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1 Úvod 

Název terapeutické metody, kterou bych v této práci chtěla přiblíţit, znázorňuje 

v japonštině tento kaligrafický znak (Obr. 1).  

Skládá se ze dvou znaků - „shi― znamená prst a „atsu― tlak. Uţ z názvu je zřejmé, 

ţe se bude jednat o metodu vyuţívající doteku, tlakového působení na tělo pacienta. 

V praxi se nevyuţívá pouze doteku prstů, ale i celé dlaně, předloktí, loktů, kolen, chodidel. 

Terapeut pracuje často celým tělem. Pacient je po celou dobu terapie oblečený a leţí na 

měkké podloţce na podlaze v poloze na břiše, zádech nebo boku, popřípadě sedí. Techniky 

jsou různorodé od tlaku, trakcí, pasivních pohybů v kloubech, houpání aţ po bodové 

působení na akupunkturní body. Jádro terapie spočívá v naprosté přítomnosti a pozornosti 

terapeuta při provádění shiatsu.  

Pocit bezpečí vysoce ovlivňuje moţnost uvolnění pacienta. V naší moderní 

technické době, kdy trpíme nedostatkem pozornosti okolí a obyčejného lidského doteku, 

nás můţe tato metoda inspirovat návratem k naší přirozené intuici. Co uděláte, kdyţ vás 

někde zabolí? Přiloţíte si na místo bolesti ruku. Dotek, hlazení, houpání, pasivní pohyby 

optimalizují svalové napětí. Na těchto principech zakládá svoji terapii i Clara-Marie 

Lewitová, která také poukazuje na důleţitost doteku v terapii. V jejím přístupu vidím 

veliké paralely s principy shiatsu. Shiatsu působí podobně jako fyzioterapie na několika 

úrovních – místně i subkortikálně. Dokáţe pacienta uvést do stavu hlubokého uvolnění, 

ve kterém se mohou projevit přirozené samoléčící procesy. Střídá v sobě techniky 

tonizující i sedativní, facilitační i inhibující a jejím cílem je nastolit optimální tonus 

v celém těle, tak aby mohlo fungovat co nejefektivněji. Paralely bychom mohli najít 

i s jinými metodami, působícími na neurofyziologickém podkladě.  

Obr. 1 - Kaligrafický znak shiatsu (převzato z Akasha 2010) 
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Při shiastu se pracuje nejčastěji rukama. V jednoduchosti a přirozenosti spatřuji 

největší přínos. Jak zmiňuje pan docent Véle (2006): „Ruka je velice důležitým orgánem 

při diagnostice i terapii, často přesnějším než oko či přístroje a také dostupnější… 

je největším bohatstvím terapeuta, přímým nástrojem mozku.” Více se účinkům 

a mechanismům působení shiatsu budu věnovat v kapitole Teoretické východisko. 

Evropské federace Shiatsu (The European Shiatsu Federation) definuje shiatsu jako 

novodobou holistickou terapii s teoretickými i praktickými kořeny ve starobylých tradicích 

léčení, filosofii Dálného východu i vědeckém poznání Západu. Jedná se tedy o léčebnou 

metodu integrující prvky filosofie, moderní vědy, tisícileté zkušenosti v komplexní léčbě 

I prevenci lidského zdraví. V době, kdy nahlíţíme na naše zdraví jako na stav úplné 

somatopsychosociální pohody (dle definice WHO) a nespokojíme se pouze s tím, 

ţe nejsme nemocní, shiatsu představuje inspiraci. Můţeme ji čerpat v principech, které 

zastává, i v technikách, kterých vyuţívá. 

Základním principem je předpoklad existence ţivotní energie „ki― (čínsky „čchi―). 

Tento předpoklad vychází z taoistické filosofie, která říká, ţe na světě neexistuje nic, co by 

nebylo touto energií, existují jen různé formy, které se neustále prolínají a přeměňují. 

Moderní fyzika se ve 20. století musela po Einsteinových objevech vypořádat s myšlenkou, 

ţe svět nelze popisovat pouze prostřednictvím mechaniky. Musela přijít s několika 

změnami vědeckého přemýšlení, jak uvádí například Capra (2003). Základním z nich je 

pád paradigmatu, ţe celek je tvořen částicemi, které mají materiální podobu. Nové objevy 

dokazují, ţe tyto částice neexistují na jednom místě, stále se pohybují, přeměňují, prolínají 

a oddělují. Tedy, ţe veškerá hmota je popsatelná pouze jako neustále se proměňující tok 

energie. Je proto lépe přemýšlet o struktuře jako projevu procesu, který se neustále 

odehrává, i kdyţ ho nevidíme. Tento pohled shrnul i lektor shiatsu Jan Pletánek (2010) 

takto: „Energie tvoří hmotu―.  

Mechanistický pohled je nenahraditelný při zkoumání světa, tak jak ho vidíme, 

hmatáme, jak se v něm pohybujeme, ale kdyţ chceme poodhalit tajemství, jak svět 

skutečně funguje, musíme vstoupit za tento pohled a vidět skutečnost. Kvantové vědomí je 

důleţité k pochopení, ţe neexistují ţádné základní kameny hmoty. Pozorovatelná struktura 

je projevem procesu, energie. Vědomí neurčitosti je nezbytné i při výzkumu. 

Neoddělitelnost pozorovatele od pozorovaného nás vede k přemýšlení o výsledcích pouze 

jako o přibliţných. „Objektivní věda popisující nějaké určitosti se dnes stává popravdě 
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vědou aproximativní, která bere na vědomí neurčitost, nepředvídatelnost a neustálou 

změnu skutečnosti― (Capra 2003). Tato paralela je dle mého názoru převratná v pochopení 

„východního― chápání světa.  

Narodila jsem se ve střední Evropě a je pro mě snadnější přemýšlet v pojmech 

antické filosofie a moderní vědy, abych mohla chápat sdělení a přínos východní filosofie 

a náboţenství, které se můţe zdát na první pohled pohádkové a nesrozumitelné. Tento 

problém v dezinterpretaci východního vědění, získaného dlouholetou zkušeností, spatřuji 

jako zásadní v pochopení, proč je tak těţké pro vědce, lékaře, akceptovat nové náhledy na 

léčbu. Vzájemná provázanost světa nám ale ukazuje, ţe uţ není čas na rozdělování na 

východní-západní, intuitivní-vědecké. Naše doba potřebuje objevit, co je skutečné a řešit 

daný problém všemi dostupnými metodami. To platí ve všech oborech a nejvíc v medicíně. 

Dostáváme se do fáze, kdy si uvědomujeme hranice našeho vědění a náhledu na léčbu. 

Kaţdá situace, kaţdý pacient potřebuje jiný přístup a je naším terapeutickým úkolem najít 

ten nejvhodnější a nejúčinnější. Doktor Pánek (2010) na jedné ze svých přednášek zmínil, 

ţe věří v existenci pouze jedné medicíny – s cílem vyléčit pacienta, a já s ním naprosto 

souhlasím.  

Kdyţ jsem mluvila o hledání společného přístupu, pochopení skutečnosti pro 

všechny, myslela jsem tím vědecký pohled - nespokojení se s jakýmkoli faktem, neustálé 

přehodnocování a hledání, i pohled intuitivní, empirický - vědomí si omezenosti vlastního 

poznání a spokojením se se zkušeností, vědomím, ţe něco funguje. Tento přístup 

„intervalového― jednání, které je na jedné straně omezené pochybami, zkoumáním, a na 

druhé vědomím, vírou, ţe dělám správně, by se měl odráţet i v přístupu k integraci nových 

technik a metod do zdravotnictví. Pokládám za zásadní při tomto způsobu myslet v první 

řadě na zdraví pacienta. Proto je nezbytné nové, empiricky jiţ ověřené terapeutické 

techniky a metody podrobovat kritickému náhledu a nezaujatému výzkumu.  

Techniky mající kořeny ve filosofii jiné kultury neţ jaké má medicína zaloţená 

na důkazu, je velice obtíţné zkoumat. Několik výzkumů v oblasti účinků shiatsu jiţ bylo 

provedeno a budu se jim detailněji věnovat v kapitole Přehled literatury. Nabízí se i další 

směry, jiné doplňkové způsoby léčby i rozdíly mezi tradičními a alternativními náhledy na 

lidský organismus, ze kterých by se na tuto techniku dalo podívat. Jednotlivé oblasti 

výzkumu a konkrétní idee se pokusím sdělit v kapitole Teoretické východisko.  
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Moderní věk nás tlačí do kooperace mezi vědními obory. Jeden problém není 

řešitelný jen z jedné strany. Je třeba zkoumat naše zaţité stereotypy z nových úhlů 

a přehodnocovat náš pohled na věc.  

Z mnoha pohledů na shiatsu jsem si pro praktický výzkum vybrala sociálně-

pedagogický. V praktické části této práce se pokusím popsat, jak si stojí tato terapeutická 

metoda v Čechách, jak zde probíhá vzdělávání terapeutů, jaké instituce shiatsu terapeuty 

zaštiťují a jakou mají návaznost na zahraničí.  
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2 Přehled literatury 

V přehledu literatury přiblíţím shiatsu jako terapeutickou techniku v kontextu 

literatury, která o ní byla publikována. V přehledu informací z monografií vycházím 

z předešlých rešerší mých kolegyň Pavly Sýkorové, Lenky Klučinové a Zuzany Přikrylové, 

které se ve svých diplomových pracích zabývaly právě zkoumáním shiatsu z pohledu 

literatury, která o něm byla napsána. Zabývaly se kritikou jednotlivých zdrojů a jejich 

náhledu na techniky, principy, indikace a kontraindikace. Není cílem mé práce znovu 

detailně popisovat shiatsu. Zmíním jen krátce informace nezbytné k pochopení, o jakou 

metodu se jedná a jaké techniky a principy vyuţívá.  

V druhé části se budu zabývat systematickým přehledem článků z odborných 

časopisů. Tyto články řadím dle hodnoty typu výzkumu (Greenhalgh 2006) a dále 

chronologicky. U kaţdého výzkumu bude uvedeno, kdo, kdy, co a jak zkoumal, výsledky 

jeho práce a diskuze nad přínosem tohoto výzkumu.  

Ve třetí části přehledu literatury se budu zabývat relevantností internetových zdrojů 

a zmíním ty, které obsahují kvalitní informace o shiastu metodě, výzkumu, vzdělávání 

a přiblíţíme funkci asociací, které jsou podstatné pro můj praktický výzkum.  

K hledání zdrojů byly pouţity tyto databáze: Medline, PEDro, EBSCO. Zahraniční 

články byly získány s vyuţitím Národní lékařské knihovny, knihovny FTVS UK, státní 

vědecké knihovny v Plzni, z internetových zdrojů. Klíčová slova byla hledána 

na oficiálních stránkách zahraničních časopisů a shiatsu asociací. V rešerši byly 

zohledněny pouze dokumenty publikované od roku 1970 do 2010, a to z důvodu zachování 

aktuálnosti ale i odbornosti citovaných informací. 

2.1 Přehled informací z monografií 

2.1.1 Historie, literatura a směry shiatsu 

Většina autorů se shodla, ţe o shiatsu byla první kniha napsána počátkem minulého 

století (přesně 1919, Shiatsu Ho) jedním z jejích zakladatelů Japoncem Tamaie Tempaku 

(Dubitsky 2000, Roţnovják 2002, Kirk 2010). Tato technika vznikala postupně z tradiční 

japonské masáţe anma
1
, která částečně vycházela z čínské masáţe tuina, a byla obohacena 

teoretickým základem Tradiční čínské medicíny (TČM), spojena se cviky, aby dobře 

                                                             
1 také nazývaná amma, anmo, mo 
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poslouţila japonskému lidu jako komplexní rehabilitační technika pro zlepšení jejich 

celkového zdraví (Dubitsky 2000). Informace byly předávány z mistra na ţáka. Mistr 

Tempaku měl tři ţáky, kteří pokračovali v rozvoji jeho učení různými směry. Prvním byl 

Tokorijo Namikoshi (1994), jenţ od shiatsu oddělil jakoukoli východní filosofii a odkaz 

na tradiční terapeutické koncepty a vytvořil osobitý styl, tzv. Nipponský. Činil tak proto, 

aby techniku zpřístupnil „západnímu― chápání a dosáhl v Japonsku oficiálního uznání 

Nipponského stylu shiatsu jako léčebné metody. Díky němu a jeho synu Toru 

Namikoshimu se rozšířilo shiatsu do USA (Dubitsky 2000, Liechti 1996). Druhým ţákem 

byl Shizuto Masunaga (1977). Ten naopak kladl větší důraz na taoistický pohled na 

komplexní zdraví. Zabýval se velice důkladně psychosomatikou a dokonce rozšířil 

akupunkturní mapy o prodlouţení některých akupunkturních drah. Jeho styl shiatsu 

se nazývá „Zen shiatsu― a jeho součástí je velice propracovaná technika diagnostiky 

z břicha a zad. I on exportoval techniku směrem na západ do Kanady, USA a Velké 

Británie, odkud se šíří do zbytku světa. Třetím ţákem mistra Tempaku byl Katsuke 

Serizawa, fyzioterapeut, který v oblasti svého zájmu spojil oba předchozí. Vydal se 

nejtěţší cestou a to syntézy poznatků východu i západu a snaţil se vědecky prokázat tsubo 

body a účinky jejich terapie (Dubitsky 2000). Kaţdý z následovníků Tempaku k základní 

technice přidal svůj pohled, a tak vznikly různé styly shiatsu. I dnes vidíme tendence 

k rozmanitým modifikacím shiatsu techniky (makrobiotické, bosonohé (Yamamoto 1998), 

aku-shiatsu, Zen-Touch
TM

 shiatsu (Koblin 1990) apod.) Teoretický základ provádění však 

zůstal stejný a je popisovaný ve všech knihách o této terapii.  

V  posledních dvou desetiletích o shiatsu nacházíme veliké mnoţství neodborné 

literatury vycházející převáţně v USA nebo ve Velké Britanii, neboť se v anglosaských 

zemích jedná o velice populární léčebnou techniku. V České republice jsem vyhledala knih 

celkem deset. V odbornosti textu se velice liší. Roţnovják (2002), Pletánek (2004), 

Havelková (2001), Bottalo (2006) publikovali monografie, ostatní byli přeloţeny 

z anglických či německých originálů. Všechny knihy obsahují podobné informace ohledně 

historie, principů, způsobu provádění techniky a osobnostním rozvoji terapeuta. 

Neobsahují většinou vědecky podloţené informace, pouze empiricky zjištěná subjektivní 

fakta. Citacemi původních autorů se nikdo ve své publikaci nezabývá. Autoři pouze 

upozorňují na jejich odkaz. Za nejkvalitnější z knih na českém trhu povaţuji Dubitského 

(2000), který se opírá o fakta a jde hlouběji do základů této techniky jak v popisu vzniku 

a historie, tak v principech, které se pokouší vysvětlovat slovy západní vědy. 
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V České republice (ČR) se rešeršním zpracováním zdrojů a jejich kritickému 

srovnání ve svých diplomových prácích věnovaly jiţ kolegyně Lenka Klučinová (2010), 

Zuzana Přikrylová (2010) a Pavla Sýkorová (2007). Pavla Sýkorová popisuje historii 

a techniky shiatsu, indikace a kontraindikace a její moţné efekty z pohledu fyzioterapeuta. 

Lenka Klučinová se zabývá výrazněji přínosem pro fyzioterapii. Zuzana Přikrylová (2010) 

popisuje ve své práci výzkum vlivu shiatsu a thajského pasivního strečinku na pohybový 

systém a psychický stav organismu, který sama provedla. Z jejich rešerší v přehledu 

literatury částečně čerpám a doplňuji poznatky z literatury, kterou zřejmě neměly mé 

předchůdkyně k dispozici. Pomocí syntézy a tam, kde se autoři neshodují, i komparace 

poznatků představím ve zkrácené a co nejjednodušší formě shiatsu metodu. Ráda bych 

podotkla, ţe se jedná jen o hrubý nástin této metody, který má slouţit k pochopení 

základních principů a o jakou metodu se jedná. Nekladu si za cíl v literárním přehledu 

znovu uvádět všechna fakta, která přede mnou posbíraly v rešerších mé kolegyně. Proto 

pro hlubší porozumění této metodě odkazuji na jejich práce a literaturu citovanou v textu. 

2.1.2 Teoretický základ – Tradiční čínská medicína (TČM) 

Tradiční čínská medicína své kořeny datuje do doby okolo 2500 př. n. l. Nejstarší 

dochovaný lékařský spis je Huang Ti Nej-Ting Su Wen – Klasický spis vnitřního lékařství 

Ţlutého císaře. Tento spis je psán jako rozhovor císaře a jeho lékaře. Jedná se o soubor 

filosofie, etiky a medicíny. Toto spojení je pro TČM zásadní a nelze jednotlivé sloţky 

oddělovat. Je nutné zmínit, ţe vychází z jiného sociofilosofického základu a uţívá jiné 

terminologie. Jiný přístup ke zdraví můţeme vidět uţ v často zmiňované legendě, 

ţe čínským lékařům bylo placeno za zdraví člověka. V případě, ţe onemocněl, byl lékař 

bez práce, anebo rovnou zavraţděn. TČM je zaloţena čistě na empirických základech. 

Metody, kterých vyuţívá, se vyvíjely v různých částech Číny, podle klimatických 

podmínek. Na severu, kde se příliš nedaří bylinám, se více rozvíjela akupunktura, na jihu 

naproti tomu fytoterapie. Vedle akupunktury a fytoterapie se v TČM pracuje také 

s preventivním tělesným cvičením (tajji, qigong atd.), vyváţenou stravou a tuina masáţí, 

ze které částečně čerpá i shiatsu (Ando 1995). 

TČM funguje na podkladu existence tao a jeho další transformaci, dělení, plození. 

V Tao te ťing (Lao-C´, transl. Cílek 2005) se v kapitole XLII. píše: „Tao rodí jedno, jedno 

rodí dvě, dvě rodí tři a tři rodí deset tisíc věcí, všechny věci nesou jin a objímají jang, mísí 

tyto síly a vytvářejí tak sjednocený soulad.― D. Pánek (2008) ve své knize připomíná 
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původní komentáře, pocházející z 6. Století př. n. l., které říkají, ţe „jedno― představuje 

prvopočáteční čchi, „dvoje― označuje princip polarity jin a jang a „troje― vystihuje nebesa, 

člověka a zemi. Pak vidíme, jak TČM chápe spjatost člověka s místem, kde ţije, klimatem 

a stravou. 

Princip duality vycházející z taoistické filosofie popisuje neustálou přeměnu, 

prolínání a měnící se vztah dvou polarit jin a jang. Jejich polarita je relativní. Kaţdý jev ve 

vesmíru je výsledkem jejich vzájemné interakce a obsahuje oba principy v různém rozsahu 

(Růţička 2004). Den neexistuje bez noci, pocit chladu nepoznáme, kdyţ neokusíme teplo. 

Zásadou pro popis charakteru projevu ţivota by měl být vztah těchto polarit. Můţeme 

popsat, ţe je nějaká věc povahy jin ve vztahu k jiné věci. A stejně můţe být jang povahy 

k věci třetí (Bottalo 2006).  

 

Obr. 2 - Monáda (Převzato z Astrologie 2011) 

Do sféry principu jin spadá vše negativní, tma, noc, chlad, hmota, klid, přijímat, 

vnitřek, hluboký, voda, sever, země, intuitivní, sudý, prostor a představuje ţenský princip. 

Pod princip jang patří vše kladné, světlo, den, energie, aktivita, funkce, pohyb, dávat, 

vnějšek, povrchový, oheň, jih, nebe, racionální, lichý, čas a představuje muţský princip 

(Růţička 2003, Bottalo 2006, Havelková 2001, Liechti 1996). 

Projevem interakce jin a jang je pět prvků, jak jsou nejčastěji označovány anglickou 

a českou terminologií. Já bych se však přikláněla k názoru D. Pánka (2008), a jejich název 

„wu sing― překládala spíš pět pohybů, neboť tento název lépe vystihuje jejich stále 

se proměňující povahu. Tato koncepce vysvětluje vzájemné působení jevů a věčný cyklus 
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úbytku a růstu. Jejich vzájemnými vztahy vznikají další formy bytí. Těmito pohyby jsou 

dřevo, oheň, země, kov a voda. Rovnováha mezi těmito pohyby je zajišťována vztahy 

tvoření a kontroly (Ando 1995). Ke grafickému znázornění jejich vztahů kontroly 

se vyuţívá pentagram a k popisu vztahů tvoření/rození kruh (viz Přílohy).   

