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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na problematiku vztahu, respektive symbolických hranic a 

nerovností mezi vědeckou a alternativní medicínou z konstruktivisticko-

interakcionistického pohledu. Zkoumá, jakým způsobem jsou konstruovány hranice 

reprezentanty vědecké medicíny na jedné straně a reprezentanty alternativní medicíny na 

straně druhé. Východiskem této práce byl výzkum provedený kvalitativní metodou 

polostrukturovaného rozhovoru se zástupci obou medicínských systémů. Práce seznamuje 

čtenáře se situací a postavením, v jakém se alternativní medicína v českém prostředí nachází a 

na základě tohoto kontextu nahlíží zmíněnou konstrukci hranic. Práce ukazuje, že 

reprezentanti kategorie vědecké medicíny zakládají své hranice zejména na morálních 

aspektech, zatímco reprezentanti kategorie alternativní medicíny mají repertoár hranic 

různorodější a objemnější. Tento fakt je zřejmě dán právě strukturální situací a postavením 

alternativní medicíny. Zatímco reprezentanti vědecké medicíny usilují o „pouhé“ zachování 

stávající situace, reprezentanti alternativní medicíny se snaží tuto situaci změnit, což vyžaduje 

větší úsilí.  

 

Abstract 

My diploma thesis deals with the relationship and more specifically with the  

boundaries and inequalities between scientific medicine and alternative medicine from the 

constructionistic and interactionistic point of view. It explores how the boundaries are 

constructed by the representatives of biomedicine on one side and the representatives of 

alternative medicine on the other side. This thesis is based on a qualitative research – semi-
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standardised interviews with members of both systems of medicine. The state and the role of 

alternative medicine in czech setting is presented to the reader and the construction of 

boundaries in this context is explored. The thesis shows that the representatives of 

biomedicine build boundaries mainly based on moral aspects, while the representatives of 

alternative medicine have larger and more varied repertoire of boundaries. The fact is 

probably given by structural conditions and the role of alternative medicine - while the 

representatives of biomedicine „only“ want to maintain the status quo, the representatives of 

alternative medicine struggle to change their situation, which requires bigger effort. 

 

Klíčová slova: sociální konstrukce nerovností, symbolické hranice, profesní identita, 

vědecká medicína, alternativní medicína  

Key words: social construction of inequalities, symbolic boundaries,  professional 

identity, scientific medicine, alternative medicine 

 

Rozsah práce: 126 042 znaků 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 17. 5. 2012 Lenka Dostálová 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce, Mgr. Martinovi Hájkovi, 

PhD., za vedení práce a vstřícnost při konzultování. Poděkování patří rovněž mým 

respondentům, neboť bez jejich účasti by práce nevznikla. 



7 

 

 

 

Medico ergo sum 

Konstrukce symbolických nerovností a hranic mezi lékaři a léčiteli a 

jejich profesní identita 

Medico ergo sum 

Construction of symbolic inequalities and boundaries between physicians 

and healers and their professional identity 

 

Zásady pro vypracování: 

Práce se zabývá výzkumem konstrukce skupinové identity a kulturních 

(symbolických) nerovností mezi lékaři a léčiteli z pohledu tzv. kulturního trendu ve výzkumu 

nerovností. Práce bude obsahovat analyticko-teoretickou a empirickou část. První část bude 

založena na analýze odborné literatury, týkající se přístupu k výzkumu kulturních nerovností, 

tématu lékařství a léčitelství, případně dalších relevantních zdrojů. Druhou částí pak bude 

analýza provedeného výzkumu mezi lékaři a léčiteli a její vyhodnocení.  

Ve výzkumu se zaměřím na to, jak jsou v rozhovorech konstruovány kolektivní 

identity jednotlivých skupin lékařů a léčitelů, a jaký význam jim přikládají. Co znamená „my“ 

a „oni“, jaké hranice (koncept Michele Lamont) jsou nejčastěji užívány pro hodnocení vlastní 

skupiny, a jaké pro hodnocení druhých. Otázkou bude, jak jsou hranice využívány 

k hierarchizaci, tedy jak slouží k legitimizaci nadřazeného postavení vlastní skupiny, i zda se 

tyto hranice u jednotlivých skupin shodují či odlišují. 

Výzkum bude založen na polostrukturovaných rozhovorech s lékaři a léčiteli. Každá 

skupina bude mít deset respondentů. Obě skupiny budou zpočátku rekrutované z mého okolí, 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce  
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okolí mých známých a následně metodou „snowball“. Skupina lékařů bude složena stejným 

poměrem z lékařů interní medicíny (částečně specializovaných) a lékařů specialistů. Podobu 

skupiny léčitelů nejsem zatím schopna specifikovat.  

 

Předběžná náplň práce: 

Současné výzkumy týkající se léčitelů se často váží na oblasti kmenových společností. 

Vztahují se převážně k praktikám, které léčitelé užívají, a mají spíše sociálně antropologický 

charakter [např. Waldram 2000, Wayland 2003]. U výzkumů, které se vztahují k západní 

Evropě či USA, se pak výzkumy soustředí např. na důvody, proč pacienti vyhledávají léčitele, 

léčebné metody apod. [např. Astin 1998]. Výzkumy zabývající se profesí lékařů se sice týkají 

profesní identity, ale soustředí se spíše na její rozdíly a změny, na přístup k pacientům 

[Kumpusalo 1994, Křížová 2006] či na rozdílný status lékařů [Hoff 1998]. Vztahem lékařů a 

léčitelů, zejména vzájemným, se výzkumy příliš nezabývají. Spíše výjimkou je publikace Evy 

Křížové [2004], která nabízí pohled lékařů a dalších odborníků na nekonvenční či alternativní 

medicínu. Jde ale opět o jednostranný pohled. Téma lékaři versus léčitelé je předmětem 

článků a diskuzí, často se objevujících na internetových serverech. I přesto, že v některých 

případech jde o texty lékařů [např. Pavelka, Štechová 2008], lze podle mého názoru říci, že 

jsou zpravidla určené laikům. Navíc často sklouzávají ke generalizacím negativního vztahu 

mezi oběma skupinami. Otázkou, která se řeší, je i problém trestní odpovědnosti respektive 

nezodpovědnosti u léčitelů. 

Cílem mé práce je tedy popsat z konstruktivistického pohledu, jak lékaři a léčitelé 

konstruují svoji kolektivní profesní identitu, vztah k pacientům a zároveň, jak obě skupiny 

vnímají ty „druhé“. Jaké aspekty skupinové identity jednotlivé skupiny zdůrazňují při 

konstrukci své vlastní identity, jaké naopak užívají pro definici „jiných“. Jde tedy o nalezení 

kolektivně přijímaných principů, na jejichž základě se obě skupiny vůči sobě vymezují a 

jakou roli v tomto vymezování hraje aspekt odpovědnosti, kterou léčitelé nemají a nejsou tedy 

za špatné léčení trestně odpovědní.  

V práci shrnu klíčová zjištění teoretické i empirické povahy týkající se sociologického 

výzkumu socio-kulturních nerovností v rámci tzv. kulturního trendu obecně a symbolických 
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hranic mezi lékaři a léčiteli zvláště. Na tomto pozadí a v konfrontaci se stávajícími poznatky 

předložím výsledky analýzy dat plánovaného výzkumu. 

Důvodem, proč jsem si zvolila téma konstrukce identity a vztahu lékařů a léčitelů je 

fakt, že v české společnosti je téma alternativní medicíny do jisté míry tabuizované a diskuse 

na toto téma mají spíše emocionální než odborný charakter [Křížová 2004; 9]. 

Navíc mi připadá, že výzkumy zabývající se tématem alternativní medicíny jsou téměř 

výhradně orientovány na pohled lékařů na alternativní medicínu. Chybí mi zde pohled léčitelů 

na tzv. konvenční medicínu, jak se oni vyhrazují. 

Připadá mi zajímavé se podívat na názor obou skupin z pohledu kulturního trendu, 

kdy, by na základě konceptu hranic, mohly vyvstat hlavní důvody převážně negativního 

vztahu obou skupin, zvláště v kontextu toho, že česká společnost má s alternativní medicínou 

své zkušenosti [Křížová 1997].   
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1. Úvod 

Předmětem mé práce jsou symbolické hranice mezi lékaři vědecké medicíny a 

praktiky či lékaři medicíny alternativní, respektive nerovné postavení těchto dvou přístupů. 

Alternativní medicína je v tomto mém výzkumu reprezentována dvěma metodami, homeopatií 

a tradiční čínskou medicínou, které patří k jedněm z nejčastěji užívaných [Křížová 2004; 27]. 

Nejprve seznámím čtenáře se situací, v jaké se alternativní medicína v českém prostředí 

nachází, neboť to považuji za východisko, na jehož pozadí je možné nahlédnout hranice 

konstruované samotnými aktéry. Následně pak navážu teoretickým východiskem z oblasti 

interakcionistického přístupu ke studiu nerovností a takzvaného kulturního trendu. Pokračuji 

představením toho, co již bylo v oblasti, které se věnuji vyzkoumáno. Hlavní část práce tvoří 

zjištění z mého vlastního výzkumu s osobami praktikujícími alternativní a vědeckou medicínu 

a diskuze těchto zjištění s literaturou, respektive zmíněnými výzkumy, na podobná témata. 

Cílem práce je ukázat jak budují své hranice lékaři vědecké medicíny ve snaze zachovat status 

quo, zatímco druhá strana, představitelé alternativní medicíny, se snaží na základě konstrukce 

svých hranic ukázat, proč by se měla současná situace změnit. 

Téma alternativní medicíny v České republice bylo do nedávna ve veřejném, a snad i 

vědeckém, diskursu určitým způsobem tabu [Křížová 2004; 5, Křížová 2011; 8, 

Homeopatika: léčba]. Situace se do jisté míry změnila po té, co Český klub skeptiků – Sisyfos 

vyzval Českou lékařskou komoru (ČKL) k jasnému vyjádření stanoviska vůči metodám 

alternativní medicíny, s ohledem na stále častější užívání alternativních metod v ordinacích 

lékařů [Česká lékařská komora chce varovat; Lékaři připustili vědecký základ akupunktury]. 

Vědecká rada České lékařské společnosti reagovala na výzvu a na svých internetových 

stránkách zveřejnila „Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii“ 

[Stanovisko VR ČLK]. U členů klubu Sisyfos vyvolalo zveřejněné stanovisko do jisté míry 

zklamání, neboť dle jejich názoru ČLK namísto aktuálního stanoviska užila staré pouze 

trochu inovované vyjádření Prof. Pavla Klenera k metodám alternativní medicíny v onkologii. 

[(Ne)úspěch naší výzvy ČLK] K jasné formulaci postoje ČLK tedy nedošlo. 

 Faktem je, že celý text je věnován pouze oblasti onkologických onemocnění a 

k dalším oblastem léčby se de facto nevyjadřuje. Stanovisko VR ČLK obsahuje popis a 

vyjádření k nejznámějším metodám alternativní medicíny a závěrem pak několik doporučení 

pro lékaře ohledně postojů vůči léčitelům, zejména ve vztahu k pacientovi. Toto stanovisko 
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by samo o sobě zřejmě nezaznamenalo větší zájem, nebýt českých médií, která zareagovala 

četnými články, jež kladně hodnotí vstřícný přístup ČLK k alternativním metodám [Lékařská 

komora vzala na milost; Lékaři připustili vědecký základ akupunktury]. Faktem je, že 

hodnocení jednotlivých metod nijak pozitivní není, což zmiňují i Skeptici [(Ne)úspěch naší 

výzvy ČLK], částečná změna je však zřejmě ve zmiňované oblasti doporučení přístupu 

k léčitelům a alternativním metodám. Zde ČLK nabádá lékaře, aby v případě zájmu pacienta 

pravdivě informovali o metodách alternativní medicíny a aby jejich postoj nebyl apriorně 

zamítavý. Tento přístup však podle mého názoru vyjadřuje spíše vstřícnost k pacientovi, než 

k samotným metodám, což potvrzuje i apel, že „V každém případě musíme nemocnému 

vysvětlit, že vedle zvolené alternativní medicíny by měl podstoupit doporučenou konvenční 

léčbu.“ [Stanovisko VR ČLK] Svým způsobem tedy můžeme konstatovat, že postoj 

vědeckého diskursu k alternativní medicíně se nijak zásadně nezměnil a smířlivější přístup má 

sloužit spíše k udržení pacienta u konvenční medicíny v reakci na rozvoj alternativní 

medicíny v České republice, zejména poptávky po ní.  

Apel na tolerantnější přístup může být dán i uvědoměním, které, jak uvádí Křížová, 

převládá v západních zemích, „že není možné ji popírat“ a to i ze zmíněného důvodu „že část 

veřejnosti v komplementární a alternativní medicíně uspokojuje své potřeby.“ [Křížová 2011; 

5] Otázkou je i to, do jaké míry je apel na případný dialog pro lékaře závazný. Nerovné 

postavení alternativní a konvenční, vědecké medicíny zůstává zachováno. 

Postavení alternativní medicíny, respektive homeopatie a tradiční čínské medicíny, 

kterým se ve své práci věnuji, v České republice je do značné míry nejasné. Na tento fakt 

v roce 2006 upozornila i rada vlády ČR pro lidská práva v dokumentu „Podnět Rady vlády 

ČR pro lidská práva k používání nekonvenčních medicínských metod a možnosti 

implementace do právního řádu České republiky“ [Podnět Rady vlády]. V textu je řečeno, 

v souladu s vyjádřením Světové zdravotnické organizace, že Česká republika patří mezi země, 

kde poskytování alternativní medicíny není zákonně ani jinak právně upraveno. [tamtéž] 

Tyto informace považuji za ukázku toho, jak je téma alternativní medicíny, respektive 

vztahu alternativní a vědecké medicíny v České republice v odborném, potažmo veřejném, 

diskursu problematické. Dále seznámím čtenáře s institucionálním postavením alternativní 

medicíny u nás, neboť tyto skutečnosti mají na zkoumaný jev svůj vliv, který se do 

konstruování hranic mezi oběma medicínskými systémy promítá.  
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2. Postavení alternativní medicíny v České republice 

Po roce 1989, kdy se Česká republika oficiálně otevřela alternativní medicíně, 

zejména její soukromý trh, se začala homeopatie i tradiční čínská medicína etablovat nejen ve 

veřejném sektoru, ale částečně i ve vědeckém. V roce 1991 se stala Homeopatická lékařská 

společnost členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a v roce 1993 byla 

homeopatie Vědeckou radou ČLK  uznána za léčebnou metodu, kterou tudíž může vykonávat 

každý, kdo má právo léčit. V roce 1990 byla rovněž ustanovena Československá 

sinobiologická společnost, jež se orientovala na tradiční čínskou medicínu. Akupunktura, jako 

samostatný obor vydělený z tradiční čínské medicíny, se u nás etablovala již v 80. letech. 

V polovině devadesátých let však dochází, zejména z důvodů výše zmíněné neregulovanosti, 

ve vědeckých kruzích k razantnímu obratu ve vztahu k alternativním metodám. Homeopatická 

lékařská společnost byla vyloučena z ČLS JEP. Damoklův meč visel i nad Českou lékařskou 

akupunkturistickou společností JEP. Ta ale odolala a je dodnes její součástí. [Křížová 2011; 

25-26] Akupunkturu dostává do oblasti nekonvenční medicíny fakt, že její úhrada byla vyňata 

z veřejného zdravotního pojištění z důvodu chybějícího vysvětlení jejího fungování na 

základě „pravidel současné přírodovědy“. [Křížová 2004; 25]   

Ze stanoviska VR ČLK vůči homeopatii vyplývá, že může být vykonávána pouze 

lékařem, který má k jejímu výkonu oprávnění. I přes to se však homeopatie začala 

zpřístupňovat nelékařům. V České republice se tak ujal model, kdy smí homeopatii 

vykonávat, jak lékaři, tak osoby bez lékařského či zdravotnického vzdělání. Problémem však 

je, jak toto stanovisko interpretovat, neboť obě skupiny mají odlišné podmínky pro její výkon. 

Pouze lékaři smějí oficiálně diagnostikovat, léčit a předepisovat homeopatika. Nelékařským 

praktikům je legálně vyhrazena pouze oblast zdravotního poradenství k životnímu stylu, na 

základě změny Živnostenského zákona z roku 2000, nikoli ale léčba stanovené diagnózy. 

Tento rozdíl je však v praxi zanedbáván. Důvodem je jednak problematická kontrola, 

respektive rozlišování, co je poradenství a co už je léčba a zároveň i fakt, že vyšetření nejsou 

vykazována pojišťovnám. Dalším rozdílem mezi homeopatickou praxi lékařů a nelékařů je 

fakt, že lékař k výkonu homeopatické praxe nepotřebuje ze zákona osvědčení o vzdělání 

v oblasti homeopatie. Oproti tomu nelékaři toto osvědčení mít musí, což je celkem 

pochopitelné vzhledem k tomu, že jde snad o jedinou možnost, jak dokázat svou způsobilost. 

Dle Křížové je pravděpodobné, že většina lékařů, kteří homeopatii využívají, osvědčení mají i 

přes to, že nejde o podmínku. Na základě heterogenity těch, kteří homeopatii provozují, je zde 
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velké riziko odlišné úrovně jednotlivých praxí. Proti tomu se snaží homeopati bojovat 

zakládáním společností, které by standardizovaly homeopatický přístup a přispěly k regulaci. 

Problémem však je, vzhledem k tomu, že takovýchto společností u nás existuje více (5 

občanských sdružení zapsaných u MV ČR), do jaké míry jsou stanovy jednotlivých organizací 

přijímány ostatními, či těmi, kteří nejsou součástí žádného z nich. [Křížová 2011; 34-35] 

Nutno dodat, že ani jedna ze zmíněných společností není oprávněná se oficiálně vyjadřovat za 

ostatní. V roce 2004 byla založena Česká homeopatická asociace, jež by měla být nadřazena 

všem nelékařským společnostem. Jejím úkolem by mělo být jednak sjednocení vzdělání, ale i 

komunikace s lékařskými homeopaty. Je otázkou, nakolik je působení této organizace 

efektivní. Jak uvádí Křížová: „Provozování homeopatie je v ČR nadmíru rozporuplné, jak je 

tomu ostatně i v případech dalších směrů komplementární a alternativní medicíny.“ [Křížová 

2011; 44]    

V případě tradiční čínské medicíny a částečně oddělené sekce akupunktury, která se 

vydala vědeckou cestou jako sekce ČLS JEP od roku 1990, Křížová uvádí, že akupunktura 

v západní společnosti se stala „izolovanou procedurou bez návaznosti na další teoretická a 

spirituální východiska“ [Křížová 2011; 52] a stanovuje tzv. dva proudy akupunktury -  

evropský a ortodoxní. Evropskému proudu přisuzuje lékařskou výlučnost a technickou 

orientovanost. Ortodoxní proud je pak více v souladu s filosofií a principy celé tradiční čínské 

medicíny a je otevřen i nelékařům. [tamtéž] Předmětem mého zájmu je tradiční čínská 

medicína jako komplex obsahující akupunkturu i s její filosofií a duchovními principy. 

