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ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? 

Jiří Heřt 

Anotace: Článek je véno ván kritické analýze nékolika metod alternativní medicíny (AM), 
které v posledních letech pronikají do speciálního Ikolství a které maji odstranit jak zdra-
votní. tak í vzdélávaci a výchovné problémy iáků. Protoie konkrétní kritická literatura 
prakticky neexistuje, autor se opírá pfedeviim o rozpory mezi principy hodnocených metod 
a védeckými poznatky a o logickou analýzu z lékařského hlediska. Po stručné definici alter-
nativní medicíny a vysvttlení její pseudovidecké povahy je podán popis osmi jejích metod 
(viz klíčová slova) používaných ve ikolství a poté jejich kritický rozbor Hodnocené metody 
vycházejí vitiinou z iracionálních, často esoterických predstav, jsou používány v nevhodných 
indikacích nebo neadekvátné, jejich účinnost nebyla exaktné prokázána a pro vývoj déti 
představuji značné riziko. 

Klíčová slova: Alternativní medicína, .alternativní psychoterapie', speciální ikolství, apli-
kovaná kineziologie. kramosakrální terapie, Emotional freedom techmques, aromaterapie. 
chirofonetika, orofaciální stimulace, biofeedback. audiovizuální stimulace. 

Málokdo by si byl uprostřed 20. století 
pomyslel, že vék rozumu, který se od 
osvícenských dob ůspéšné rozvíjel, bude 
už na přelomu tisícíleti tak silné infikován 
iracionalitou. Hippies, New age a nakonec 
postmoderní filozofie s sebou přinesly 
do společnosti recidívu magie, esoteriky, 
spirituality a nejrůznéjších paradisciplín, 
jakými jsou astrologie, ufologie, véštectví, 
psychotronika a řada jiných obskurních 
disciplín. Záhy potom začala iracionalita 
pronikat i do samotné védy. Snad nejvíce 
je postižena medicína, kde se do téméř 
nepřehledné šíře rozšířily metody tzv. 
alternativní medicíny (AM). Tento termín 
je stále nejužívanéjší, i když vedle ného 
existuje nejméné deset synonym pro tuto 
oblast, např. medicína nekonvenční, kom-
plementární, tradiční, naturální, celostní, 
jiná, regulační, informační aj. Do rámce 

AM se řadí už stovky metod. S klasickou 
trojicí AM - akupunkturou, homeopatií 
a parapsychologií - dnes soutéží přírodní 
metody, léčení vírou, manipulační meto-
dy, detoxikační medicína, ortomoiekulár-
ní medicína, anti-aging medicína, různé 
exotické systémy a pestré spektrum jiných 
dílčích metod. V současné dobé AM 
rozšiřuje pole své působnosti a zaméřuje 
se vedle fyzických chorob stále více na 
psychické potíže a choroby. Objevují se 
proto nové speciální metody, které mů-
žeme snad označit za tzv. „alternativní 
psychoterapii" Ale ani to nestačí. Dnes 
se zájem propagátorů A M obrací i do 
oblasti vzdélávaci a výchovné, zejména 
do speciálního školství, kde nachází 
mimořádné úrodnou půdu pro své půso-
bení. Všechny metody AM jsou masivné 
propagovány jak knižními publikacemi. 



tak na webu. Kritické prameny, které by 
hodnotily jednotlivé metody AM, kromé 
výjimek neexistují. 

Co je to alternativní medicína? 
Podle béžné používané definice je AM 

soubor metod, které dosud nebyly přijaty 
do rámce medicíny konvenčni, védecké 
(VM). Tímto způsobem je však AM de-
finovaná jen po formální, nikoli po obsa-
hové stránce. Proto jsme v našem českém 
klubu skeptiků SISYFOS vypracovali defi-
nici širší: Alternativní medicína je soubor 
metod, které védecká medicína většinové 
nepoužívá, protože 1) principy metod AM 
odporují vědeckým poznatkům, 2) jejich 
účinnost nebyla prokázána standardním 
védeckým postupem a 3) účinek má být 
zprostředkován duchovními, event. ne-
známými, ale nikoli materiálními silami. 