Kaţdému pohybu v těle odpovídají vţdy dva orgány. Jeden dutý „fu― (ţlučník, 

tenké střevo, ţaludek, tlusté střevo, močový měchýř) a jeden dřeňový „zang― (játra, srdce, 

slezina, plíce, ledviny). Kaţdému orgánu pak odpovídá jeden meridián
2
. Jedinou výjimkou 

je pohyb oheň, který se vyskytuje ještě v párovém zang fu – ochránce srdce a trojitý 

ohřívač. Celkem je označováno 12 párových drah (Ando 1995). 

V západní terminologii jen těţko můţeme postihnout názvy základní významy 

jednotlivých orgánů. Nejedená se o popis vlastností hmatatelných orgánů tak, jak je známe 

z hodin anatomie, ale spíš o principy fungování a interakce v rámci lidského organismu 

(těla i mysli). TČM se vţdy zabývá jedincem jako celkem i s prostředím, kde ţije, včetně 

jeho vztahů a ţivotních postojů. K dobrému detailnímu pochopení systému TČM odkazuji 

na autory Anda (1995, 1996, 1997, 1999, 2001) a Růţičku (2003, 2004). Paralely mezi 

západní a východní syndromologií popsal ve své knize D. Pánek (2008). 

2.1.3 Podstata a mechanismy shiatsu  

Při výuce zen shiatsu se na většině kurzů vysvětlují základy čínské medicíny 

k pochopení podstaty „práce s energií―, jak ji učitelé a praktici nazývají. Jak ale tuto 

„energii― vysvětlit západním způsobem a terminologií? Jak popsat, co jsou „energetické 

dráhy― (neboli meridiány), co jsou „tsubo― body? A nakonec jak vysvětlit princip kyo 

a jitsu, základ diagnostiky shiatsu?   

V čínské a ájurvédské medicíně je zdraví povaţováno za plynulý a harmonický 

pohyb energií v jemných rovinách. Východní kultury mají pro tyto energie mnohé názvy. 

Indičtí jogíni ji nazývají prána, pro tibetské lamy je to lunggom, japonští šintoisté jí říkají 

sakia-tundra a Číňané čchi. Na západě se tento pojem překládá jako „vitální energie― nebo 

„ţivotní síla― (Dougansová 2007). 

  

                                                             
2 energetická dráha 
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V Japonsku se pouţívá název „ki― a shiatsu se vyučuje v japonské terminologii, 

proto zůstanu u tohoto označení. Jak uţ jsem naznačila v úvodu mé práce, zaujal mě 

syntetický pohled některých moderních vědců na paralely mezi poznatky kvantové fyziky 

a východního pohledu na zdraví. Ki je podle nich kvantovým stavem hmoty. Jakousi 

energetickou předlohou fyzického těla (Capra 2003). Meridiány jsou pak popisovány jako 

kvantový stav viditelné (pro nás existující) tkáně (Del Giudice 2005; in Andrews 2005). 

„Práce na meridiánech― nebo výraz „harmonizace ki― znamenají ve skutečnosti ladění 

amplitudy a frekvence kmitů nebo usměrnění toku částic (Andrews 2001). Pletánek (2010) 

popisoval meridiány jako proud v oceánu: „Když si představíte oceán a v něm proudící 

řeku, je to nejblíže obrazu usměrněného toku energie v rámci energetického pole“. Tyto 

hypotézy by však měly být vědecky ověřeny. 

Meridiány nesou název podle orgánu, kterým dominantně procházejí. Je jich 

celkem 12 párových, probíhajících symetricky na obou stranách těla, a 2 nepárové, 

probíhající ve středu přední a zadní strany těla. Vţdy dva meridiány odpovídají jednomu 

z prvků. Kaţdý má svoji dominantní dobu během 24 hodinového cyklu. Mají celou sestavu 

významů, zakládajících se na určité konkrétní funkci. Při definici meridiánu musíme 

uvaţovat spíš ve sféře funkcí. Je třeba na ně pohlíţet spíš jako na určité vlastnosti částí 

komplexního organismu neţ jako na dráhu přidruţenou nějakému orgánu (Ando 1995, 

Pánek 2008, Dubitsky 2000, Liechti 1996, Pletánek 2004, Havelková 2001, Masunaga 

1977, Bottalo 2006, Koblin 1990).    

Tsubo neboli klasické akupunkturní body jsou místa, ze kterých lze diagnostikovat 

a ovlivňovat jednotlivé dráhy. TČM uvádí 365 akupunkturních bodů na jedné straně těla 

(Bottalo 2006), přičemţ jednotlivé body jsou vţdy pojmenované podle dráhy, kterou 

procházejí a označeny číslem, které určuje jejich pořadí na dráze. Kaţdý bod má dle TČM 

svoji specifickou vlastnost, jak danou dráhu ovlivňuje. Rozeznávají se body souhlasné, 

poplašné, tonizační, sedativní, body pramene a body přechodu. Tlakem na tyto body 

ovlivňujeme jejich vlastnosti a celou dráhu, ke které přísluší (Dubitsky 2000, Liechti 1996, 

Pletánek 2004, Havelková 2001, Masunaga 1977, Bottalo 2006, Koblin 1990). 

Dalšími pojmy, se kterými pracujeme při shiatsu, jsou „kyo― (prázdnota, jinové 

povahy) a „jitsu― (přeplněnost, jangové povahy). Je třeba tyto principy vnímat stejně jako 

jin a jang. Tedy relativně a vţdy v kontextu celého organismu a stavu pacienta, neboť 

prázdnota v sobě vţdy obsahuje i informaci přeplněnosti a přeplněnost trochu prázdnoty. 
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Nelze říci, ţe je něco špatně nebo dobře. Shiatsu se v tomto smyslu nesnaţí „vypouštět― 

přeplněnost a doplňovat prázdnotu, pouze harmonizuje. U zdravého člověka, se tyto 

přeměny prázdnoty v naplnění a naopak, dějí samovolně, automaticky během dne a dalších 

cyklů. U nemocného člověka mohou mít tyto stavy trvalejší ráz a můţeme pomoci 

zásahem do organismu, ale vţdy ve smyslu harmonizace (Bottalo 2006, Havelková 2001, 

Roţnovják 2002, Dubitsky 2000, Liechti 1996). 

2.1.4 Praktické provádění  

Diagnostika  

V zen shiatsu se stejně jako v TČM vychází z vyšetření pohledem, poslechem, 

čichem, dotazováním a pohmatem. Anamnéza hraje zásadní roli, podle ní se lze dobře 

zorientovat, v jaké oblasti budeme očekávat vyčerpanost, prázdnotu (neboli „kyo―) a kde 

přeplněnost (neboli „jitsu―). K podrobnému a přehlednému zodpovězení otázek můţeme 

vyuţít dotazník. Poté se přistupuje k aspekci – diagnostice obličeje, jazyka. Pohmatem se 

vyšetřuje břicho (hara diagnostika), záda, popřípadě i souhlasné
3
 a poplašné

4
 body, 

přičemţ je pacient oblečený. Kyo můţe být bolestivé, ale méně výrazné, na těle můţeme 

najít atrofii, na pohmat je toto místo chladnější. Naproti tomu jitsu oblast bude více na 

povrchu, hypertrofické, bolestivě reaguje uţ na lehký dotek (Dubitsky 2000, Masunaga 

1977, Havelková 2001).  

Diagnostika v shiatsu probíhá velice intuitivně a uznává, ţe naše mysl, představy, 

očekávání, dogmata a zkušenosti jsou nám občas překáţkou v pochopení aktuálního stavu 

pacienta. Proto se doporučuje být při diagnostice stejně jako při terapii naprosto přítomný, 

prostý myšlenek. „Zavřete oči, vyprázdněte mysl a klíčová slova nebo obrazy možná 

vyvstanou. Nechte diagnostiku, ať se objeví sama― (Koblin 2004).  

 

 

 

 

                                                             
3 Souhlasné body (Shu) se nacházejí na zádech na vnitřní větvi dráhy močového měchýře. Při diagnostice 
vypovídají o stavu orgánu, ke kterému se vztahují, při terapii můţeme přes tyto body příslušné orgány 

harmonizovat. Konkrétní vztahy viz Přílohy. 
4 Poplašné body (Mu) se nacházejí na hrudníku a břiše. Upozorňují na nerovnováhu v příslušném meridiánu 

dříve, neţ se objeví na souhlasném bodu, nebo přímo na daném meridiánu. Konkrétní vztahy viz Přílohy. 
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Někteří terapeuti vyuţívají pulsové diagnostiky dle TČM. V Nipponském stylu 

shiatsu se vychází z palpační diagnostiky kůţe, podkoţí a svalů (Namikoshi 2000). 

Diagnostiku dle TČM (aspekce jazyka, pulsní diagnostika a další metody) výborně 

popisuje Ando (1999) a další, proto odkazuji na jejich práce.  

Terapie  

Samotná terapie se odehrává většinou na zemi na podloţce, která se nazývá futon. 

Pacient můţe být v rámci jedné terapeutické jednotky ošetřován vleţe na břiše, na zádech, 

na boku nebo vsedě. Při zen shiastu je oblečený v pohodlném oblečení, při tsubo terapii 

dle Serizawi nebo Nipponském stylu dle Namikoshiho se můţe pracovat na holé kůţi. 

Poloha se odvozuje od toho, jaký meridián chceme ošetřovat, ale vţdy musí být pro 

pacienta pohodlná. Polohování se provádí s pomůckami, jako jsou polštáře, srolovaná deka 

apod. Terapeut nejčastěji při ošetřování pacienta sedí v sedu na patách – tzv. seize
5
. 

Pohybuje se kolem pacienta většinou po kolenou, ale zaujímá i výpadové pozice, stoj nebo 

dřep. V zen shiatsu vyuţívají někteří terapeuti nalehávání na pacientova záda. Během 

terapie se pracuje prsty, dlaní, předloktím, lokty, nohama, koleny, někdy celým tělem. 

Techniky se různí škola od školy, ale většina jich pouţívá houpání jako základní 

uvolňovací a mobilizační techniku vleţe na břiše. Nejprve se provádí uvolňování, houpání 

trupu, lehké trakce, protahování, mobilizace, aproximace kořenových kloubů 

                                                             
5 Pohodlný sed na patách, mírně roznoţený. Terapeut by měl mít rovný trup a uvolněná ramena, aby mohl 

volně dýchat a soustředit se na přítomný okamţik. Tento sed je vyuţívaný pro svoji výbornou stabilitu, 

a zároveň pro moţnost rychlého přesunu těţiště (Havelková 2001).  

Obr. 3 - Diagnostika shiatsu (Převzato z Koblin 2004) 
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na končetinách jako příprava na samotnou terapii drah. Poté následuje ošetření dvou 

meridiánů, které jsme zjistili jako při diagnostice „prázdný― a „přeplněný―. Vţdy 

se postupuje ve smyslu uvolnění, mobilizace, protaţení, aproximace a pak aţ práce na 

jednotlivých meridiánech (Dubitsky 2000, Liechti 1996, Pletánek 2004, Havelková 2001, 

Masunaga 1977, Namikoshi 1994, Bottalo 2006, Koblin 1990). 

Ve všech školách se pouţívá doteku jako terapeutického prostředku. V otázce tlaku 

při tomto doteku se uţ jednotlivé školy liší. Nipponský styl rozlišuje několik intenzit tlaku 

v gramech aţ po kilogramy (Namikoshi 1994). V Zen shiastu se většinou vyuţívá různého 

tlaku pro tonizaci kyo - větší, do hloubky pronikající tlak, a pro sedaci jitsu - povrchové 

ošetření, rychlejší rytmus (Havelková 2001). Někteří terapeuti však zdůrazňují, ţe na 

velikosti tlaku nezáleţí, pro kontakt stačí tlak o 5g (Pletánek 2004, Koblin 2004). Všichni 

se shodují, ţe je při technikách aplikace tlaku i mobilizacích a trakcích důleţité vyuţívat 

váhy vlastního těla. Tlak by měl být vţdy kolmý na plochu těla pacienta. Vţdy by se mělo 

pracovat oběma rukama a to tak, ţe jedna ruka je vţdy statická („mateřská―, podpůrná) 

a druhá pracuje („dceřiná―, „poselská―) výše popsanými technikami (Pletánek 2004, 

Havelková 2001, Bottalo 2006, Liechti 1996). 

Terapeutická jednotka končí srovnáním pacienta, uklidněním a probuzením. 

Pacientovi by mělo být umoţněno chvíli po terapii odpočinout a v klidu se probrat. 

Terapeut by se měl od něj „odpojit―, posadit se vedle něj a vyčkat, aţ bude pacient schopen 

se zvednout. Důleţitou součástí terapie je závěrečné poděkování pacientovi i sobě, 

za umoţnění kontaktu a společnou práci (Pletánek 2004, Havelková 2001, Bottalo 2006, 

Liechti 1996, Koblin 2004). 

Autoterapie 

Po terapii je s pacientem probrán plán následujících několika týdnů a v případě, 

ţe projeví zájem, můţe být instruován k autoterapii. V shiatsu autoterapie zahrnuje změnu 

ţivotního stylu, včetně doporučení změny stravování, jednoduchá cvičení, automasáţ 

v průběhu meridiánů (Havelková 2009, Pletánek 2004, Kombercová et Svobodová 2000). 

Cvičení 

Nejčastěji se jako doplňkové cvičení pro pacienta, ale i terapeuta vyuţívá tzv. 

Makko Ho sestava. Jedná se o sestavu komplexních cviků, zaměřených na uvolnění 

jednotlivých drah, kdy kaţdý cvik odpovídá jednomu meridiánu (viz Přílohy). Roţnovják 

(2002) ve své knize popisuje i cviky posilující dráhy. Většina autorů se shoduje, ţe by se 
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kaţdý, kdo praktikuje shiatsu, měl pravidelně věnovat svému osobnostnímu růstu, 

například uvádějí jógu, qigong, taiji apod. Celou kapitolu tomuto tématu věnovala ve své 

práci L. Klučinová (2010, 46-50). „Berte možnost provádět terapii spíš jako průvodní efekt 

svého vlastního růstu, ne jako hlavní cíl“ (Pletánek 2010). 

2.1.5 Fyziologické účinky  

Principy v souvislosti s fyziologickými funkcemi organismu popisují ve svých 

knihách Tokurijo Namikoshi a Katsuke Serizawa. Namikoshi ve své knize The Coplete 

Book of Shiatsu Therapy vysvětluje působení shiatsu techniky na řadu tělesných systémů: 

krycí (kůţi), kostní, svalový aparát, tělesné tekutiny, endokrinní, trávicí a nervový systém. 

Omezuje se však více na popis anatomické struktury jednotlivých systému a nevysvětluje 

příliš principy účinku shiatsu na zmíněné systémy. Serizawa vysvětluje ve své knize 

Tsubo: Vital Points for Oriental Therapy fungování shiatsu ve spojitosti s nervovým 

systémem (in Sýkorová 2007). 

C. Dubitsky ve své knize uvádí mnohé úvahy, které jsou zaloţeny na dlouhodobém 

výzkumu, praxi, intuici i analytickém myšlení a naznačuje moţnosti vyuţití shiatsu 

ve světě nejnovějších západních objevů. Podrobně se ve své knize věnuje principu účinku 

shiatsu na úrovni buněčné, muskuloskeletální, myofasciální a systémové, ve které 

se zaměřuje na tělní tekutiny a jejich oběh a na funkce orgánů a ţláz (Dubitsky 2000).  

I v knihách E. Liechti (1996) a D. Havelkové (2001) najdeme zmínku 

o fyziologickém působení shiatsu. Ostatní autoři se tomuto tématu věnují okrajově. Spíš 

zůstali pouze u vysvětlení účinků shiatsu dle východní terminologie.  

Fyziologické účinky shiatsu jsou s kritickým odborným náhledem dobře 

vysvětlitelné, avšak tato tvrzení a hypotézy nepodporuje ţádný relevantní výzkum, proto se 

moţná autoři příliš nesnaţili popsat tuto metodu terminologií vědy. Z mého pohledu je 

škoda nevyuţít nám známé fyziologické principy k vysvětlení základních účinků shiatsu. 

P. Sýkorová (2007), L. Klučinová (2010) i Z. Přikrylová (2010) shromáţdily 

výborně poznatky západní vědy, kterými můţeme popsat místní, reflexní i komplexní 

působení shiatsu metody. Ve svých pracích tyto účinky rozdělují podle jednotlivých tělních 

systémů. Já se přikláním k přehlednému rozdělení účinků dle místa jejich působení. 
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Místní účinky 

Dubitsky (2000) uvádí, ţe se působením intermitentního tlaku při shiatsu mění 

tkáňové struktury. Teplo, které se tlakem v tkáních vytváří, prý dokáţe přeměnit rosol 

kyseliny hyaluronové v hydrorosol. Tento fakt pak pomáhá z odstranění „srůstů, slepení 

a staţení― tkání, které jsou příčinou bolestí a blokád.  

Opakovaný stisk a uvolňovací techniky vedou k lepšímu toku lymfy, stimulaci 

mízních cév a tedy i odvodu metabolitů z tkání. Shiatsu stimuluje cirkulaci tělních tekutin 

a jeho tlakové působení má dobrý efekt na odvod tělních tekutin z končetin a návrat ţilní 

krve k srdci (Namikoshi 1994). 

Místní působení na spoušťové body, neboli trigger points (TrP) ve svalech, jejichţ 

lokalizace se často shoduje s umístěním tsubo bodů, vede k jejich odstranění, jak známe 

z manuální terapie. Princip místního působení pouţíváme také, kdyţ chceme ovlivnit 

posunlivost měkkých tkání na končetinách i trupu, stejně tak při protaţení zkrácených 

svalů. Pracuje se téměř shodně jako při manuální terapii dle Lewita (2003). Pasivními 

pohyby ve fyziologickém rozsahu dosahujeme mobilizace kloubních ploch, stimulace 

výţivy kloubní chrupavky a tím zlepšení pohyblivosti segmentu. Funguje i jako prevence 

degenerativních změn kloubů a pomáhá k navození normotonu ve svalech, které kloub 

obklopují. Optimální klidové napětí v oblasti kloubů je zásadní pro připravenost organismu 

k pohybu a k efektivnímu provedení tohoto pohybu bez zbytečné zátěţe pro organismus 

(Lewitová 2009).   

Reflexní působení 

Při shiatsu ošetření často aplikujeme na místa vzdálená od postiţené oblasti. 

Přenesené účinky shiatsu lze popsat slovy reflexní terapie
6
, jak je známe od západních 

autorů. Vztahy ovlivňování v rámci inervace z jednoho míšního segmentu můţeme popsat 

jako: viscero-somatické, viscero-motorické, somato-somatické a viscero-viscerální reflexy 

(Lewit 2003). 

  

                                                             
6
 Prvním, kdo v západní medicíně popsal vztahy změn na kůţi a onemocněním vnitřních orgánů, byl Henry 

Head 1898. Po něm tuto teorii zkoumali další a na základě jejich poznatků vznikla takzvaná „reflexní 

masáţ―, jak ji známe ve fyzioterapii (více Lewit 2003). 
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Stejné principy jinými slovy udává Serizawa. Popisuje tzv. víscero-senzitivní 

reflexy, neurovegetativní reflexy a interlocked reflexy (převzato bez překladu). Těchto 

principů shiatsu vyuţívá vzdáleným působením na reflexní změny za účelem ovlivnění 

dysfunkcí vnitřních orgánů (Serizawa 2006). 

Centrální působení 

Centrálními označujeme účinky působící na celý organismus. Jedná se o reakce 

neurohormonální soustavy na podněty zvenčí. Při shiatsu terapii údajně dochází 

k přeladění hladiny vědomí z hladiny beta (14-25 Hz) do hladiny alfa aţ theta (Pletánek 

2004). Frekvenční pásmo alfa (8-13 Hz) odpovídá stavu, kdy je mozek úplně relaxovaný, 

při zavřených očích, ale bdělý. Frekvenční pásmo theta (4-7Hz) pozorujeme na 

elektroencefalografickém záznamu u dospělého člověka na hranici bdění a spánku a při 

kreativních činnostech (Faber 2001).  

Autoři popisují při shiatsu přeladění i na úrovni autonomního nervového systému, 

kdy převládá aktivita parasympatiku a dochází tak k fyzickému a psychickému zklidnění 

(Přikrylová 2010). „Úkolem shiatsu je stimulovat činnost parasympatiku― (Pletánek 2004). 