Přestože u nás existuje, stejně jako v případě homeopatie, v této oblasti více subjektů, 

nejvýznamnějším je již zmíněná Československá sinobiologická společnost, která poskytuje 

vzdělání v této oblasti a zasadila se i o vznik Komory tradiční čínské medicíny. Dalším 

občanským sdružením je TCM Bohemia Institut, který se rovněž zasazuje o propagaci tradiční 

čínské medicíny, vzdělání a legislativní úpravu. Kromě těchto nejvýznamnějších organizací 

působí v České republice i několik dalších komerčních soukromých center. Stejně jako u 

homeopatie je povoleno nelékařským poskytovatelům tradiční čínské medicíny pouze 

poradenství v oblasti zdravotnictví a životního stylu. [Křížová 2011; 55-57] 

Všechny zmíněné organizace v oblasti homeopatie i tradiční čínské medicíny deklarují 

úsilí o spolupráci s vědeckou medicínou, avšak problémem je její spíše zamítavé stanovisko. 

Křížová uvádí ohledně zformování opozice vůči alternativní medicíně, že jedním z motivů 
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byla snaha zabránit „aby nekonveční terapie jako akupunktura a homeopatie byly hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění, ve kterém se v r. 1997 poprvé objevil značný deficit.“  

[Křížová 2011; 26] Zamítavé stanovisko vůči metodám alternativní medicíny tak tedy dle 

autorky nemělo základ pouze v čistě vědeckém ohledu, ale v jeho pozadí stála „konkurence o 

to, kdo, jak a za jaké zdroje smí léčit pacienty.“ [c.d.; 44] 

3. Orientace mé práce 

Já jsem si pro svou práci zvolila téma hranic mezi alternativní a vědeckou medicíny, 

avšak z trochu jiného úhlu. Předmětem mého zájmu není strukturální „makropohled“ na 

nerovné postavení alternativní medicíny v České republice, nýbrž spíše „mikropohled“, tedy 

pohled těch, kteří se jedním z těchto medicínských přístupů, případně oběma zabývají. 

Důvodem pro volbu tohoto pohledu je fakt, že zde není nerovnost redukována pouze na 

otázku zdrojů a přístupu k nim, tedy zmíněné konkurence o finance, ale silný důraz je zde 

kladen na otázku uznání [Šanderová 2009; 24] a pohled samotných jedinců. Pro moje účely je 

zásadní porozumění tomu, jak jsou nerovnosti konstruovány v jednání zúčastněných aktérů a 

právě porozumění je hlavní devízou tohoto přístupu [Šanderová 2008; 57]. 

Na základě tohoto přístupu tak, lze zjistit to, co nám strukturalistický pohled 

neumožní. Tím mám na mysli například, že „objektivně“ (socioekonomické hranice, 

prostorové hranice) inferiorní skupina, v mém případě skupina zastánců alternativní medicíny, 

své postavení jako takové v některých oblastech či rámcích (morální hranice) nepřijímá 

s odkazem na uznání, které se jí dostává od pacientů, čímž legitimizuje toto odmítnutí. 

Utvořením alternativních hierarchií a výběrem konvenujících kategorií je umožněno 

„objektivně“ níže postavené skupině ustavovat samu sebe jako nadřazenou „objektivně“ 

dominantní skupině. [Sherman 2005] 

4. Teoretická východiska studia nerovností 

4.1. Interakcionistický přístup 

Nejde tedy o objektivní popsání nerovnosti mezi alternativní a vědeckou medicínou, 

nýbrž o snahu porozumět tomu, jak tento jev vnímají samotní aktéři. Tento přístup ke studiu 

nerovností Harris označuje jako „sociální konstrukci rovnosti“ [Harris 2000; 373; uvozovky v 

originále]. Na nerovnosti pohlíží nikoliv jako na objektivně existující, nýbrž jako sociálně 
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konstruované, přičemž konstrukce, vytváření hranic, je do značné míry ovlivněna prostředím, 

kulturou, ale i samotnou situací, ve které se jedinci nacházejí. Tento přístup klade důraz na to, 

jak lidé nerovnostem rozumějí a na významy, které jim přisuzují, a tak je činí existujícími. 

Harris tento přístup charakterizuje jako syntézu přístupu interakcionismu a konstruktivismu. 

Při definici tohoto přístupu vychází z konceptů symbolického interakcionismu Herberta 

Blumera, sociální fenomenologie Alfreda Schutze a etnometodologie Harolda Garfinkela, 

pojednává i o etické teorii Johna Deweyho. Rovnost či nerovnost dle tohoto pohledu není 

věcem, lidem, atd. vlastní, nýbrž je jim přiřknuta, je to nálepka označující jak situaci lidé 

vnímají. Harris zdůrazňuje, že perspektiva rovnosti se může v průběhu času měnit. [c.d.; 371-

379] a konstatuje, že neexistuje rovnost jako taková, ale pouze jako „rovnost-v-tomto-

kontextu“ a „rovnost-v-tamtom-kontextu“ [c.d.; 387; uvozovky v originále] V souladu s tímto 

pohledem tak vznikl takzvaný kulturní trend ve výzkumu sociálních nerovností [Šanderová 

2009]. Cílem je zkoumat nerovnosti jako obecné fenomény [Schwalbe a kol. 2000], avšak 

v konkrétních podobách, kterých nabývají a zaměřit se zejména na již zmíněný význam, který 

jim lidé přisuzují. [Šanderová 2009; 28] Kultura v tomto pohledu není vnímaná jako něco 

přidaného ke společnosti, nýbrž jako prostředek, skrze který, dostávají vztahy ve společnosti, 

a to i materiální, konkrétní podobu a význam.[Bottero, Irwin 2003; 463] 

Základními koncepty tohoto přístupu, ze kterých vychází, jsou kategorizace, 

symbolické hranice, kulturní repertoáry. 

4.2. Kategorizace 

Východiskem konceptu kategorizace je pohled, že všechno lidské vědění je závislé na 

klasifikaci, přičemž při klasifikaci hraje významnou roli proces identifikace. Klasifikace a 

identifikace jsou možné pouze na základě specifikace podobností a odlišností. Jsou si vlastní 

jedna druhé a bez sebe nemají smysl. [Jenkins 1996; 3-5; cit. dle Jenkins 2000; 7] Jsou dva 

způsoby vyvolání pocitu podobnosti a rozdílnosti v interakci. Jde o vnitřní a vnější momenty 

dialektiky identifikace – to znamená, jak identifikujeme my sebe a jak druzí identifikují nás, 

jak druzí identifikují sebe a jak identifikujeme druhé my. Sociální identifikace je výsledkem 

právě těchto procesů. [Jenkins 2000; 7] Existují tedy dva způsoby identifikace. Identifikace 

vnitřní, orientovaná interně - tedy jak se vidím já, nebo jak se vidí skupina a kategorizace 

druhých, orientována ven. Všichni v interakci se automaticky účastní obou. V případě 

identifikace kolektivit je zde rozlišení na skupiny a kategorie. Nezbytnou podmínkou vzniku 
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skupiny je vnitřní identifikace, pro druhou stačí pouze vnější klasifikace. „Skupiny jsou 

kolektivity, které jsou jako skupiny vnímány svými členy.“ [c.d.; 8] Kategorizace je tedy 

nástrojem pro to, jak zvládnout komplexitu lidského společenského života a s ní spojená  

stereotypizace je základem pro proces identifikace. Sociální identita není unilaterální – co si 

lidé myslí o nás, je stejně důležité, jako co si o nás myslíme my sami. Existuje zde tedy 

dialektika obrazu, který tvoříme my a který tvoří veřejnost, okolí. Ve shodě s předchozí 

myšlenkou o skupinách je existence dvou procesů – „skupinové identifikace a sociální 

kategorizace“ [c.d.; 9], pro které rovněž platí provázanost vnitřní a vnější identifikace/ 

kategorizace. Kategorizace je vlastní procesu identifikace a to za prvé z důvodu, že „my“ 

vyžaduje nějaké kontrastní „oni“, za druhé z důvodu, že vnější definice „nás“ ovlivňuje naší 

definici „my“ a tím ovlivňuje i jejich chování k nám. Vlastní definice nám navíc může 

poskytnout obranu proti zavedení vnější definice. Kategorizace tak může posílit stávající 

skupinovou definici skrze reakci a vzdor. Koncept vnitřní identifikace a vnější kategorizace 

lze užít pro skupiny, jak bylo uvedeno, stejně platný je ale i pro individua. Dialektická 

podstata identifikace, respektive kategorizace zdůrazňuje ústřední roli moci v procesu 

identifikace, vnitřní identifikace sama o sobě je pouhou částí  komplexního celku. [c.d.; 9-10] 

Společnost je v tomto pohledu viděna jako složená ze vztahů mezi sociálními řády na 

třech úrovních, které jsou vzájemně provázané a nelze na ně nahlížet jako na oddělitelné. Jde 

o rovinu řádu na individuální, interakční a institucionální úrovni. Kategorizace je pak v jeho 

pohledu součástí každé úrovně řádu. Na individuální úrovni jde o meadovské rozlišení „I“ a 

„me“, přičemž „me“ obsahuje internalizovanou kategorizaci generalizovaných druhých. Na 

úrovni interakčního řádu se pak konfrontuje vnitřní, vlastní obraz sebe sama s obrazem 

vnějším, veřejným. Vnitřní obraz odpovídá tomu, jak bychom rádi, aby nás ostatní viděli, 

veřejný obraz je pak výsledkem toho, jak nás druzí kategorizují. Tyto obrazy nemusí být 

stejné, nicméně je pravděpodobné, že vztah mezi nimi lze očekávat. Kategorizace, její přijetí 

či odmítání, má vždy kontextovou souvislost. Promítá se do ní nejen kontext situace, historie, 

ale i obsah a důsledky, které má. Nedílnou součástí kontextu kategorizace je i politika a to 

v tom nejširším slova smyslu. Tato oblast již souvisí s institucionální úrovní řádu. Všechny 

skupiny, ve smyslu sebeidentifikace, jsou institucemi, zatímco sociální kategorie jimi být 

mohou, ale nemusí. Jedinci mohou patřit do kategorie, aniž by si toho byli vědomi. Je však 

pravděpodobné, že proces kategorizace institucionalizovaný je, neboť ti, kteří ho provádějí 

tak dělají záměrně. [c.d.; 10-14] 
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Kategorizace různými způsoby přispívá ke skupinové identitě. Nemusí mít vždy nutně 

negativní konotace ve smyslu něčeho utlačivého, jak je tomu v případě utváření nerovností, 

ale může být i pozitivní a zužitkovatelná. Kategorizované skupiny mohou internalizovat 

kategorizaci jako část své sebeidentifikace a to z několika důvodů. Jedním z nich může být 

fakt, že kategorizace je vnucena na základě moci. Internalizace kategorizace paradoxně 

vzniká i na základě odmítání dané kategorie. To odpovídá zmíněné dialektice procesu 

identifikace/kategorizace. Ze zmíněných příkladů vyplývá, že kategorizace má své důsledky, 

což ji činí efektivní. Právě možnost druhých zasahovat do života jiným je nejvýznamnějším 

příspěvkem sociální kategorizace do oblasti individuální i skupinové identifikace. [c.d.; 20-

22] Kategorizace, respektive identifikace, následně vede ke vzniku hranic mezi jednotlivými 

kolektivitami. 

4.3. Symbolické hranice 

Symbolické hranice slouží ke „kategorizaci objektů, lidí, praktik a dokonce i času a 

prostoru. Jsou to nástroje, kterými individua a skupiny bojují o definici reality a též k ní 

docházejí. Skrze jejich zkoumání můžeme pochopit dynamickou povahu sociálních vztahů. 

Na základě symbolických hranic rovněž dochází k vytváření skupin, spojených se vznikem 

pocitů podobnosti a členství. Jde o primární prostředek k dosažení statusu a monopolizaci 

zdrojů.“ [Lamont, Molnár 2002; 168] Symbolické hranice jsou jedním ze základních konceptů 

sociálních věd. Jejich užívání můžeme vidět již u Durkheima či Webera [Lamont 2001] a jsou 

užívány v mnoha oblastech počínaje sociální či kolektivní identitou, nerovnostmi všeho druhu 

jako jsou třídní, rasové či genderové, ale i v oblasti výzkumu profesí, vědy či vědění. V této 

oblasti hranice umožňují aktérům rozlišovat mezi experty a laiky, vědou a ne-vědou i obory 

mezi sebou [Lamont, Molnár 2002]. 

Sociální hranice jsou oproti tomu „objektivizované formou sociálních rozdílů 

projevujících se v nerovném přístupu a distribuci zdrojů (materiálních i nemateriálních) i 

sociálních příležitostí.“ [Lamont, Molnár 2002; 168] Symbolické hranice se mohou stát 

hranicemi sociálními v případě, že jejich definice je široce přijímána a jejich vliv se promítá 

do sociálních interakcí, tedy dochází k jejich objektivnímu vlivu v podobě procesů jako 

exkluze či segregace. Jak symbolické tak sociální hranice je třeba vnímat jako stejně reálné. 

Symbolické hranice jsou pak nezbytně nutnou podmínkou existence hranic sociálních, nikoli 

však samy o sobě dostačující. Důležitým aspektem konceptu hranic je, že zachycuje 
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vztahovou podstatu sociálních procesů. Předmětem výzkumů tak bývá působení hranic 

v sociálních vztazích. [c.d; 168-169] 

Symbolické hranice jsou nástrojem zachycujícím „povahu kritérií, které lidé užívají 

k definování a rozlišení mezi lidmi hodnými úcty a lidmi hodnými úcty méně.“ [Lamont 

1994; 1] Jde o nalezení principů, na základě kterých mohou lidé v podstatě legitimně 

proklamovat, že „my“, jsme lepší než „oni“. Symbolické hranice mohou být dále děleny na 

morální, socioekonomické a kulturní. Morální hranice jsou zaměřené na etické aspekty, 

charakterizované vlastnostmi jako čestnost, pracovní morálka, osobní zásadovost a 

ohleduplnost. Socioekonomické hranice jsou spojené s majetkem, mocí či profesním 

úspěchem. Kulturní hranice pak reprezentují zejména vzdělání, inteligenci, způsoby, záliby a 

ovládání vysoké kultury. Předmětem výzkumu je zároveň i to, jaká váha je jednotlivým 

hranicím přisuzována. Nutno dodat, že nejde o jednou ustavené kritérium, které se stalo 

objektivním nýbrž, že hranice existují pouze v případech, kdy jsou zpřítomňovány. [Lamont 

1994; 2-4] Předpokladem symbolických hranic je inkluze a exkluze konstruována na základě 

praktik jako postojů či hodnot, které jsou znovu potvrzovány v interakcích. „Hranice jsou 

bodem, kde skupinové podobnosti končí a rozdíly začínají“ [Southerton 2002; 173] 

4.4. Kulturní repertoáry 

S konstrukcí hranic souvisí i koncept kulturních repertoárů. Ty představují specifické 

zdroje podmíněné kulturou, kterých je užíváno při konstrukci hranic. Hranice jsou 

konstruovány, ale tato konstrukce je omezena jednak kulturou, kterou mají lidé k dispozici a 

zároveň i strukturálním kontextem dané společnosti. „Vytváření hranic je rámcováno odlišně 

strukturovanými kontexty, ve kterých lidé žijí.“ [Lamont 2002; 173, kurzíva v originále] 

  Důraz je tedy kladen na pozadí, kulturu, kterou mají jednotlivé skupiny při tvorbě 

hranic k dispozici. Může jimi být historický kontext, národní tradice, ale i vzdělávací systém 

či masmédia. Jde o kategorie, které jsou jednotlivým skupinám pro utváření hranic 

k dispozici, neboť „individua nevytvářejí hranice pouze na základě svých zkušeností“ 

[Lamont 1994; 7]. Zdrojem tak mohou být obecně normy a hodnoty sdílené danou 

společností. [c.d.; 6-7]. Kulturní repertoáry však nelze vidět jako jednou pro vždy dané 

charakteristiky určité společnosti, nýbrž, stejně jako strukturální podmínky, proměňující se na 

základě změn a vývoje ve společnosti. [Lamont 2000; 243] 
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Gieryn [1983] ukazuje, jak se proměňuje budování hranic mezi vědou a ne-vědou na 

základě toho, jak se proměňují kategorie, vůči kterým jsou hranice budovány, zmíněná 

kategorie ,,oni“, ale i kontext, v kterém toto vymezování probíhá. Autor se zaměřuje na 

způsoby, jakými byly hranice vytvářeny a jejich mnohoznačnost v odlišných kontextech. 

Ukazuje, že vědci mají více repertoárů, které využívají k ohraničení vědy, podle účelu 

vymezení. Jednou je pro ně věda čistě teoretická, jindy prakticky využitelná. Nejde o přímé 

kontradikce, neboť pro danou situaci je dané vysvětlení platné a legitimní. [c.d.] 

