
Kurz:  Čeština pro zahraniční lékaře / lékařky 

Téma:  Využití homeopatických léků v běžné lékařské praxi 

a) Diskutujte. 

 

1. Jaký názor máte na homeopatii? 

2. Můžou homeopatické léky účinně pomoci při léčbě pacienta? 

3. Proč je homeopatie kontroverzní metodou v medicíně?   

4. Jaké stanovisko k homeopatii zastávají lékaři ve vaší rodné zemi?  

5. Jaké zkušenosti máte s alternativní medicínou?                          

 

 

b) Přečtěte si následující text. 

 

Využití homeopatických léků v běžné lékařské praxi 

Většina lékařů považuje homeopatii za alternativní metodu léčby, která si nezaslouží jejich 

pozornost. Na homeopatii je nazíráno jako na něco, co je nevědecké, tudíž nedůvěryhodné. 

Bohaté zkušenosti lékařů-homeopatů však dokládají, že tato metoda může být účinným 

pomocníkem lékaře v boji proti některým onemocněním. Výhodou homeopatických léků je, 

že je lze použít jako doplněk standardní léčby, neboť nevytvářejí lékové interakce a nemají 

prakticky žádné kontraindikace. Homeopatika může užívat kdokoli – děti, těhotné a kojící 

ženy i senioři. Lékaři se ve své praxi každodenně setkávají s pacienty, kteří se do ordinace 

vracejí s recidivami nejrůznějších onemocnění. Mnohdy se jedná o potřebu opakované 

antibiotické léčby, která pacientovi přinese úlevu, ale z dlouhodobého hlediska má svá rizika. 

V těchto případech lze využít efektu homeopatické léčby s cílem rozetnout bludný kruh.  

Podle http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyuziti-

homeopatickych-leku-v-bezne-lekarske-praxi-475639 8.6.2014 

 

c) Odpovězte na otázky. 

 

1. Jak nahlíží většina lékařů na homeopatii? 

2. Co dokládají zkušenosti lékařů-homeopatů? 

3. Jakou výhodu mají homeopatické léky? 

4. Kdo může používat homeopatika? 

5. Jakého efektu může dosáhnout homeopatická léčba? 

 

d) Doplňte do textu správné předložky. 

 

do - na (2x) - proti - o - s (3x) - v (2x) - ve - z - za 

1. Většina lékařů považuje homeopatii ..... alternativní metodu léčby. 2. ..... homeopatii je 

nazíráno jako ..... něco nevědeckého, tudíž nedůvěryhodného. 3. Tato metoda může být 

účinným pomocníkem lékaře ..... boji ..... některým onemocněním. 4. Lékaři se ..... své praxi 

každodenně setkávají ..... pacienty, kteří se ..... ordinace vracejí ..... recidivami nejrůznějších 

onemocnění. 5. Mnohdy se jedná ..... potřebu opakované antibiotické léčby, která má ..... 

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyuziti-homeopatickych-leku-v-bezne-lekarske-praxi-475639
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyuziti-homeopatickych-leku-v-bezne-lekarske-praxi-475639


dlouhodobého hlediska svá rizika. 6. ..... těchto případech lze využít efektu homeopatické 

léčby ..... cílem rozetnout bludný kruh.  

 

řešení 

1. za 2. Na, na 3. v, proti 4. ve, s, do, s 5.o, z 6. V, s 

1. Většina lékařů považuje homeopatii za alternativní metodu léčby. 2. Na homeopatii je 

nazíráno jako na něco nevědeckého, tudíž nedůvěryhodného. 3. Tato metoda může být 

účinným pomocníkem lékaře v boji proti některým onemocněním. 4. Lékaři se ve své praxi 

každodenně setkávají s pacienty, kteří se do ordinace vracejí s recidivami nejrůznějších 

onemocnění. 5. Mnohdy se jedná o potřebu opakované antibiotické léčby, která má z 

dlouhodobého hlediska svá rizika. 6. V těchto případech lze využít efektu homeopatické léčby 

s cílem rozetnout bludný kruh.  

 