To vede k prohloubenému dýchání, které ovlivňuje další tělesné funkce. Ať samotný 

dýchací systém, jiţ zmíněnou látkovou výměnu ve všech tkáních, podpořenou zlepšením 

návratu ţilní krve do srdce, ale můţe pozitivně ovlivnit i průběh některých somatických 

i psychických nemocí (Míček 1984; in Přikrylová 2010).  

Relaxovaný stav vědomí má bezesporu vliv i na vnímání bolesti (Véle 2006). 

V otázce mírnění bolesti můţeme účinky shiatsu vysvětlit pomocí tzv. vrátkové teorie
7
, 

kdy tlakem, houpáním, hlazením a jinými extero- i proprioceptivními podněty sniţujeme 

vnímání bolesti. Tuto teorii zformuloval první Ronald Melzack a po něm ji publikovali 

další autoři (např. Pfeiffer 2007).  

Další teorií aplikovatelnou na shiatsu je ovlivnění bolesti pomocí takzvaných 

endogenních opiátů - endorfinů a enkefalinů, hormonů, které ovlivňují náladu a vnímání 

bolesti. Bylo dokázáno, ţe se tyto hormony uvolňují po akupunktuře (Han 2004) 

a vycházíme-li z faktu, ţe při shiatsu ošetřujeme stejná místa na těle člověka, můţeme 

                                                             
7 Vrátková teorie bolesti byla publikována Melzackem a Wallem v roce 1965. Popisuje blokaci informací 

o bolesti vedených tenkými nemyelinizovanými vlákny typu C, informacemi z vláken typu Aα a Aβ, která 

přenášejí proprioceptivní vjemy ze svalů a kloubů a exterocepci. Dochází k „otevření vrátek― pro základní 

hlubokou i povrchovou aferentaci a uzavření, respektive upřednostnění před bolestí (Pfeiffer 2007). 
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předpokládat stejný efekt i u této metody. Evidence různých účinků akupunktury je jistě 

rozsáhlejší, neţ je tomu u shiatsu, čítá přes 500 randomizovaných výzkumů (Kaptchuk 

2002).  

Dotek zprostředkovává vedle emocionální podpory a výše zmíněných 

neurofyziologických fenoménů i zpětnou vazbu o stavu tkání a orgánů. Tím, ţe během 

ošetření shiatsu pracujeme po celém těle, můţeme ovlivnit tělesné schéma člověka na 

vědomé i nevědomé úrovni. Efekt shiatsu se projevuje ve změně emocionálního ladění, 

nálady, jak ukázal výzkum Z. Přikrylové (2010).  

V neposlední řadě bych zmínila placebo efekt, který shiatsu metoda stejně jako jiné 

můţe zprostředkovávat. Nechci touto zmínkou znevaţovat jisté fyziologické účinky 

shiatsu, jen bych ráda poukázala na zesílení účinků terapie. Tento efekt popisuje 

přesvědčení pacienta, ţe daná metoda funguje, a tím můţe významně přispět k jeho 

uzdravení. Placebo efekt je často spjatý s osobností terapeuta a jeho vystupováním 

(Placebo in Wikipedia 2011). 

Indikace  

Indikační skupina je velice rozsáhlá. Někteří autoři popisují shiatsu jako všelék, který se dá 

pouţít pro jakoukoli diagnózu, kromě kontraindikací. Indikace důleţité pro vyuţití 

ve fyzioterapii dle Namikoshiho (in Sýkorová 2007): 

 Bolesti hlavy, migrény, neuralgia occipitalis, strabismus, léze n. facialis, neuralgie 

n. trigeminus, anemia cerebralis, kongenitální myogenní tortikolis, vertigo, tinnitus 

 Whiplash syndrom, arteriosklerosis 

 Syndrom zmrzlého ramenního kloubu, periartritis humeroskapularis, neuralgia 

brachialis, léze n. medianus, n. ulnaris nebo n. radialis, neuralgia intercostalis,  

 Athma bronchiale, srdeční onemocnění, onemocnění žaludku a jater, hypertenze, 

hypotenze 

 Lumbago, herniace disku 

 Hhypertrofie prostaty, onemocnění močového měchýře, dysmenorea, hemoroidy, 

diarea, obstipace, gynekologická onemocnění 

 Hemiplegie 

 Edémy, spasmy, dislokace kloubů 



 

26 

 

Kontraindikace 

U většiny autorů nalezneme tyto kontraindikace: 

 Infekční choroby 

 Akutní fáze onemocnění 

 Vysoká horečka 

 Stavy po operacích 

 Těhotenství (relativně – polohy stlačující plod, nepříjemné pro matku; ošetření 

bodů kontraindikovaných v těhotenství – SL6, TS4 a ŢL21) 

 Rakovina (není kontraindikováno ve všech případech, někteří terapeuti pracují i při 

tomto onemocnění; rozproudění oběhu tělních tekutin můţe rozšířit metastázy) 

2.1.6 Požadavky na terapeuta  

„Terapeutův vnitřní postoj při aplikaci shiatsu má svrchovaný význam, protože 

k tomu, aby pomohl jinému člověku, užívá vlastní tělo“ (Liechti 1996).  

Osobní rozvoj shiatsu terapeuta je často zmiňován ve všech knihách, které jsem při 

své rešerši objevila. Všichni se shodují na důleţitosti klidu a soustředění, čistotě mysli 

a vyrovnanosti při provádění terapie. Shiatsu terapeut musí být naprosto přítomný 

v okamţiku a místě, kde je a věnovat se zcela pacientovi, a to tělem i myslí. Bez tohoto 

aspektu nemůţeme hovořit o tom, ţe děláme shiatsu. Terapeut by měl být prost jakýchkoli 

emocí, hodnocení, plánů a svého osobního ţivota v době terapie.   

Podle autorů ani nezáleţí na pohlaví terapeuta. „Když provádíte shiatsu je jedno, 

zda jste muž nebo žena. Žena je při terapii samurajem a muž gejšou― (Koblin 2010).  

Dalším úkolem terapeuta je neulpívání na své terapeutické roli, nepřivlastňování si 

zásluh za vyléčení pacienta, a zároveň je důleţité, aby našel rovnováhu v dávání 

a přijímání. Neangaţoval se v příbězích pacientů, protoţe tím jim nemůţe pomoci. Léčit 

lze jen z role pozorovatele, který je zdravý, jistý a sám sebou.    

  „Nejsme tu od toho, abychom dělali někomu dobře nebo se mu zalíbili, 

ale abychom ho vyléčili“ (Pletánek 2010). 

Při shiatsu terapii se setkáváme také s otázkou vlastní tělesné kondice, zdraví, 

schopnosti vyprázdnění své mysli a uvolnění. Toho je terapeut schopen pouze 

za předpokladu, ţe sám praktikuje meditaci, cvičení a neustále se zdokonaluje 
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v intuitivním pozorování. K tomu mohou napomáhat cvičení (makko-ho, jóga, taiji, qigong 

apod.), která pak můţe po své zkušenosti doporučit individuálně i pacientům (Roţnovják 

2002, Dubitsky 2000, Pletánek 2004, Liechti 1996 atd.). 

2.1.7 Náhled na využití ve fyzioterapii 

Kolegyně Klučinová (2010) a Sýkorová (2007) se zabývaly ve svých pracích 

náhledem na přínos shiatsu pro fyzioterapii. Uvádějí shodně, ţe se nejedná o tak rozdílné 

oblasti, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obě vidí paralely mezi technikami, které oba 

směry pouţívají. Uvádějí, ţe se jiţ shiatsu a fyzioterapie v mnohém obohatily, neboť 

se fyzioterapeuti mají jiţ několik desetiletí moţnost seznámit nejen se shiatsu, ale i se 

základy TČM, akupresurou a východními tělovýchovnými systémy. Moţnost dalšího 

obohacení spatřují ve zdokonalení palpační diagnostiky, celostním přístupu, který můţe 

podat komplexnější náhled na pacientův problém. Podle Lenky Klučinové (2010) 

by shiatsu mohlo inspirovat samotné fyzioterapeuty, kteří by tak mohli poznat důleţitost 

vyváţenosti vlastního fyzického i psychického stavu.    

2.2 Přehled článků popisujících efekty shiatsu 

Odborných článků o shiatsu jsem v rešerši objevila celkem 14. Výzkum popisuje 

9 z nich, zbytek uvádí pouze náhled na její vyuţití jako doplňkové léčby z pohledu shiatsu 

terapeutů nebo zdravotníků. Efekty shiatsu popisují 2 kazuistiky, 6 pretest-posttest studií 

a jeden systematický přehled. 

2.2.1 Systematický přehled  

Systematický přehled britské vědkyně Robinson et al, z roku 2006 hodnotil dříve 

publikované články, popisující výzkum v oblasti shiatsu, watsu a akupresury. Pro moji 

rešerši vybírám pouze výzkumy týkající se shiatsu, u kterých jsem měla k dispozici 

informace z původních článků.  

Robinson píše o Ballegaardově studii z roku 1996 v Dánsku (Ballegaard et al. 

1996), která se zabývala sledováním rozdílu ve finančním zatíţení při léčbě pacientů 

s anginou pectoris. Sledoval 3 skupiny pacientů. První z nich (čítající 69 probandů) 

podstupovala shiatsu terapii, akupunkturu a dostala doporučení ohledně ţivotního stylu, 

další dvě byli součástí jiného samostatného amerického výzkumu (King et al. 1994) 

sledujícího rozdíl mezi efektem léčby perkutánní transluminární koronární angioplastikou 
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a koronárním bypassem. Zaznamenávána byla incidence smrti nebo infarktu myokardu, 

chirurgického zákroku a počet hospitalizačních dní, včetně nákladů za léčbu v USD. 

Sledování probíhalo během 2 let a výsledky byly porovnány s americkým výzkumem. 

Incidence smrti nebo infarktu myokardu byla 7% u skupiny intervenované shiatsu, 

ve srovnání s 15% a 21% v ostatních skupinách. U 61% pacientů sledovaných v Dánsku 

byl odloţen chirurgický zákrok, díky zlepšení a u 90% pacientů došlo ke sníţení počtu dní 

hospitalizace za rok. Signifikantní byl rozdíl mezi náklady na léčbu u první skupiny - 

ušetření 12 000 USD za pacienta. Je nutné poukázat na srovnávání dánského vzorku 

s americkým, který byl součástí jiného výzkumu, sledující stejná data. V této studii také 

není moţné oddělit účinky shiatsu, akupunktury a doporučení ohledně ţivotního stylu.  

Robinson dále popisuje americký experiment (Brady et al. 2001) s pretest-posttest 

designem sledujícím jednu skupinu o 66 probandech s bolestí dolních zad. Shiatsu 

intervence probíhala po 8 týdnů, během nichţ probandi absolvovali 4 ošetření. Před a po 

intervenci byli probandi dotazováni na míru bolesti. Bolest se dle škály signifikantně 

sníţila. V diskuzi zohledňují demografické činitele a uvádějí, ţe nemohly zkreslit výsledky 

studie. Tato studie neobsahuje kontrolní skupinu. Probandi sami shiatsu terapii vyhledali 

a zaplatili, coţ můţe výsledek zkreslovat. 13 probandů absolvovalo shiatsu terapii jiţ před 

náborem do studie. 

Iida et al (2000) ukazuje relaxační účinky shiatsu při úzkosti a dalších neţádoucích 

účinků u pacientů podstupujících chemoterapii. Vzorek čítal pouze 9 pacientů. 

Byl rozdělen na dvě skupiny – jednu se silnou úzkostí a druhou s nízkou úzkostí. 

Před intervencí a po ní pacienti zaznamenávali svůj stav pomocí dotazníků a škál 

hodnotících jejich psychický a fyzický stav, neţádoucí účinky chemoterapie a stupeň 

relaxace. U první skupiny se po terapii signifikantně úzkost sníţila, u druhé se významně 

zvýšil stupeň relaxace. Také byl zaznamenán slabý úbytek fyzických symptomů u obou 

skupin. Výzkum ukazuje pouze malý vzorek, u kterého není jasné, jak byl vybrán. Zároveň 

není jasné, proč sledovali jen některé parametry u jedné skupiny a jiné u druhé.  

Poslední článek zmiňující účinky shiatsu v Robinsonově systematickém přehledu je 

pilotní studie s kontrolní skupinou, britské vědkyně Ingram et al (2005). Společně s kolegy 

zkoumala účinky shiatsu terapie u těhotných, které přenášely. 142 ţen v 40. týdnu 

těhotenství bylo rozděleno do dvou skupin – jedna čítající 66 a druhá 77 ţen. U první 

skupiny bylo aplikováno mimo běţné ošetření i shiatsu, dechové techniky a cvičení, 
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u druhé skupiny pouze běţná ošetření. U první skupiny došlo u většího procenta a rychleji 

k přirozenému porodu a při porodu bylo nutno pouţít analgetika v menším procentu 

případů neţ u druhé skupiny. Z popisu intervence jsem vyrozuměla, ţe se nejednalo vůbec 

o komplexní shiatsu ošetření, ale pouze akupresuru bodů ŢL21, J4 a SL6, kterou si navíc 

pacientky prováděly po zácviku porodní asistentkou samy. Také je těţké oddělit účinky 

této techniky od účinků dechových technik a cvičení. 

2.2.2 Nejnovější výzkum 

 Nejnovější výzkumy (Long et al. 2003, Long 2008) popisují klinickou účinnost 

shiatsu a širokou moţnost vyuţití. Popisují, jaká skupina pacientů nejčastěji vyhledává 

sluţby shiatsu terapeutů, jejich očekávání a dopad na jejich ţivotní styl, změnu 

somatických obtíţí a kvalitu ţivota po aplikování shiatsu v krátkém i dlouhém časovém 

horizontu. V roce 2003 byla provedena první pilotní kvalitativní studie ve Velké Británii 

(VB) a Německu, kdy bylo osloveno 14 zkušených praktiků shiatsu, aby se zúčastnili 

výzkumu a mapovali pomocí dotazníků a rozhovorů účinky na svých pacientech (n = 15). 

Výsledky ukázaly na krátko-, středně- i dlouhodobé efekty shiatsu terapie v oblasti 

prvotních symptomů (pro které byla shiatsu terapie vyhledána), relaxace, spánku, drţení 

těla a vnímání vlastního těla. 

Tento kvalitativní výzkum poukázal na jisté efekty shiatsu terapie a poslouţil jako 

podklad pro výzkum probíhající v letech 2006 aţ 2008. Longitudinální studie, konající se 

zároveň ve třech evropských zemích (VB, Španělsko a Rakousko), zkoumala efekty 

shiatsu pomocí standardizovaného dotazníku, obsahujícího otázky týkající se 

charakteristiky klienta, jeho důvody k vyhledání terapie a očekávání od léčby, jejich vztahu 

k terapeutovi a místu terapie, pocitů těsně po terapii, moţných negativních účinků, účinků 

krátce, středně a dlouhodobých, zlepšení jejich fyzického a psychického stavu před 

započetím terapie, těsně po terapii, po 3 měsících a po 6 měsících od první terapie. Bylo 

osloveno 948 klientů, z toho 633 dokončilo výzkum. Jednalo se o klienty, kteří přicházeli 

k úplně první terapii nebo shiatsu uţívají pravidelně. Metodologii této práce nelze nic 

vytknout. V diskuzi autoři zohledňují i moţnost zkreslení výsledků způsobené faktem, 

ţe téměř třetina probandů nedokončila výzkum, aniţ by udala důvod (např. nemuseli být 

s terapií spokojeni apod.). Coţ povaţuji i já za moţný zkreslující faktor. Nicméně se jedná 

o kvalitní studii a je moţné brát její výsledky v úvahu při posuzování pozitivních 

a negativních efektů shiatsu i jeho moţností vyuţití v moderní medicíně. 
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Výzkum odpovídá na otázky:  

 Kdo hledá shiatsu a proč?  

59% probandů vyhledalo shiatsu pro zlepšení zdravotního stavu; konkrétně kvůli 

problémům s pohybovým ústrojím, problémům s napětím, stresem a únavou, 

problémům se zaţíváním, dechem, krevním tlakem a bolestivou menstruací, pro 

sníţení dávek medikace, pro emocionální podporu, seberozvoj. 

 Jak shiatsu zlepšuje zdraví a pocit životní spokojenosti (wellbeing)?  

89 – 96% probandů popsalo, ţe se po terapii cítí klidnější, vyrovnanější, méně 

unaveni a schopni lépe zvládat ţivotní situace. Dále popisovali, ţe se jim po shiatsu 

terapii lépe spí. Návštěva shiatsu terapeuta také vedla 73-80% dotázaných ke 

změně ţivotního stylu, ve smyslu k zdravému pohybu, stravování. 

 Jaké má shiatsu efekty? Je bezpečné?  

Významně se sníţily příznaky, pro které vyhledali tuto terapii a tento efekt trval po 

celou dobu studie (6 měsíců). Zlepšení uvedlo na konci studie 85% probandů a týká 

se všech výše uvedených příznaků. U 12- 22% se objevilo přechodné zhoršení 

příznaků, nebo objevení jiných, po první terapii. Toto zhoršení vymizelo po 

2 dnech. Procentuelní zastoupení této skupiny však můţe být zpochybněn 

v závislosti na velkém počtu klientů, kteří nevyplnili všechny čtyři dotazníky 

(opustili studii). Nejčastěji se jednalo o únavu, letargii, příznaky virosy, nauzeu, 

bolesti hlavy, bolesti svalů, přehnané emoce. K zhoršení/objevení příznaků, které 

by nutilo klienta přerušit jeho normální ţivotní tempo, uvedlo pouze 1, 4% 

probandů, proto autoři uvádějí, ţe shiatsu je bezpečná technika. Procentuelní 

zastoupení této skupiny však můţe být zpochybněno v závislosti na velkém počtu 

klientů, kteří nevyplnili všechny čtyři dotazníky (opustili studii). 

V České republice se výzkumem efektů shiatsu terapie zabývala kolegyně z Univerzity 

Palackého v Olomouci. Zuzana Přikrylová (2010) popisuje ve své práci výzkum vlivu 

shiatsu a thajského pasivního strečinku na pohybový systém a psychický stav organismu, 

který sama provedla na 20 ţenách ve věku 50-60 let. Ţeny absolvovaly aplikaci 12 terapií 

po dobu 3 měsíců. K validizaci účinků na pohybový systém pouţila testy svalového 

zkrácení dle Jandy (vyšetřovány byly m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascie 

latae, m. triceps surae, m. pectoralis major, m. trapezius, mm. adductores femoris, mm. 

flexores genu, m. quadratus lumborum, m. erector spinae). Ke zjištění změn psychického 
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ladění vyuţila dotazník ţivotní spokojenosti. Testování probíhalo před započetím 

intervence a po 12 terapiích bylo opakováno. Dále autorka sledovala metodou 

jednoduchého škálování (1-10, kdy 1 znamená „cítím se velmi špatně―, 5 „cítím se 

normálně―, 10 „cítím se velmi dobře―) aktuální psychický a fyzický stav probandek po 

kaţdé terapii. Výsledek svého výzkumu popisuje jako zjištění, ţe shiatsu masáţ má 

pozitivní vliv na stav posturálních svalů s tendencí ke zkrácení. Bylo potvrzeno 

subjektivně vnímané zlepšení psychického a fyzického stavu u všech probandek jiţ po 

jedné terapii, které vydrţí několik dní aţ týdnů. Po 3 měsících intervence došlo 

k statisticky významné pozitivní změně v hodnocení ţivotní spokojenosti, převáţně 

v oblasti zdraví. Tento výzkum byl metodologicky dobře proveden, avšak na malém počtu 

probandů. Také postrádám kontrolní skupinu, protoţe je logické, ţe se po pasivním 

strečinku sníţí zkrácení svalu. Zajímal by mě rozdíl mezi výsledky komplexního shiatsu 

ošetření a aplikace pouze protaţení nebo postizometrické relaxace (PIR) s protaţením na 

zmíněné svalové skupiny. Jedná se o první českou studii svého druhu. Dotazník ţivotní 

spokojenosti povaţuji za nejlepší moţný testovací prostředek při hodnocení změn 

dlouhodobé komplexní terapie, kterou shiatsu bezesporu je. 

2.2.3 Kazuistiky 

Jedna z kazuistik, které jsem vyhledala, poukazuje na moţné negativní následky po 

shiatsu terapii, ale zcela neprokazuje, ţe se jedná skutečně o efekt této terapie. Wada et al. 