Při vytváření hranic stavíme již na nějakém základě, kultuře, strukturálním kontextu, 

využíváme to, co nám poskytují kulturní repertoáry v naší společnosti. Vytváření hranic je 

spojeno s procesem vytváření svého já, identity. V momentě, kdy říkáme, kdo jsme, co nás 

charakterizuje, tím implicitně říkáme, kým nejsme. Hranice a identita jsou tak dvě strany 

jedné mince. Hranice posilují vědomí příslušnosti k určité skupině. Hranice však netvoří 

pouze skupiny, nýbrž plodí i nerovnosti, neboť skrze hranice člověk dosahuje určitého 

statusu, přístupu ke zdrojům a potažmo i legitimizuje své postavení. [Lamont 1994; 4-12]   

5. Výzkumná situace v oblasti alternativní medicíny České republice 

Téma alternativní medicíny, respektive hranic mezi medicínou alternativní a 

vědeckou, není častým předmětem výzkumů v České republice. Značnou výjimkou je Eva 

Křížová, která se zabývá sociologií medicíny a zaměřuje se i na alternativní medicínu. 

Křížová sice konstatuje, že i u nás výzkumů a debat na téma alternativní medicíny přibývá, 

ale že ve srovnání se zeměmi Evropské unie či USA máme v tomto ohledu jednak zpoždění a 

navíc nám chybí struktury pro zkoumání těchto „zdravotně-sociálních jevů.“ [Křížová 2011; 

5]  

Většina vědecky orientovaných publikací se zaměřuje na fenomén alternativní 

medicíny obecně, potažmo popisují jednotlivé metody alternativní medicíny. Definují její 

hlavní charakteristiky, snaží se najít důvody pro to, že je alternativní medicína stále častěji 

pacienty vyhledávána v kontextu bezprecedentního vývojového stadia vědecké medicíny 

apod. [např. Křížová 2004, 2011; Heřt 1995, 1997, 2002, 2010]. Dále je zde řada spíše 

populárních prací, které se zpravidla věnují jednotlivým metodám alternativní medicíny a 

zároveň slouží k jejich „propagaci“ [např. Lebenhart 20011, Hoffman 2007]  
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Oproti tomu negativně orientovanou skupinou, která se zabývá tématikou alternativní 

medicíny, je skupina, zmíněná v úvodu, jejíž členové jsou součástí spolku skeptiků Sisyfos. 

Hlavní postavou této skupiny je prof. MUDr. Heřt, který je autorem několika publikací na 

téma alternativní medicíny. Postoje této skupiny jsou značně odmítavé k metodám alternativní 

medicíny, což se z velké míry promítá do jejich prací. Svůj negativní postoj legitimizují 

autoritou vědy a de facto odmítají vést jakýkoliv dialog. Publikace profesora Heřta jsou 

užitečné svou analýzou, dělením a relativně objektivním popisem metod, v momentě, kdy se 

však autoři dostávají k hodnocení, jde jakákoliv objektivita i takt stranou. Jinak si vyložit 

například tvrzení, že „homeopatie byla správně označena jako ´největší podvod moderní 

medicíny´, že její principy jsou chybné a že vlastní, specifická účinnost homeopatik je 

nulová“, [Heřt 2010; 54; uvozovky v originále] nelze. Pohled Skeptiků na alternativní 

medicínu se jeví jako pohled na nepřítele, proti kterému je třeba bojovat. Heřt konstatuje, že: 

„nikdy v minulosti se vedle klasické medicíny nevytvořila tak široká a silná ´alternativní´ 

fronta, která dnes zpochybňuje úspěchy medicíny a snaží se uplatnit nové, alternativní metody 

diagnostiky a léčby. (…) Alternativní medicína se v současné době stala vážným 

konkurentem vědecké medicíny snad na celém světě.“ [c.d.; 13; uvozovky v originále] 

Konstatuje obrovský rozvoj trhu s literaturou zabývající se alternativními metodami, 

přítomnost přípravků alternativní medicíny v lékárnách a téměř absenci literatury kritické. 

[c.d.; 10] Na základě tohoto pohledu se pak „pasuje“ tak trochu do role ochránce vědecké 

medicíny, který si však, podle mého názoru, za jeden z prostředků zvolil zastrašování. 

Sociologické stanovisko, které umožňuje pohlížet na alternativní medicínu 

„objektivněji“, respektive jako psychosociální fenomén, z různých perspektiv ve smyslu 

nezatíženosti jednoho úhlu pohledu či posuzování její účinnosti v praxi je však přítomno 

pouze u Křížové [Křížová 2011; 5]. 

V oblasti hranic mezi alternativní a vědeckou medicínou se Křížová zabývá jednak 

strukturalistickým úhlem pohledu na úrovni institucí [Křížová 2011], ale i postoji lékařů vůči 

alternativní medicíně [Křížová 2004]. Na základě výzkumu konstatuje, že ohledně názorů na 

alternativní medicínu je skupina lékařů značně heterogenní. [c.d.; 34] Zjištění o postojích, 

vzhledem k jejich charakteru vyplývajícího z dotazníkového šetření, nejsou úplně ideální pro 

komparaci s mými zjištěními. Ze statistických údajů lze uvést typologii lékařů na základě čtyř 

postojů. Lékaři, kteří alternativní medicínu provozují, odhadem 10-15% (praktičtí lékaři až 
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20-25%), lékaři, kteří ji doporučují 20-30%, lékaři, kteří ji tolerují 40-45% a lékaři, kteří ji 

odmítají 10%. [Křížová 2011; 81] Autorka jako zásadní zjištění konstatuje, že: „Odborná 

příprava a vlastní zkušenost, pozorovaná bezprostředně, je základem, o který se pojetí 

legitimity u lékařů opírá.“ [Křížová 2004; 30] Legitimita užívání alternativní medicíny se tak 

opírá o vlastní empirickou zkušenost a důvěru v bezpečnost produktu či služby.“ [c.d.; 32] Na 

základě ohniskové skupiny s lékaři alternativní medicíny Křížová konstatovala tři druhy 

motivace pro její výkon. Jsou jimi klinická, ideová a ekonomicko-podnikatelská. [Křížová 

2011; 82] V případě negativního postoje lékařů vůči alternativní medicíně jako hlavní 

determinanty tohoto postoje Křížová uvádí absenci vzdělání, zištné motivy a nezodpovědnost 

za pacienta [Křížová 2004; 36], konkrétně u homeopatie pak rozpor s poznatky z chemie, 

biochemie apod. a absenci důkazů o účinnosti. [c.d.; 42] 

Názory lékařů na alternativní medicínu, zjišťované mimo výzkum se opět pohybují od 

náklonnosti po téměř odmítání. V oblasti, kde se zastánci alternativní medicíny vyhraňují 

proti medicíně vědecké, jsou nejčastěji zastoupeny důvody jako materialistický přístup, dělení 

na tělesné a psychické, ignorování hodnot, nákladnost léčby, absence propojenosti či odlišná 

filozofie [Šimek 2004, Raisiglová 2004, Kaucká 2004, Bendová 2004] Pro vyhraňování se 

vůči medicíně alternativní bylo přítomno placení za léčbu, těžení z nedostatků vědecké 

medicíny, nevědeckost a trestní zodpovědnost [Prausová 2004] 

Zajímavé jsou údaje o užívání nekonvenční medicíny, a to jak v případě lékařů, tak 

v případě pacientů. Křížová konstatuje, že v případě celoživotní zkušenosti pacientů 

s některými z hlavních směrů alternativní medicíny (akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, 

léčebná dieta a návštěva léčitele), tuto zkušenost vykazuje až 68% pacientů. Ohledně 

sociodemografických údajů konstatuje, že zájem o nekonvenční medicínu se objevuje více u 

lidí s vyšším vzděláním, což považuje za částečně překvapující. Silnou determinantou je 

samozřejmě charakter choroby, chroničnost, kterou pacient trpí. [Křížová 2004; 23] 

Z výzkumu ohledně postojů lékařů vyplývá, že nějakou metodu nekonvenční medicíny 

provozuje až 23% praktických lékařů. Právě ti, jsou nejčastějšími uživateli nekonvenční 

medicíny ve své praxi. [c.d.; 31] Důvodem je zřejmě, že „klinická perspektiva praktických 

lékařů je velice blízká perspektivě pacientů.“ [c.d.; 44] Na závěr pak dodává, že v české 

společnosti převládají „zdravě kritické postoje“ [c.d.; 45; zvýraznění v originále] u skupiny 
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lékařů i pacientů, takže obavy o poškození pacienta nekritickou náklonností k alternativní 

medicíně nejsou na místě. 

6. Výzkumná situace v oblasti alternativní medicíny mimo Českou 

republiku 

Situace ohledně výzkumu vztahu mezi alternativní a vědeckou medicínou je v zemích 

západní Evropy a USA odlišná. Tento fenomén je zde, jak jsem již uváděla, zkoumán daleko 

více než u nás. Výzkumy konstatují sice existenci hranic, nicméně i tendenci tyto hranice 

nějakým způsobem překonávat, zejména na základě poptávky pacientů, např. [Barrett a kol. 

2003; 923-939, Mizrachi, Shuval, Gross 2005a; 24; Barry 2006; 2646]. Jde sice o značně 

tematicky heterogenní výzkumy, ale všechny se nějakým způsobem hranic, ať již 

zpochybnitelných či nezpochybnitelných, dotýkají. 

Zřejmě všudypřítomným aspektem hranic mezi konvenční a alternativní medicínou ze 

strany konvenční medicíny je vědeckost, např. [Mizrachi, Shuval, Gross 2005a, Mizrachi a 

Shuval 2005b, Jackson, Scrambler 2007, Polich, Dole a Kaptchuk 2010], která je hlavním 

kritériem jejího přístupu. I ta je však otázkou proměny hranic. Vědeckost je zpřítomněna 

v podobě takzvané medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine), jejímž 

postulátem je, že léčba by měla být založena nikoliv na „medicínském názoru“, nýbrž na 

„vědeckém faktu“ [Jackson, Scrambler 2007; 413] Koncept medicíny založené na důkazech, 

jejíž nejvyšší úrovní jsou randomizované kontrolní studie (randomised controlled trials) je 

relativně nedávným fenoménem a zdaleka ne všechny postupy ve vědecké medicíně podléhají 

jeho nejpřísnějším kritériím.[tamtéž] 

Zastánci alternativní medicíny vidí problém v tom, že její testování prostředky 

vědecké medicíny není vhodné a jde o „hraní hry dle pravidel vědecké medicíny“. [c.d.; 421] 

Barry dokonce požadavek testování metod alternativní terapie považuje částečně za politický, 

ve smyslu aby nebyla hegemonie vědecké medicíny narušena. [Barry 2006; 2647] Důvodem, 

proč zastánci alternativní medicíny proti testování jejich metod způsobem stejným jako u 

vědecké medicíny brojí, je fakt, že vědecká metodologie je de facto neslučitelná s metodami 

alternativní medicíny. Standardizace, kterou metodologie vyžadovala, šla proti 

individuálnímu přístupu, který je alternativní medicíně vlastní. Kvantifikace dat 

znemožňovala měření kvalitativních „dat“ jako subjektivně pociťované změny, které 
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výzkumníci považovali za jedny z nejvýznamnějších výhod léčby alternativní medicínou. 

Aplikací vědeckých metod tedy dochází k redukcionismu důležitých aspektů, které nelze 

striktně vědeckými metodami zachytit, neboť jsou neoddělitelně provázané a nelze je 

zkoumat jako jednotlivé elementy, např. [Polich, Dole, Kaptchuk 2010; 115-116, Barry 2006; 

2647, Jackson, Scrambler 2007; 414, Welsh, Kelner, Wellman, Boon 2004]. Reálný pacient, 

který by měl stát v centru pozornosti, je tak v důsledku standardizace a unifikace 

reprezentované „průměrným“ pacientem upozaděn, neboť například v případě vysokého 

krevního tlaku je asi pro 90% dané populace způsob léčby reprezentovaný průměrným 

pacientem nerelevantní. [Tudor-Hart 1993, cit. dle Barry 2006; 2650] 

Barrett a kolektiv konstatují, že se alternativní medicína od vědecké medicíny odlišuje 

na základě čtyř aspektů. Jimi jsou celostnost, zplnomocnění, přístup a legitimizace. [Barrett a 

kol. 2003] Terapeuti v jejich výzkumu označovali svůj přístup za více holistický, 

individualizovaný a zmocňující než přístup medicíny konvenční. Na jedné straně přiznávali 

vědecké medicíně vědeckou podloženost, úspěchy v naléhavých případech, na druhé straně 

kritizovali omezenost léčby chronických nemocí. Bariéry, které výzkumníci identifikovali, 

byly dvojího druhu. Za prvé šlo o hranice strukturální (politické, ekonomické, právní), za 

druhé o hranice kulturní (přesvědčení, postoje a styly komunikace) Jako zásadní pro obtížnou 

integraci obou systému považovali terapeuti filozofické či postojové aspekty. [c.d.; 941-942] 

Striktně vědecký přístup ke zkoumání metod alternativní medicíny se zdá být spíše 

úlitbou vědě a reakcí na potřebu být trochu vědečtější [Polich, Dole a Kaptchuk 2010; 106], 

než sloužící praxi, neboť jak uvádějí zastánci alternativní medicíny, tyto metody jsou 

specifické a jako specifické by se měly zkoumat. I přesto však k tomuto testování přistupují s 

cílem skrze vědecky relevantní výzkum zajistit nekonvenční medicíně jednak lepší obraz, ale 

zejména rozšíření jejího užívání do středního proudu. Vědecké koncepty tak byly prostředkem 

legitimizace výzkumu metod alternativní medicíny. Silný vliv na legitimitu pro výzkumníky 

měl i fakt, že výzkum byl zaštítěn úřadem NIH (National Institutes of Health). Odpovědí na 

kritické pohledy byla aplikace striktně vědecké metodologie. [c.d.] 

Způsobem, jak si zajistit legitimizaci je rovněž dosažení zákonné regulace. [Welsh, 

Kelner, Wellman a Boon 2004] Prostředkem jsou čtyři hlavní strategie, které by měly přispět 

k dosažení profesního statusu. Tyto strategie se vztahují k tomu, jak je organizováno a 

předáváno vědění skupiny. Jde o zkvalitnění standardů výuky a praxe, podílení se na 
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recenzovaných výzkumech a skupinovou soudržnost. Jádrem strategií je pak vnitřní „hraniční 

práce“, jejímž cílem je určit kdo je a kdo není kompetentní praktik alternativní medicíny. Tyto 

vnitřní spory se pak týkají například otázek na kolik je potřeba začlenit do výuky 

biomedicínu. Ukazuje se, že pro všechny skupiny platí, že aby dostály požadovaným 

kritériím, budou se muset všechny přizpůsobit biomedicínskému modelu zdravotní péče více, 

než nakolik byli zvyklí. [c.d.; 236] Ukazuje se, že pro dosažení statusu jsou tedy zásadní nejen 

vnitřní aspekty skupiny jako názorová soudržnost, jednotná vize cílů, nýbrž i vnější aspekty, a 

že zřejmě nutnou obětí je vzdát se některých zásad v duchu „něco za něco“ [c.d.; 31]. 

„Ortodoxní“ zastánci alternativní medicíny však tento přístup odmítají. Na místo 

důkazů využívaných vědeckou medicínou užívají akupunkturisté důkazy založené na tradici, 

důkazy založené na zkušenosti a důkazy založené na racionalitě. První důkaz se vztahuje 

k faktu, že akupunktura existuje již několik století a stále je využívána bez ohledu na existenci 

vědecké medicíny. Druhý důkaz se vztahuje k osobní zkušenosti s léčbou, viditelným 

výsledkům u pacientů, které jsou vnímány jako nezpochybnitelné. Třetí důkaz se váže k faktu, 

že v očích akupunkturistů má tato metoda svou logickou strukturu a je tedy racionální. Tyto 

tři principy, užívané namísto striktní vědeckosti, tak slouží akupunkturistům k legitimizaci 

svého přístupu. [Jackson, Scrambler 2007; 417-420] V případě homeopatie jde zejména o to, 

co je viděno a zakoušeno na základě vlastní zkušenosti. [Barry 2006; 2654] 

Způsob, jakým si alternativní medicína zajistí legitimitu, je jednoznačně vstup do 

prostředí nemocnice. [Mizrachi, Shuval, Gross 2005a] Nejde však o zrovnoprávnění obou 

systémů. Vytváření symbolických hranic v profesním poli se děje na základě procesu exkluze 

a marginalizace. Těmito mechanismy je vědecké medicíně umožněno přijmout alternativní 

medicínu do svého prostředí a tím ji i kontrolovat, ale zároveň se vyhnout otevřené 

konfrontaci a napětí. [c.d.; 20] Na základě vstupu alternativní medicíny do biomedicínského 

prostředí došlo k tomu, že vědecká medicína získala nad svým alternativním dvojčetem 

kontrolu a alternativní medicína získala pod záštitou vědecké medicíny profesní legitimitu. 

[c.d.; 24-25; 26-27]  

Redukce alternativního vědění na termíny biomedicíny je v očích těch, kteří připouští 

možnost propojení alternativní a konvenční medicíny, jedinou cestou. Alternativní medicínu 

je možné integrovat na základě důkazu pozitivního efektu léčby alternativní medicínou, avšak 

nutně prostřednictvím nevyvratitelných vědeckých metod. V souladu s tímto pohledem je 
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fakt, že nejvíce využívanou metodou v nemocnici se stala akupunktura, která je, na základě 

podobnosti s biomedicínou, pro lékaře nejvíce pochopitelná a tedy i uznatelná. [Mizrachi, 

Shuval, Gross 2005a; 30] 

I přes vstup do nemocnice však v očích lékařů vědecké medicíny, kteří se s 

alternativní medicínou setkávali, zůstávala možnost užití omezená na oblast „illness“ nikoliv 

„disease“. „Illness“ odkazuje k subjektivnímu vnímání nemoci, „disease“ pak k objektivnímu 

pohledu na nemoc. Toto dělení pak může být viděno jako analogické k dělení mezi vědeckou 

a alternativní medicínou. Přítomen je i pohled, že alternativní medicína, respektive její účinky 

jsou spojené spíše s vírou v ní než s racionální podstatou. [c.d.; 31] 

Od těchto „kognitivních“ hranic se pak odvíjí i hranice v oblasti „behaviorální“, tedy 

co dělají a kam mají přístup zástupci jednotlivých systémů. Vědění alternativní medicíny je 

pak dle autorů postaveno mimo systém vědění nemocnice. Tato absence v institucionální 

struktuře pak umožňuje vědecké medicíně udržovat alternativní medicínu mimo profesní pole, 

čímž si udržuje svou nadřazenost. Ta je patrná ve všech sférách interakce a zvláště na základě 

rituálů jako jsou vizity, přístup do určitých prostorů a absence prostoru vyhraněného pouze 

pro praktiky alternativní medicíny. Praktici alternativní medicíny na základě svého působení 

v nemocnici přistupují na některé vzorce jednání typické pro biomedicínu, čímž si jako 

podřízená skupina snaží zajistit svojí legitimitu. Napodobování je přítomno v případech 

rituálů jako vizita, potažmo přístup k pacientovi, dělba práce navzdory holistickému přístupu, 

oblékaní atd., což je možno vidět jako výsledek částečného procesu profesionalizace a 

prostředek, jakým zmenšit viditelné rozdíly mezi oběma systémy v prostředí nemocnice. Jde o 

paralelní světy, které se prolínají kontaktem na jednom místě a spoluprací jednotlivých osob, 

kdy na základě vytyčení hranic a jejich respektování je umožněno těmto systémům bez 

většího problému koexistovat. [c.d.; 29-39]   

Přímá spolupráce, která se však nutně pojí s redukcí vědění i praktik alternativní 

medicíny, se zdá být cestou, která vede ke smířlivějšímu postoji biomedicíny vůči medicíně 

alternativní. To se ukázalo na základě srovnání oficiálního a reálného postoje 

biomedicínského diskursu. Postoj obou diskursů se liší. [Mizrachi, Shuval, 2005b] 

S formálními proklamacemi souvisí veřejné mínění a zejména právo, s neformálními 

pak pracovní místo. Formální proklamace byly spojeny s nárůstem poptávky po péči AM, 
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neformální byly zjištěny díky spolupráci na pracovišti, kde se alternativní a konvenční 

medicína setkávají v praxi, viz. [Mizrachi, Shuval, Gross 2005a].  