Alternativní medicínu neodlišují od 
védecké medicíny jen ty základní, výše 
uvedené znaky. Prakticky ve viech jejích 
různorodých metodách najdeme řadu 
dalších rysů, které dokumentují, jak 
odchylný svét představují obé sféry. Na 
nékteré z nich poukážeme. 

Na rozdíl od VM, která tvoří jednotný 
homogenní systém, v némž jsou všechny 
védecké disciplíny navzájem provázané, 
tvoří metody AM naprosto nesourodou 
tříšť metod s různým původem, filozofií 
i metodikou. I vznik metod AM je zají-
mavý. Téméř vždy je vynalezne néjaký 
„geniálni" jedinec, často senzibil, a jeho 
následovníci se jeho metody bud dog-
maticky přidržují, nebo se naopak snaží 

vymýšlet originální varianty. Původné 
jednoduchá disciplína se tak široce vétvi 
na spektrum módních variant. Na další 
rozdíl narazíme při snaze pochopit princip 
néjaké metody. Védecká metoda je vždy 
popsána naprosto racionálné, logicky 
a pro informovaného srozumitelné. Jiné 
je to s výklady „alternativních metod". 
Ty jsou často zmatené, nesrozumitelné, 
plné esoterických představ, nékdy mys-
tiky a magie a vědeckých, avšak mylné 
interpretovaných terminů, jindy jsou 
naopak simplifikované, až naivní. Velice 
jednoduchá je na rozdíl od VM terapie. 
Není třeba pacienta podrobné vyšetřo-
vat, stanovit diagnózu, poznat skutečnou 
příčinu choroby, protože přece je v ruce 
panacea působící holistický, „celostné" 
na všechny potíže. Podobné je to s ověřo-
váním výsledků léčby. Statistická analýza 
velkého souboru není nutná, stačí odvolá-
vat se na osobní zkušenost, na jednotlivý 
případ. A není třeba se vzdělávat, léčit 
přece mohou i laici, a nikdy se nemusí 
léčitel s nikým radit. Nějaká hierarchie 
odbornosti, jak je tomu ve VM, neexistuje. 
Kontrola léčby neexistuje, ostatně ani není 
možná, záznamy o léčbě prakticky žádný 
z léčitelů nevede. Nové metody ve VM 
se dlouhodobé ověřují. „Alternativní" se 
hodí okamžité na trh s velkou bombastic-
kou, demagogickou reklamou, a proti kri-
tikům se vystupuje agresivně, eventuálně 
se podávají žaloby. 

U některých metod AM jsou tyto rysy 
zastoupeny všechny, u jiných jen nékteré 
a ve slabším provedení, ale jako obecná 



charakteristika náš soupis typických 
znaků AM ve srovnání s VM nepochybné 
platí. 

Z uvedeného přehledu se zdá, že hra-
nice mezi AM a VM je ostrá. Ano, tak je 
tomu v typických pŕipadech, jenže existují 
nékteré metody, ležící na hranici obou 
základních oblastí, nebo takové, které 
lze používat obéma způsoby, racionálné 
i iracionálné. Každou z metod AM je proto 
nutné analyzovat zvlášť a zhodnotit její 
principy i její účinnost. 

V pedagogické oblasti, právé tak jako 
v medicíné, se uplatňuji disciplíny velice 
různorodé. K tém neznámějším patří 
aplikovaná kineziologie, kraniosakrální 
terapie, Emotional freedom techniques, 
aromaterapie, chirofonetika, orofaciální 
stimulace, biofeedback. audiovizuální 
stimulace - mind-machines. Věnujeme 
jim stručný popis a analýzu. 