(2005) popisuje, jak se objevila interjugulární trombóza po aplikaci shiatsu na šíji. Podle 

autorů mohlo jít o následek traumatu vény tlakem působeným na oblast šíje, anebo 

následek otoku, který se po tomto tlaku mohl objevit. Z článku však není jasné, jestli 

trombus pacient neměl jiţ před terapií. 

Druhá (Sanchez 2005) naopak pojednává o vyuţití shiatsu u pacienta (68 letého 

muţe) hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče s centrální hemiparézou způsobenou 

iktem, kdy terapeut po aplikaci shiatsu (na dráze tlustého střeva) zaznamenal překvapivě 

pozitivní výsledky. Celkem aplikoval 3 intervence a po kaţdém se zlepšila jak svalová síla, 

tak rozsah pohybu na paretické straně. Ve svém dopisu se ale nezabývá moţností, ţe návrat 

motoriky v postiţené oblasti mohl být způsoben jinou terapií, kterou pacient bezesporu 

musel podstoupit. Nicméně je tento případ zajímavý a mohl by dát podnět pro zkoumání 

efektu shiatsu jako doplňkové léčby pacientů po CMP.  
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2.2.4 Ostatní články 

Zbývající články v mé rešerši se zabývají shiatsu jako moţnou komplementární 

metodu v ošetřovatelství. Britka C. Stevensen (1995) popisuje zkušenosti se zařazením 

shiatsu v rámci komplexní terapie akutní bolesti a při zmírnění průvodních symptomů 

v paliativní péči. Ve svých článcích zmiňuje konkrétní působení shiatsu jako metody, která 

v sobě zahrnuje fyzio- i psychoterapeutické aspekty a má tedy účinky na emocionální 

rovnováhu. Zprostředkovává uvolnění při stresu, pocitech diskomfortu a můţe pomoci 

i s tělesnými symptomy jako například problémy se zaţíváním, nerovnováhy tělesných 

tekutin, otoky, koţními projevy a bolestí. Svým diagnostickým přístupem a jiným 

pohledem na vznik nemoci můţe pomoci k lepšímu porozumění stavu pacienta. 

Australská zdravotní sestra C. Hunter (1999) píše ve svém článku o aplikaci shiatsu 

jako podpory ţen při porodních bolestech. Z jejích zkušeností vyplývá, ţe vyuţití shiatsu 

pomáhá k efektivní relaxaci svalů a ostatních měkkých tkání a uvolňuje bolestem. 

A v závěru zmiňuje: „Shiatsu is easily integrated into nursing situations. The skills it 

teaches are applicable in all areas of health care“
8
 

2.3 Přehled internetových zdrojů 

2.3.1 Asociace 

The European Shiatsu Federation (ESF) 

Evropská federace shiatsu je nepolitickou, neziskovou organizací, jejíţ hlavním 

úkolem je pozvednout a rozšířit shiatsu jako léčebnou metodu po celé Evropě a vytvořit 

vysoké standardy profesionální praxe (ESF 2010). 

Snahou ESF je zavést v celé Evropě právní normu pro praktikování shiatsu jako 

nezávislé, samostatné léčebné metody, která bude k dispozici jako metoda první volby 

široké veřejnosti. ESF podporuje stávající rozvoj profesního vzdělávání, standardů shiatsu 

praxe, výzkum efektů této metody a výměnu poznatků na poli vzdělávání i výzkumu 

profesionálů v Evropě. Zároveň ESF prezentuje své zájmy a zájmy svých členů Evropské 

unii a dalším vládním organizacím. Snaţí se o komunikaci s jinými profesními 

organizacemi. Pomáhá vzniknout národním asociacím shiatsu tam, kde zatím ţádné 

                                                             
8 Volný překlad: „Shiatsu je jednoduše integrovatelné mezi ošetřovatelskou péči. Dovednosti, které učí, jsou 

pouţitelné ve všech oblastech zdravotnictví.― 

 



 

33 

 

nefungují a podporuje aktivity jiţ stávajících. Členy ESF jsou: Belgie, Česká republika, 

Irsko, Itálie, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie (ESF 2010). 

Česká asociace shiatsu (ČAS) 

ČAS je dobrovolné, neziskové a nezávislé sdruţení fyzických, popř. právnických 

osob, jejichţ hlavní společnou snahou je rozšiřovat informaci o shiatsu mezi odbornou 

i laickou veřejnost. ČAS by měla téţ zaštiťovat praktiky shiatsu jako odborný garant. 

Registrovaní praktici České asociace shiatsu budou splňovat kvalifikační kriteria, která 

jsou v souladu s poţadavky ESF (Česká asociace shiatsu 2010). 

ČAS byla oficiálně zaloţena 16. 4. 2002 v Praze, je zaregistrována Ministerstvem 

vnitra ČR. ČAS byla oficiálně přijata za plnoprávné členy Evropské federace shiatsu v roce 

2004. Je otevřena všem zájemcům z řad studentů či praktiků shiatsu, dále i všem, kteří 

chtějí podpořit cíle sdruţení (Česká asociace shiatsu 2010).   

The Shiatsu Society 

The Shiatsu Society vznikla v roce 1981 a je vedoucí profesní organizací shiatsu 

praktiků ve Velké Británii. Ve svém přehledu ji uvádím, protoţe má velké zásluhy na 

výzkumu, který se v tomto odvětví provádí, jako i organizaci vzdělávání a udávání 

profesních standardů v mezinárodním měřítku. Její největší snahou je ctít základní principy 

shiatsu a vyzdvihnout tuto metodu, integrovat ji do běţně dostupného zdravotnictví 

(Shiatsu Society 2010).   

The Siatsu Society je členem ESF. Snaţí se o rozšíření povědomí o shiatsu mezi 

širokou veřejnost a podporuje vzdělávání a výzkum. Čtvrtletně vydává časopis The Shiatsu 

Society News, ve kterém publikuje poznatky praktiků i výsledky nejnovějšího výzkumu 

(Shiatsu Society 2010).  

2.3.2 Vzdělávání 

Vzdělávání shiatsu se budu detailněji věnovat v praktické části diplomové práce. 

Na internetových stránkách ESF můţeme najít kompletní sylabus vzdělávání a tedy 

i poţadavky na vědomosti kvalifikovaných shiatsu praktiků, který byl sestaven k zaručení 

kvality vzdělání a standardu praktických i teoretických znalostí shiatsu praktiků 

v Evropské unii bez omezení příslušnosti k praktikovanému stylu shiatsu. 

ESF navrhuje jako minimální délku studia 450 hodin prezenčního studia, které by 

mělo probíhat ve 3 po sobě následujících letech. Dalším předpokladem by mělo být 
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samostudium a praxe, zahrnující psaní protokolů o ošetření a kazuistik jednotlivých 

pacientů. Tato část by měla čítat 100 aţ 200 hodin. Pokud je to moţné, vyučování by měl 

vézt minimálně 350 hodin jeden hlavní (renomovaný) učitel a zbytek 3 další asistenti nebo 

lektoři školy (Syllabus 2010). Studium by v sobě mělo zahrnovat následující témata (viz 

Tab. 1).  

 

Tab. 1 - Sylabus vzdělávání shiatsu dle ESF 

  

MINIMÁLNÍ 

HODINOVÁ 

DOTACE 

OBLAST TÉMATA 

20 Anatomie Anatomické termíny, kosti, svaly se začátky 

a úpony, atd. 

20 Fyziologie Funkce jednotlivých orgánových systémů – 

kůţe, dýchací systém, oběhový systém, 

lymfatický systém, nervový systém, 

močopohlavní soustava, trávicí ústrojí, 

hormonální systém, atd. 

20 Patologie Onemocnění s příslušnými symptomy  

140 Orientální medicína Základy TČM 

190 Praktiské dovednosti Ošetření ve 4 polohách (pronační, supinační, 

na boku a v sedu); ošetření meridiánů a tsubo 

bodů; kvalita doteku, senzitivita, ki spojení; 

seberozvoj (zahrnuje cvičení a autoterapii); 

správná pozice terapeuta při ošetření 

10 Různé Zkoušky 

150 Trénink 

v profesionalitě 

Management klinické praxe, komunikační 

dovednosti, zaznamenávání průběhu léčby, 

praxe se supervizí, etické aspekty (100 hodin 

praxe můţe být vykonáno absenčně) 
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V české republice o organizaci vzdělávání shiatsu praktiků ţádné informace 

nenajdeme. V říjnu 2010 se objevil na stránkách ČAS neúplný, nepřesný a prozatímní 

přehled jednotlivých seminářů a škol (viz Tab. 2), který by měl být aktualizován 

po dokončení mého výzkumu (ČAS vzdělávání 2010). 

 

Tab. 2 - Přehled škol, kurzů a učitelů dle ČAS
 

  

ŠKOLY SHIATSU LEKTOŘI LOKALITA 

Darja Shiatsu School Darja Havelková Praha, Jiţní Čechy 

Centrum Shiatsu Helena Toušková Ostrava, Praha 

DALŠÍ KURZY SHIATSU 

 SYSTEMATICKÉ KURZY SHIATSU 

Semináře shiatsu Kateřina Kotková, Petr Jansa Skalka u Doks 

Shiatsu centrum Ostrava Grigor Levi Minasjan Ostrava 

Internationale Shiatsu 

Schule Elija 

Jana Musat Olomouc 

Academie Kidokai Shiatsu Richard Jisl Liberec 

 DALŠÍ KURZY A WORKSHOPY 

Škola Shiatsu Ki Bob Dvořák Praha, Staříč 

Kurzy shiatsu a cvičení Jan Pletánek Pardubice, Praha 

Reflexní techniky Jarmila Riegerová Olomouc 

Kurzy shiatsu Ilona Dostálová Liberec 

Škola shiatsu Rojin-Lijang Libor Roţnovjak Jihlava 

International School of 

Healing Arts 

Seymour Koblin Praha, svět 
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2.3.3 Věda a výzkum 

Pokud bychom chtěli nalézt relevantní základní informace o shiatsu na internetu, 

můţeme začít na Wikipedii, kde je téma shiatsu rozpracováno a tato stránka funguje i jako 

rozcestník k dalším odkazům na výzkum a vzdělávání (Shiatsu in Wikipedia 2010).  

Na webu ESF bychom našli samostatnou stránku popisující výzkum, který ESF 

zaštiťuje (Shiatsu research promoted by ESF 2010). Poslední zmínkou je výzkum 

A. Longa (2008), zmiňovaný výše a závěry plynoucí z výsledků výzkumu (Long 2009). 

Další stránky věnují pozornost výzkumu shiatsu a osvěty mezi odborníky i laiky, 

jako jedné z alternativních metod, kterou by bylo moţné integrovat do systému veřejného 

zdravotnictví. Jednou z nich je zmínka na stránkách informujících pacienty s rakovinou 

o alternativách léčby ve Velké Británii (Shiatsu. Cancer Help 2010).  

Podobně informující charakter má i web Harvardské univerzity (Shiatsu research. 

Harward University 2010), popisující poznatky výzkumu, které byli v oblasti shiatsu, 

akupresury a tuina masáţe provedeny a odkazy na další relevantní zdroje. Autoři zde 

popisují evidenci účinků a moţnosti vyuţití v západní medicíně. Vyuţívají poznatků 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), která se zabývá 

výzkumem alternativních a doplňkových způsobů léčby (NCCAM 2010). 

2.4 Shrnutí 

Z přehledu literatury je zřejmé, ţe shiatsu vychází z Tradiční čínské medicíny. 

Jedná se o metodu komplexní, zabývající se nejen fyzickým, ale i psychickým stavem 

člověka, včetně jeho návyků chování a prostředí, ve kterém ţije. Z příspěvků o výzkumech 

můţeme vidět, ţe se metodě věnuje stále více pozornosti i na poli výzkumu, organizace 

vzdělávání a standardů praxe. V následující kapitole se budu detailněji věnovat 

teoretickému východisku z předešlých výzkumů. 
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3 Teoretické zdůvodnění 

3.1 Integrační medicína 

Z přehledu poznatků, které o shiatsu máme, vyplývá, ţe se jedná o metodu 

komplexní, vycházející z několikatisícileté tradice, avšak nebo moţná právě pro to velice 

aktuální pro potřeby pacientů dneška. V době, kdy pacienti stále častěji vyhledávají pomoc 

komplementární a alternativní medicíny (Eisenberg et al. 1998), stojíme před otázkou, proč 

se tomu tak děje. V čem je konvenční západní medicína nedostačující?  

Kvalitativní studie, zabývající se tímto tématem, přiznávají, ţe je především 

nedůvěra plynoucí z nedostatku předpokládaného, vědou ověřeného, efektu konvenční 

terapie, preventivních doporučení, času na pacienta, komunikace, návrhu, jak by se pacient 

mohl na léčbě podílet, celostního přístupu, lidské vřelosti a  hlavně pozitivního vztahu 

k přirozenému zdraví (Tindle et al. 2005). Moderní trend v zájmu o vlastní zdraví a stále 

větším příklonu k preventivní a komplexní péči nám ukazuje moţnou cestu, jak inovovat 

současné zdravotnictví a zároveň nasytit poptávku.  

Doplňkové terapie (complementary therapies) bychom mohli definovat jako 

jakékoli medicínské nebo ošetřovatelské praktiky nebo systémy, které ještě nejsou částí 

konvenční medicíny v dané zemi nebo nebyly ještě plně integrovány do místního 

zdravotnického systému (NNCAM, WHO 2000; in Sundberg et al. 2007). Doplňkové 

terapie, které musí splňovat stejná kritéria pro zařazení do zdravotnického systému jako 

konvenční postupy, jsou v zemích, jako je USA, Kanada, Velká Británie nebo 

skandinávské státy, integrovány do běţného systému zdravotnictví.  

V dnešní době se mluví o tzv. integrativní nebo integrační medicíně (integrative 

medicine; české výrazy jsou ekvivalenty), jeţ by v sobě měla zahrnovat všechny dostupné, 

tzn. i nekonvenční, vědecky ověřené metody a spolupracovat ve prospěch pacienta, bez 

předsudků a hierarchických bariér (Sundberg et al. 2007). Zahraniční studie (Nedrow et al. 

2007, Frenkel et al. 2007 a další) se zabývají otázkami, jak tuto spolupráci uskutečnit 

v praxi, jak tento nový pohled začlenit jiţ do vzdělávání, jak určit standardy spolupráce, 

jaké doplňkové terapie jsou vhodné pro tuto integraci. Na poslední a pro mou práci nejvíce 

podstatnou otázku odpovídají shodně – TČM, taiji, qigong, shiatsu a jiné, pro tu danou 

zemi tradiční nebo typické metody přírodní léčby.  
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3.2 Evidence based shiatsu 

Kvalitní relevantní výzkum (Long 2008), který jsem uvedla v kapitole Přehled 

literatury, ukazuje na vyuţitelnost shiatsu jako doplňku západní medicíny. Podle výzkumů 

se jedná o metodu úplně bezpečnou, která můţe nabídnout zlepšení celkového pocitu 

zdraví, udrţení zdraví, prevenci, zvýšení ţivotní spokojenosti, redukci symptomů 

vedoucích ke sníţení produktivity, sníţení uţívání léčiv a metod konvenční medicíny, 

sníţení počtu hospitalizačních dní a absence v zaměstnání, coţ jistě ústí v podstatné 

socioekonomické výhody. Shiatsu zlepšuje vědomí pacientů o vlastním zdraví, poskytuje 

osvětu v této oblasti a vede k odpovědnému přístupu k terapii (Connolly 2009). 

Domnívám se, ţe je namístě dále zkoumat tuto techniku a zajímat se o její 

postavení mezi jinými terapeutickými metodami. Kvantifikace a kvalifikace efektů shiatsu 

je velice sloţitá. Mechanismy účinků můţeme jen teoreticky odhadovat, proto 

se domnívám, ţe výzkum shiatsu terapie by mohl být veden několika směry: 

 Zkoumání fyzikálních aspektů zdraví, nemoci, shiatsu. 

 Dotazníkové bádání ohledně kvality ţivota, pracovní produktivity, sníţení počtu 

dní ve zdravotnických zařízeních apod. u různých skupin populace, která 

pravidelně navštěvuje shiatsu terapii. 

 Srovnání shiatsu a jiných terapeutických technik v účincích na lidský 

organismus, nemoc a zdraví.  

 Zkoumání shiatsu jako doplňkové léčby u pacientů s různými diagnózami 

v klinické praxi. 

 Zkoumání moţností vyuţití prvků shiatsu v běţné zdravotnické péči, 

fyzioterapii. 

 Kritický náhled na zdravotní vzdělání shiatsu terapeutů a zároveň povědomí 

o shiatsu mezi zdravotnickou veřejností. 

 Mapování vzdělávání shiatsu terapeutů. Vytvoření jednotného systému 

vzdělávání a tím zlepšení průhlednosti kvalifikace v tomto oboru. Aby bylo 

jasné, kdo shiatsu praktikuje, jaké má vzdělání a tedy kompetence k výkonu 

povolání ve zdravotnictví nebo mimo něj.  
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 Kvalitativní výzkum v oblasti integrativní medicíny, role shiatsu mezi jinými 

doplňkovými terapeutickými metodami a konvenční medicínou.   

3.3 Východisko mé práce 

Z moţných směrů, kudy by se měl výzkum o shiatsu ubírat, mi se všemy poznatky, 

které mám k dispozici, přišel nejpodstatnější ten, jeţ by mapoval postavení shiatsu jako 

terapeutické metody v rámci českého zdravotnictví. Tato oblast bádání přímo navazuje 

i na vzdělávání shiatsu terapeutů v České republice.  

Víme, ţe shiatsu je plnohodnotná doplňková terapeutická metoda, která by mohla 

být vyuţívaná v rámci nebo vedle konvenční medicíny, zajímalo nás, zda tomu tak je, nebo 

není. Před započetím výzkumu jsem mapovala situaci. Zjištění, ţe shiatsu v komplexní 

péči vyuţívá pouze zlomek zdravotnických zařízení (CKP Dobřichovice, RÚ Kladruby) 

mě vedlo k další otázce, proč tomu tak je. A vyhodnotila jsem, ţe bych měla nejdříve 

zmapovat terapeutickou základnu shiatsu. Prozkoumat, jak jsou terapeuti vzděláváni, 

zda mají zdravotnické vzdělání atd.  

O vzdělávání terapeutů shiatsu neexistují v České republice ţádné publikace. Nikde 

se nenachází kompletní seznam škol a kurzů s informacemi potřebnými k výběru toho, 

který by adept měl navštěvovat. Nikde nenajdeme informace o certifikátech potřebných 

k praktikování, standard vzdělávání, normy pro vyuţívání shiatsu jako doplňkové terapie 

apod. 

Nejbliţším oborem, ve kterém by se tato metoda dala vyuţívat je fyzioterapie. 

Proto by bylo na místě se zabývat v následujícím výzkumu právě spojením fyzioterapie 

a shiatsu. K integraci shiatsu je však ještě dlouhá cesta. Nejdříve musíme kvalitativně 

prozkoumat vzdělávání českých shiatsu terapeutů, porovnat ho s evropským standardem 

a navrhnout moţnosti, jak určit, kdo by měl být kompetentní k provádění shiatsu terapie 

v rámci českého zdravotnictví.  

3.4 Shrnutí   

Z výzkumů vyplývá, ţe je shiatsu bezpečná a efektivní terapie, kterou je moţné 

začleňovat do konvenční zdravotní péče. V jiných evropských zemích a v severní Americe 

se tomu jiţ děje. Česká republika zatím s pojmem integrační medicína nepracuje. Není ani 

jasné, kdo má pravomoce k praktikování shiatsu a kde můţe s touto metodou působit. 

Proto jsme se rozhodla zmapovat vzdělávání shiatsu terapeutů v České republice.  
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4 Návrh řešení a metody 

4.1 Cíle práce, otázky a hypotézy 

Můj kvalitativní výzkum si klade za cíl zmapovat vzdělávání shiatsu terapeutů 

v České republice. Za tímto účelem jsem si poloţila následující výzkumné otázky: 

 Kolik je v ČR škol shiatsu metody?  

 Jsou tyto školy akreditované Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy 

(MŠMT)? 

 Jsou školy členy České asociace shiatsu (ČAS)? 

 Jak probíhá výuka? 

 Jaké typy kurzů jsou nabízeny? 

 Kdo shiatsu vyučuje? 

 Jakým způsobem jsou ţáci zkoušeni? 

 Jaké certifikáty/tituly absolventi obdrţí? 