Srovnání ukázalo, že zatímco ve formálních proklamacích byla alternativní medicína 

de facto zavrhována, v neformálních proklamacích na pracovišti byly přisuzovány alternativní 

medicíně úspěchy v pomoci pacientům od bolesti a dostávalo se jí v těchto oblastech uznání i 

od lékařů, kteří ji neprovozovali. Neoddiskutovatelná autorita vědy ve formálním diskurzu se 

objevovala samozřejmě i v neformálním diskurzu, zde se však na základě reálně existující 

spolupráce ujalo již zmíněné dělení na péči versus léčbu, které nikdo nezpochybňoval. 

V neformální oblasti je praktikům alternativní medicíny přiznána účinnost ve sféře péče, 

oblasti „illness“, léčba např. rakoviny zůstává stále doménou medicíny vědecké. Formální 

restrikce ve smyslu omezení výkonu, stanovení pravidel se v praxi projevovala spíše 

neformálně, neboť podřízenost biomedicíně byla evidentní a neoddiskutovatelná. 

Autoři ukázali, že zatímco v oficiálních proklamacích vědecká medicína označuje 

alternativní medicínu „satana“, v případě neoficiálních proklamací, na základě spolupráce a 

stanovených hranic ji přijímá bez otevřeného boje, dostává ji pod kontrolu, přičemž si 

zachovává svojí nadvládu. [Mizrachi, Shuval 2005b] Hranice jsou tak opět závislé na 

kontextu, ve kterém jsou budovány. 

7. Fenomén alternativní medicíny a výzkumná otázka 

 „Zatímco hranice mezi většinovými a alternativními směry v kultuře je dost 

průchodná (…), v medicíně toto donedávna neplatilo a alternativa byla v postatě tabu, 

vnímaná jako neslučitelná s akademickou medicínou.“ [Křížová 2011; 8] V souladu 

s postmoderním pohledem bývá kladena otázka, zda je možné označovat ještě něco jako 

alternativní. Já si však myslím, že koexistence a pluralita hodnot, které bývají zmiňovány, 

v české odborné společnosti na téma alternativní medicína jsou stále ještě silná slova. 

Problémem, který v souvislosti s tím bývá zmiňován, je ambivalentní charakter pojmu 

„alternativní“, protože ten zpravidla vede k představě protestu proti něčemu ustavenému, 

etablovanému. Po dlouhou dobu byl pojem alternativy v medicíně spojován s různými 

možnostmi léčby v rámci moderní vědecké medicíny. Nový význam pak dostává sousloví 

alternativní medicína. Zjednodušující ztotožnění alternativní medicíny s laickým, lidovým či 

přírodním léčitelstvím [Velký sociologický slovník 1996; 563; cit. dle Křížová 2011; 10] 
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vedlo k tomu, že alternativní medicína byla spojována s nekvalifikovanou a často rizikovou 

zdravotní péčí. Tento fakt znemožňuje fenomén alternativní medicíny nahlédnout bez 

předsudků. Myšlenka alternativní medicíny jako jiného způsobu dosažení cíle, nemusí nutně 

znamenat snahu úplného popření a nahrazení medicíny vědecké. [c.d.; 8-10].  

Na základě problematického vnímání pojmu alternativní medicína bývá používáno 

pojmu nekonvenční medicína. Toto označení charakterizuje „všechny léčebné a preventivní 

postupy, které se nezakládají na (přírodo) vědecké teorii, nevycházejí z ověřených 

teoretických konceptů moderní medicíny a nebyly dostatečně prověřeny v lékařském 

výzkumu.“ [c.d.; 13] Následně se pak v rámci nekonvenční medicíny rozlišuje mezi 

alternativním a komplementárním užitím. Alternativní tak odkazuje k nahrazení postupů 

konvenční medicíny, komplementární k souběžnému užívání obou postupů. Rovněž užívaným 

pojmem je „komplementární a alternativní medicína“ (KAM/ CAM), který je de facto 

synonymem pro „nekonvenční medicínu“. [tamtéž] Já ve své práci užívám označení 

alternativní či nekonvenční medicína. 

V souladu s definicí alternativní medicíny pak do této oblasti spadá řada metod, což ji 

činí značně heterogenní. Společnými znaky však jsou hledání souvislostí mezi životem a 

nemocí. Zdraví a nemoc jsou v pohledu alternativní medicíny více propojené. Zatímco 

vědecká medicína se více zaměřuje na nemoc, řešení patologického stavu, alternativní 

medicína se více zaměřuje na zdraví a jeho udržení. Celostní princip a subjektivní vnímání 

zdravotního stavu pacientem jsou pak hlavními východisky alternativní medicíny [Křížová 

2011; 15-18] 

Na základě tohoto teoretického východiska jsem si tedy zvolila otázku, jak mezi sebou 

konstruují hranice zastánci alternativní a vědecké medicíny. Jaké jsou repertoáry jednotlivých 

skupin, jaké jsou hranice a proč představitelé jednotlivých medicín hranice budují. 

8. Metodologie 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila, vzhledem k tématu a teoretickému východisku, 

kvalitativní metodu polostrukturovaného rozhovoru, která podle mého názoru nejlépe 

umožňuje zkoumat mnou vybraný jev. Polostrukturovaný rozhovor byl užit i ve většině 

výzkumů, ze kterých vycházím, např. [Polich, Dole a Kaptchuk 2010, Barrett a kol. 2003, 

Jackson, Scrambler 2007]. 
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Součástí výzkumu bylo jedenáct rozhovorů, které se odehrály, s výjimkou jednoho, 

který proběhl v kavárně, na pracovišti po vzájemné domluvě. Místem setkání tak byly 

v některých případech i domovy respondentů, neboť zejména nelékařští terapeuti provozují 

praxi doma. Vstřícnost, s jakou mě přijali, pro mě byla příjemnou zkušeností. Respondenty 

byli praktici alternativní medicíny bez lékařského vzdělání, praktici alternativní medicíny 

s lékařským vzděláním, tedy lékaři pracující s metodami alternativní medicíny a lékaři 

vědecké medicíny. První skupina byla zastoupena třemi respondenty, druhé dvě skupiny 

každá čtyřmi. Všechny respondentky ze skupiny bez lékařského vzdělání měly vzdělání 

z oblasti alternativní medicíny, které se věnovaly. Totéž platí i pro respondenty druhé 

skupiny. 

Respondenty, kteří pracovali s alternativní medicínou, jsem vybrala pomocí 

internetových stránek organizací jednotlivých směrů alternativní medicíny. Záměrně jsem 

v této své skupině chtěla mít zastoupené jak lékaře, tak nelékaře a na základě toho, jsem 

respondenty oslovovala. K oslovení jsem nejprve užila email, pokud oslovení odpověděli, tak 

následná domluva proběhla na základě telefonické dohody. Z řad alternativní medicíny jsem 

postupně oslovila 16 osob, z nichž postupně vznikla tato kategorie.  

Respondenty lékaře vědecké medicíny jsem rekrutovala na základě získaných 

kontaktů ze svého okolí, případně metodou sněhové koule. Nikoho z respondentů z této 

kategorie jsem předem neznala. Cílem bylo nalézt lékaře, kteří nepraktikují alternativní 

medicínu. S ohledem na to jsem oslovila lékaře, u kterých jsem na základě referencí 

nepředpokládala praxi v oblasti alternativní medicíny, nicméně jsem však jejich postoj vůči 

alternativní medicíně dopředu neznala. Pro tuto kategorii jsem oslovila 6 osob a se čtyřmi 

z nich následně provedla rozhovory. 

 Skupina praktiků alternativní medicíny bez lékařského vzdělání   

A Tradiční čínská medicína (tčm) 

F Homeopatie 

G Homeopatie 
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Skupina lékařů praktikujících alternativní medicínu 

B Homeopatie Provozování vlastní poradny a práce v nemocnici 

C Tčm Provozování vlastní praxe 

D Psychosomatická 

medicína, homeopatie 

Provozování vlastní poradny a práce v nemocnici 

H Tčm a homeopatie Provozování vlastní praxe 

 

Skupina lékařů praktikujících vědeckou medicínu 

E Kardiochirurg 

Ch Neuroložka 

I Neurolog 

J Psycholožka 

 

V rozhovorech jsem se všech respondentů ptala na jejich postoje k alternativní a 

vědecké medicíně, respektive co pro ně tyto systémy znamenají. Dále jsem se ptala na přístup 

k pacientovi, případnou odlišnost v jednotlivých přístupech, zkušenost s oběma systémy, 

pohled na požadavek vědeckosti, možnosti kombinace léčby alternativní medicínou a 

vědeckou medicínou, nákladnost léčby atd. Z počátku jsem se snažila klást otázky co 

nejobecněji, aby sami respondenti mohli hovořit o tom, co je pro ně relevantní, a na případně 

nezodpovězené aspekty jsem se doptávala. Rozhovory trvaly mezi půl hodinou až hodinou a 

půl, byly nahrávány a následně přepsány. Jednoznačně delší byly rozhovory s praktiky 

alternativní medicíny, kteří měli větší touhu o vztahu alternativní a vědecké medicíny hovořit. 

Na závěr bych se ještě vrátila k volbě metody výzkumu. Myslím, že metoda rozhovoru 

byla vhodným prostředkem pro zjištění subjektivních konstrukcí hranic. Samozřejmě si 

uvědomuji, že roli při rozhovoru má i výzkumník. Způsob, jakým se tazatel ptá, ovlivňuje to, 

jak respondent odpovídá. Z tohoto důvodu jsem se snažila zejména v počátku klást otázky co 

nejobecněji, abych respondenty nenaváděla a měli možnost vyjádřit, co je pro ně důležité. 
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Faktem je, že pokud o něčem hovořit chtěli, zpravidla se k tomu oklikou nebo přímo dostali 

bez ohledu na původní otázku. Během rozhovorů jsem se snažila být nestranná ve smyslu, 

abych v respondentech nebudila pocit, že straním jedné či druhé medicíně. Pokud respondenti 

byli spíše zdráhaví, pokoušela jsem se je konfrontovat s pohledem druhé strany, avšak ne za 

svojí osobu. Aby nedocházelo k dezinterpretacím, ptala jsem se jich, zda dobře rozumím 

tomu, jak to vidí, což pro ně bylo zároveň i zpětnou vazbou ve smyslu, že mě jejich pohled 

opravdu zajímá. Myslím, že jsem udělala, co nejvíce šlo pro to, aby respondenti měli pocit, že 

mohou svobodně vyjádřit svůj pohled a postoj, aniž by je někdo soudil a tím pádem i pro to, 

aby výpovědi byly, co nejvíce autentické a vystihovali pohledy respondentů.  

Analýza dat byla založena na metodě vycházející ze zakotvené teorie [Strauss, 

Corbinová 1999]. Prvním krokem bylo kódování dat, které jsem provedla ručně, přičemž 

jednotlivé kódy jsem si vypisovala zvláště. Následně jsem tyto jednotlivé kódy, které 

označovaly hranice, členila do významových skupin. Ty následně sloužily pro vytvoření 

kategorií hranic, na jejichž principu se respondenti vymezovali. Podobný postup popisuje 

např. Barrett a kol. [2003] Na tyto kategorie jsem následně volně aplikovala rámce hranic, jak 

s nimi pracuje Michele Lamont [Lamont 1994, Lamont, Molnár 2002]. 

9. Zjištění  

Na úvod bych řekla, že jednotlivé skupiny, které jsem zde předložila nelze brát jako 

oddělené jednotky, nýbrž spíše jako jednotlivé osoby mající své postavení na kontinuu. 

Lékařské vzdělání zde podle mého názoru nefunguje úplně jako určující třídící faktor a to ani 

v případě respondentů, kteří byli lékaři a zároveň byli praktiky alternativní medicíny. Na 

základě rozhovorů je třeba konstatovat, že hranice mezi alternativní a vědeckou medicínou 

jsou v pohledu respondentů do značné míry proměnlivé. Tím mám na mysli, že ačkoliv 

existuje „oficiální“ definice alternativní medicíny a vědecké medicíny, která by tedy měla 

jasně stanovit hranice, v pohledu jednotlivých respondentů nabírá tento předěl různých podob. 

Obě kategorie, jak kategorie vědecké medicíny tak alternativní, jsou kategoriemi v Jenkinsově 

slova smyslu, určeny vnější kategorizací. 

Jednoznačně více heterogenní je kategorie praktiků alternativní medicíny, nicméně 

jednoznačná shoda nepanuje ani u lékařů vědecké medicíny. Pro mého respondenta 

kardiochirurga E, který dost ostře zpochybňoval možnou účinnost metod alternativní 
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medicíny, například není akupunktura metodou, jež by měla být řazena do alternativní 

medicíny. Podobné názory najdeme i u Křížové [2011; 79]. Tento svůj postoj legitimizuje 

tvrzením, že její fungování se dá racionálně vysvětlit, pozorovat a že není nezávislé na nějaké 

víře v její účinnost. Právě víra bývá v souvislosti s alternativní medicínu často zmiňovaná. 

[např. Mizrachi, Shuval, Gross 2005a]. Arbitrárnost hranic deklarovala i psychiatrička J. U ní 

byl tento postoj dán tím, že sama ve své klinické praxi užívá psychoterapii, jejíž účinek je, jak 

sama uvedla, těžko měřitelný, neboť se zakládá na subjektivním vnímání pacienta, čímž 

nesplňuje jasná vědecká kritéria. Paradoxním faktem ale je, že psychoterapie je v očích lékařů 

naprosto legitimní způsob terapie a jako metoda není zpochybňována. Lékaři připouští, že 

psychika má na průběh nemoci obrovský vliv, na druhou stranu ale v případě jejího efektu u 

léčby alternativními metodami ji chápou jako nedostatečnou. Navzdory snaze nedělat apriorní 

hranice mezi respondenty a oběma směry zřejmě v popisu k jisté redukci nezbytně dojde, 

neboť i sami respondenti, navzdory deklaraci své otevřenosti, často sklouzli ke kategorizaci 

alternativní medicína versus vědecká medicína, která otevřenost trochu popírala. 

Kromě vnějších hranic, orientovaných na druhou „skupinu“, se v případě alternativní 

medicíny objevily i vnitřní hranice. U vědecké medicíny lze konstatovat vnitřní hranice pouze 

částečně, neboť jsou orientovány pouze na lékaře, kteří se přiklonili k metodám alternativní 

medicíny. Tím pádem je pro mě sporné, zda lze vztah lékařů vědecké medicíny vůči lékařům 

praktikujícím alternativní medicínu, považovat ještě za vnitřní. Já si myslím, že v mém 

kontextu nikoliv, tím pádem tyto hranice uvádím v rámci vnějších. 

Nyní tedy uvedu kategorie, které slouží zastáncům jednotlivých systémů, alternativní a 

vědecké medicíny jako rámce pro konstrukci hranic. Tyto oblasti však nelze chápat odděleně, 

neboť spolu úzce souvisí a jsou provázané. 

9.1. Hranice ze strany vědecké medicíny 

V případě zastánců vědecké medicíny je to, jak se dalo očekávat, vědeckost metod, 

„filosofie“ ve smyslu metod alternativních přístupů spojená se subjektivitou, placení za služby 

alternativní medicíny a těžení z nedostatků vědecké medicíny. Tyto aspekty je však třeba 

prozkoumat blíže, respektive podívat se na ně tak, jak jim rozumějí, nebo v duchu 

interakcionismu jaký význam jim přisuzují, ti, kteří je používají.  
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9.1.1. Vědeckost 

Vědeckost totiž můžeme chápat jako „teoretický“ aspekt, neoddiskutovatelné 

kritérium pro léčbu lege artis, na kterém tento přístup „stojí a padá“. Takto ji například 

vnímám já, jak byla používána v českém kontextu, v bojích proti hrazení léčby metodami 

alternativní medicíny, zejména homeopatie, z veřejného zdravotního pojištění. Pro 

konkrétního lékaře však může nabývat v určitou chvíli podob daleko reálnějšího, praktického 

charakteru. Tím mám na mysli působící morální dilema, zda je možné metodu využít, když si 

lékař není jistý její účinností. Z vědeckosti, která je tak v některých proklamacích, zvláště 

veřejných, de facto vyprázdněným pojmem, zaštiťujícím určité zájmy, se může v konkrétní 

situaci stát něco významově plného spojeného s praxí. Příkladem může být pohled 

psychiatričky J na výtku ze strany alternativní medicíny na časté předepisování antidepresiv a 

jejich škodlivosti, respektive nežádoucích účinků. 

