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Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 10. října 2017 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17. 

Přítomno 24. členů AS LF MU, hosté: prof. Mayer, prof. Kaňková, prof. Vaněk, Ing. Sochorová 

 

Předem rozeslaný program 

 

1) Schválení programu zasedání 

2) Schválení zápisu z posledního zasedání AS  

3) Informace, diskuze a případné schválení textu „Senát LF MU a TCM“  

4) Projednání kvót pro přijímací řízení v roce 2018 na akademický rok 2018/19  

5) Pravidelné termíny jednání senátu. 

6) Informace děkana LF 

7) Diskuze, různé 

 

Materiály pro jednání senátu byly vyvěšeny na úřední desce, informace k textu „Senát LF MU a TCM“ 

zaslal předseda AS LF MU elektronicky členům AS.  

 

1) Schválení programu zasedání 

Program zasedání byl schválen hlasy všech přítomných členů AS LF MU.  

 

2) Schválení zápisu z posledního zasedání AS  

Členové AS LF MU schválili zápisy ze zasedání AS LF MU ve dnech 16. května 2017 a 27. června 

2017. 

  

3) Informace, diskuze a případné schválení textu „Senát LF MU a TCM“  

AS LF MU se zabýval návrhem na usnesení profesora Mornsteina reagující na zakotvení terapeutů 
a specialistů tradiční čínské medicíny do zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povo-
láních. Usnesení v diskusi podpořil docent Juřica, docent Chaloupka i doktor Dolina. AS LF MU 
jednomyslně schválil navržený text a přijal usnesení: 

 



 

 

„Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v reakci na uzákonění nelékařských oborů 

(zákon č. 201/2017 Sb.) terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a specialista tradiční čínské medicí-

ny (Mgr.) schválil na svém zasedání dne 10. 10. 2017 toto stanovisko:  
 

1. Senát LF MU je krajně znepokojen skutečností, že přes zásadní protesty odborné veřejnosti byla 

tato úprava zákona schválena oběma komorami Parlamentu ČR. 
 

2. Senát LF MU v Brně nepovažuje za možné akreditovat studijní program, který je v rozporu se 

základním paradigmatem lékařských oborů, tedy medicínou založenou na vědeckých důkazech 

(EBM). Žádná ze složek tradiční čínské medicíny (TCM) není s tímto paradigmatem ve shodě. 

 

3. K jednotlivým metodám TCM jsou uváděny tyto vážné výhrady: 

- Systém akupunkturních bodů a drah (meridiánů) nemá žádný jednotně přijímaný anatomický 
nebo fyziologický ekvivalent. V literatuře nacházíme teoretická zdůvodnění akupunktury, které 

jsou zcela v rozporu s moderním přírodovědným a medicínským poznáním. Evropské varianty 

akupunktury nejsou součástí TCM. 

- Představa proudící životní energie „čchi“ je zcela nekompatibilní s jakoukoliv představou 
energie v moderní vědě. Ztotožnění „čchi“ s bioelektrickými jevy selhává. 

- Opakované rozbory z Číny exportovaných přírodních TCM léčiv ukázaly, že jde o špatně defi-

nované směsi látek nejasné provenience, k nimž jsou někdy přidávána moderní léčiva pro zvý-
šení účinnosti. Obsahují často nebezpečné koncentrace těžkých kovů. Nejsou dobře popsány 

kontraindikace a zejména interakce s jinými léčivy. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že prepará-

ty TCM nejsou legislativami vyspělých zemí uznávány jako léky a jsou často považovány za ri-
zikové. 

- Využívání některých živočišných produktů (např. nosorožčí rohy, tygří kosti) je zcela postave-

no na mystických představách a vede k devastaci stavů vzácných zvířat. 

- Pulsovou diagnostiku (rozlišení až mnoha desítek druhů pulzu na základě pohmatu) nelze ob-

jektivizovat přístrojově. Její terminologie je nejasná, odkazuje na čhi, jing a jang. 

 

4. Velkým rizikem nové zákonné úpravy je její zneužití jako precedentu pro analogické uznání speci-
alistů jiných modalit alternativní medicíny. 

 

5. Často využívaný argument „starobylosti“ TCM není argumentem platným. Starobylou je i al-
chymie a astrologie, což z nich nedělá vědecké disciplíny. Stejně tak není platný argument, že díky 

znalostem o některých bylinách užívaných v TCM byla objevena například některá cytostatika, a 

proto je TCM „správná“. K objevům cytostatik došlo i mnoha jinými způsoby a o přítomnosti léči-

vých látek v bylinách nikdo nepochybuje, jsou základem mnoha léčiv. 
 

6. Akademický senát LF MU nepovažuje za možné, aby byla na lékařských fakultách vedena výuka 

podle několika různých paradigmat. Tato otázka je velmi palčivá po zveřejnění návrhu „Vyhlášky o 
minimálních požadavcích na studijní programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobi-

losti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny“, kde jsou uvažovány předměty 

opírající se o vědecký základ medicíny vedle předmětů vycházejících z čínských lidových tradic. 
Proto AS LF MU vyzývá ostatní lékařské fakulty a zdravotnické vzdělávací instituce v ČR, aby se 

od nové zákonné úpravy distancovaly, v žádném případě neumožnily akreditaci TCM a v této sou-

vislosti zabránily zneužití jmen svých pracovníků. „ 

 

 

4) Projednání kvót pro přijímací řízení v roce 2018 na akademický rok 2018/19. 
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Akademický senát AS LF MU schválil návrh děkana na kvóty pro přijímací řízení v roce 2018 

v předloženém znění. Text kvót a pravidel přijímacího řízení tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

5) Pravidelné termíny jednání senátu. 

AS LF MU se usnesl, že otázku termínů pro rok 2018 ponechá na ustavující schůzi AS LF MU po 

volbách do zaměstnanecké komory AS LF MU. 

 

6) Informace děkana LF 

S ohledem na skutečnost, že se senát v daném složení schází naposled, děkan LF MU především 

poděkoval všem přítomným senátorům za dlouhodobou spolupráci. K poděkování se v krátkém 

proslovu přidal i prorektor pro akademické záležitosti profesor Bareš a rovněž profesor Válek.  

 

7) Diskuze, různé 

V rámci diskuse docent Tomandl připomněl, že LF MU byla vyzvána k nominaci jednoho člena do 

Rady vysokých škol. Předseda AS LF MU uvedl, že rozešle výzvu na všechny akademické pracovní-

ky a delegát bude vybrán na nejbližším zasedání AS LF MU. 

 

 