 Spolupracují čeští lektoři se zahraničními institucemi a školami? 

 Komu jsou kurzy přístupné?  

 Kdo můţe praktikovat shiatsu v ČR? 

4.2 Plán výzkumu 

Hlavním úkolem postupně se rozvíjejícího kvalitativního výzkumu je explorace 

a deskripce vzdělávání shiatsu terapeutů v českých školách shiatsu, tak jak ji popisuje Yin 

(1994; in Hendl 2005). Jedná se o kolektivní mnohopřípadovou studii. 

4.2.1 Výběr účastníků a místa studie 

Účastníky studie budou lektoři českých škol shiatsu bez regionálního omezení, kteří 

odpoví na kontaktování. Sběr dat bude probíhat v místě působení dané školy. Z kaţdé 

školy bude dotázán alespoň jeden lektor. Kontaktováno bude 15 institucí, a to:  

 Škola Kidokai Liberec – Vladimír Beneš 

 Škola Shiatsu Ki – Bohumil Dvořák 

 Darja Shiatsu School – Darja Havelková, Stanislava Bartošová, Eva Krejčová 

 Jan Pletánek 

 Lukáš Hošek 
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 Vlaďka Naušová 

 Helena Toušková 

 Grigor Levi Minasjan 

 Shiatsu Centrum Vlčí mák – Petr Jansa, Kateřina Kotková 

 Libor Roţnovják 

 Ilona Dostálová 

 Jarmila Riegerová 

 Vladimír Korec 

 Seymour Koblin 

 Die internationale Schiatsu Schule Elija 

Tento počet je maximum zjištěných škol nebo samostatně působících lektorů zjištěných 

na území ČR. Vyhledávání proběhlo pomocí informací vyplývajících z osobní konzultace 

s lektory při zúčastněném pozorování a Dni Shiatsu konaném v říjnu 2010 v Praze, dále 

za pomoci ČAS, z vlastních zkušeností, doporučení kolegů a internetu. 

4.2.2 Metody získávání dat 

K rešerši přehledu literatury o shiatsu metodě byly pouţity monografie, novinové 

a časopisové články, věstníky, sborníky z konferencí, internetové publikace a stránky 

jednotlivých škol a asociací. Byla jasně vymezena jejich věrohodnost, časová platnost 

a hierarchie jako zdrojů. Relevantnost literatury se posuzovala podle aktuálnosti, 

autorů/odborníků, místa publikování a odbornosti textu. 

Hlavním nástrojem sběru dat praktické části výzkumu bude polostrukturovaný 

rozhovor. Tam, kde nebude moţnost osobního setkání, vyuţiji dotazník s otevřenými 

a uzavřenými otázkami (viz Přílohy).  

Ke komparaci dat, získaných od lektorů, pouţiji informace o jednotlivých školách 

z jejich internetových stránek, informačních a výukových materiálů. 

Dalším nástrojem sběru dat budu já, jako výzkumník, který se zúčastní 

kvalitativního pozorování na kurzech shiatsu dvou škol a setkání lektorů v rámci 

Dne shiatsu. 
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4.2.3 Organizace výzkumu 

Výzkum probíhá v několika fázích: 

 Rešerše probíhala v letech 2009 a 2010.  

 Během let 2009 a 2010 jsem mapovala prostředí, stanovovala cíle a výzkumné 

otázky. 

 V říjnu 2009 jsem se jako výzkumník účastnila Základního kurzu Darja Shiatsu 

Shool 

 Na jaře 2010 jsem se jako výzkumník účastnila Víkendového kurzu Jana Pletánka 

 V září 2010 jsem stanovila kritéria pro účast ve výzkumu pro jednotlivé školy 

a lektory. 

 V září 2010 byl sestaven a vyzkoušen formulář polostrukturovaného rozhovoru 

s otevřenými a uzavřenými otázkami pro lektory shiatsu škol. 

 V říjnu 2010 jsem se jako výzkumník účastnila akce pořádané ČAS: Den shiatsu. 

 Od října do prosince 2010 budu kontaktovat lektory a provedu sběr dat.  

 V lednu 2011 proběhne analýza získaných dat. 

4.2.4 Analýza dat 

 Všechny získané údaje budou zpracovány na PC v programu Microsoft Word 

a Excel verze Microsoft Office 2000. Data budou obhospodařována pomocí PC a téţ 

v tištěné formě s hlavičkou citace. Zachovány zůstalnou originály poznámek a přepisy 

rozhovorů. 

Analýza dat bude probíhat v několika fázích: 

 V první řadě proběhne kritika zdrojů dat a analýza jednotlivých dokumentů.  

 Poté se pokusím rozdělit data do kategorií podle jednotlivých škol a podle 

výzkumných otázek.  

Školy 

 Kaţdá škola bude zkoumána jako jednotlivý případ v rámci celku vzdělávacího 

systému shiatsu terapeutů. Po odebrání dat explorativními metodami bude 

hodnocení probíhat dle Stakeova konceptu kolektivní případové studie (Stake 1995; 

in Hendl 2005), tak abychom získali komplexnější a zobecňující pohled 

na vzdělávání shiatsu terapeutů v ČR.  
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 Vzorkování škol proběhne dle klíčových slov typických pro danou školu. 

Tak roztřídím školy podle toho, zda se jedná o školu nabízející kontinuální 

vzdělávání nebo pouze semináře; podle délky studia; jaké certifikáty vydává; zda 

má zahraniční styky; jestli má nějaká kritéria pro uchazeče o studium; zda nějak 

klasifikuje své absolventy; jestli dává důraz na praktickou výuku nebo pouze teorii; 

jestli spolupracuje s nějakou školou v zahraničí. Podle tohoto roztřídění bude 

sestavena mapa vzdělávání. 

Výzkumné otázky 

 Kaţdá výzkumná otázka bude zkoumána jako samostatný jev.   

 Během analýzy bude probíhat sledování rozdílů, srovnávání, počítání četností, 

zachycení vztahů jednotlivých jevů, tak jak popisuje Hendl (2005). 

4.3 Etické aspekty 

Kaţdý účastník studie podepíše Informovaný souhlas (viz Přílohy) s účastí 

ve výzkumu a zpracováním od něj odebraných dat. 

Výzkumník se zavazuje k odpovědnému nakládání s daty, jejich uchovávání 

a publikaci. Anonymita nemůţe být vzhledem k charakteru studie zajištěna.   

Etická komise Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vyjádřila 

souhlas s provedením studie (viz Přílohy).  

4.4 Omezení a vymezení 

V rešerši byly kvůli zachování aktuálnosti, ale i odbornosti původního textu 

zohledněny dokumenty publikované od roku 1970 do 2010. Relevantnost byla posuzována 

podle odbornosti autora i textu, aktuálnosti, charakteru dokumentu, místa publikace.  

Mapování vzdělávání bude probíhat v České republice do konce roku 2010. 

Výsledky jsou platné jen pro Českou republiku.  

Omezení výzkumu spatřuji ve faktu, ţe nevíme, zda počet škol vyhledaných před 

započetím studie, je úplný. Účastníky se stanou pouze Ti z nich, kteří odpovědí 

na kontaktování.  
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5 Výsledky 

Soubor výsledků jsem rozdělila na dvě podkapitoly. V první popíši jednotlivé 

případy – školy shiatsu a ve druhé vyskytující se jevy v systému vzdělávání, které jsem 

analogicky rozdělila podle výzkumných otázek.  

5.1 Školy a učitelé shiatsu  

V této podkapitole popíši jednotlivé školy a lektory, kteří vedou samostatné kurzy, 

a jejich aktivity. Na kontaktování jich odpovědělo celkem 14. U kaţdého bude zachována 

stejná struktura, bude zmíněn název, kontakt a lokalita, kde vyučuje, zda je akreditována 

MŠMT nebo členem ČAS, kdo v ní vyučuje, jeho vzdělání v shiatsu i civilní, jak dlouho 

praktikuje shiatsu a kolik let ho učí. Dále se zmíním o kurzech nabízených školou, jejich 

hodinovou dotaci, zda klade větší důraz na praxi nebo teorii, popřípadě i jejich náplň 

a cenu, jak zkouší své studenty, jaký certifikát absolventi obdrţí, zda spolupracuje 

s nějakou školou nebo organizací v zahraničí. V textu jsou uvedeny take kontakty na 

lektory výhradně s jejich souhlasem.   

Vědomosti o shiatsu pochází ze zahraničí, kde studovali Bohumil Dvořák, jeho 

ţačka Darja Havelková, Inge Schubert, Libor Roţnovjak, manţelé Korcovi a Seymour 

Koblin. Tito lektoři se zaslouţili o přenesení shiatsu do České republiky a šíří své znalosti 

dál. Vzájemnou provázanost se pokusím vysvětlit na následující mapě, kde jsem se snaţila 

zachytit, odkud pochází vzdělání jednotlivých lektorů. 

Obr. 4 - Schéma návaznosti vzdělání lektorů shiatsu 
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Jednotlivé školy budu popisovat v analogickém pořadí od lektora, který přinesl 

učení ze zahraničí, po jeho ţáky. Toto schéma lze vyuţít u dvou lektorů Bohumila Dvořáka 

a Libora Roţnovjaka. Další učitelé udávají své kořeny studia v zahraničí. Ráda bych 

podotkla, ţe přehled škol a lektorů vyučujících shiatsu nevyzdvihuje ţádnou školu nad 

jinou.    

5.1.1 Škola Shiatsu Ki - Bohumil Dvořák 

Kontakt: www.bobdvorak.webnode.cz 

Lokalita: Vyučuje na různých místech v ČR i SR. Jeho škola sídlí v Dobrušce. 

Druh shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Ne 

Profil lektora: Bohumil Dvořák je vyučený kuchař, o TČM se zajímá cca od roku 1985. 

Shiatsu praktikuje a vyučuje od roku 1995. Studoval v Japonsku na Shool of Traditional 

Shiatsu pod vedením mistra Tsunenori Fujimaki a v Holandsku u mistra Michio Kushi, 

ve Švýcarsku pod vedením učitele Saula Goodmana. Jako jeden z prvních začal vyučovat 

shiatsu v České republice, jeho ţáky jsou mimo jiné Darja Havelková, Jan Pletánek, Lukáš 

Hošek, Kateřina Kotková a Vlaďka Naušová. Spolupracuje s nemocnicí v Rychnově nad 

Kněţnou, kde se zapojil do projektu integrační medicíny v léčbě psychosomatických 

onemocnění.   

Nabízené kurzy: Pokračovací víkendové nebo týdenní semináře, určené pro začátečníky 

aţ velmi pokročilé. Kurzy jsou syntézou teorie a praxe, jejich hodinová dotace je stejná. 

Bohumil Dvořák dodává: „Mé kurzy vychází z učení předaného od mistrů, ne z informací 

načtených z knížek― (Dvořák 2010). 

Cena: Závisí na délce studia, nebyla uvedena. 

Zkoušky: Průběţné zkoušení teoretických znalostí i praktických dovedností ţáků, 

závěrečné zkoušky po úseku studia. 

Certifikát: Diplom, potvrzení o absolvování kurzu, nemá mezinárodní platnost. 

Spolupráce se zahraničím: Spolupracuje s International School of Shiatsu Saula 

Goodmana v USA a Švýcarsku. 
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Zdroj informací: Emailová korespondence (Dvořák 2010), internetové stránky 

(Bob Dvořák 2010). 

5.1.2 Darja Shiatsu School 

Kontakt: www.shiatsu.cz 

Lokalita: Příbram, Blatná, Praha 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Škola je akreditována MŠMT pro vydávání osvědčení Masér pro sportovní 

a rekondiční masáţe se zaměřením na japonskou masáţ shiatsu s působností mimo 

zdravotnictví a je zakládajícím členem ČAS. 

Profily lektorů:  

 Mgr. Darja Havelková je absolventkou FTVS Karlovy univerzity v Praze oboru 

Učitelství - tělesná výchova a anglický jazyk. Shiatsu studovala u Bohumila 

Dvořáka a tříleté studium na The European School of Shiatsu v Londýně. V roce 

1997 zaloţila Darja Shiatsu School, jejíţ je ředitelkou. Praktikuje a vyučuje 

i shiatsu ve vodě – watsu. 

 

 Stanislava Bartošová má středoškolské vzdělání technického směru. Absolvovala 

intenzivní kurz shiatsu u Inge Shubert v Německu a dalších zahraničních lektorů. 

Od roku 1997 je lektorem Darja Shiatsu School a Letní školy shiatsu v Holzheim 

v Německu. Je hlavní lektorkou kurzu Sportovních a rekondičních masáţí 

s akreditací MŠMT na této škole. 

 

 MUDr. Alexandra Kovářová absolvovala 1. Lékařskou fakultu Karlovy univerzity 

v Praze, v letech 1997- 1999 Darja Shiatsu School a od roku 1998 je asistentkou 

a učitelkou této školy. Vyučuje hlavně anatomii, fyziologii a patologii a praktické 

techniky na základních kurzech. 

 

 MUDr. Eva Krejčová vystudovala 2. Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze 

v roce 2004 získala atestaci FBLR (fyzikální, balneologická a léčebná rehabilitace). 

Pracuje v Revmatologickém a rehabilitačním oddělení Thomayerovy nemocnice 
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v Praze. Je absolventkou tříletého studia I. školy tradiční čínské medicíny se 

specializací akupunktura a tuina masáţ. V letech 1999- 2001 absolvovala tříleté 

studium na Darja Shiatsu School, kde nyní vyučuje teoretické předměty moderní 

i tradiční čínské medicíny a praktické techniky v rámci základních kursů. 

Je prezidentkou České asociace shiatsu. 

 

 Libor Doleţal má středoškolské vzdělání na SŠ zemědělské. V roce 1998 

absolvoval kurz Sportovní a rekondiční masáţe, poté tříletou Darja Shiatsu School, 

kde od roku 2007 působí jako lektor. Vyučuje hlavně praktické techniky masáţí 

shiatsu a rekondičních masáţí.  

 

 Inge Shubert se učila shiatsu od mistra W. Ohashiho v USA. Vede vlastní školu 

v Holzheimu v Německu. Je příleţitostným lektorem Darja Shiatsu School. 

Nabízené kurzy:  

 Základní kurz – probíhá dva víkendy, vţdy v sobotu a neděli. Náplní kurzu jsou 

základní techniky ve 4 polohách (vleţe na břiše, na zádech, na boku a vsedě); 

seznámení se 4 meridiány (močový měchýř, ledviny, játra a ţlučník); energetická 

cvičení - Do-In, Oshovy dynamické meditace, prvky jóga; harmonizační orgánová 

sestava Makko Ho; orgánové hodiny; principy shiatsu; kontraindikace; seznámení 

s teorií Pěti elementů; praktické dovednosti při ošetření.  

Základní kurz tvoří součást profesionálního kurzu, je povinný před přihlášením se 

do kurzu profesionálního. Počet hodin se započítává do celkového počtu hodin 

v rámci profesionálního kurzu. Základní kurz je oddělen hlavně proto, aby studenti 

měli moţnost se rozhodnout, zda opravdu chtějí pokračovat ve studiu a neplatili 

rovnou celý ročník profesionálního kurzu.   

 Profesionální kurz – probíhá ve dvou variantách: 1. Tříletý víkendový kurz 

a 2. Dvou- aţ tříletý kurz probíhající formou blokové výuky. Profesionální kurz 

navazuje na kurz Základní a skládá se ze 4 stupňů. Tyto 4 stupně tvoří 3 ročníky. 

Dle typu (frekvence) studia se zvládnou za 2 roky (blokový typ studia – 5 dní 

jednou za 2 měsíce) či 3 roky (víkendová forma). K tomu je třeba docházet na 

výuku, úspěšně absolvovat průběţné i závěrečné zkoušky, splnit praxi v oboru 

a sepsat závěrečnou práci. Náplní kurzu jsou teoretické základy čínské medicíny, 
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praktické dovednosti shiatsu a další alternativní terapeutické techniky. Škola 

vydává vlastní skripta. 

Cena: Základní kurz stojí 4900,- Kč. Školné za jeden ročník Profesionálního kurzu činí 

19 800,- Kč.  

Zkoušky: Jako kritérium udělení certifikátu udává škola nutnou pravidelnou docházku, 

úspěšné absolvování průběţných i závěrečných zkoušek (teorie a praxe), splnění praxe 

v oboru (200 kazuistik) a sepsání závěrečné práce. 

Certifikát: Pokud student splní všechny podmínky, aby jeho znalosti byly rovnocenné 

se znalostmi shiatsu praktiků v EU bude mu udělen certifikát v anglickém jazyce, který má 

stejnou platnost jako certifikát z ostatních států. Získá i osvědčení platné v České republice 

jako rekvalifikační nadstavba sportovních a rekondičních masáţí, coţ je v ČR zatím jediná 

moţnost rekvalifikace v oboru shiatsu.  

Spolupráce se zahraničím: Škola je členem European Shiatsu Federation, spolupracuje 

se školou Inge Shubert v Německu a European Shiatsu School. 

Zdroj informací: Osobní konzultace (Havelková 2010, Krejčová 2010, Bartošová 2010), 

zúčastněné pozorování na Základním kurzu Darja Shiatsu School v Praze na podzim 2009, 

internetové stránky (ČAS 2010, Darja Shiatsu School 2010). 

5.1.3 Jan Pletánek 

Kontakt: www.taiji.pardubice.cz 

Lokalita: Sídlo v Pardubicích. Kurzy probíhají v Pardubicích, Olomouci, Praze a Plzni. 

Lektor učí i v zahraničí (Francie, Slovensko). 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Ne 

Profil lektora: DiS. Jan Pletánek cvičí od dětství taiji a se shiatsu se seznámil ještě 

na studiích fyzioterapie. Byl ţákem Bohumila Dvořáka a Saul Goodmanna. Od roku 1995 

vyučuje taiji, qigong a shiatsu. Charakteristický je zejména jeho individuální přístup 

ke studentům.  

Nabízené kurzy: Základní kurz je koncipovaný do víkendové formy (od pátku večer 

do nedělního poledne). Probíhá dvakrát ročně na jaře a na podzim, vţdy jeden víkend 
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za měsíc. Ve třech týdnech mezi kurzy mají ţáci prostor pro vlastní praxi a hromadění 

dotazů, které se probírají na začátku kaţdého víkendu. Obsahem kurzu je seznámení se 

základními principy TČM, shiatsu a cvičení intuice. Kaţdému elementu je věnován jeden 

den, do detailu se probírá průběh a funkce jednotlivých meridiánů včetně charakteristik 

jejich ošetření. Kurz je vedený tak, ţe se nejdříve učí jednotlivé ošetření ve všech polohách 

(na zádech, na břiše a na boku, vsedě) prakticky a teorie meridiánů a na posledním víkendu 

se pracuje přímo na ošetření meridiánů. Ke studentům se přistupuje individuálně, učivo je 

podáváno postupně od nejlehčího po nejnáročnější a během tří měsíců má kaţdý dost 

prostoru pracovat na svém ţivotním stylu, praktických dovednostech a chápání nového 

přístupu k ţivotu i terapii. Maximální kapacita kurzů je 24 ţáků. Škola vydává vlastní 

skripta. Ke kurzům má přístup široká veřejnost. 

Po ukončení kurzu má kaţdý student moţnost supervize. Po roce praxe Jan 

Pletánek nabízí pokračování studia formou víkendových seminářů několikrát do roka nebo 

formou soukromých konzultací. Prohlubování znalostí je ale vţdy závislé na individuální 

práci studentů a jejich moţnostech praktikovat na pacientech.  

Cena: 6400,- Kč za 3 víkendy. 

Zkoušky: Závěrečná praktická zkouška spočívá v provedení diagnostiky a terapie na 

spoluţákovi. 

Certifikát: Studenti obdrţí certifikát o absolvování kurzu, který je moţné vydat 

v anglickém jazyce a má mezinárodní platnost.  

Spolupráce se zahraničím: Lektor spolupracuje s francouzskou školou The Bretagne 

Association of Internal Arts. 

Zdroj informací: Osobní konzultace (Pletánek 2010), zúčastněné pozorování na kurzu 

Jana Pletánka v Pardubicích na jaře 2010, internetové stránky (Taiji Pardubice 2010).  

5.1.4 Lukáš Hošek 

Kontakt: hosek.luk@seznam.cz 

Lokalita: Liberec a Jablonec 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Ne 
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Profil lektora: Fyzioterapeut a záchranář DiS. Lukáš Hošek studoval shiatsu od roku 1995 

společně s Janem Pletánkem a Darjou Havelkovou u Bohumila Dvořáka. Shiatsu a taiji 

vyučuje od roku 2005. Pracuje jako záchranář. 