„Takže někdy příde člověk na začátku nějakýho propadu, fajn použiju psychoterapii, 

podpůrný prostředky, můžu zkusit i homeopatii, jestli existuje preparát, kterej ten serotonin 

objektivně zvedne- možná ano, nejsou na to žádný studie, takže já po něm nesahnu- nemám to 

vošahaný, ale ve chvíli, kdy člověk spáchá sebevraždu, tak nevim, jestli bych zkusila něco, co 

nemá nějakej- (...)“ 

Podobný pohled byl přítomný i ve výpovědi neurologa I, který v souvislosti s kritikou 

absence nezpochybnitelných výsledků studií u homeopatie a tedy obavy použít něco, co není 

dokonale prověřené, vysvětloval, že stejně kritický pohled či obavu má i v případě ne zcela 

prověřených přípravků v konvenční medicíně. 

 „Sú fakt náhrady (za varfarin, konvenční lék na ředění krve pozn. L.D.), ale je to 

nové  a to nedáváme, protože nevím- je tam jenom pár studií zatím, nedávám to, čekám, keď 

to vyleze, keď se to dostane více do povědomí, protože bojim se, já se fakt bojím dávat, 

protože ty vzorky nejsou tak velké, aby som to dával, tak dáváme léky trošku více 

vyzkoušené(…)“ 

V některých případech je však konstatována vědeckost jako kritérium bez potřeby 

obhajoby a vysvětlení, co pro daného lékaře znamená. Kritérium vědeckosti je nejsilnější a 

nejracionálnější kategorií, kterou vědecká medicína užívá jako prostředek pro vytyčení hranic. 
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Na základě vědeckosti, respektive jejích kritérií, totiž mohou být zpochybněny studie i účinky 

alternativní medicíny.   

9.1.2. Účinnost alternativní medicíny a „principiální“ nemožnost fungování 

Debaty na téma účinnosti však lékaři příliš vést nechtějí a možnost účinnosti na 

základě léčby např. homeopatiky, do značné míry popírají.  

E: „Já vim, taky se říká, že, že homeopatika uzdravily les, to sem taky slyšel, jako že 

byl nemocnej les a přišli a nalili do studánky prostě homeopatikum a les se uzdravil.“ 

 Jakoukoliv účinnost při léčbě homeopatií přikládají, buď psychickému aspektu léčby, 

nějaké jiné intervenující záležitosti či samouzdravení.  

CH: „No tak asi bych vo tom (o účinnosti léčby alternativní medicínou na základě 

zkušenosti pozn. L.D) pochybovala dál, protože zlepšení může nastat i bez jakýkoli léčby, to 

samozřejmě není vyloučený no, tak pokud se pacient cítí subjektivně líp, tak asi to splnila 

nějakej svůj psychologickej efekt veškerá alternativní léčba (…)“  

Uznání alternativní medicíny pacienty, na kterém si alternativní medicína zakládá, 

snižují lékaři „zpochybňováním“ kompetence pacientů účinnost posoudit. 

Tyto postoje souvisí právě s východisky, respektive paradigmatem vědecké medicíny, 

která je orientovaná dosti materiálně. Tohoto faktu jsou si lékaři vědomi, přesto však nejsou 

schopni tento internalizovaný pohled překonat. 

I: „(…) principiálně to nemá jak fungovat ani ten lék. Prostě, jak může něco nějaká 

látka, kterou zředíme milionkrát fungovať, jak to může fungovat?“          

Častým argumentem pro účinnost respektive neúčinnost homeopatie je, že kdyby 

fungovala, tak by se k ní přistupovalo jinak. 

Podle mého názoru však nejde o odmítání alternativní medicíny na základě 

mocenských zájmů. Tento pohled podle mě ilustruje stanovisko lékaře E. 

„Ne podivejte se, tady de vo to, že jako já v zásadě- vlastně by to bylo fantastický, že 

jo kdyby homeopatika fungovaly, to by bylo fantastický, problém je v tom, že to neni pravda. 

(…) kdyby to byla tak účinná medicína, tak kde sou ty lidi tak jak to, že sou miliardy nebo 
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miliony nemocnejch HIV prostě v Africe rozumíte mi. Jak to že je to tak zázračný, když to teda 

funguje jakoby jen u někoho. /ticho/ Ne jako to sou- to je můj názor.“ 

Účinnost přisuzovaná alternativní medicíně tak v očích vědeckých lékařů pramenní, 

kromě samouzdravení, buďto z psychického působení terapeuta nebo placebo efektu. Zásadní 

problém je, že ačkoliv jsou si lékaři vědecké medicíny vědomi vlivu psychiky, nejsou schopni 

ji sami při léčbě využívat. Zahrnutí psychiky do léčby pro ně znamená poslat pacienta 

k psychoterapeutovi, nikoliv přímo působit na psychiku v rámci řešení konkrétního 

zdravotního problému. Dualita těla a duše tak zůstává navzdory proklamacím zachována. 

S kritériem vědeckosti značně souvisí i zásada „univerzality“ léčby, potažmo 

deduktivního přístupu [Barrett 2003; 940] které jsou pro konvenční medicínu typické. Postup 

vědecké medicíny je takový, že na základě symptomů, které se u pacienta objeví, jasně 

stanoví diagnózu. Pacienti, kteří mají stejné příznaky, mají zpravidla diagnostikovanou 

stejnou nemoc a jsou léčeni podle stejných terapií. Toto kritérium, tedy identifikaci na základě 

evidentního, je pro lékaře gros jejich přístupu. Hledisko alternativní medicíny, která vychází 

z odlišných principů a na příčiny nahlíží jinak, je pro lékaře vědecké medicíny nepřijatelné. 

E: „No ale vždycky jakoby, vždycky je důležitý, jít od toho jednoduššího, od toho 

nejpravděpodobnějšího, než najednou prostě si říct aha bolí mě prostě v pravym podbřišku, 

tak chirurg řekne a tak to jako pozor, to by mohl bejt zánět slepýho střeva a jako pokud 

nějakej léčitel příde a řekne aha tak to budeš mít problém s matkou asi, nebo že vy ste si 

v mládí, že vy ste si v mládí zlomil levý rameno tak to je, takovej člověk je prostě úplně 

mimo.“ 

I: (…) oni říkají, že to všecko vychází z nějakého špatného ducha, alebo něco takového 

idě to do takových extrémů, že v minulém životě udělal tohle, tak teďka si musí vytrpět mrtvici 

a podobně. To už sou extrémy jako (...)“ 

Praktici alternativní medicíny tak v pohledu lékařů vědeckého směru hledají 

problémy, které tam nejsou. V očích některých lékařů je toto motivováno ziskem, neboť čím 

složitěji a déle bude daný problém řešen, tím vyšší zisk z toho praktik alternativní medicíny 

má. Tím se dostávám k otázce financí. 
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9.1.3. Placení za léčbu 

V případě hranic reflektujících hrazení léčby, respektive placení pacientů za služby 

alternativní medicíny, podle mě nejde o samotný fakt placení, peněz za nějaký nadstandard, 

nýbrž o morální aspekt. V očích lékařů, s kterými jsem mluvila, je problematické to, že 

poskytovatelé alternativní medicíny těží ze zoufalosti pacientů, kteří jejich služby 

vyhledávají. 

E: „když vám slíbí nějakej léčitel, že to (vyléčení pozn. L.D.) udělá za tři čtyři sezení a 

řekne si za ně „jenom“ 5 tisíc za každý, tak je ráda dáte ty peníze, protože nevíte kudy kam a 

to mně vadí. Ale nevadí mi, že někdo praktikuje alternativní metody, pokud toho člověka 

přitom nezabije nebo ho nepoškodí to (…). Můžou to lidi praktikovat proč ne, ale je 

donebevolající, že sou lidi ochotný za to jako zaplatit. To je jako- to je přehnaný, to sou prostě 

přehnaný sumy a sou naprosto neadekvátní a je to v podstatě zlodějna /nesroz. zřejmě: abych 

to nazval pravým jménem pozn. L.D./“   

Dle jejich pohledu samotní poskytovatelé jsou si, nebo si musí být vědomi toho, že 

těm pacientům nemohou pomoci. V kontextu toho je pro ně pak přijetí peněz od pacienta 

neetické.  

I: „nevzal by sem od člověka pětikilo za to, že mu dám destilovanou vodu, když vim, že 

to je destilovaná voda, když mu můžu píchnout destilovanou vodu injekčně a to má ještě větší 

efekt a když mu to pomůže, to můžem udělat tady, nefunguje to na každého, to funguje na ty 

chronici, kteří říkaju ´nikde mi nikdo nepomohl, ako mi absolutně nikde nepomohli, chodim už 

po doktorech léta´ (…)“ 

Neurolog I v souvislosti s tím zmiňoval, že v případě, že by léčba metodami 

alternativní medicíny byla účinná, pak by sami lékaři lobbovali za spolupráci a zejména za 

úhradu pojišťovnou, neboť by to ve výsledku přineslo úspory.  

9.1.4. Využívání nedostatků vědecké medicíny 

Lékařům na praxi alternativní medicíny vadí, že se snaží nalákat pacienty nespokojené 

s vědeckou medicínou, k čemuž využívá její nedostatky. 

 „Ty lidi si připadaj vochuzený jako, že se jim ten doktor nevěnuje, zatímco ty léčitelé 

to moc dobře vědi co- taky byli pacienti nebo sou pacienti u tradičního lékaře no a tyhle ti 
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doktoři- teda ty léčitelé sou pak schopný v podstatě těm lidem poskytnout to, co ty lidi 

postrádaj. To znamená že- /nesroz/že všichni léčitelé si dlouho s těma lidma povídaj dlouho- 

je to pokec z velký části, takže oni sou většinou šikovní psychologové amatéři většinou, velice 

zruční manipulátoři.“  

Lékaři jsou si zpravidla vědomi toho, kde je problém, kvůli čemu jsou pacienti 

nespokojení. Na druhou stranu odmítají uznat legitimitu přístupu, který postupuje jinak. Fakt, 

že praktici alternativní medicíny mají na pacienty více času, neberou jako devízu tohoto 

přístupu, nýbrž jako ne zcela legitimní prostředek. 

E: „(…) těm pacientům připadá jakoby zcela oprávněně, že na ně nemáme čas, že si 

na ně neuděláme /nesroz./, nejsme trpěliví /nesroz/ do jisté míry tím pádem arogantní, protože 

je odbydem stylem, kdy prostě- nebo já to teda dneska snažim se nedělat, ale vim, že sou 

takový kolegové, který řeknou jako- nebo jim naznačej, že podstatě jako- hele tomu 

nerozumíte, nechte se vodvoperovat a uvidíte, že to bude dobrý a tak dál (…)“ 

Svůj přístup a postupy vědecké medicíny, respektive výtky ohledně předepisování 

léků a absence celostního přístupu, lékaři ospravedlňují tím, že dělají, co mohou, že pacienti 

nejsou zpravidla ochotni nějak měnit svůj životní styl a že raději budou brát léky, než aby to 

řešili jinou cestou než farmakoterapií. Pacienti, kteří inklinují k léčbě alternativní medicínou, 

jsou v očích lékařů specifickou kategorií, která se poddala zejména nespokojenosti 

s medicínou konvenční. Fakt, že pacienty k alternativní medicíně přivede něco jiného než 

nespokojenost, například prevence nebo snaha se vyhnout farmaceutickým preparátům, lékaři 

neberou příliš v potaz. 

9.1.5. Hranice ve vztahu k lékařům praktikujícím alternativní medicínu 

Lékaři, kteří pracují pouze s vědeckou medicínou, vnímají lékaře alternativní medicíny 

trochu jako zběhlé ze správné cesty, neboť mají pocit, že „normální“, dobrý lékař nemůže 

něčemu takovému propadnout.  

Ch: „Ale berte v úvahu kolik alternativců kolik z nich sou lékaři a pokud sou, tak co je 

to za typ lékařů- pracovali v nemocnicích, pracujou v nemocnicích, nejsou to jenom takový 

odpadlíci z řad lékařů? Pracujou někde třeba v laboratoři nebo prostě někde, kde ani 

pořádně s člověkem nemocnym nedojdou do styku (…).“ 
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Objevily se i negativní zkušenosti se spoluprácí s lékaři využívajícími vedle konvenční 

i alternativní medicínu. U těchto lékařů byla zpochybňována kompetence léčit. 

9.2. Hranice ze strany alternativní medicíny 

U skupiny zastánců alternativní medicíny byly nejzjevnější hranice v oblasti postupů a 

praxe vědecké medicíny, zejména v aspektech přístupu k pacientovi, přílišné specializace, 

škodlivosti léčby farmakologickými preparáty, striktní vědeckost, universality a lobby 

farmaceutického průmyslu. 

9.2.1. Limity vědecké medicíny – potlačování nemocí 

Všichni zastánci alternativní medicíny uznali přínos a nezastupitelnost vědecké 

medicíny v oblasti akutních případů, tam, kde jde o život, tedy zejména v chirurgii a v oblasti 

diagnostiky jako prostředku pro vyloučení problémů přímo ohrožujících život. Stejně tak ale 

všichni z oblasti alternativní medicíny, a to i s lékařským vzděláním, vyčítali konvenční 

medicíně její přístup k léčbě chronických nemocí, zejména v oblasti interní medicíny. 

Chronické nemoci v jejich očích konvenční medicína neléčí, nýbrž pouze potlačuje. Lékařka-

homeopatka B popsala problém tak, že konvenční medicína nemá v oblasti léčby (cure) co 

nabídnout. 

 „Má (konvenční medicína – pozn. L.D.) úžasný možnosti diagnostický, ale ta léčba už 

jako- tam prostě už není co dát z těch konvenčních prostředků. Takže se uchyluje obvykle 

k potlačení nemoci, ale zároveň k potlačení i reakce toho pacienta, což se z toho nakonec 

vyústí další problémy pro toho nemocnýho, není to uzdravení. Už to prostě není ta medicína, 

která uzdraví“. 

 Lékařka D svůj pohled popsala takto: „Celá interní medicína je v podstatě do jisté 

míry pouze maskováním nebo zmírňováním symptomů nevyléčitelných chorob.“  

Homeopatce F, dle jejích slov, vadí, že vědecká medicína, respektive lékaři vědecké 

medicíny rezignovali na to, že některé nemoci vyléčit lze.  

„Všimla ste si toho, že na většinu chronických nemocí medicína řiká to nejde, ona vám 

předepíše prášek, kterej vám srazí ty symptomy, ale v podstatě ste doživotnim konzumentem 

toho prášku, protože vyléčit to ´nejde´.“  
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Tyto limity v očích lékařů a terapeutů alternativní medicíny jsou důvodem pro to, proč 

se alternativní medicíně věnují, neboť mají pocit, že jejich přístup posouvá limity dále. Na 

základě tohoto pohledu „nechápou“, proč proti nim konvenční medicína bojuje, když mají 

stejný cíl a alternativní medicína se mu v jejich očích přibližuje více. 

9.2.2. Přístup k pacientovi 

Přístup k pacientovi je jednou z nejčastějších kritik na stranu vědecké medicíny. Jak je 

patrné z pohledu lékařů vědecké medicíny, oni jsou si tohoto problému často vědomi. Jde 

zejména o problém neosobního přístupu k pacientovi, ochotu informovat ho a somatizaci 

všech zdravotních problémů. Pohled praktiků alternativní medicíny na přístup vědecké 

medicíny vůči pacientovi vystihuje tento výrok homeopatky F: „Čtvrtá postel vlevo- jo to je 

ten žlučník, ale nikdo neví, jestli ste vdaná, rozvedená, máte děti, jaký máte starosti, jaký máte 

povolání, co vás tíží.“ Praktici alternativní medicíny poukazují na to, že moderní vědecká 

medicína není schopná pracovat i s psychikou pacienta.  

C: „(…) není jenom tělo ale i duše, která se nedá mikroskopicky zkoumat a která se 

bere tak trošku stále mimo jo. Běž k faráři nebo k psychiatrovi, když neumíme vysvětlit tvé 

potíže- tak mě osobně to nahání trošku hrůzu“ 

Jednou z rovin spojených s přístupem k pacientovi je rovina času, tedy nedostatek času 

lékařů na to, aby se pacientům více věnovali. Tento problém připouští obě strany. Vědecká 

medicína, respektive lékaři tímto argumentem legitimizují svou stávající praxi a postupy. Obě 

strany tento problém vnímají jako systémový. Zastánci alternativní medicíny jsou si vědomi 

faktu, že nedostatek času lékařů konvenční medicíny není vinou na jejich straně. Na druhou 

stranu jim vadí, že vědecká medicína není ochotná akceptovat systém, alternativní medicínu, 

který to dělá jinak, neboť k tomu má možnost. 

A: „Na pacienta je taky relativně krátká doba, že jo. Konvenční medicína samozřejmě 

bude mít plnou ordinaci lidí a častokrát neplánovaně přicházejí, (…) a tam to prostě jde jak 

na běžícím pásu,(…) když to já, když si je budu plánovat ty lidi, tak můžou přicházet a maj 

tedy u mě čistou hodinu, čistou hodinu času, kdy se věnuju jenom jim a to je setsakramentsky 

znát. A to se promítá i v té psychice.“ 

Terčem kritiky ze strany praktiků alternativní medicíny je přístup lékařů vědecké 

medicíny k pacientům v otázce zodpovědnosti, respektive nějaké sebereflexe. Podle zastánců 
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alternativní medicíny je tento přístup chybný, neboť pacienta nemotivuje, aby se sám staral o 

svůj zdravotní stav, nýbrž pouze pasivně přijímal, co mu lékař sdělí.  

