravků léčilo. Získaný soubor (buď 150, nebo 97 respondentů) byl podroben 

frekvenční analýze a výpočtu intervalu spolehlivosti. 

Výsledky: z analýzy vyplývá, že 33 % respondentů se přiklání k homeopatii na základě 

vlastního rozhodnutí a 65 % volí tuto léčbu z důvodu šetrnosti k organismu. 



Ze všech studií vyplynulo, že se homeopaticky léčí především ženy (v cca 80 %), 

respondenti jsou většinou středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní, převážně 

nezdravotnické profese (cca 60 – 70 %). 

Ve všech studiích na spokojenost s homeopatickou léčbou poukazuje cca 80 % 

pacientů. 39 % dotázaných neléčí pomocí homeopatik jen sebe, ale i své děti, 30 % tak 

léčí i svého partnera. 

Pacienti si pomocí homeopatik nejčastěji (49 %) léčí chřipku, nachlazení, bolesti v krku, 

kašel, tyto přípravky se uplatnily se i jako dobrá prevence v období zvýšeného výskytu 

viróz. 

Pacienti, kteří navštívili homeopata (52 %), vyjádřili velkou spokojenost s jeho 

přístupem a spoluprací. V porovnání s lékařem klasické medicíny uvádějí více osobní 

přístup homeopata. Tento podle jejich názoru provádí důkladnější anamnézu, hledá 

souvislosti, zajímá se i o duševní zdraví, nejen fyzické, věnuje jim více času. 

Z finančního hlediska při porovnání s lékařem klasické medicíny hodnotí pacienti 

homeopatického lékaře jako nákladnější (28 %). 

Závěr: během analýzy byly zjištěny některé zajímavé skutečnosti, které souvisí 

s motivací k léčbě a samoléčbě homeopatickými léčivými přípravky. Týkají se zejména 

charakteristiky respondentů a jejich postojů k homeopatické léčbě. Vzhledem k limitům 

použité metodiky považuji svoje výsledky a jejich interpretaci pouze za ilustrativní. 

Doporučuji rozšířit a prohloubit průzkum v dané oblasti. 



 