Nabízené kurzy: Ke kurzům má přístup široká veřejnost. Jeho kurzy mají stejnou náplň 

i koncepci jako kurzy Jana Pletánka. Jedná se o víkendovou formu – tři víkendy, 

jeden víkend v měsíci, od pátku večer do nedělního poledne. Skupina čítá maximálně 

12 studentů. Učitel je autorem skript, která k výuce pouţívá. V kurzu nejdříve proběhne 

seznámení s teorií, která se ihned vyzkouší v praxi. Po ukončení kurzu mohou studenti 

pokračovat ve studiu formou víkendových kurzů a individuálních konzultací. 

Cena: 5 400,- Kč/ 45 hodin výuky, 3 víkendy. 

Zkoušky: Nejsou 

Certifikát: Osvědčení o absolvování 45 hodin studia shiatsu. 

Spolupráce se zahraničím: Ne 

Zdroj informací: Osobní konzultace (Hošek 2010). 

5.1.5 Vlaďka Naušová 

Kontakt: www.kouzlodoteku.cz 

Lokalita: Různá města po celé ČR 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Ne 

Profil lektora: Vlaďka Naušová je od roku 2000 ţačkou Bohumila Dvořáka. Shiatsu 

praktikuje osm let ve svém studiu v Klatovech. Posledních pět let učí shiatsu v různých 

školách po celé ČR. Nyní pro Inprov Brno nebo Praha, popřípadě v Rekvalifikačním 

centru Blanky Chválové v Plzni. Své kurzy propojuje s aromaterapií a další alternativní 

metody.  

Nabízené kurzy: Většinou víkendové nebo večerní semináře pro laiky. Forma studia 

se odvíjí od koncepce školy, kde učí. 

Zkoušky: Záleţí na škole, kde učí, zda poţaduje zkoušky. Většinou své studenty nezkouší. 

Certifikát: Kaţdá škola vydává jiné osvědčení. Pokud učí ve svém centru, tak ţádné 

osvědčení nevydává. 

Spolupráce se zahraničím: Ne 
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Zdroj informací: Emailová korespondence (Naušová 2010). 

5.1.6 Rekvalifikační centrum Mgr. Heleny Touškové 

Kontakt: www.shiatsu-centrum.cz 

Lokalita: Akreditované studium shiatsu se uskutečňuje v Praze nebo v Ostravě 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: MŠMT akreditace pro vydávání osvědčení Masér pro sportovní a rekondiční 

masáţe se zaměřením na japonskou masáţ shiatsu s působností mimo zdravotnictví, člen 

ČAS. 

Profil lektora:  

 Mgr. Helena Toušková je absolventkou studia fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy 

a sportu Karlovy univerzity. V roce 2002 absolvovala studium na Darja Shiatsu 

School. Je zakladatelkou a majitelkou rekvalifikačního centra. Je zakladatelkou 

a předsedkyní zájmové skupiny Akupresura pod patronací profesní organizace 

fyzioterapeutů UNIFY ČR. 

 Mgr. Grigor Levi Minasjan organizuje výuku a vyučuje kurzy v Ostravě (viz níţe). 

Podílí se na váuce v Praze. 

 Fyzioterapeut DiS. Jan Procházka asistuje při výuce v Praze. V roce 2008 ukončil 

studium na škole, kde nyní vyučuje.  

Nabízené kurzy: Akreditované studium shiatsu je rozděleno do dvou bloků. První blok 

probíhá 5 víkendů, vţdy 1 víkend v měsíci. Druhý blok je podobný svým rozsahem. 

Teoretická a praktická výuka mají téměř stejnou hodinovou dotaci (teorie 130 hodin, praxe 

126 hodin). Počet účastníků je omezen pro kurzy v Ostravě na 20 studentů a v Praze na 12. 

Cena:  14 000,- Kč za I. blok studia, cena za II. blok nebyla zatím uvedena. 

Zkoušky: Studenti musí po kaţdém bloku absolvovat test, ústní a praktickou zkoušku. 

Certifikát: Certifikát s celostátní platností a akreditací MŠMT ČR. 

Spolupráce se zahraničím: Ne 

Zdroj informací: Emailová korespondence (Toušková 2010, Minasjan 2010), internetové 

stránky (Centrum shiatsu 2010, Shiatsu Centrum Ostrava 2010). 
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5.1.7 Shiatsu centrum Ostrava 

Kontakt: www.shiatsucentrum.cz 

Lokalita: Ostrava  

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: MŠMT akreditace pro vydávání osvědčení Masér sportovních a rekondičních 

masáţí s působností mimo zdravotnictví, Masér sportovních a rekondičních masáţí ve 

zdravotnictví. Není členem ČAS. 

Profil lektora: Mgr. Grigor Levi Minasjan pochází z Jemenu v Arménii je absolventem 

tříleté Darja Shiatsu School (2003), studuje Tradiční čínskou medicínu. Je zakladatelem 

a majitelem školy, vyučuje v kurzu pořádaném Rekvalifikačním centrem Mgr. Heleny 

Touškové. 

Nabízené kurzy: Škola nabízí hlavně Masérské kurzy sportovních a rekondičních masáţí 

s dalšími specializacemi. V letošním roce nabízí pouze zájmový dvouvíkendový seminář 

Shiatsu masáţ – neplodnost a těhotenství. 

Další otázky Mgr. Grigor levi Minasjan nezodpověděl. Neměli jsme jiný přístup k dalším 

informacím. 

Zdroj informací: Emailová korespondence (Minasjan 2010), internetové stránky 

(Centrum shiatsu 2010, Shiatsu Centrum Ostrava 2010). 

5.1.8 Shiatsu centrum Vlčí mák 

Kontakt: www.vlcimak.drevicko.cz 

Lokalita: Praha, Skalka u Doks 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Ne 

Profily lektorů:  

 Kateřina Kotková je ţákem Bohumila Dvořáka a absolventka tříleté Darja Shiatsu 

School. Vyučuje od roku 1996. 
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 JUDr. Petr Jansa vystudoval právnickou a filosofickou fakultu Karlovy univerzity. 

Shiatsu vzdělání nabyl v tříleté škole Darja Shiatsu School a pravidelně navštěvuje 

kurzy pořádané Českou asociací shiatsu, jejíţ je členem. 

Nabízené kurzy: Nalézáme podobnou koncepci jako v Darja Shiatsu School. 

 Seminář základů shiatsu probíhá během dvou víkendů – 40h, kde se studenti mají 

moţnost seznámit s tím, co je shiatsu, kontaktem s pacientem, základy TČM – 

meridiány a teorií pěti elementů a „jak pracovat s energií―. 

 Celoroční kurz nazvaný „Shiatsu pro pět elementů― navazuje na základní kurz, 

probíhá víkendovou formou - 1 víkend za 2 měsíce – celkem 6 a závěrečný víkend, 

kdy jsou studenti podrobeni zkouškám. Hodinová dotace kurzu čítá 140h. Kaţdý 

víkend je věnovaný jednomu elementu a šestý specialitě Zen Shiatsu, prodlouţení 

Masunagových drah. „Teorie je předávána formou komentářů praxe― (Jansa 2010). 

Škola vydává vlastní skripta – kaţdému elementu je věnován jeden oddíl.  

Zkoušky: Zkoušení studentů probíhá na konci ročníku. Teorie je zkoušena pomocí testu 

a praktická zkouška je vykonána formou diagnostiky a terapie na modelovi. 

Certifikát: Škola vydává osvědčení o absolvování kurzu s počtem hodin.  

Spolupráce se zahraničím: Ne 

Zdroj informací: Emailová korespondence (Jansa 2010), osobní konzultace (Jansa 2010), 

internetové stránky (Vlčí Mák 2010). 

5.1.9 Shiatsu–Kobudo-ROJIN-LIJANG  

Kontakt: www.rojin-lijang.ji.cz 

Lokalita: Škola sídlí v Jihlavě, lektor Libor Roţnovják vyučuje po celé ČR i v SROV. 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: MŠMT akreditace pro vydávání osvědčení Masér sportovních a rekondičních 

masáţí s působností mimo zdravotnictví, není členem ČAS. 

Profil lektora: Libor Roţnovják je vyučený. Od roku 1971 praktikuje východní bojová 

umění, která, zejména kobudo, od roku 1982 vyučuje. V letech 1991 aţ 1994 studoval 

shiatsu na British School of Shiatsu Do v Londýně, kde i úspěšně absolvoval Intermediate 

Level (střední stupeň vzdělání). Jeho charakteristikou je, ţe k shiatsu praktikuje pro 
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regeneraci a rekondici v rámci bojových umění. Jeho přístup je patrný i v technikách, které 

pouţívá: např. hůl ke stlačování hara, větší tlak pro stlačení tsubo; vyuţívá 

autoterapeutických cvičení, nejen makko-ho sestavu na protaţení a uvolnění meridiánů, ale 

také cvičení posilovací pro jednotlivé meridiány, qigong. Ve škole asistují při výuce 

absolventi jeho kurzů např. Růţena Feiferová pro kurzy v Plzni a okolí, Ilona Dostálová 

v Liberci (viz níţe). 

Nabízené kurzy:  

 Pravidelné záţitkové víkendové semináře po celé ČR, kde se setkávají pokročilí 

studenti i úplní začátečníci. Semináře probíhají vţdy od pátečního večera 

do nedělního odpoledne. Vţdy se probírá nějaké konkrétní téma a dotazy 

příchozích. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ke studiu má přístup široká 

veřejnost.  

 Dvouletá škola, 120 hodin výuky, nyní probíhá o víkendech v Praze. Sylabus 

se příliš neliší od ostatních škol. Učebnicí je kniha L. Roţnovjaka V pravdě 

učebnice základních i speciálních umění japonské terapie – masáţe Shiatsu 

(Roţnovjak 2002). 

Cena: 1200,- za víkend /20 hodin výuky 

Zkoušky: Bez zkoušek 

Certifikát: Osvědčení o absolvování počtu hodin za víkendový seminář. Po 150 – 200 

hodinách vydává „Certifikát základních technik podél páteře―. 

Spolupráce se zahraničím: Škola dřív spolupracovala s německou školou Kobudo. 

Zdroj informací: Osobní konzultace (Roţnovjak 2010, Dostálová 2010), internetové 

stránky (RoJin-LiJang 2010). 

5.1.10 Shiatsu Do – Ilona Dostálová 

Kontakt: www.shiatsudo.net 

Lokalita: Liberec a okolí 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Ne 
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Profil lektora: Ilona Dostálová je deset let ţačkou Libora Roţnovjaka. Vystudovala 

střední školu nezdravotnického zaměření. 

Nabízené kurzy:  

 Víkendové kurzy – probíhají nepravidelně vţdy v neděli 13-17. Jsou určeny pro 

širokou veřejnost i pokročilé studenty. Vţdy se probírá nějaké konkrétní téma 

a dotazy studentů. Výuka je orientovaná hlavně prakticky a pro laiky, samoostření 

a ošetření rodiny. Informativní pro změnu přístupu profesionálů z řad masérů. 

Neklade si za cíl výchovu profesionálních praktiků shiatsu.  

 Pravidelnou výuku – jednou aţ dvakrát týdně 2h v podvečer. Nyní neprobíhá. 

 Individuální výuku skupin nebo jednotlivců – nabízené termíny jsou víkendy 

a úterý 11.00 – 15.00.  

Zkoušky: Bez zkoušek 

Certifikát: Ilona Dostálová nevydává ţádné certifikáty.  

Spolupráce se zahraničím: Nespolupracuje se ţádnou školou v zahraničí. Spolupracuje 

pouze se školou Shiatsu–Kobudo-ROJIN-LI-JANG v ČR. 

Zdroj informací: Osobní konzultace (Dostálová 2010), internetové stránky 

(ShiatsuDo 2010).  

Dále následují lektoři a školy, které mají návaznost na jiné zahraniční vzdělání. 

5.1.11 Jarmila Riegerová 

Kontakt: www.jarmilariegerova.sweb.cz 

Lokalita: Olomouc 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: MŠMT akreditace pro vydávání osvědčení Masér sportovních a rekondičních 

masáţí s působností mimo zdravotnictví, není členem ČAS. 

Profil lektora: Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, Csc. je vysokoškolskou profesorkou na 

Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Shiatsu studovala 

v Japonsku a věnuje se mu jiţ několik desetiletí.  

Nabízené kurzy:  
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 Prof. Riegrová vyučuje shiatsu na UP v rámci volitelného předmětu Reflexní 

techniky.   

 Blokové/intenzivní kurzy – 1 týden jedenkrát nebo dvakrát ročně podle zájmu 

studentů. Kurzy jsou rozděleny pro začátečníky (20 hodin teorie/ 30 hodin praxe) 

a pro pokročilé (10 hodin teorie/ 20 hodin praxe). Lektorka nemá ţádná kritéria pro 

přijetí do kurzu. 

Cena: Odvíjí se od délky a formy studia. 

Zkoušky: Studenti nejsou klasifikováni. Splní nebo nesplní praktické poţadavky. 

Certifikát: Osvědčení o absolvování počtu hodin. Osvědčení bylo uznáno ve Velké 

Británii, Španělsku a Kanadě. 

Spolupráce se zahraničím: Ne 

Zdroj informací: Emailová korespondence (Riegerová 2010, Přikrylová 2010), 

internetové stránky (Kurzy masáţí Jarmila Riegerová 2010). 

5.1.12 Masáže Korec Olomouc 

Kontakt: www.shiatsu-olomouc.sweb.cz/kurzy.htm 

Lokalita: Olomouc 

Druh Shiatsu: Shiatsu bez specifikace druhu 

Akreditace: Člen International Shiatsu Association v Anglii 

Profil lektorů: Lektoři Radek Korec a jeho manţelka Ilona Korcová, DiS. – 

fyzioterapeutka studovali shiatsu u předsedy The International Shiatsu Association Marka 

Bishopa v Londýně, kde se vyučuje Nipponský styl shiatsu dle Namikoshiho. 

Nabízené kurzy: Momentálně kurzy nevedou. Vyučují podle osnov International Shiatsu 

Association. Kurzy jsou rozdělené pro začátečníky a pro pokročilé (profesionály). 

Probíhají víkendovou formou, jeden víkend v měsíci. Zejména v profesionálních kurzech 

je kladen důraz na individuální přístup ke studentům. Teorie a praxe má stejnou hodinovou 

dotaci. Do základních kurzů má přístup široká veřejnost, k profesionální výuce si studenty 

vybírají po absolvování základního kurzu. Výuka na škole se liší od těch, které vyučují 

klasické Zen shiatsu tím, ţe se první rok pracuje pouze se základními technikami 

a techniky v průběhu meridiánů se vyučují, aţ v pokročilém kurzu. 
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Zkoušky: Studenti jsou zkoušeni průběţně. V profesionálním kurzu se jedná 

o individuální přístup a pokračuje se po důkladném zvládnutí technik a teorie. 

Certifikát: Diplom Shiatsu Practitioner s mezinárodní platností 

Spolupráce se zahraničím: Škola spolupracuje s International Shiatsu Association 

a jejími lektory v Anglii. 

Zdroj informací: Emailová korespondence (Korec 2010). 

5.1.13 International School of Healing Arts  

Kontakt: www.internationalschoolofhealingarts.com, www.zentouch.cz 

Lokalita: Praha 

Druhy Shiatsu:  

 Zen-Touch
TM

 shiatsu – jedná se o inovační přístup Seymoura Koblina ke klasickým 

technikám Zen shiatsu. Kombinuje ho s akupresurou a dalšími prvky jiných 

východních masáţí. Charakteristický je velice jemný a intuitivní přístup 

k pacientovi. Terapeut při tomto stylu pracuje celým tělem (např. při technikách 

nalehávání na záda pacienta). 

 Zen-Thai- Touch
TM

 shiatsu – spojení shiatsu s prvky Tradiční thajské masáţe  

Akreditace: Škola má akreditaci americké vlády pro vzdělávání odborníků 

v paramedicínských oborech, není členem ČAS. 

Profil lektora: Kanaďan Seymour Koblin, PhD. je povoláním hudebník. Studoval v USA 

a Kanadě hudební vědu a přípravné studium na medicínu. Od roku 1978 byl ţákem mistra 

W. Ohashiho v New Yorku. Zde studoval Zen shiatsu. Praktikuje více neţ 30 let a je 

majitelem a zakladatelem International School of Healing Arts se sídlem v San Diegu 

v Kalifornii. Její praţskou pobočku zřídil v roce 2005 a vede ji společně s partnerkou 

Stanislavou Papouškovou, která je zároveň překladatelkou a lektorkou na jeho kurzech. 

Dalšími asistenty a lektory jsou absolventi jeho školy Helena Hlaváčková a Vladimír 

Ondra. Na své škole vyučuje i jiné léčebné metody, taiji a qigong.    

Nabízené kurzy:  

 Stupeň 1 – Pro získání titulu Zen-TouchTM Technician je nutné absolvovat 

3 prodlouţené víkendy, většinou 1 víkend v měsíci, celkem 100 hodin výuky. 

http://www.internationalschoolofhealingarts.com/
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V základním kurzu je kladen větší důraz na procvičení praktických dovedností, 

kontakt s pacientem, základní terapeutické techniky, osobnostní rozvoj terapeuta 

a jeho intuice. Kurz je určen pro širokou veřejnost. 

 Stupeň 2 - Pro získání titulu Zen-TouchTM
 Practicioner and Istructor studenti musí 

nastoupit k individuálnímu studiu, které je vyučováno formou pravidelných 

seminářů víkendového nebo intenzivního týdenního typu. V tomto pokročilém 

kurzu určeném pro profesionální praktiky shiatsu se probírá TČM, diagnostika, 

terapie včetně autoterapie a doporučení pacientům. V USA je součástí kurzu 

i anatomie a fyziologie, která se v ČR vyučuje pouze v základech. Kurz je určen 

pro absolventy základního stupně a váţné zájemce o profesionální praxi shiatsu. 

Cena: Liší se od typu kurzu. Většinou odpovídá 15 USD/hodina.  

Zkoušky: Studenti jsou zkoušeni po kaţdém úseku studia a to písemně i prakticky. 

Certifikát: Po absolvování Stupně 1 obdrţí studenti certifikát „Zen-TouchTM Technician―. 

Po absolvování Stupně 2 obdrţí studenti certifikát „Zen-TouchTM
 Practitioner and 

Istructor―. Oba dva certifikáty mají mezinárodní platnost.  

Spolupráce se zahraničím: Lektor Seymour Koblin vyučuje ve všech pobočkách školy 

v USA, Kanadě, Mexiku, Španělsku, Francii, Turecku, Maďarsku, Srbsku a na Ukrajině. 

Jako host učí i na jiných školách po celém světě.  

Zdroj informací: Osobní konzultace (Koblin 2010), internetové stránky (International 

School of Healing Arts 2010, Zen Touch 2010) 

5.1.14 Die internationale Shiatsu Schule Elija 

Kontakt: www.shiatsu-elija.eu 

Lokalita: Olomouc, Rakousko 

Druh Shiatsu: Zen shiatsu 

Akreditace: Podána ţádost o akreditaci MŠMT. 

Profil lektora: Jana Musat je absolventkou střední zdravotnické školy v Šumperku. 

Patnáct let pracuje v Rakousku, kde se učila shiatsu na Wiener Neustadt a International 

Shiatsu School Gratz. V roce 2009 zaloţila školu v Olomouci. 
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Nabízené kurzy: Momentálně ţádné kurzy nevede, ale pracuje se na koncepci dvouletého 

nebo tříletého rekvalifikačního kurzu. Poţadavky pro přijetí účastníků do vzdělávacího 

programu uvádí: dosaţení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, positivní vztah k lidem, 

psychická stabilita, zájem na osobním rozvoji.  

Spolupráce se zahraničím: Škola spolupracuje s německými a rakouskými lektory. 

Zdroj informací: Emailová korespondence (Musat 2010), internetové stránky 

(Elija 2010).  
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5.2 Syntéza poznatků výzkumu dle jednotlivých výzkumných otázek 

Ve druhé podkapitole se pokusím odpovědět na výzkumné otázky, které jsem 

si poloţila na začátku studie. K jejich zodpovězení vedla komparativní syntéza poznatků 

z internetových zdrojů, řízených interview s lektory shiatsu škol a zúčastněné pozorování 

na některých kurzech shiatsu. Názvy škol jsou pro větší přehlednost textu označeny 

kurzívou. 