G: „ta klasická medicína těm lidem vlastně- ta je takle veme za ruku a řekne a řekne 

tak a teď pudem takle- budete brát tyhlety léky, budete dělat tohle a budete tady do osmdesáti 

třeba jo. Že jim vlastně dá jistej pocit bezpečí v tom, že to je vozkoušený ta silnice je takhle 

široká, takže se tam vejdou, i když se budou takle potácet ze strany na stranu tak že tam prostě 

pudou, protože takle tam šly davy a tak voni taky určitě projdou“ 

C: „když jim pan doktor řekne, máte chronickou revmatoidní artritidu s nálezem halea 

genu no a tady máte ten a ten lék, kdyby se vám po něm zvedal, zvedal žaludek no tak to je 

částečný nebo ten lék změníme, ještě vás pošlem na rentgen, to se potvrdilo na shledanou. Tak 

co ten člověk si vodnese- nic. Nebo nějakou informaci, kterou mu dal a kterou on bude 

pasivně používat, to znamená, bude pěkně brát prášky a já nevim chodit na rehabilitace a 

takle. To je v pořádku, ale jak to přispěje k jeho sebepoznání jo takže, spousta lidí prostě 

veme ráno 5 prášku večer 4 a tim to pro ně hasne.“ 

Lékaři či terapeuti alternativní medicíny prosazují, aby pacienti vzali péči o své zdraví 

do vlastních rukou. V zahraniční literatuře toto téma nalezneme pod označením 

„empowerment“, což by se dalo přeložit jako „zplnomocnění“, tedy participaci pacienta na 

léčbě, možnost rozhodovat apod. V očích zastánců alternativní medicíny je možnost podílení 

se pacienta na léčbě v případě biomedicíny téměř nulová. Cílem je, aby pacient sám došel 

k poznání, co je pro něj dobré a co nikoliv, lékař či terapeut má pacientovi pouze pomoci toto 

nalézt. Lékaři vědecké medicíny podle zastánců alternativní medicíny přebírají za pacienty 

zodpovědnost. Tím jim však v jejich pohledu, trochu paradoxně, spíše ubližují. 

9.2.3. Přílišná specializace a absence celostního přístupu 

S hranicemi ohledně přístupu k pacientovi do značné míry souvisejí i hranice stavěné 

na základě kritiky přílišné specializace vědecké medicíny. Ta podle zastánců alternativní 

medicíny dospěla do takového bodu, že již absolutně nemůže vidět člověka v celé jeho 

jednotě, což v jejich očích znemožňuje člověka vyléčit. 

F: „Když sem lékaři říkala: mám problém s průduškami, protože mám- to byl plicař 

(…), tak sem mu říkala, víte, já mám asi možná načatý trošku průdušky, protože mám většinu 

času ucpanej nos, dejchám pusou, čili vdejchám všechny ty nečistoty a tak jako dostává se mi 
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to do plic, proto je mám trošku možná zanešený, potřebovala bych to vyčistit, ale příčina je 

v nose. (…) von na mě tak chvilku koukal a řikal no jo, ale to je ORL. Jemu ta souvislost 

uniká, jeho to prostě nezajímá, von by mě poslal na nosní- který zase nazajímaj moje plíce, 

takže můžou mi tyto lidé pomoct vod chronický choroby? Když ten řetězec je jim naprosto 

ukradenej /hodně rozhořčeně- pozn. L.D./“ 

A: „Specialista, třeba jako sme zmínily toho očaře, bude sledovat jenom oční 

problémy, ale nikdy to podle tradiční čínský medicíny nebude dávat do souvislosti třeba 

s játrama.(…) Takže když přijde pacient a řekne, že má trvalé slzení, pálení, pocit písku 

v očích, tak to nemusí znamenat, že má problém s očima jako takovej“. 

Tento problém v jejich očích souvisí kromě „lokálnosti“ v oblasti tělesného i se 

zmíněnou dualitou tělesného a psychického. Vědecká medicína se v očích praktiků 

alternativní medicíny v duchu svého materialismu zabývá pouze jednotlivostmi, které se 

projevují na těle, ale neřeší příčinu. Pro terapeuty či lékaře alternativní medicíny je pacient 

osobou, která má svůj osobní příběh, jenž může mít vliv na věci s psychikou zdánlivě 

nesouvisející.   

9.2.4. Finance 

Hranice na základě financí mají více aspektů. V očích zastánců alternativní medicíny 

je vnímáno jako nespravedlivé, že léčba tímto přístupem nemůže být hrazena ze zdravotního 

pojištění. 

C: „Vám ten stát uhradí nějaké, nějaké pojištění jenom, když ste tím, či oním jo, to 

znamená, když věříte tomu či onomu, to znamená to, co on řekne, že je takzvaně vědecké jo, 

ale jakmile jakmile vás nějaké vnitřní přesvědčení nebo i zkušenost dokonce dostane jinam, 

tak buď na to máte, nebo nemáte, není to trošku diskriminující?“ 

Na základě tohoto pohledu pak fakt, že jejich léčba je placená pacienty, nevnímají 

jako něco diskreditujícího, nýbrž pouze jako důsledek strukturálních podmínek. Kdyby stát 

nebo pojišťovny přistoupily na to, aby byla léčba alternativní medicínou hrazena ze 

zdravotního pojištění, tohoto přímého placení by nemuselo být. Výši cen pak legitimizují 

například tím, že celoživotní vzdělávání a literatura jsou nákladné a že například 

homeopatická léčba je pro terapeuta časově náročná.  
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V souvislosti s financemi zdůrazňují lékaři a terapeuti alternativní medicíny i to, že 

léčba konvenčním přístupem je ve srovnání s léčbou alternativní medicíny mnohem 

nákladnější a navíc, že konvenční medicína je ve vleku farmaceutických firem. 

B: „(…) ty (farmaceutické firmy – pozn. L.D.) by asi na tom byly hodně špatně, kdyby 

ta homeopatie přišla obecně do používání. Jako ty příšerný vočkování, který se dneska dělaj, 

a který normálně ničej imunitu plošně celý populaci, tak ty nesou šílený prachy, tak ty holt by 

nebyly. (…) Jako věřim, že řada z lékařů je jako přesvědčená nějakym působenim těch 

farmaceutů, že teda toto je cesta pravá. A ta homeopatie, která vlastně skoro nic nestojí a 

nezatěžuje nijak životní prostředí tak, že není na nic.“  

9.2.5. Lobby farmaceutických firem 

Lobby farmaceutického průmyslu slouží zastáncům alternativní medicíny jednak 

k vysvětlení odmítání medicínou konvenční, zároveň však i jako princip vymezení se a 

distancování od spolupráce s farmaceutickým průmyslem. V případě vysvětlení vlivu 

farmaceutických firem na odmítání alternativní medicíny lze podle mě rozlišit dvě úrovně této 

problematiky, které jsou však samozřejmě provázané. Jednak jde o „makro“ aspekt lobby, 

spojený s mocí, který se vztahuje k odmítání metod alternativní medicíny obecně ve veřejném 

diskursu a snahám dostat alternativní medicínu do sféry ilegality. Na druhou stranu je zde i 

„mikro“ aspekt a to působení této lobby na jednotlivé lékaře, kteří skrze jeho působení 

internalizují myšlenku neúčinnosti metod alternativní medicíny. Tento aspekt je přítomen 

v předchozí citaci. V případě principu hranic je distance od farmaceutického průmyslu 

morálním aspektem, kde zastánci alternativní medicíny vidí sami sebe jako „nezaprodané“.  

A: „Trvalý léky určitě bude byznys.  (…) I pro gynekologa, jestliže bude mít sto 

pacientek, který budou každej měsíc si chodit pro hormonální antikoncepci a on bude 

preferovat jednu značku. To je velkej otazník, do toho bych nerada kopala (…)“ 

D: „farmako průmysl využívá medicínu jako svůj marketingovej nástroj, to znamená, 

investuje do vzdělávání lékařů do školení lékařů do formování lékařů, takže se v podstatě 

z mýho pohledu třeba medicína stala trošku odbytiště pro farmaceutické preparáty ani 

nebudu řikat léky, protože velká část těch nejúspěšnějších farmaceutik nejsou ani léky, to sou 

nějaké medi- nějaké preparáty.“ 
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9.2.6. Vědeckost versus praktičnost 

Zastánci alternativní medicíny jsou si vědomi apelu konvenční medicíny na vědeckost 

postupů. V této oblasti se však zastánci alternativní medicíny dělí na ty, kteří považují metody 

alternativního směru za vědecky potvrzené a na ty, pro které vědecké kritérium není zásadní. 

Aspekt vědeckosti tak do jisté míry štěpí kategorii lékařů a praktiků alternativní medicíny. 

Rozhodně však nelze konstatovat, že vědeckost je kritériem všech lékařů nekonvenční 

medicíny a že by tedy dělila kategorii na lékaře a nelékařské terapeuty. Hledisko vědeckosti u 

zastánců alternativní medicíny však nelze srovnávat s apelem na vědeckost u biomedicíny. 

Vědeckost 

Představitelkou první skupiny, která si na vědeckosti přístupu zakládá, může být 

lékařka-homeopatka B, která popírá, že by homeopatie nebyla vědecky ověřená. 

B: „Existuje řada docela široce založenejch, studií ( o homeopatii pozn. L.D.), kde sou 

vzatý určitý fakta stejně jako při pokusech v tý klasický medicíně taky, jasně je to empirie 

podá se lék a pak se hodnotí, jak teda na to reaguje, ať už in vitro nebo in vivo to je celkem 

jedno, ale takle postupuje každá medicína, protože vono to jinak moc nejde no.“ 

Vědecky potvrzená účinnost však není samoúčelným argumentem, nýbrž je v jejich 

očích prostředkem zejména pro legitimizaci a uznání. V souvislosti s kladením důrazu na 

vědeckost je zjevná i snaha marginalizovat nevědecké aspekty, filosofii metody, s níž jsou 

spojeny „spirituální“ pojmy typu „dynamis“, energie, která se využívá pro vysvětlení 

fungování homeopatie. Na otázku, zda s těmito pojmy lékařka B pracuje, mi odpověděla: 

„ No to už sou ty teorie, který vysvětlujou vlastně účinek těch léků, ale ty pro to léčení 

nejsou vůbec podstatný. Ne tahleta terminologie je mi dost cizí (…) Ano tam se něco takovýho 

se tam používá (…). Ne to ani nepotřebuju ne. Jako ano jasně  příde pacient a říká, já nemam 

vůbec žádnou energii, já bych spal vod rána do večera. Jo tak takle v tom smyslu ano, ale 

v tomhletom, to ne to nedělám.“  

Fungování metod alternativní medicíny vysvětlují její zastánci jako zatím neznámý 

proces, který má však své výsledky, které jsou nezpochybnitelné.  

B: „Taky mi s tim (otázkou funkčnosti – pozn. L.D.) přišli někteří pacienti a řikali, 

heleďte, tak jako když tam nic není, tak jako co to, já tomu nevěřim, na mě to nemůže 
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fungovat. Řikám ne, to je úplně jedno jestli na to věříte nebo nevěříte, vono to funguje 

objektivně bez vašeho nějakýho přičinění.“ 

Zároveň argumenty ohledně výsledků na základě placebo efektu jsou kontrovány 

důkazy o účinku na zvířatech či pediatrii.  

D: „(…) vím, že to skvěle funguje ve veterinární medicíně, kde odpadá princip 

placebo, funguje to skvěle v pediatrii, kde taky nefunguje moc placebo a vidim to i u svejch 

pacientek, že to funguje zejména na ty gynekologický diagnózy“. 

Praktičnost 

Zástupcem druhého proudu, který na vědeckosti, coby podmínce pro praxi, nelpí a 

opírá se spíše o praktičnost, je například lékař C. Ten si klade otázky, k čemu jsou nové 

vědecké objevy pacientovi, když v oblasti konzervativní medicíny pokroky přímo v pomoci 

pacientovi příliš nejsou. Nové vědecké poznatky jsou pak pro něj do jisté míry samoúčelné. 

C: „(…) já vlastně v tom dopadu na toho člověka vidím možná ten lepší přístup v té 

čínské medicíně. Byť není tak super vědecká, byť některé ty účinky nejsou relevantně 

vysvětleny, jak se říká, tak pořád pro mě je ten člověk, ten jeho osobní příběh a ne ta 

noblesnost toho vědeckého zkoumání.“ 

Vědeckost v očích této kategorie není popírána a priori, bezúčelně, nýbrž na základě 

přesvědčení, že v přístupu vědecké medicíny je upřednostňována vědeckost na úkor 

praktičnosti, ve smyslu většího přínosu pro pacienta. Reprezentanti alternativní medicíny si 

tak kladou otázku, k čemu tyto nové poznatky jsou. To souvisí i s faktem, že alternativní 

medicína léčí člověka „bez ohledu“ na nemoc, zatímco vědecká medicína v očích zástupců 

alternativní medicíny léčí nemoc „bez ohledu“ na pacienta. Na základě toho tak alternativní 

medicína nepotřebuje detailní znalosti o nemoci, ale naopak potřebuje detailní informace o 

pacientovi.  

V případě praktiků alternativní medicíny bez lékařského vzdělání, ale i u lékaře C 

panovalo zároveň i přesvědčení, že na metody alternativní medicíny není vhodné kritérium 

vědeckosti aplikovat, neboť to prostě kvůli specifičnosti přístupu nejde.  

C: „Víte co, když chtěli ve Spojených státech schvalovat nějaké čínské hotová léčiva, 

třeba složený z deseti patnácti bylin a chtěli je podrobit takzvanému vědeckému zkoumání, 
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(…) tak zjistili, že to není možné, prostě se v tom ztratili, takže prostě to kritérium, které oni 

oni nějakým způsobem používají, se nedalo použít v tomto smyslu. Museli by si nasadit ty 

brýle toho taoisty, toho taoistického lékaře dávného, který v tom viděl trošku jinačí typ 

přístupu filozofii přístupu a fungování (…)“ 

Podobný pohled na aplikaci vědeckých metod na metody alternativní medicíny a 

případnou možnost srovnání výsledků s výsledky konvenční medicíny měla i homeopatka G:  

„Ale to prostě nezměříte, tam tam tam to prostě nejde. Nemůžete prostě- vlastně 

nejdou míchat jabka s hruškama, no prostě to nemůžete ty jabka strčit do těch chlívečků, kde 

sou ty hrušky, protože se tam prostě nevejdou, takže to pak nejde ani porovnat jo. (…) Protože 

oni se na to dívaj odsaď a oni se na to dívaj odsaď, tak každej vlastně vidí trošku něco jinýho, 

takže i když se vlastně střetnou na tý jakoby stejný linii, tak to stejně každej vidí nějak jinak“ 

Z tohoto výroku je patrná složitá kompatibilita obou medicínských systémů, které se 

věnuji níže. 

Lékařka H ohledně výzkumu v oblasti metod tradiční čínské medicíny konstatovala, že 

sice výzkumy jsou, ale nelze z nich dělat statistické závěry jako u konvenční medicíny. 

Individuální přístup k pacientovi, na kterém si alternativní medicína zakládá, nelze aplikovat 

ve vědeckých výzkumech, kde dochází k redukci individuálních aspektů pacienta. Výzkumy 

alternativní medicíny tak nejsou pro vědeckou medicínu relevantní.  

„Problémem těch výzkumů je to, že každej člověk je jinej a bude léčit člověka, kterej 

má vysokej krevní tlak- jeden je hubenej, jeden je tlustej, jednomu votejkaj nohy, druhýmu 

nevotejkaj nohy (…) a tam se léčí třeba z hlediska třeba akupunktury úplně jinak ten tlak, tak 

ta statistika se tam potom dá špatně třeba dělat. Jo, protože pro ně to neni stejnej vysokej tlak, 

pro ně to je prostě- každej ten člověk je jinej (…)“ 

Vědeckost, jako „výhodu“ konvenční medicíny oproti alternativní medicíně, zastánci 

alternativní medicíny částečně obracejí proti ní samotné argumentací, že striktní vědeckost je 

„spíše na škodu“. Jde o pohled, že nezbytným předpokladem pro vědeckost je určitá 

standardizace, kterou však podle zastánců alternativní medicíny dochází k zanedbání 

důležitých individuálních aspektů pacientů.  
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„Já myslim, že tim pádem to třeba nefunguje úplně stejně jo, že třeba pak zjistíme, že 

jeden lék třeba, když sem zmínila ten vysokej krevní tlak, že musej někomu ho změnit nebo 

někomu musej dát dvojkombinaci nebo trojkombinaci těch léků (…) Jo jako myslim si, že je to 

trošku handicap pro toho pacienta, když zrovna ten lék není na ten jeho typ (…). Ale jako 

určitě ta- individuální přístup je daleko lepší.“ 

9.2.7. Alternativy k vědeckým důkazům 

Na místo vědeckosti a univerzálního přístupu tak zastánci nekonvenční medicíny 

nabízejí alternativní kritérium zkušenosti, empirie a individuálního přístupu, což konstatuje i 

Křížová [2004; 32]. 

H: „(…) když vidíte ty výsledky, tak to přímete, že to funguje jo jako pro mě přímout 

třeba i to jestli funguje homeopatie nebo nefunguje homeopatie, a když to vyzkoušíte a vidíte, 

že se ten člověk zlepšil nebo, že prostě já nevim, vymizely bradavice, jenom po homeopatický 

léčbě, no tak to asi funguje. Jo a tak je to ta zkušenost a proto já to přijmu jako fakt, že ano.“ 

V případě tradiční čínské medicíny byla rovněž zmiňována tradice, kterou má metoda 

i v názvu, jako záruka či důkaz účinnosti této metody. Příkladem legitimizace na základě 

tradice může být lékař C: „(…) mě na tom prostě obyčejně fascinovalo to, že samozřejmě 

v Číně, kde je tohleto nejdelší logicky, že to provozují opravdu bez nějakého přerušení možná 

dva tisíce možná tři tisíce let. (…) věřte tomu, že Číňani sou často tak velký pragmatici, že by 

to dávno nepoužívali, kdyby to nemělo nějaký efekt a kdyby kdyby bylo třeba něco lepšího, 

protože západní medicína je v Číně nesmírně rozvinutá, nesmírně nesmírně (…)“ 

Podobný pohled měla i praktička čínské medicíny A: „prostě to tak funguje a to je asi 

to, co mě na tom těch 10 let nejvíc baví. Že prostě to tak skutečně funguje, že to ty Číňani ty 

bosí doktoři tak vozkoušeli těch tři tisíce roků a tak to uvedli do praxe a tak to vymazlili a tak 

to vylepšili (…) prostě to je jedna nádherná pohádka, když to takle funguje a přídou lidi a 

řikaj vy ste David Copperfield to prostě je neuvěřitelný, jak to funguje tak já sem- častokrát 

řikám já nejsem David Copperfield já to mám prostě naštudovaný já prostě vás léčím tím, co 

sem tvrdě naštudovala a já to necítím jako, že bych to tady někde cítila imaginárně (…)“ 

V tomto pohledu je zároveň zdůrazňována i danost principů, na kterých metoda 

funguje, to znamená, že nejde o nějakou nahodilost, nýbrž znalosti, které je potřeba mít.  