Kineziologie aplikovaná 
Kineziologie je vědní obor, který se 

věnuje studiu pohybu. V paranormální 
sféře vznikla však pod názvem .aplikova-
ná kineziologie" metoda, která se zabývá 
diagnostikou a léčením fyzických i dušev-
ních poruch a odstraňovaním problémů 
při výuce dětí. Se studiem pohybu nemá 
nic společného. 

Základním principem aplikované kine-
ziologie je kuriózní představa, že všechny 
tělesné i duševní problémy jsou způsobeny 
poruchou proudění energie mezi mozkem 
a svalstvem. Blokáda se má projevit osla-
bením příslušného svalu. Příčinu choroby 

lze pak snadno objevit svalovými testy, 
z nichž nejbéžnéjší je tzv. „delta" test, který 
posuzuje sílu ramenního, deltového svalu. 
Léčitel, „facilitátor", přitlačuje upaženou 
paži pacienta dolů a ptá se cílené, jaký je 
stav jeho orgánů, jaké má pocity a jakými 
problémy trpí. A „tělo samo odpovídá" 
Poklesne-li paže, znamená to poruchu. 
Svalovým testem lze také zjistit nesnášen-
livost některých potravin, alergii, chybějící 
vitaminy nebo minerály, a také vyhledat 
vhodný medikament pro léčbu poruchy. 
V tom případě klient drží testovanou po-
travu, alergen nebo medikament v ruce, 
nebo si ho vloží pod jazyk. Postupné se 
vyzkoušejí různé látky, a ta správná se určí 
tím, že paže při dotazu poklesne. 

Terapie spočívá ve výběru vhodných 
medikamentů podle svalového testu, 
v masážích akupunkturních bodů nebo 
v různých tělesných cvičeních. Často se 
léčba doplňuje jinými metodami AM, 
jako je homeopatie nebo Bachova květová 
léčba aj. 

Metodu vytvořil v 60. letech minulého 
století chiropraktik G. Goodheart. Rozvoji 
metody dal v r. 1979 silný impulz J. Dia-
mond svou knihou „Tělo nelže". Záhy 
potom se objevila téměř nespočetná řada 
jejích variant. Úspěch měla např. Edu-
kinestetika P. E. Dennisona, zaměřená na 
léčbu výchovných a výukových problémů 
dětí, která do terapie zavedla různá gym-
nastická cvičení. V posledních letech se 
edu-kinestetika, propagovaná Českou 
společností pro rozvoj osobnosti, rychle 
šíři v naší zemi, pravé tak jako terapie one-



Brain, .Jednotný mozek", propagovaná 
Američankou C. A. Holtzovou a společ-
ností AMIKUS, spol. s r. o. Tyto metody 
předpokládají, že stresy, duševní poruchy 
a výchovné nebo výukové problémy jsou 
způsobeny blokádou spojeni mezi obéma 
hemisférami. Blokádu lze údajné odstranit 
a télo harmonizovat tlaky na určité body. 
manipulaci nebo určitými cviky. Edu-
kinestetika. one-Brain kineziologie nebo 
neurogenika se zaméřily na odstraňováni 
výchovných a vzdělávacích poruch détí, 
dyslexie, dysgrafie, ale i koktavosti nebo 
šilhavosti. Dalšími variantami jsou napr. 
kineziologie klinická, křesťanská, integra-
tivní, transformační nebo behaviorální, 
biokineziologie, kinezionika, Grain-Gym 
apod. Existuje i „psychologická kinezio-
logie", která je zaměřená na psychické 
poruchy. Léčí se psychoterapeutickými 
postupy a meditací. Dnes je aplikovaná ki-
neziologie v různých formách rozšířena po 
celém svété. V USA existuje Mezinárodní 
společnost pro kineziologii, v mnoha 
státech existují národní společnosti, vy-
dávající desítky knižních publikací a po-
řádající kurzy kineziologie. Kineziologii 
se věnují léčitelé, maséri, fyzioterapeuti, 
lékaři včetně zubních, ale i učitelé. V naší 
republice pronikla kineziologie především 
do školství, zejména do školství speciální-
ho, a podporují ji i někteří vysokoškolští 
pedagogové. 