5.2.1 Kolik je v ČR škol shiatsu?  

V České republice nacházíme relativně velký počet učitelů této metody. Celkem 25. 

Ne všechny jednotlivce a jejich kurzy můţeme nazývat školou. Proto jsem zvolila kritéria 

k určení, kdy se jedná o školu shiatsu. Takováto instituce by měla mít víc jak jednoho 

učitele, měla by nabízet vzdělání pro začátečníky i pokročilé a mít stálé místo, kde 

pravidelně vyučuje.  

Tato kritéria splňuje celkem šest škol: Darja Shiatsu School, Rekvalifikační 

centrum Mgr. Heleny Touškové a Shiatsu centrum Ostrava, Shiatsu centrum Vlčí mák, 

škola Shiatsu – Kobudo - ROJIN-LIJANG a International School of Healing Arts.  

Další by se v budoucnu mohla stát Die internationale Shiatsu Schule Elija, která ve 

své koncepci udává snahu vytvořit tým lektorů z Čech a Rakouska. Do této kategorie 

bychom mohli zahrnout i školu manţelů Korcových, ti však nyní kurzy nevedou.  

5.2.2 Jsou školy shiatsu metody akreditované MŠMT? 

Neexistuje akreditace MŠMT pro školy shiatsu. Ministerstvo vydává pouze 

akreditaci pro vystavení osvědčení „Masér pro sportovní a rekondiční masáţe 

se zaměřením na japonskou masáţ shiatsu s působností mimo zdravotnictví―. Tuto 

akreditaci mají dvě školy a to Darja Shiatsu School a Rekvalifikační zařízení Mgr. Heleny 

Touškové. Die Internationale Shiatsu Schule Elija má o tuto akreditaci zaţádáno. 

Akreditaci Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy pro vydávání osvědčení 

„Masér pro sportovní a rekondiční masáţe s působností mimo zdravotnictví― má škola 

Shiatsu-Kobudo-ROJIN-LIJANG v Olomouci a Jarmila Riegerová. Shiatsu centrum 

Ostrava vlastní akreditaci pro vydávání osvědčení „Masér sportovních a rekondičních 

masáţí s působností mimo zdravotnictví― a „Masér sportovních a rekondičních masáţí 

ve zdravotnictví―. 
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5.2.3 Jsou školy členy České asociace shiatsu? 

Členy České asociace shiatsu jsou pouze dvě školy – Darja Shiatsu School 

a Rekvalifikační centrum Mgr. Heleny Touškové. 

5.2.4 Jak probíhá výuka? 

Teoretická náplň výuky v jednotlivých školách shiatsu a kurzech pořádaných 

samostatnými lektory se příliš neliší. Všichni shodně uvádějí, ţe studenty seznámí 

se základními principy Tradiční čínské medicíny – jin a jang, teorií pěti prvků a jejich 

cykly, prouděním energie v těle, průběhem meridiánů, etickými aspekty práce s klientem, 

základní uvolnění, protaţení, mobilizace kloubů a ovlivnění kyo a jitsu. Některé školy 

nabízejí odpolední nebo víkendové semináře věnované pouze určité oblasti shiatsu, 

například tématu jednoho prvku nebo ošetření v určité pozici. K těmto lektorům patří Ilona 

Dostálová nebo Libor Roţnovjak ze školy Shiatsu-Kobudo-ROJIN-LIJANG.   

Rozdíly nacházíme ve výuce praktických dovedností, kde si kaţdá škola drţí svůj 

směr v technikách, které učí. Všichni postupují od nejjednodušších technik, nácviku doteku 

a kontaktu s pacientem a postupně procházejí ošetření v jednotlivých polohách. 

Aţ v závěru kurzu se učí techniky ošetření meridiánů. Například ve škole Radka Korce se 

k ošetření meridiánů přistupuje aţ po roční praxi základních technik, jiní lektoři mají 

podobný postup, ale v kratším časovém horizontu, např. Jan Pletánek.  

Výuka probíhá podle zvyklostí jednotlivých škol, ale většinou teorie předchází 

praxi. Praktické provedení technik je lektorem vysvětleno a předvedeno na dobrovolníkovi.  

Poté si je ţáci zkouší na sobě navzájem. V kurzech se pracuje ve dvojicích a je ţádoucí, 

aby se tyto dvojice střídaly. Cílem je, aby si studenti vyzkoušeli rozmanitost pacientů 

a variabilitu práce s nimi. Tato dovednost jim pak v praxi pomůţe lépe se adaptovat 

a rozpoznávat, kdy se jedná o fyziologické rozdíly mezi pacienty nebo u jednoho pacienta, 

a kde se nachází dysbalance, kterou je ţádoucí léčit.  

Lektoři doporučují mezi jednotlivými částmi kurzu a po jeho ukončení, co nejvíce 

praktikovat shiatsu na rozmanitých pacientech. Některé školy, např. Darja Shiatsu School 

dokonce poţaduje po svých ţácích, aby v průběhu 3 let, kdy docházejí ke studiu, ošetřili 

200 pacientů a zaznamenali tato ošetření do protokolů. Tyto protokoly jsou pak pouţity 

jako součást závěrečné zkoušky. 
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5.2.5 Jaké typy kurzů jsou nabízeny? 

 Kurzy shiatsu nabízené jednotlivými školami a lektory můţeme rozdělit podle 

časové dotace na večerní, víkendové, intenzivní a pobytové. Nebo podle pokročilosti 

studentů a úrovně probíraného učiva rozdělujeme kurzy na základní a pokračovací nebo 

profesionální.  

Nepravidelné večerní kurzy nabízí Ilona Dostálová v Liberci. Jedná se o kurzy, 

které trvají od 90 minut do 3 hodin a jsou otevřené pro širokou veřejnost. Jejich náplní je 

vţdy jen určité téma, které se týká shiatsu praxe a dotazy studentů. 

Víkendové semináře jsou nejrozšířenější formou výuky. Nabízí je všechny školy 

a lektoři kromě Jarmily Riegerové. Víkendové semináře probíhají většinou od pátečního 

večera do nedělního poledne. V Darja Shiatsu School se jedná o výuku v sobotu a celou 

neděli. Víkendové semináře jsou součástí základních nebo i pokračovacích kurzů. Většinou 

na sebe jednotlivé víkendy v sérii navazují. Škola Shiatsu-Kobudo-ROJIN-LIJANG 

a Bohumil Dvořák vypisují na sobě nezávislé víkendové semináře otevřené pro širokou 

veřejnost i pokračující pokročilé studenty. Jan Pletánek a International School of Healing 

Arts pořádají tyto jednotlivé víkendové semináře pouze pro pokročilé studenty, kteří u nich 

absolvovali Základní kurz (sérii víkendových seminářů). 

Intenzivní, většinou pobytové kurzy v rekreačních zařízeních situovaných mimo 

velká města vyuţívá v rámci svých několikaletých výukových programů Darja Shiatsu 

School, Shiatsu centrum Vlčí mák, Shiatsu centrum Ostrava, Rekvalifikační centrum 

Mgr. Heleny Touškové a jako seznámení se shiatsu Jarmila Riegerová. Jednotlivé bloky – 

většinou se jedná o pětidenní soustředění, mohou být součástí celého ročníku studia, jak je 

tomu v případě prvních čtyřech jmenovaných. Nebo se jedná o samostatný intenzivní kurz 

určený pro začátečníky nebo pokročilé, tak jak ho vede Jarmila Riegerová. 

Kdyţ zvolíme druhé kritérium pro rozdělení kurzů, nacházíme dva typy. Kurzy 

určené pro začátečníky se spíš informativním charakterem, jejichţ náplní je seznámit 

s metodou shiatsu a jejími principy širokou veřejnost. Školy je většinou pojmenovávají 

Základní kurzy. Po absolvování Základního kurzu mají studenti moţnost nastoupit 

do kurzu pokračovacího (Profesionálního), který je časově i studijně náročnější.  
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Rozdělení kurzů na Základní a Profesionální (i kdyţ často pod jinými názvy) 

uznávají Dajra Shiatsu School, Schiatsu centrum Vlčí mák, Jarmila Riegerová, Masáže 

Korec Olomouc, International School of Healing Arts. 

Bohumil Dvořák, Jan Pletánek, Lukáš Hošek a škola Shiatsu-Kobudo-ROJIN-

LIJANG své kurzy nerozdělují na Základní a Profesionální.  

Jan Pletánek a Lukáš Hošek vyučují kurz shiatsu, kde zájemce seznámí se vším 

teoretickým a praktickým učivem, nutným k praktikování shiatsu během tří víkendů, vţdy 

jeden víkend v měsíci. Poté nabízejí svým studentům moţnost supervize, osvěţování 

a prohlubování znalostí prostřednictvím pokračujících nepravidelných víkendových 

seminářů jednou aţ dvakrát ročně.  

Jak uţ jsem popsala v předchozích odstavcích, koncepce výuky se různí 

v jednotlivých školách a to, zda se jedná o jeden informativní seminář (pořádá pouze Ilona 

Dostálová), víkendový kurz, kurz jako série víkendových seminářů nebo několikaletý 

vzdělávací program. Rozdělení škol podle tohoto kritéria se pro přehlednost pokusím 

přiblíţit v následující tabulce (Tab. 3). Jsou zde zahrnuty pouze aktuálně nabízené kurzy. 

 

Víkendový 
kurz

• Vlaďka Naušová

• Shiatsu RoJin-
LiJang

• Ilona Dostálová

• Darja Shiatsu 
School

Kurz jako série 
víkendových 

seminářů

• Bohumil Dvořák

• Jan Pletánek

• Lukáš Hošek

• International 
School of 
Healing Arts

• Shiatsu RoJin-
LiJang

Intenzivní kurz

• Shiatsu 
centrum Vlčí 
mák

• Shiatsu 
centrum 
Ostrava

• Jarmila 
Riegerová

Několikaletý 
program

• Darja Shiatsu 
School

• Rekvalifikační 
centrum Mgr. 
Heleny 
Touškové

Tab. 3 - Rozdělení kurzů podle typu nabízené výuky 
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5.2.6 Kdo shiatsu vyučuje? 

  Na tuto otázku jsme si zdánlivě odpověděli jiţ v první části shrnutím informací 

o jednotlivých školách, ale přijde mi vhodné a zajímavé se jí zabývat do hloubky.  

Původní vzdělání 

 Z celkem 25 lektorů shiatsu vyučujících na území České republiky je 15 ţen a 10 

muţů. Původní vzdělání jsem zjistila pouze u 21 z nich. 10 lektorů je vyučeno nebo má 

střední vzdělání, vyšší odbornou školu vystudovali 3, vysokoškolské vzdělání dokončilo 

8 z nich. Zdravotní vzdělání, tělovýchovné nebo přírodovědní má 9 lektorů shiatsu. 

3 lektoři jsou fyzioterapeuté, 2 lektorky vystudovaly lékařskou fakultu a jedna z nich má 

atestaci FBLR. 

Shiatsu vzdělání 

 Vzdělání v shiatsu u jednotlivých lektorů není tak přehledné. Nacházíme však 

určité pravidelnosti. A odkazujeme na úvodní schéma (Schéma návaznosti vzdělání lektorů 

shiatsu –  Obr. 4). Lektorů, kteří mají vzdělání ze zahraničí a přinesli vědomosti o shiatsu 

do České republiky je celkem 7. Bohumil Dvořák studoval v Japonsku, Holandsku 

a Švýcarsku. Darja Havelková, Libor Roţnovják a Korcovi v Anglii, Jana Musat ze školy 

Die internationale Shiatsu Schule Elija studovala v Rakousku a Kanaďan Seymour Koblin 

majitel International school of Healing Arts se shiatsu učil u mistra Ohashiho v New 

Yorku, kde studovala i Inge Shubert, která příleţitostně hostuje na Darja Shiatsu School. 

Tito lektoři šířili své vzdělání dál.  

U Bohumila Dvořáka se Shiatsu učila Darja Havelková, Jan Pletánek, Lukáš Hošek, 

Vlaďka Naušová, Kateřina Kotková, kteří zaloţili další školy a sami vyučují.  

Darja Havelková zaloţila Darja Shiatsu School, jejímiţ absolventy a nyní lektory 

jsou Alexandra Kovářová, Eva Krejčová a Libor Doleţal. Kateřina Kotková a Petr Jansa 

vystudovali také na Darja Shiatsu School a nyní vyučují v Shiatsu centru Vlčí mák. 

Dalšími absolventy Darja Shiatsu School jsou Helena Toušková a Grigor Levi Minasjan, 

kteří pořádají dvouleté aţ tříleté studium shiatsu v Rekvalifikačním centru Mgr. Heleny 

Touškové a Shiatsu centru Ostrava  (viz Obr. 5). 

 



 

65 

 

Na větších školách jako je například Darja Shiatsu School, Shiatsu-Kobudo-

ROJIN-LIJANG, Rekvalifikační centrum Mgr. Heleny Touškové a International School 

of Healing Arts asistují a vyučují její absolventi.  

Zkušenosti a délka shiatsu praxe  

 Všichni lektoři mají více neţ 5 let praxe poskytování shiatsu. Delší neţ desetiletou 

praxi mají Seymour Koblin, Libor Roţnovjak, Bohumil Dvořák, Jan Pletánek, Jarmila 

Riegerová, Lukáš Hošek, Kateřina Kotková, Darja Havelková, Stanislava Bartošová a Eva 

Krejčová. Zkušenosti lektorů se samozřejmě individuálně liší a nebylo předmětem našeho 

výzkumu hodnotit způsobilost jednotlivých k výkonu jejich povolání.  

 Asistenti, kteří pomáhají při výuce na jednotlivých školách, nastupují po ukončení 

vzdělání.       

5.2.7 Jakým způsobem jsou žáci zkoušeni? 

 Zkoušení studentů na školách probíhá průběţně během studia, kdy musí prakticky 

demonstrovat nabyté teoretické znalosti. Závěrečné zkoušky poţadují na 6 školách (nebo 

kurzech) z 12, které na tuto otázku odpověděli. Jan Pletánek a Jarmila Riegerová své ţáky 

neklasifikují. Musí jen na závěr kurzu provézt shiatsu diagnostiku a terapii na svém 

spoluţákovi. Stejnou metodu vyuţívají i Shiatsu centru Vlčí mák, International School 

of Healing Arts, Rekvalifikační centrum Mgr. Heleny Touškové, ale navíc ještě poţadují 

absolvovat závěrečný písemný test teoretických znalostí. 

Bohumil Dvořák

Darja Shiatsu 
School

(D. Havelková)

Rekvalifikační 
centrum Mgr. 

Heleny Touškové

Shiatsu centrum 
Ostrava

(G. Levi Minasjan)

Shiatsu centrum 
Vlčí mák

(P.Jansa, K.Kotková)

Jan Pletánek Lukáš Hošek Vlaďka Naušová

Obr. 5 - Schéma lektorů a škol shiatsu v ČR, jejichž vzdělání pochází od Bohumila Dvořáka 
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Nejtěţší cestu k získání certifikátu mají studenti Darja Shiatsu School. Musí 

pravidelně docházet na výuku, během studia odevzdat 200 kazuistik jimi ošetřených 

pacientů, skládat průběţné zkoušky po kaţdém úseku studia, vypracovat závěrečnou práci 

a na závěr absolvovat závěrečné teoretické a praktické zkoušky, které probíhají podobně 

jako na ostatních školách. 

5.2.8 Jaké certifikáty a tituly absolventi obdrží? 

 V otázce vydávání certifikátů jsme našli tři pravidelnosti. Buď školy vydávají 

osvědčení, diplom o absolvování nebo certifikát s titulem. Poslední moţností je, 

ţe absolventi neobdrţí ţádný certifikát.   

Bohumil Dvořák, Jan Pletánek, Lukáš Hošek, Shiatsu centrum Vlčí mák, Shiatsu-

Kobudo-ROJIN-LIJANG a Jarmila Riegerová vydávají pouze osvědčení o absolvování 

kurzu s příslušným počtem odučených hodin.  

Darja Shiatsu School a Rekvalifikační centrum Mgr. Heleny Touškové vydává 

osvědčení o rekvalifikaci, kdy absolventi po tříletém studiu a absolvování kurzu 

sportovních a rekondičních masáţí obdrţí titul „Masér pro sportovní a rekondiční masáţe 

se zaměřením na japonskou masáţ shiatsu s působností mimo zdravotnicvtí―.  

Na International School of Healing Arts absolventi základního kurzu získají titul 

a certifikát „Zen-Touch
TM

 Technician― a po sloţení závěrečných zkoušek v profesionálním 

kurzu „Zen-Touch
TM

 Practitioner and Instructor―. 

Manţelé Korcovi vydávají po absolvování jejich profesionálního kurzu „Diplom 

Shiatsu Practitioner―. 

Ţádné certifikáty neobdrţují studenti Vlaďky Naušové a Ilony Dostálové. 

Mezinárodní platnost 

Certifikáty z většiny škol mají mezinárodní platnost a je moţné je vydat 

v anglickém jazyce. Vţdy však závisí na příslušné organizaci, zda certifikát přijme. Záruku 

v uznání certifikátu v zahraničí dává Darja Shiatsu School, Rekvalifikační centrum Mgr. 

Heleny Touškové, International School of Healing Arts a Masáže Korec Olomouc, protoţe 

jsou členy mezinárodních shiatsu organizací. Jejich absolventi by měli mít stejná práva 

jako ostatní shiatsu praktici v Evropě a na světě. 
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5.2.9 Komu jsou kurzy přístupné?  

Přijímací poţadavky se u jednotlivých škol různí. Základní kurzy a seznamovací 

semináře jsou určeny široké veřejnosti. I do profesionálních kurzů je na většině škol přijat 

kdokoli. Jediným kritériem pro zapsání do kurzu je plnoletost a zaplacení kurzovného. 

Přijímací zkoušky se nekonají na ţádné škole, ale lektoři si většinou vyhrazují 

právo přijmout do pokračovacího kurzu pouze studenty, kteří studovali shiatsu 

na Základním kurzu u nich ve škole, a projevili skutečný zájem a snahu praktikovat i mimo 

studium.  

Jediná škola, která udává spíš etické poţadavky a určité předpokládané vlastnosti 

studentů shiatsu je Die internationale Shiatsu Schule Elija. Na svých internetových 

stránkách uvádí tyto poţadavky: dosaţení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, pozitivní vztah 

k lidem, psychická stabilita a zájem o osobní rozvoj. 

5.2.10 Spolupracují školy se zahraničními institucemi a školami? 

 Otázku, zda škola spolupracuje se zahraničními institucemi nebo školami, někteří 

lektoři brali jako samozřejmost. Jejich vzdělání má návaznost do zahraničí a tak pro své 

další vzdělávání často dojíţdějí za hranice České republiky.  

Do této skupiny patří Bohumil Dvořák, který je v kontaktu se svým učitelem 

Saulem Goodmanem ze Švýcarska. Darja Shiatsu School je členem European Shiatsu 

Federation a spolupracuje s European Shiatsu School, kde Darja Havelková studovala, 

a školou Inge Schubert z Německa, která příleţitostně na Darja Shiatsu School vyučuje. 

Jan Pletánek jezdí na kurzy do Francie a zve lektory z The Bretagne Association 

of Internal Arts do České republiky. Manţelé Korcovi jsou členy International Shiatsu 

Association a na jejich škole příleţitostně vyučují její členové, lektoři z Velké Británie. 

Kanaďan Seymour Koblin vlastní International School of Healing Arts a jiţ z názvu 

vyplývá její mezinárodní působnost. Seymour Koblin vede kurzy po celém světě 

a zahraniční lektoři pravidelně hostují na jeho kurzech. Jeho škola má sídlo v San Diegu 

v Kalifornii v USA. Pobočky zřídil v České republice, Kanadě, Mexiku, Španělsku, 

Francii, Turecku, Maďarsku, Srbsku a na Ukrajině. Poslední školou s návazností 

na zahraničí je Die internationale Shiatsu Schule Elija, která spolupracuje s lektory 

z Rakouska a Německa. 
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 Naopak u lektorů, kteří své vzdělání nabili jiţ v ČR u českého učitele shiatsu, spíš 

vyhledávají přirozeně jeho rady a s ţádnými školami ani organizacemi v zahraničí 

nespolupracují. Jsou jimi Lukáš Hošek, Vlaďka Naušová, Helena Toušková, Shiatsu 

centrum Vlčí mák, Libor Roţnovjak a jeho škola, Ilona Dostálová a Jarmila Riegerová. 