Homeopatka F dokonce homeopatii označila jako vědu, čímž podle mého názoru chtěla 
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vyjádřit fakt, že homeopatická metoda má, stejně jako vědecká medicína, své zásady a 

pravidla. Vzdělání, které poskytuje znalosti potřebné k léčbě, tak je opět dosti zásadním 

aspektem pro legitimizaci léčby alternativní medicínou. 

Tyto principy vysvětlování fungování alternativní medicíny, namísto principu 

vědeckosti, jsou opět značně provázané. Například důraz na tradici posiluje důkaz založený 

na vlastní zkušenosti apod. Jejich hlavním cílem je legitimizovat užívání alternativních metod, 

které, byť nejsou ani v očích jejich praktiků vědecky podložené, mají svou relevanci.  

9.2.8. Vnitřní hranice 

S kritériem vědeckosti nepřímo souvisí i vnitřní hranice v této kategorii. V případě 

vnitřních hranic je hlavním kritériem kompetence praktikovat alternativní medicínu. Otázka 

kompetence souvisí i legitimitou samotné alternativní medicíny. Kritériem je tak zejména 

studium a následná praxe, jež jsou viděny jako jediný možný prostředek pro pochopení a 

provozování alternativní medicíny. Jde jednak o studium dané metody alternativní medicíny, 

respektive homeopatie či tradiční čínské medicíny. V souvislosti s tím je některými praktiky 

nekonvenční medicíny odmítán termín alternativní medicína, neboť v jejich očích má 

negativní konotace, jež jsou zavádějící, jak to můžeme vidět například u praktičky A. 

 „Není úplně dobré používat jenom slovo alternativní medicína, protože lidi, který se 

věnujou čínský medicíně a sou členami komory tradiční čínský medicíny a opravdu to 

skutečně vystudovali a maj diplom, tak to sou víceméně odborníci, tam by se mělo odělit 

semeno od plév, aby to nebyli jenom léčitelé, který si o tom přečetli dvě knížky a už se stali 

terapeutama tradiční čínský medicíny. Speciélně čínská medicína je odvětví, který v současný 

době letí a tím je to nebezpečný“ 

Podobný pohled měla i homeopatka F, když si stěžovala na bezútěšnou situaci 

postavení homeopatie v oblasti legislativy České republiky. Jako částečné řešení vidí též 

existenci komory, vadí jí však, že tato komora není uznaná státem, čímž regulace, kterou 

stanovuje, není všeobecně platná pro všechny, nýbrž pouze pro členy. Užitečnost existence 

takových komor pak konstatuje zejména pro pacienta, neboť si může vybrat homeopata, za 

kterého zmíněná komora ručí.   

Prostředkem pro legitimitu je tak v očích zastánců alternativní medicíny studium a 

členství v organizacích, komorách sdružujících vystudované praktiky. Pro některé lékaře je 
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problematické provozování alternativní medicíny nelékaři. Příkladem může být lékařka-

homeopatka B, která svůj pohled vyjádřila takto: „(…) ten, kdo nemá tu klasickou medicínu 

vyštudovanou, tak si myslim, že nemá dostatečnej rozhled v těch patologiích, a že může dojít 

k přehlídnutí závažný patologie v rámci nějaký banality, kterou se rozhodne, že zvládne 

alternativní metodou a přitom mu uteče něco podstatnýho, co potom toho člověka ohrožuje 

vlastně.“ 

Podobný pohled měla ve vztahu k homeopatii i psychiatrička J, která sice alternativní 

medicínu neprováděla, nicméně ji apriorně nezavrhovala: „Mám obrovskej problém 

s homeopatem laikem (…) Já si prostě myslim za sebe, že člověk, kterej se chce věnovat 

alternativní léčbě, by měl fakt vědět, ale vopravdu vědět, jak tělo funguje, to znamená znát 

anatomii, fyziologii, patofyziologii- všechny ty biologický věci, aby prostě mohl s klidnym 

svědomim přistoupit k tomu, že na to jde jinak, ale aby věděl proč. A mít zdravotní minimum 

pro mě nestačí, ale to je MŮJ problém pro MĚ je to málo.“ 

Ve výzkumu se objevil i fenomén „opačný“. Homeopatka G například vyjádřila názor, 

že homeopat-lékař je do značné míry zformován studiem vědecké medicíny, což může být 

v určitém směru ne-výhodou „celá homeopatie vlastně začala v Čechách tak, že firma Boiron, 

která homeopatika vyrábí, tak začla školit lékaře, takže vlastně ty doktoři k tomu začli přibírat 

tu homeopatii a vnímaj to úplně jinak- ten pohled na svět je trošku zdeformovanej tou 

medicínou, kterou studovali (…)“  

Zde je patrný vliv zmíněné provázanosti vědeckého přístupu a lékařského vzdělání, 

který však není samozřejmý. V očích homeopatky G tak lékaři automaticky lpí na vědeckosti, 

což se však ukázalo nikoliv jako pravidlo. 

Homeopatce F pak zase vadil fakt, že lékaři, kteří praktikují homeopatii, nemusí mít 

v tomto oboru vzdělání. „To dělají lékaři například někteří- oni si přečtou jednu knížku a 

klidně si daj cedulku na dveře homeopat a po večerech, ještě jako po ordinačních hodinách 

těch klasických, takzvaně dělaj homeopatii, ale neumí to, nikdy to nestudovali, takže to dělaj 

špatně. (…) A je to podvod oni- to je placená služba (…) on musí léčit lege artis, na to má 

smlouvu s pojišťovnou to všechno funguje, ale po večerech už jenom sbírá peníze od klientů, 

kterým nikdy pomoct nemůže, protože to neumí, je to podvod. Ale ty pacienti to nevědí, oni mu 

důveřujou, že by něco takovýho v životě neudělal, ale dělaj to.“  Z tohoto pohledu je patrné, že 
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na základě odlišnosti léčby alternativní a vědeckou medicínou je k praktikování alternativní 

medicíny studium „pouhé“ biomedicíny nedostatečné.  

Pohled homeopatky F ohledně praktikování homeopatie lékaři bez vzdělání v daném 

oboru je do značné míry v rozporu s tím, co konstatuje ohledně praktikování homeopatie 

lékaři Křížová [2011; 35]. 

9.2.9. Neslučitelnost alternativní a konvenční medicíny 

V případě mého výzkumu se ukázalo, že ačkoliv zastánci alternativní medicíny touží 

po spolupráci s medicínou konvenční, jsou si vědomi problematické slučitelnosti, což platí 

zejména pro nevědecky orientované reprezentanty. Jedním aspektem, který je však 

univerzální, je fakt, že alternativní medicína má zakázán vstup do prostředí nemocnice. 

B: „Ne ne v nemocnici, kde pracuju, to prostě není přípustný, takže tam homeopatii 

nevyužívám, ale fakt je, že mám dovoleno, pokavad tam najdu pacienta, kterýmu by 

homeopatie podle mýho soudu pomohla, tak mám dovoleno ho pozvat sem do poradny a tady 

mu nabídnout homeopatickou léčbu.“ 

Lékařka-homeopatka B tento fakt vnímala spíše jako strukturální problém spojený 

s formálním postojem vůči alternativní medicíně.   

Jiným případem, který je přítomen v pohledu „nevědecky“ orientovaných zastánců 

alternativní medicíny, je však neslučitelnost v přístupech a praxi. Tento pohled u „vědecky“ 

orientovaných reprezentantů alternativní medicíny přítomen není. 

F: „Když příde ke klasickýmu lékaři pacient s abscesem tak lege artis metoda, kterou 

se naučil ve škole řiká: absces musíš vyčistit, pořádně to všechno vybrat dezinfikovat, zašít. 

Kdežto homeopat řekne tohleto se v žádnym případě nesmí stát, to se nesmí zašívat, to se musí 

nechat otevřený (…), protože když to zašijeme, tak sme vlastně tomu organismu řekli -to 

nesmíš dělat, ty to nesmíš čistit a co se stane- s velkou pravděpodobností někde v tom místě 

nebo poblíž člověk dostane rakovinovej nádor se z toho udělá.“ 

Zdrojem této složité kompatibility obou přístupů je i odlišný pohled na nemoc, které 

zaujímají oba medicínské systémy. Alternativní medicína totiž vnímá nemoc jako prostředek 

k navrácení zdraví. Zkušenost člověka s nemocí mu umožňuje si uvědomit, kde je problém a 

získat tak zpět své zdraví i schopnost si ho udržet. 
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G: „(…) konveční medicína bere nemoc jako nepřítele- zabít, zastrašit, zapudit, 

vyřešit, odstranit, alternativní medicína, myslím, že i třeba akupunktura nebo určitě nějaký ty 

bylinky, taky ajurvéda- všechny berou nemoc jako ukazatel toho, co je špatně a je to vlastně 

spolupracovník (…)“. 

Z těchto pohledů je tedy patrné, že přímá integrace obou systémů je v očích nevědecky 

orientovaných zastánců alternativní medicíny problematická a proto usilují spíše o spolupráci 

na základě vzájemné komunikace a doplňování se. 

9.3. Shrnutí 

Zastánci obou medicínských systémů tak sami sebe do jisté míry chápali jako 

nadřazené druhé skupině na základě svých kritérii hierarchie. Zastánci vědecké medicíny (i 

když je třeba je vidět spíše v ideálně-typické podobě než jako fyzické osoby) sami sebe viděli 

jako ty, kteří jsou oprávněni léčit na základě postupů lege artis, kteří ctí kritérium vědeckosti, 

jež jsou oficiálně deklarovaným přístupem.  Zastánce alternativní medicíny pak viděli jako 

„zběhlé“ doktory či laiky, jejichž výkon je motivován především finančně, neboť jak jinak 

může být motivován, když v jejich očích alternativní medicína nefunguje a fungovat nemůže. 

Budované hranice tak měly za cíl ospravedlnit fakt, že alternativní medicína v České 

republice má nerovné postavení a osvětlit, proč tomu tak je. Z tohoto faktu pak plyne 

charakter budovaných hranic, které byly do značné míry postaveny na kritice alternativní 

medicíny. 

Praktici alternativní medicíny se svými hranicemi nevymezují proti medicíně 

konvenční ve smyslu, že by chtěli popírat její účinnost, nýbrž jde o kritiku jistých praktik. Je 

to do značné míry i reakce na neuznání ze strany vědecké medicíny, které oni cítí. Na základě 

těchto hranic spíše legitimizují své právo na existenci a praxi něčeho, co k léčbě přistupuje 

jinak, tedy alternativní medicíny. Hranice budované reprezentanty alternativní medicíny měly 

kromě charakteru kritiky i charakter pozitivní ve smyslu ukázek toho, jakým způsobem jsou 

oni schopni pacientům pomoci. 

Kategorie praktiků alternativní medicíny je do značné míry heterogenní. Jde jednak o 

„vědecky“ orientované, kteří nezpochybňují možnosti jejího zkoumání skrze metody 

biomedicíny, její fungování vidí jako nezávislé na vůli člověka a podobně. Na druhé straně 

jsou zastánci „nevědeckého“ či „pravověrného“ přístupu, pro které vědeckost nehraje roli, a 



54 

 

legitimitu svého přístupu zakládají na jiných principech. Zejména tito praktici jsou si vědomi 

toho, že alternativní medicína, respektive její přístup není vhodný pro všechny lidi. 

Deklarovaným cílem je tedy nikoliv získání dominantního postavení, nýbrž vznik prostoru 

pro diverzitu a možnost existence obou systémů paralelně vedle sebe. Na základě jejich 

výpovědí, jak jsem již zmiňovala, byl zřejmý respekt ve vztahu ke konvenční medicíně, 

zejména v oblastech akutních případů. Zastánci alternativní medicíny chápali sebe jako ty, 

kteří našli pravou cestu k tomu jak „doopravdy“ léčit, nejen potlačovat. Na základě tohoto 

diskurzu pak budovali své hranice ve vztahu k lékařům vědecké medicíny. Ve vztahu k nim, 

tedy těm, kteří mají legitimitu zajištěnou „zaklínadlem“ postup lege artis, sebe vidí trochu 

jako „průkopníky“, kteří jsou ochotni za pravdu bojovat a trpět (ve smyslu absence podpory 

státu, absence smluv se zdravotními pojišťovnami…) Svůj morální kredit odvozovali i na 

základě neškodlivosti léčby a nesvázanosti s farmaceutickými firmami. 

10.  Diskuze 

Na základě výzkumu se ukázalo, že zastánci alternativní medicíny disponují mnohem 

větším repertoárem pro vymezení se vůči medicíně vědecké než zástupci vědecké medicíny 

vůči medicíně alternativní.  

Hlavními rámci, které slouží pro vymezení se vědecké medicíně vůči alternativní 

medicíně, jsou vědeckost a finanční odměna, obě tato kritéria však spíše v intencích morálky 

a s odkazem na pacienta. Objevují se však i hranice z kulturní oblasti ve smyslu filosofického 

pohledu, ty však netvoří primární fundament pro vymezování se. Postoje a proklamace lékařů 

v rozhovorech, tedy v neformálním diskursu, se příliš nelišily od proklamací oficiálních ve 

formálním diskurzu. 

Ze strany alternativní medicíny jsou pak hranice pestřejší a pestřejší je i celá kategorie 

praktiků a lékařů alternativní medicíny. Morální hranice jsou zde přítomny samozřejmě taky. 

Kromě těch orientovaných na pacienta, budovaných okolo témat jako participace na léčbě, 

škodlivost farmakoterapeutické léčby v některých případech apod., jsou tu i morální hranice 

mířené přímo na vědeckou medicínu, respektive její reprezentanty ohledně negativního 

pohledu na alternativní medicínu, neuznání, pohrdání, odmítaní komunikace, spolupráce 

s farmaceutickým průmyslem apod. Hojně jsou využívány hranice kulturní vystavěné na 

základě odlišného přístupu, jiné filozofie. Objevily se i hranice socioekonomické v souvislosti 
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s „protěžováním“ vědecké medicíny ve veřejném zdravotnickém systému, respektive 

pojištění.  

Nejprve tedy ke zjištění ohledně velikosti repertoárů kategorií vědecké a alternativní 

medicíny. Vysvětlením pro tento jev by mohlo být to, že, vzhledem k tomu, že u nás v České 

republice má konvenční medicína stále ještě jasné výsostné postavení a nemusí tudíž svou 

legitimitu tolik hájit. Klima panující u nás je stále ještě spíše nekriticky nakloněno vědecké 

medicíně ve smyslu absence obecného zpochybňování autority vědy. Ta tím pádem podle 

mého názoru necítí, až na příslušníky spolku Sisyfos, přílišné ohrožení, jež by ji přimělo 

k hájení legitimity svých postupů, jako tomu je u medicíny alternativní. 

Stejně jako ve studiích, které se zabývaly výzkumem hranic mezi oběma 

medicínskými systémy [např. Mizrachi, Shuval, Gross 2005a, Polich, Dole, Kaptchuk 2010] 

se ukázala vědeckost jako nejvýznamnější kategorií pro tuto hranici ze strany konvenční 

medicíny. V případě izraelského výzkumu [Mizrachi, Shuval, Gross 2005a] však alternativní 

medicína měla jistou legitimitu zajištěnou tím, že vstoupila do prostoru nemocnice, který jí 

legitimitu propůjčil. V zahraničních výzkumech byla vědeckost orientována více formálně.  

U nás má však alternativní medicína do prostředí nemocnic vstup víceméně zakázán. 

Výjimkou je takzvaná lékařská akupunktura, která je v prostředí některých nemocnic 

praktikována. Fakt nepřístupnosti homeopatie do prostředí nemocnice mi byl potvrzen i 

respondentkou B v negativní odpovědi na dotaz, zda využívá homeopatii i v nemocnici, kde 

pracuje. Z této výpovědi je patrné, že jde zejména o systémovou bariéru, která u nás zůstává 

přítomna. Fungování alternativní medicíny je v případě české společnosti delegitimizováno 

proklamacemi jako, že „kdyby fungovala, tak se k ní přistupuje jinak“ apod. Vstup 

alternativní medicíny do nemocnice tak svým způsobem „znemožnil“ lékařům, kteří se s ní 

setkávají, její neuznání [Mizrachi, Shuval, Gross 2005a], které u nás stále přetrvává.  

Absence zkušenosti se spoluprácí, která byla přítomna v izraelském prostředí, zde 

neumožňovala lékařům se vyjádřit osobně na základě vlastní zkušenosti. Neobjevil se zde 

zmíněný respekt či uznání, které vyjadřovali izraelští lékaři [c.d.], na základě spolupráce. 

Lékaři v mém výzkumu často užívali zprostředkovanou negativní zkušenost, skrze své 

pacienty nebo na základě toho, co kde slyšeli či četli. Tento jev potvrzuje i poznatek Michele 

Lamont a to, že „individua nevytvářejí hranice pouze na základě svých zkušeností“ [1994; 7], 
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nýbrž jsou ovlivněni klimatem, jaký v dané společnosti panuje. Tento fakt umožňuje a de 

facto legitimizuje odsouzení alternativní medicíny bez vlastní zkušenosti. Stačí k tomu pouze 

sdílená zkušenost na základě negativních případů léčby alternativní medicínou či odmítání 

alternativní medicíny reprezentované formálními deklaracemi i skrze vzdělávací systém. 

Morální aspekty se tak objevují ve výpovědích jednotlivých lékařů zúčastněných v mém 

výzkumu, stejně jako v izraelských oficiálních programových prohlášeních [Mizrachi, Shuval 

2005b] a smířlivější proklamace a postoje ze strany vědecké medicíny v mém případě de facto 

absentují (až na respondentku J, která, na základě výše popsaného pohledu, v jistých 

oblastech možnost využití alternativní medicíny připouštěla, stále ale omezeně).  

Smířlivější postoj izraelských lékařů vůči alternativní medicíně ve zmíněných studiích 

je dán i tím, že začleněním ji do jisté míry dostaly pod svou kontrolu a netrpí tak představou, 

obvyklou u lékařů v České republice, že alternativní medicína touží dosáhnout dominantního 

postavení, nahradit vědeckou medicínu, tudíž je třeba ji potlačovat a veřejnost před ní varovat. 