Hodnocení: Základní představa, že tě-
lesné choroby, duševní poruchy nebo výu-
kové problémy vedou k oslabení svalstva, 
je výmyslem, který nemá žádné teoretické 

opodstatnění a nebyl nikdy objektivně 
potvrzen. Stejné zásadní námitkou je to, že 
hodnocení svalové síly je zcela subjektivní 
a navíc snadno manipulovatelné. Další ná-
mitka: svalové napětí nemusí být projevem 
slabosti svalu, protože závisí především na 
momentálním naladěni a také na suges-
tivním vztahu mezi léčícím a pacientem. 
Výsledky hodnocení stavu svalů nejsou 
také reprodukovatelné. Mylné je i tvrzení, 
že existuje vazba mezi vnitřními orgány 
a určitými svaly na končetinách. Nelze 
se odvolávat na proudění energie, což je 
převzaté z čínské filozofie, protože žádná 
taková energie nebyla zjištěna a neexistují 
ani akupunkturní body. kde kineziologové 
provádějí masáž. Kineziologii také dis-
kvalifikuje spojení s chiropraxí a čínskou 
medicínou, právě tak jako používání řady 
dalších metod alternativní medicíny, jako 
je Reiki, meditace, Bachova květová léčba, 
aromaterapie, homeopatie aj. 

Metoda je zjevné nesmyslná a navíc 
riziková, s možností falešné negativní 
i falešné pozitivní diagnózy, kdy je klient 
ohrožen užíváním zbytečných a nevhod-
ných medikamentů. 

Zahraniční organizace, např. Svaz 
německých psychologů, varují před pou-
žíváním edu-kinestetiky. Některé svazové 
zemé v Německu zakázaly používat apli-
kovanou kineziologii ve školství. 

Krartiosakrální terapie 
Kraniosakrální terapie, varianta os-

teopatie, je jednou z nových, ale také 
nejkurióznějších metod, které obohatily 



českou AM. Rok od roku je přitažlivější. 
Vymyslel ji začátkem 20. století americký 
osteopat W. G. Sutherland. Podle jeho 
výkladu mozkomíšní mok obklopující 
centrální nervstvo rytmicky pulzuje při 
základní frekvenci 6 -12x za min. Lze si 
to prý ovéŕit na pulzaci lebečnich kostí, 
které se podle jeho názoru v malém roz-
sahu pohybuji proti sobé. Proto se střídavé 
a v pravidelném rytmu rozvíjí a zužuje 
lebka i pánev. H naci silou pulzace má být 
podle Sutherlanda zkracování a prodlu-
žováni mozku. Pulzaci má být ovlivňo-
vána i hypofýza, vedoucí žláza s vnitrní 
sekrecí, a produkce jejich hormonů. 
Příčinou viech chorob je údajné porucha 
normálního rytmu pulzace nebo zabloko-
váni volného průtoku moku. ke kterému 
může dojít v oblasti mozku i míchy. Léčba 
spočívá v odblokování proudéní mozko-
míiního moku a má charakter panacey. 
Léčit lze nejenom alergie, poruchy imu-
nity, nemoci interní, psychické i nervové 
- včetně epilepsie a roztrouiené sklerózy, 
ale i retardaci a dyslexii détí, je možno 
urychlovat porod a dokonce léčit též zubní 
nemoci, iilhavost i odstávání uií. Léčba se 
doporučuje dokonce u novorozenců, aby 
se předeilo následkům obtížného těhoten-
ství nebo těžkého porodu. Léčbu provádí 
léčitel ve stavu hlubokého uvolnění tak, že 
přiloží ruku nad dolní konec pátere, urči 
místo blokády a pak na toto místo silou 5 g 
opakované zatlačí a blokádu tak odstraní. 
Nakonec do pacienta vlévá energii, bož-
skou sílu. Podobné léčitel zjiiťuje anomálie 
na lebce, lemně lebkou manipuluje tak 

dlouho, až má pocit, že se lebeční kosti 
při pulzaci pohybují symetricky a viemi 
směry. 