5.2.11 Kdo může praktikovat shiatsu?  

 Během mého výzkumu jsem si musela poloţit otázku, co je třeba k tomu, aby mohl 

laik praktikovat shiatsu a definovala tak, kdo je oprávněný tuto činnost vykonávat. Ptala 

jsme se jednotlivých lektorů a nahlédla do legislativy ČR. 

Legislativa 

V dokumentu „Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva a biomedicínu k používání 

nekonvenčních medicínských metod a možnosti jejich implementace do právního řádu 

České republiky (2006)“ autoři poukazují na doporučení WHO a navrhují úpravu 

problematiky pouţívání nekonvečních zdravotnických metod a jejich implementace 

do právního řádu ČR. V návrhu uvádějí tři zásadní body: 

1. Problematika terminologie – uţívání termínů „nekonvenční―, 

„komplementární― a „alternativní―. Jako nekonfliktní navrhují vyuţívat čistě 

pojem „nekonvenční―, protoţe ostatní by mohli mít charakter zavádějící 

předsudky ohledně pouţívání těchto metod.  

2. Problematika odlišení „ucelených oborů, myšlenkových směrů, metod― 

od individuálních metod lidových léčitelů bez vědeckých podkladů, 

jeţ nepodléhají ţádnému kolektivnímu standardu.  

3. Problematika poskytování péče ze stran laiků a zdravotníků. K této 

problematice se vyjadřují dosti rozporuplně a poukazují na diskriminaci 

praktiků, odborně vyškolených v dané metodě, bez zdravotnického vzdělání 

ve srovnání s jejich kolegy zdravotníky.  

Tento podnět byl vládou přijat a uloţila ministru zdravotnictví, aby se touto problematikou 

zabýval.  

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy od roku 2007 uděluje akreditaci pro 

vydávání osvědčení „Masér pro sportovní a rekondiční masáţe se zaměřením na japonskou 

masáţ shiatsu s působností mimo zdravotnictví― školám, které doloţí výuku probíhající 

podle osnov The European Shiatsu Federation (součástí musí být anatomie a fyziologie 
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člověka v příslušném rozsahu) (ESF 2010), a jejíţ sylabus zahrnuje výuku sportovních 

a rekondičních masáţí.  

Tuto akreditaci mají u nás dvě školy: Darja Shiatsu School a Rekvalifikační 

centrum Mgr. Heleny Touškové. Ostatní vydávají pouze osvědčení, diplom o absolvování 

kurzu s příslušným počtem hodin. 

Názor lektorů 

Lektoři se všichni shodli na tom, ţe shiatsu ošetření můţe v České republice nabízet 

kdokoli. Podle nich by ho měl však provádět pouze člověk, který absolvoval některý kurz 

plně seznamující s touto metodou a splňuje jisté morální a etické normy, důleţité pro 

výkon tohoto povolání.    

Souhrn 

Protoţe neexistuje jednotná právní norma, která by určovala, kdo můţe shiatsu 

provádět, je i titul „Masér pro sportovní a rekondiční masáţe se zaměřením na japonskou 

masáţ shiatsu s působností mimo zdravotnictví― zatím bez uţitku. Shiatsu můţe komerčně 

provádět kdokoli, kdo má zdravotnické vzdělání v oboru fyzioterapie nebo kurz 

sportovních a rekondičních masáţí. Tomu je vydán ţivnostenský list na ţivnost v oboru 

Sportovní a rekondiční masáţe. Shiatsu by měl praktikovat samozřejmě jen ten, kdo má 

příslušné vzdělání přímo v metodě shiatsu. Nejednota ve vzdělávání, koncepce kurzů 

a oprávnění k praktikování shiatsu, vnáší do shiatsu praxe chaos a činí situaci na českém 

trhu značně nepřehlednou. Více se budu této problematice věnovat v Diskusi a v Závěru 

se pokusím navrhnout její řešení. 
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6 Diskuse 

 V diskusi bych ráda zmínila omezení a vymezení výzkumu, jeho klady, zápory 

a další skutečnosti, které se objevily v průběhu výzkumu, a povaţuji za důleţité o nich 

informovat. 

 Můj kvalitativní výzkum si kladl za cíl zmapovat vzdělávání v této metodě. 

Vymezení výzkumu jsem stanovila před jeho započetím. Výsledky byly analyzovány 

ze zdrojů datovaných od roku 1970 do roku 2010 a jsou platné pro ČR.  

 Omezení, ale i moţnou výhodou výzkumu o vzdělávání shiatsu v ČR spatřuji fakt, 

ţe nástrojem sběru dat byl jeden výzkumník. Mohlo tak dojít k zabarvení výzkumu 

názorem jednoho člověka. Naproti tomu však pohled jednoho výzkumníka dodává 

výsledkům kompaktnost a ucelený pohled na zkoumaný problém.  

Sběr dat probíhal z různých zdrojů a informace, které publikuji, jsou výsledkem 

jejich komparace a syntézy. Těmito zdroji však byly samotné školy, asociace a jejich 

internetové stránky. Mohlo tak dojít z jejich strany ke zkreslení faktů vstupujících do mého 

výzkumu. Celkem bylo kontaktováno 15 institucí, 14 se jich zúčastnilo výzkumu. 

Interview bylo provedeno s 10 lektory z 8 škol, na dotazník odpovědělo 6. Ve zbylých 

případech jsem pouţila informace z internetových stránek. Relevantnost internetových 

stránek škol byla potvrzena od všech kontaktovaných kromě školy Kidokai v Liberci, která 

neodpověděla na ţádný pokus o kontaktování, svoji činnost ukončila v roce 2008. 

V dotazování jednotlivých škol a lektorů jsem se snaţila udrţet jednotnou strukturu. 

Během interview byl pouţit stejný formulář pro zaznamenávání odpovědí, jako při 

dotazníkovém bádání a emailové korespondenci s lektory. Dávala jsem přednost osobnímu 

kontaktu, pro zachycení detailů v zaměření a specifické orientaci v oblasti shiatsu, zjištění 

podstaty fungování dané školy a motivace ke členství v ČAS či jiných organizacích. Avšak 

osobně se mnou komunikovalo pouze 10 lektorů (z celkem 16 oslovených). Zbytek 

preferoval emailovou korespondenci a vyplnění strukturovaného dotazníku, údajně 

z důvodu časové tísně.  

Zúčastněné pozorování proběhlo kvůli omezeným časovým i finančním moţnostem 

výzkumníka pouze na dvou kurzech shiatsu a mohlo ovlivnit rozsah informací 

publikovaných o těchto školách.  
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Informace zjištěné o jednotlivých školách jsou omezené v rámci ústního sdělení 

s obsahem sice přesahující běţnou terapii shiatsu, ale mnohdy nápadně chrání interní 

osnovy školy. Abychom mohli zhodnotit kvalitu a kvantitu poskytovaných informací 

v rámci vzdělání na jednotlivých školách, bylo by třeba absolvovat celý kurz, coţ je nejen 

za dob studia velice finančně nákladné (odkazuji na podrobný rozpis cen jednotlivých 

kurzů uvedených v kapitole Výsledky). 

Ceny kurzů se na jednotlivých školách výrazně liší. Záleţí na délce studia, a zda se 

jedná jen o víkendový kurz nebo celoroční vzdělání, probíhající během několika let. 

Posledně zmíněné nabízejí v současné době dvě školy a i u nich nalézáme rozdíly. V Darja 

Shiatsu School za ročník studia studenti zaplatí při odečtení dalších nutných poloţek 

za ubytování a stravu ve školou vybraném zařízení 19 800,- Kč (Havelková 2010), kdeţto 

v Rekvalifikačním centru Mgr. Heleny Touškové 14 000,- Kč (Toušková 2010). Celková 

částka za tříleté rekvalifikační vzdělání se pak s připočtením poplatků za ubytování a další 

poplatky za výukové materiály apod. můţe vyšplhat aţ k ceně okolo 90 000,- Kč. 

Víkendové kurzy se cenově pohybují mezi 1 200 – 2 500,- Kč za jeden víkend, 

coţ můţeme ve srovnání s fyzioterapeutickými kurzy povaţovat za velice nízkou částku.    

Domnívám se, ţe délka studia, cena a členství v organizacích nezaručuje kvalitu 

studia. Ta se odvíjí především od osobnosti lektora, jako je tomu i v případě ostatních 

východních metod. Tato hypotéza by však měla být ověřena dalším výzkumem. 

Během výzkumu se objevila další výzkumná otázka, a to: Proč není většina škol 

a lektorů členem ČAS? Na tuto otázku nám většina respondentů odpověděla, ţe České 

asociaci shiatsu nevěří. Vnímá ji jako instituci pod vedením Darja Shiatsu School, kde se 

nemohou sdruţovat jiné školy, pokud nemají akreditaci Ministerstva školství nebo 

nesplňují poţadavky asociace pro členství. O členství většina ani nestojí, protoţe svoji 

ţivnost mohou provozovat i bez registrace v ČAS. 

Skutečnost, ţe na registraci v seznamu škol mají právo pouze školy splňující 

podmínky osnov European Shiatsu Federation nám byla potvrzena i z ČAS. Členem ČAS 

se však můţe stát kdokoli a vedení asociace ubezpečuje, ţe se jedná o naprosto nezávislou 

instituci na jakékoli škole shiatsu v ČR i zahraničí, vládě nebo jiné organizaci mimo 

European Shiatsu Federation. 
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V kontrastu absence kooperace škol s ČAS byli lektoři, kteří se zúčastnili výzkumu 

velice ochotni spolupracovat. Otázka sdruţování a jednoty systému vzdělávání shiatsu jim 

přišla velice aktuální a důleţitá. Většina projevila zájem o spolupráci na organizaci 

jednotného systému vzdělávání, který by neomezoval rozmanitost a individualitu 

jednotlivých škol. ČAS však vnímají jako organizaci, kterou vedou lektoři Darja Shiatsu 

School a cítí se tímto faktem diskriminovaní. V ČR neexistuje ţádná směrnice, která by 

upravovala hodnotu vzdělání získaného na různých kurzech shiatsu, a tak si kaţdá škola 

i lektor můţe učit podle svých vlastních osnov. Členy ČAS mohou být pouze školy, které 

splňují výše uvedené poţadavky. Jejich organizace a spolupráce je ale velice důleţitá. 

Kdyţ se většina škol a lektorů vyloučí mimo tuto organizaci, vzniká velice nepřehledná 

situace. Oslovení lektoři vnímají nepřehlednost velice intenzivně a chtěli by se podílet na 

jejím zprůhlednění. Z mého výzkumu je však patrné, ţe organizaci a sjednocení vzdělávání 

musí provést někdo zvenčí české shiatsu scény. Jednotliví lektoři se totiţ ani sami 

neorientují v nabídce kurzů a počtu vyučujících shiatsu. Povědomí o ostatních lektorech 

a školách prokázala pouze třetina z nich.  

Ačkoli výzkum nebyl orientovaný na srovnání shiatsu metody a technik 

vyuţívaných ve fyzioterapii, tak povaţuji za důleţité podotknout, ţe po absolvování dvou 

kurzů kompletně seznamujících s touto metodou neshledávám velké viditelné rozdíly mezi 

technikami v rámci shiatsu metody a technikami fyzioterapeutickými. Obě odvětví 

pouţívají manuální kontakt, jako základní terapeutický prostředek. Vyuţívají tlak, 

protahovací a relaxační techniky k protaţení a uvolnění měkkých tkání, krouţivé pasivní 

pohyby v kloubech k mobilizaci kloubních ploch a úpravě napětí měkkých tkání v okolí 

kloubu, torzní pohyby a trakce k mobilizaci kloubů páteře.  

Výhody shiatsu ošetření spatřuji hlavně z pozice terapeuta. Práce v kleku, sedě 

a výpadech na zemi je z ergonomického hlediska daleko přívětivější pro pohybový systém 

terapeuta neţ práce ve stoje u lehátka. Dále souhlasím s filosofií shiatsu ve vztahu vzdělání 

a sebezdokonalování terapeuta, které musí jít ruku v ruce s terapeutickou prací. Je logické, 

ţe nemohu pacientovi pomoci, pokud sama trpím nějakou nemocí. Těţko budu 

vysvětlovat, jak má změnit svůj ţivotní styl, nebo popisovat jemnou tělesnou práci, kdyţ  

sama nevnímám své tělo, neslyším jeho potřeby a neznám cestu jak je naplnit. 

Jako pozitivní vnímám, ţe terapeut povaţuje svoji praxi jako součást poznávání sebe sama, 

a ne pouze jako práci, či sluţbu veřejnosti.  
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Shiatsu terapie se provádí na oblečeném pacientovi, coţ můţe výrazně pomoci při 

zmírnění ostychu pacienta a přispět k jeho hlubší relaxaci. Také komplexní přístup 

k prováděné terapii a pacientovi, kdy i náhled terapeuta není fixovaný na jeden tělesný 

problém, ale zaobírá se pacientem jako celistvou bytostí, by mohl mít zásadní vliv na jeho 

uzdravení. Tento trend vidíme ale uţ i v moderní fyzioterapii. Moţnost vyuţití vidím 

u všech pacientů (mimo kontraindikované skupiny viz Přehled literatury) a především 

u psychosomatických onemocnění. Otázkou však zůstává, zda ,a u jakých případů, 

je shiatsu metoda stejně efektivní nebo efektivnější neţ jiné, například fyzioterapeutické 

metody. Bylo by třeba přinést další výzkum, který by tyto otázky uspokojivě odpovídal. 

Jak uţ jsem zmínila v kapitole Teoretické východisko, náhled veřejnosti 

na komplementární metody se v Evropě a Severní Americe v posledních letech velice 

mění. Pacienti si mohou vybírat z velkého mnoţství vědou málo nebo vůbec ověřených 

terapií, jejichţ propagátoři nabízejí fantastické výsledky. Je otázkou, zda v těchto 

případech nepůsobí spíš osobnost terapeuta, prostředí, čas na pacienta a empatický přístup, 

kterého se pacientovi v konvenční medicíně nemusí dostat. Riziko vyuţívání 

komplementárních metod spatřuji především v provádění terapie laiky. Během 

zúčastněného pozorování na kurzech shiatsu a rozhovorů s lektory této metody jsem 

zjistila, ţe kurzy jsou otevřeny široké veřejnosti a jen asi desetina účastníků kurzů má 

zdravotní vzdělání nebo alespoň masérský kurz. I úroveň znalostí anatomie a fyziologie 

jednotlivých lektorů se velice liší. Pouze 7 lektorů z 21, u kterých jsem zjistila původní 

vzdělání, je zdravotníků. Ostatní alespoň absolvovali masérský kurz nebo jsou vzdělaní 

v jiném příbuzném oboru, jako jsou přírodní vědy nebo tělovýchova.  

Diskuse nad prováděním terapie zdravotníky a laiky s jiným původním vzděláním 

se objevila na obou kurzech, kterých jsem se zúčastnila a tuto otázku jsem konzultovala 

se všemi lektory, kteří se zúčastnili mé studie. Většina lektorů se shodla, ţe k provádění 

terapie není třeba zdravotního vzdělání. Často jsou prý absolventi, kteří nemají předchozí 

zkušenosti s poskytováním jakékoli jiné terapie, šikovnější a „nezatíţení předchozími 

zkušenostmi‖. S tímto názorem mohu jen těţko souhlasit a myslím si, ţe je zcela zásadní, 

aby jakoukoli terapii prováděli pouze odborníci s patřičným vzděláním, jehoţ součástí 

by měla být minimálně znalost anatomie, fyziologie a patofyziologie, tak jak ji uvádí ESF 

ve svých osnovách nebo plnohodnotné vysokoškolské vzdělání zdravotního zaměření. 

Tento standard by zajistil profylaxi moţných zranění a zanedbání ze strany terapeuta.    
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Můj výzkum měl pomoci při přiblíţení vzdělání shiatsu metody fyzioterapeutické 

veřejnosti, zprůhlednění systému vzdělávání shiatsu v ČR a vytvoření aktuálního 

přehledného seznamu škol, který by byl veřejně přístupný pro terapeuty i klienty, 

vyuţívající shiatsu metody. Tento cíl jsem, doufám, splnila a vidím v něm hlavní klad 

práce.  
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7 Závěr 

Teoretická část práce si kladla za cíl rešeršním způsobem popsat evidenci účinků 

shiatsu metody a literatury o ní napsané. Zde jsme se dozvěděli, ţe o shiatsu existuje 

několik studií popisující její účinky, z nichţ největší zatím publikoval Long (2008). Tato 

studie prokázala významný vliv shiatsu metody na zmírnění příznaků a zlepšení kvality 

ţivota pacientů, coţ nám ukazuje, ţe by bylo dobré tuto metodu dál zkoumat a zabývat se 

myšlenkou jejího vyuţití v rámci zdravotnictví.  

Pro výzkum, publikovaný v praktické části jsem si zvolila mapování vzdělávání 

shiatsu terapeutů v České republice. Výzkum ukázal, ţe vzdělávání v shiatsu metodě není 

v ČR jednotné. Nacházíme zde mnoho kurzů a škol, ale chybí ucelený systém vzdělávání. 

Nepřehlednost a absence jednotného vzdělávacího systému vrhá na tuto metodu neprávem 

špatné světlo v kontextu ostatních terapeutických metod. Tento stav brání standardizaci 

vzdělání shiatsu terapeutů a uznání shiatsu metody jako doplňkové léčby v rámci českého 

zdravotnictví.  

Výzkum tak přispěl k zmapování situace shiatsu jako metody v ČR a měl by 

pomoci nastínit další kroky, nutné k vytvoření jednotné databáze škol a lektorů shiatsu, coţ 

by mohlo vést k vytvoření seznamu všech shiatsu terapeutů v návaznosti na jejich nabyté 

vzdělání. Tato interaktivní databáze, kterou s ČAS připravujeme, by měla slouţit jako 

oficiální přehled všech shiatsu terapeutů a jejich vzdělání, ze kterého by si pacienti 

a klienti mohli vybírat svého terapeuta.  

Nyní stojíme před otázkou, jaké dalších akce by měly na můj výzkum navazovat. 

Zmapování vzdělávání je jen první krok k vytvoření jednotné databáze škol, lektorů 

a terapeutů shiatsu. Dalšími kroky by mohl být výzkum v oblasti shiatsu metody a to jak 

v rámci sytému vzdělávání, tak obsahu shiatsu metody. Odborníky ze zdravotnictví 

a vzdělaných v shiatsu by měl být vytvořen jednotný standard, který by vymezoval, kdo 

můţe praktikovat shiatsu v rámci běţné zdravotní péče nebo jako doplňkového způsobu 

léčby ve zdravotnictví, hrazeného pacientem. Nutno podotknout, ţe shiatsu metoda je 

metodou východního charakteru, které jsou téměř vţdy zaměřeny preventivně, proto 

se domnívám, ţe by tato péče měla zůstat mezi výkony hrazenými pacientem. 

Standardizaci, týkající se toho kdo můţe nebo nemůţe praktikovat shiatsu mimo 

zdravotnictví, pokládám za prakticky neproveditelnou a zbytečnou. 
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Jak uţ bylo nastíněno v kapitole Teoretické zdůvodnění, měl by se další 

výzkum shiatsu metody ubírat několika směry. Za nejdůleţitější povaţuji zkoumání účinků 

této metody a to jak z pohledu biofyziky, biochemie, fyziologie, medicíny, tak i z pohledu 

psychologického, sociálního a filosofického. Takových výzkumů zatím nenajdeme mnoho, 

ale i těch několik málo, ukazuje pozitivní výsledky.  

V rámci dalšího výzkumu bych se chtěla zabývat i moţnostmi, jak účinky této 

komplexní metody měřit. Zatím se mi nejvhodnější pro tento účel, pojetí komplexnosti 

shiatsu, zdá bádání pomocí dotazníků, které vyzkoušel Long (2008) nebo Přikrylová 

(2010). Podobný, ale rozsáhlejší výzkum bych chtěla v následujících letech provést v ČR 

a porovnat ho se zahraničními výsledky. 

V integrativní medicíně spatřuji moţnou budoucnost pro řešení problému rozkolu 

veřejného zdravotnictví a doplňkových způsobů léčby. V zahraničí se jiţ takový způsob 

vedení celostní terapie rozvíjí. U nás ho můţeme pozorovat jen v několika málo 

zdravotnických zařízeních. I kdyţ je tento pohled na léčbu pacienta ještě v začátcích, jistě 

stojí za to ho podporovat, především výzkumem. 
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