Nalezení modu vivendi v Izraeli se ukazuje jako cesta ke smířlivějšímu postoji vůči 

alternativní medicíně, avšak nikoliv k rovnému postavení. Nerovné postavení zůstává 

zachováno, neboť působení alternativní medicíny určuje diskurs vědecké medicíny. Tento 

proces by mohl být viděn jako podřízené přizpůsobení, respektive výměna moci za patronaci. 

[Schwalbe a kol. 2000] 

Zatímco v neformálním diskursu, na pracovišti se alternativní medicíně dostalo 

určitého uznání, ve formálním diskursu však bylo přítomno do značné míry pouze odmítání. 

Postoj oficiálních orgánů v Izraeli [Mizrachi, Shuval 2005b] se do značné míry shodoval 

s pohledy mých respondentů z řad vědecké medicíny. Z mých rozhovorů bylo patrné, že cítí 

potřebu konvenční medicínu obhajovat a stavět ji na úroveň nesrovnatelnou s úrovní 

alternativní medicíny. Pacient je chápán v těchto pohledech jako pasivní prvek, potencionální 

oběť alternativní medicíny, kterou je potřeba chránit. V případě formálních proklamací 

v Izraeli šlo o téměř „zastrašování“ [c.d.]. Moji respondenti-lékaři vědecké medicíny 

konstatovali, že užívání alternativní medicíny pacientům nezakazují, nicméně ani 

nedoporučují a rozhodně nevěří v jeho účinnost. 

Morální aspekt placení, který byl přítomen v mých rozhovorech, se objevil i 

v postojích českých lékařů vůči alternativní medicíně [Prausová 2004]. V podobě, v jaké jsem 

ho identifikovala já, tedy jako morální aspekt, jsem na něj v zahraniční literatuře nenarazila.  
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Nyní přejdu ke zjištěním z oblasti zastánců alternativní medicíny. Ti v rozhovorech 

zpochybňovali neomezenou autoritu vědecké medicíny a její „monopol“ na poskytování 

zdravotnické péče. Tento jev byl ve studiích, které se tématem alternativní medicíny 

zabývaly, popsán jako překonaný díky rostoucí poptávce pacientů po metodách nekonvenční 

medicíny, např. [Mizrachi, Shuval, Gross 2005a; Barrett a kol. 2003; 939] Přestože i u nás 

nezanedbatelná část populace vyhledává služby alternativní medicíny, nepodařilo se zatím 

metodám alternativní medicíny proniknout do veřejného zdravotnického systému ani získat 

státem zákonnou regulaci. Zdá se tedy, že samotná poptávka je pro legitimitu nedostačující.  

Stejně jako u Barretta a kol. [2003] se i u mých respondentů objevily, jako nejčastější 

výtky ze strany alternativní medicíny na stranu vědecké medicíny, aspekty jako celostní 

přístup, individualizace a zplnomocnění.  

Pohled lékařů a praktiků alternativní medicíny na možnou integraci alternativní a 

vědecké medicíny se de facto kryl s jejich postojem vůči kritériu vědeckosti. Někteří zastánci 

alternativní medicíny v mém výzkumu si dokázali představit, že by v rámci nemocnice byla 

provozována praxe například homeopatie s odkazem na to, že tak tomu je například 

v německém Mnichově. V očích některých respondentů by bylo lepším řešením založení 

nemocnic, kde by existovala pouze alternativní medicína a v případě potřeby konvenční 

medicíny by byla domluvená spolupráce s ní. Tento pohled vychází z přesvědčení, že metody 

alternativní medicíny jsou do značné míry nekompatibilní s přístupem medicíny vědecké.  

Respondenti z řad praktiků alternativní medicíny, zejména ti neorientovaní vědecky, 

by více než o vstup do prostoru nemocnic stáli o uznání alternativní medicíny lékaři vědecké 

medicíny a zejména státem jako samostatný způsob poskytování zdravotní péče, ve smyslu 

existence vlastních klinik nebo soukromých praxí. Cílem některých bylo hrazení léčby 

nekonvenční medicínou z veřejného zdravotního pojištění. Fakt, že metody alternativní 

medicíny nemohou být hrazeny ze zdravotního pojištění, vidí její zastánci jako diskriminující.  

Jak vyplývá ze zahraničních výzkumů, nezbytnou součástí pro vstup do nemocnice či 

integraci byla redukce vědění alternativní medicíny do pojmového aparátu vědecké medicíny 

např. [Polich, Dole, Kaptchuk 2010, Mizrachi, Shuval, Gross 2005a]. Tento fakt by zřejmě 

nevadil mým respondentům z řad alternativní medicíny orientovaných na vědeckost. Praktici 

alternativní medicíny se museli „vzdát“ některých aspektů specifického přístupu a v určitých 
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přístupech začali napodobovat medicínu vědeckou, čímž se jí ještě více přiblížili. To by bylo 

nepřípustné pro respondenty, kteří zastávají "pravověrný" přístup k alternativní medicíně a 

legitimitu přístupu zakládají na jiných kritériích než je vědeckost. Například alopatický 

způsob indikace homeopatik, který konstatovaly u některých praktiků-lékařů, byl pro 

homeopatky F a G naprosto nemyslitelný a tento přístup braly jako zpronevěření se 

homeopatickému přístupu. Podobný pohled nalezneme v zahraničních výzkumech. Jak uvádí 

například Barry „terapeutický efekt nespočívá v homeopatickém léku, nýbrž v energetickém 

systému, který se sestává z pacienta, léku, léčitele a prostředí.“ [Barry 2006; 2647]  

 Jako nepřijatelná pro všechny moje lékaře a terapeuty respondenty praktikující 

alternativní medicínu by byla zřejmě její redukce na sféru „care“, péči, jak tomu bylo 

v Izraeli, kde v prostředí nemocnice byla alternativní medicíně přisouzena nikoliv funkce 

„cure“, léčby, nýbrž pouze „care“, péče. Z mého výzkumu vyplynulo, že respondenti si 

nárokovali nejen sféru péče, nýbrž právě sféru „cure“, tedy léčbu. Právě v oblasti limitů léčby 

vědecké medicíny, respektive potlačování symptomů, stavěli zastánci alternativní medicíny 

nejsilnější hranice. Z tohoto poznatku lze usoudit, že alternativní medicína se vstupem do 

nemocnice musela vzdát určitých svých ambicí. 

Aspektem, který kategorii alternativní medicíny dělil, byl i pohled na to, zda je léčba 

alternativní medicínou, respektive fungování, závislá na víře a vůli. Tento pohled nalezneme 

například u Mizrachiho, Shuval a Grosse [2005a], i ve výzkumu Polich, Dolea a Kaptchuka 

[2010]. Podobný pohled mají i někteří mí respondenti. Například homeopatka G uvedla, že 

pokud se člověk léčit nechce, tak může léčbu zablokovat. Opačný pohled však měla lékařka-

homeopatka B, která, jak bylo uvedeno výše, konstatovala, že je úplně jedno zda tomu pacient 

věří, že homeopatie funguje v každém případě. Tento pohled můžeme vidět jako snahu 

postavit účinnost alternativní medicíny na roveň medicíny vědecké a vyhnout se tak možným 

debatám o placebo efektu, který je přisuzován účinnosti metod alternativní medicíny. 

Snaha marginalizovat specifické pojmy metod alternativní medicíny, která byla patrná 

u lékařky-homeopatky B a částečně i D, se objevovala ve výše zmíněném výzkumu [c.d.], 

který se zabýval pohledem vědců, zkoumajících metody alternativní medicíny skrze přístup 

vlastní medicíně vědecké. Respondenti v tomto výzkumu vyjadřovali tlak, který je na ně 

kladen okolím, aby vystupovali více vědecky. Při komunikaci s kolegy respondenti 

deklarovali pečlivý výběr jazyka, který k popisu své práce užívali, neboť cítili v komunitě 
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vědců spíše negativní postoj k těmto metodám. Moji respondenti, kteří se orientovali na 

vědeckost metod, se „spirituálních“ pojmů sami od sebe nedotýkali. Ti, kteří na vědeckosti 

nelpěli, neměli s užíváním pojmů jako jin-jang, energetické systémy apod. problém.  

Na rozdíl od některých respondentů vědců [Polich, Dole, Kaptchuk 2010], kteří 

vyjadřovali vnitřní nesouhlas se zkoumáním účinnosti skrze techniky biomedicíny, se moji 

vědecky orientovaní respondenti tomuto přístupu nebránili. Vyjádření nesouhlasu bylo pak 

samozřejmě přítomno u respondentů, kteří se na vědecké prokázání účinnosti nezaměřovali. 

Vědci zkoumající metody alternativní medicíny vědecky, tak brali okleštění metod ve 

výzkumu jako daň za možnost zajistit alternativní medicíně lepší obraz. Po tom, respektive po 

uznání, touží pravděpodobně všichni praktici alternativní medicíny, avšak ne všichni za cenu 

redukcionismu. 

Na místo kritéria vědeckého důkazu ve smyslu medicine-based-evidence užívali 

„nevědecky“ orientovaní respondenti zejména kritérium důkazu založeného na vlastní 

zkušenosti s kladnými efekty léčby. V případě tradiční čínské medicíny byla rovněž k důkazu 

fungování užívána tradice, respektive její tisícileté praktikování, které pokračuje i nadále, 

navzdory existence vědecké medicíny. Tato zjištění jsou podobná zjištěním, které uvádějí 

Jackson a Crambler [2007]. Přítomen je i aspekt, kteří oni označili jako racionalitu [c.d]. Tedy 

určitá pevně daná pravidla, které metody mají, a ze kterých vycházejí. U homeopatů nebyla 

logicky příliš zdůrazňována tradice, neboť homeopatie za sebou nemá takovou minulost jako 

tradiční čínská medicína.  

Faktem je, že přijetí, potažmo proklamace, odlišnosti alternativní medicíny některými 

jejími zástupci, přispívá k nerovnému postavení. Snaha nahlédnout na alternativní medicínu 

očima lékaře konvenční medicíny, který byl implicitně u některých respondentů přítomen, 

vede, v důsledku přijetí odlišnosti od hlavního proudu, k marginalizaci. [Schwalbe a kol. 

2000] Paradoxně si tak zastánci alternativní medicíny, snahou zohlednit pohled druhých, sami 

činí příkoří. Odmítáním odlišností, deklarace možnosti zkoumat účinnost alternativní 

medicíny stejnými prostředky jako vědeckou medicínu, tak má za cíl nerovné postavení 

negovat a „jinakost“ vůbec nepřijímat. 
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11.  Závěr 

Práce ukazuje, jakým způsobem jsou v české společnosti vytvářeny symbolické 

hranice a nerovnosti mezi lékaři vědecké medicíny a lékaři či terapeuty medicíny alternativní. 

Na základě kvalitativního výzkumu jsem se zaměřila na to, jaké aspekty jsou užívány 

jednotlivými kategoriemi reprezentantů těchto medicínských systémů. Výzkum ukázal, že 

zejména kategorie zastánců alternativní medicíny je značně heterogenní, nicméně 

jednoznačnou homogenitu nelze přisuzovat ani kategorii lékařů vědecké medicíny. Pro 

kategorii vědecké medicíny jsou při vymezování se vůči medicíně alternativní 

nejvýznamnějšími principy vědeckost, respektive nevědeckost přístupu a placení za léčbu 

alternativní medicínou. Oba tyto principy mají v očích aktérů zejména morální význam. 

Neformální diskurs, reprezentovaný výpověďmi v mém výzkumu se zásadně neliší od 

oficiálního diskursu reprezentovaného institucemi. 

Reprezentanti alternativní medicíny mají větší repertoár, který využívají při 

vymezování se vůči vědecké medicíně, což je zřejmě dáno jejich znevýhodněným postavením 

a snahou toto postavení změnit. Nejsilnějším aspektem je kritika současného přístupu vědecké 

medicíny, který ji do značné míry limituje a tím pádem neumožňuje pacienty opravdu 

„vyléčit“. Dalšími významnými aspekty jsou přístup k pacientovi, zejména absence 

individuality, provázanost vědecké medicíny s farmaceutickými firmami. Heterogenita 

zastánců alternativní medicíny se projevuje zejména v oblasti legitimizace svého přístupu. 

Zde se dělí na ty, kteří považují alternativní medicínu za prokazatelnou vědecky a nepřijímají 

zásadní odlišnost od medicíny vědecké. Tento jev může být vnímán jako snaha vyhnout se 

debatám o neúčinnosti a odlišnosti, které implikují nerovnost. Druhá část těch, co praktikují 

alternativní medicínu, odlišnost a složitou kompatibilitu alternativní a vědecké medicíny 

přiznávají, čímž nerovnost nepřímo potvrzují. Na místo kritéria vědeckosti, respektive důkazů 

založených na vědeckých experimentech tito zastánci alternativní medicíny využívají důkazy 

založené na vlastní zkušenosti, systematičnosti přístupu a v případě tradiční čínské medicíny i 

na dlouholeté tradici. 

Na základě srovnání s výzkumy z jiných zemí, kde je integrace vědecké a alternativní 

medicíny již v procesu, je zjevné, že přímá integrace není jednoznačnou „výhrou“ pro 

alternativní medicínu. Ta sice na základě vstupu do nemocnice přijímá legitimitu od vědecké 

medicíny a do jisté míry i uznání lékařů, kteří se s ní dostávají do kontaktu, ale tato legitimita 

je vykoupena redukcí oblastí, ve kterých může alternativní medicína působit. Působením 
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vědecké medicíny na medicínu alternativní navíc dochází k tomu, že se alternativní medicína 

stále přibližuje medicíně vědecké a ztrácí tak svou odlišnost. Tato redukce a přibližování se 

vědecké medicíně, je zejména v očích „nevědecky“ orientovaných zastánců alternativní 

medicíny nepřijatelná, neboť specifika alternativní medicíny jsou důvodem, proč ji využívají. 

U kategorie alternativní medicíny byly rovněž přítomny vnitřní hranice, které ustavovali, kdo 

je kompetentní léčit. V případě kategorie vědecké byly budovány hranice ve vztahu 

k lékařům, kteří praktikují alternativní medicínu, tím pádem je otázkou, zda lze v kontextu 

mého výzkumu tyto hranice považovat za vnitřní. 

Na základě těchto hranic, které členové kategorií vědecké a alternativní medicíny 

budují, pak reprezentanti obou skupin legitimizují svůj přístup. Lékaři vědecké medicíny 

orientují své hranice směrem k zachování stávající situace, zatímco terapeuti či lékaři 

alternativní medicíny využívají hranic ke zdůvodnění, proč by se mělo nerovné postavení 

mezi oběma medicínskými systémy změnit. 

Fakt, že se problematika fenoménu alternativní medicíny v České republice příliš 

neřeší, nevede k tomu, že by problémy vymizely, nýbrž naopak narůstají a stávají se stále 

méně průhlednými [Křížová 2004; 10]. Práce se tedy snaží přispět k pochopení 

problematického vztahu mezi vědeckou a alternativní medicínou na základě zohlednění 

perspektiv obou stran a zejména pohledů konkrétních reprezentantů, což považuji za klíčové 

pro komplexní pochopení tohoto fenoménu.  

12.  Summary 

My thesis shows how the symbolic boundaries  and inequalitues between biomedical 

physicians and alternative medicine practitioners are build. Based on the qualitative research, 

I focused on the aspects that are used by representatives of both systems of medicine. The 

research showed mainly a significant heterogeneity in the group of defenders of alternative 

medicine; however, no definite homogeneity could be assigned to the group of biomedical 

physicians either. The most important arguments for the construction of boundaries by the 

biomedical physicians are scientificity, or rather unscientificity of alternative medicine 

approach and the need to pay for alternative therapy, the meaning of these arguments is 

mainly moral. The informal discourse represented by statements from my research is almost 

same as the official discourse represented by institutions. 
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Representatives of alternative medicine have larger repertory of criteria for defining  

the boundaries in relation to biomedicine. That is probably given by their disadvantaged status 

and their effort to change it. The most powerful argument is the critique of contemporary 

approach of biomedicine, which limits it and therefore makes it impossible to really cure the 

patients. Other aspects reproached to biomedicine are especially the lack of individual 

approach to the patients and interconnection of biomedicine with pharmaceutic companies. 

The defenders of alternative medicine can be divided into two categories based on their 

attitude to the legitimisation of their approach. The first category considers alternative 

medicine as scientificly verifiable and not different from biomedicine; this attitude can be 

seen as an effort to avoid debates of ineffectiveness and difference implicating inequality. The 

second category of alternative medicine practitioners accept the differences and problematic 

compatibility of alternative medicine and biomedicine. This acceptance indirectly 

corroborates the inequality. These practitioners rely on their own experience, systematical 

approach and, in the case of traditional chinese medicine, long-term tradition rather than on 

the experimentally acquired scientific evidence. 

Based on the comparison of researches from foreign countries where the integration of 

scientific and alternative medicine is already in process, it can be concluded that direct 

integration does not represent an unequivocal „victory“ for alternative medicine. It obtains  

legitimacy from biomedicine and to a certain extent also recognition from physicians who 

come in contact with it, however, this legitimacy is payed for the reduction of areas where 

alternative medicine could work. Furthermore, biomedicine influences alternative medicine in 

such way, that it becomes more and more similar to biomedicine and looses its specificity. 

This reduction and adaptation to biomedicine is inacceptable especially for „non-

scientifically“ oriented defenders of alternative medicine, who use it because of its specific 

features. There could be found internal boundaries in the category of alternative practitioners 

defining who is competent to cure. In the case of biomedicine, there were boundaries 

constructed against physicians practicing alternative medicine, therefore, it is not clear, 

whether these boundaries can be considered internal. 

The representatives of both groups legitimize their approach based on the boundaries 

they define. Biomedical physicians orient their boundaries toward maintaining of their status 

quo, while alternative medicine practitioners use the boundaries to advocate a need for change 

of the unequal position between both medical systems. 
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The fact, that the phenomenon of alternative medicine is not much discussed in the 

Czech republic does not make the problems disapper; on the contrary, the problems grow and 

become less transparent [Křížová 2004; 10]. This thesis tries to contribute to the 

understanding of the problematic relationship between alternative medicine and biomedicine 

on the basis of considering both perpectives and especially the points of view of particular 

representatives, which I consider essential for the complex understanding of this phenomenon. 
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