Abstrakt
Diplomová práce se zabývá současnou situací tradiční čínské medicíny (TČM)
v České republice v návaznosti na předcházející práci bakalářskou. Představuje
modelový pokus interpretovat a reflektovat medicínu jako paradigma na pozadí
aktuálního politického dění. O aktuálnosti tématu svědčí nárůst zájmu médií, nejčastěji
v souvislosti s Česko-čínským centrem Fakultní nemocnice Hradec Králové, i
angažovanost ministerstva zdravotnictví v právě probíhající diskusi o možné synergii
moderní a tradiční čínské medicíny. Práce se primárně věnuje komparaci moderní a
tradiční čínské medicíny z perspektivy teorie paradigmat a relativity poznání Thomase
Kuhna s cílem testovat některé teoretické aspekty problematiky v rámci výzkumné
sondy uskutečněné mezi skupinami praktiků a studentů TČM. Zamýšlí se také nad
analogiemi obou medicínských přístupů a jejich silnými a slabými stránkami. Práce se
pokouší zjistit, jak náročné je pro studenty TČM pochopit dva odlišné medicínské
systémy a zda u nich nedocházelo v průběhu studia v tomto ohledu ke komplikacím s
jejich porozuměním. Mezi další cíle patří přiblížení procesu a možných budoucích
trendů legalizačního ukotvení TČM.
Za tímto účelem byla uskutečněna výzkumná sonda formou dotazníků určených
dvěma skupinám – praktikům a studentům TČM. Otázky byly formulovány tak, aby
reflektovaly různou fázi zkušeností s TČM, ve které se zástupci obou kategorií nachází.
Výsledky jsou porovnávány s poznatky shrnutými v teoretické části práce a závěry jsou
zpracovány také formou grafů.
Mezi hlavní zjištění práce patří především prosazující se tendence k integraci
obou medicínských paradigmat. Respondenti zpravidla neměli problém s pochopením
paradigmat TČM, ačkoli se jedná ze základu o odlišnou filozofii a pojetí lidského
zdraví, než jaké převažuje v našem kulturním prostředí. Domnívám se, že ověření
znalostí a představ široké veřejnosti o TČM, by byl zajímavý námět pro další výzkum.
Vyplývající rostoucí zájem o studium TČM a poznatky terapeutů působících v oboru již
mnoho let napovídají, že i veřejnost se k této alternativní medicíně staví pozitivněji a
aktivněji. Podmínky pro legalizaci TČM jsou tedy stále příznivější, nicméně uzákonění
a vznik profese praktik TČM je zatím v nedohlednu.

