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Příloha 1: Dotazník pro studenty TČM (výběr)
Příloha 2: Dotazník pro terapeuty TČM (výběr)
Příloha 3: Fotografie:


Obr. č. 1: Akupunkturní model, Praha 2017, foto B. Kaprová



Obr. č. 2: Čelní strana informační brožury TCM Institutu, Praha 2017, foto B.
Kaprová



Obr. č. 3: Přístroj pro zpracování bylin, z výstavy Tradiční čínská medicína bez
legend a mýtů, Praha 2016, foto B. Kaprová



Obr. č. 4: Vzorky bylin z výstavy Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů,
Praha 2016, foto B. Kaprová



Obr. č. 5: Ukázka bylinných doplňků TCM Clinic, Praha 2017, foto B. Kaprová



Obr. č. 6: Slavnostní představení projektu samostatného pavilonu TČM při FN
Hradec

Králové,

foto

z:

<https://www.fnhk.cz/tcm/cesko-cinske-centrum-

tcm/cesko-cinske-centrum-tcm>
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Příloha 1

Dotazník pro studenty TČM
Věk: 29
Pohlaví: žena
Současná profese: zdravotní sestra
Co ve Vás vyvolalo zájem o studium TČM?:
o
o
o
o

pozitivní zkušenost s léčbou TČM
hledání alternativy k moderní medicíně
zájem o východní filozofii
jiné (doplňte):

S jakou vyhlídkou TČM studujete?:
o
o
o
o

praktikování pro soukromé účely
výdělečné praxe terapeuta TČM
k doplnění současně vykonávané profesní činnosti
jiné (doplňte):

Potýkali jste se během studia s problémem pochopení tohoto od moderní medicíny
zcela odlišného pojetí lidského zdraví?:
o
o
o
o

rozhodně ano
spíše ano
rozhodně ne
spíše ne

V čem podle Vás spočívají největší rozdíly moderní a tradiční čínské medicíny?:
TČM je celostní a zabývá se příčinami nemocí. Moderní medicína řeší pouze
symptomy.
V případě zdravotních obtíží se nejprve obrátíte na:
o terapeuta TČM
o lékaře moderní medicíny
o jiné (doplňte): podle druhu obtíží, pokud možno raději na TČM
Myslíte si, že by se měla TČM institucionalizovat a právně legitimovat?
o rozhodně ano
o spíše ano
o rozhodně ne
o spíše ne
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Příloha 2

Dotazník pro terapeuty TČM
Věk: 37
Pohlaví: muž
Lékařské vzdělání: ne
Co ve Vás vyvolalo zájem o studium TČM?:
o
o
o
o

pozitivní zkušenost s léčbou TČM
hledání alternativy k moderní medicíně
zájem o východní filozofii
jiné (doplňte):

Potýkali jste se během studia s problémem pochopení tohoto od moderní medicíny
zcela odlišného pojetí lidského zdraví?:
o
o
o
o

rozhodně ano
spíše ano
rozhodně ne
spíše ne

V čem podle Vás spočívají největší rozdíly moderní a tradiční čínské medicíny?:
Moderní nevidí člověka jako celek, ale je efektivní v akutních případech. TČM není tak
efektivní v akutních, naopak tím, že vnímá člověka holisticky dokáže lépe pracovat s
chronickými onemocněními. Také je důležité, že její metody nemají vedlejší účinky na rozdíl od moderních léků, které spíše tlumí příznaky a vyvolávají spousty dalších
problémů (viz léky na hypertenzi, cholesterol, etc..).
Myslíte si, že by se měla TČM institucionalizovat a právně legitimovat?
o
o
o
o

rozhodně ano
spíše ano
rozhodně ne
spíše ne

Jaká je podpora a postoj ze strany veřejnosti vůči TČM?
TCM se dostává do povědomí stále širší veřejnosti a těší se větší oblibě. Člověk by měl
mít právo zvolit si druh terapie/medicíny, kterou bude řešit své zdravotní obtíže.
Setkáváte se někdy s nedůvěrou a předsudky ze strany pacientů? Jak často?
Ani ne, lidé co přijdou, jsou již často rozhodnutí terapii podstoupit. Výjimku tvoří lidé,
které k tomu někdo dotlačil (parner/ka, rodina,…), ale to jsou spíše výjimky. Lidé s
předsudky vůči TCM většinou v ordinaci člověk nepotká, spíše mimo ní.
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Jak hodnotíte současné snahy o legalizaci TČM?
Rozhodně to není lehké a jde to pomalu, ale vesměs to hodnotím kladně. Komora TCM
by měla být silnější, aby měla lepší pozici pro vyjednávání.
Jaký by mohl být dopad regulace TČM pro terapeuty – nelékaře?
Věřím, že regulace bude taková, aby terapeuti nelékaři mohli stále praktikovat to, co se
naučili – složili v tom přece zkoušky.
Myslíte si, že legalizace TČM v České republice nějak ovlivní kvalitu její praxe?
Legalizace a s tím spojené nastavení pravidel by odfiltrovalo nekvalifikované nebo
samozvané terapeuty bez dostatečného vzdělání.
Jak široké znalosti a kvalifikaci by měli získat budoucí praktici TČM?
Komplexní vzdělání podobné jak se vyučuje na TCM institutu – základy západní
medicíny, teorii TCM, akupunkturu a fytoterapii. Titul není důležitý, hlavně aby bylo
vzdělání uznáváno právně, což v současnosti není.
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Příloha 3

Příloha fotografií

Obr. č. 1: Akupunkturní model, Praha 2017, foto B. Kaprová

Obr. č. 2: čelní strana informační brožury TCM Institutu, Praha 2017, foto B. Kaprová
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Obr. č. 3: Přístroj pro zpracování bylin, z výstavy Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů, Praha
2016, foto B. Kaprová

Obr. č. 4: Vzorky bylin z výstavy Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů, Praha 2016, foto B.
Kaprová
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Obr. č. 5: Ukázka bylinných přípravků TCM Clinic, Praha 2017, foto B. Kaprová

Obr. č. 6: Slavnostní představení projektu samostatného pavilonu TČM při FN Hradec Králové, foto FN
HK: <https://www.fnhk.cz/tcm/cesko-cinske-centrum-tcm/cesko-cinske-centrum-tcm>
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