Metoda se vyučuje ve speciálním Su-
therland-Institutu na Floridě a dále ji šíří 
řada učitelů v Evropě. Do čeitiny byla pře-
ložena esotericky laděná kniha chirurga 
Upledgera „Ty a Tvůj skrytý dotek", která 
kraniosakrálni terapii detailně popisuje 
a propaguje. Podle něj je metoda „vstupem 
do nejhlubií oblasti lidského bytí", lidé 
jsou ihned plni energie, cítí se iťastnéjii 
a spokojenější. 

Hodnoceni: Metoda je nesmyslná nejen 
proto, že nelze nikam vlévat neexistující 
psychickou energii, ale zejména proto, 
že mozkomiiní mok pulzaci o frekvenci 
6 - 1 2 x za min. nevykazuje. Žádným pří-
strojem to nebylo ověřeno. Mok pulzuje 
jen v minimálním rozsahu, v závislosti 
na pulzaci krve přitékající do mozku, 
tedy s frekvencí činnosti srdce kolem 
70-100 tepů za min., ale u dospělého není 
pulzace zjistitelná, protože lebeční kosti 
navzájem srůstají. Jinou námitkou proti 
této metodě je, že mezi prouděním, resp. 
„pulzaci" míiního moku, a popisovanými 
chorobami nelze najit jakoukoli logickou 
souvislost. Pulzace, které terapeut popisu-
je, jsou bud sebeklamem, nebo spíše pod-
vodem. Závér: Lebeční kosti se navzájem 
nepohybují, pulzace nebyla prokázána, její 
kauzální vztah k chorobám také ne. A ni-
kdo ješté neprokázal, že pulzaci skutečné 
vnímá. Na rozdíl od osteopatie, na kterou 
se dnešní propagátoři kraniosakrálni 
terapie odvolávají a která se může hájit 



empirickými zkušenostmi, je její dnešní 
odvozenina zcela nesmyslná a není možno 
ji nazvat jinak než pouhé šarlatánstvi. Že 
neexistují žádné doklady o její účinnosti, 
je samozrejmé. 

Emotional Freedom Techniques 
- EFT 
Žhavou novinkou v naší republice je 

EFT „psychoterapie", označovaná za „uni-
verzální léčebnou metodu" Propaguje ji 
zejména Institut energetické psychologie, 
založený a vedený pani Zdenou Kataya-
ma - Sindy, nabízející vedle přímé léčby 
i semináře a certifikované kurzy. O této 
metodé už také byla do češtiny přeložena 
kniha německé autorky R B Wagner pod 
názvem „EFT - Svoboda emocí". Metodu 
EFT vymyslel v poloviné 90. let 20. století 
Gary Graig. V podstaté jde o zjednodu-
šenou verzi metody R. Callahana TFT 
(Thought Field Therapy). 

Základním principem metody EFT 
je představa, že všechny choroby jsou 
způsobeny negativními emocemi a že 
negativní emoce jsou vyvolány poruchou 
energetického pole těla. Stejné bizarní je 
předpoklad, že se toto pole dá upravit, 
vybalancovat poklepáváním na 12 bodů, 
které mají odpovídat 12 čínským meri-
diánům. Metoda AFT je tedy jakýmsi 
křížencem akupresury s „aplikovanou 
kineziologii". Vybrané body leži v obličeji, 
na ruce a na prsou. Na rozdO od původní 
Gallahanovy metody, při které je nutné 
určit přesný algoritmus bodů svalovým 
testováním podle zásad aplikované kine-

ziologie, na poradí bodů nezáleží. Protože 
je metoda určena i k samoléčbé. institut 
nabízí výukové kurzy, ale i na webu jsou 
k dispozici jednoduchá instruktážní vi-
dea. Pacient postupuje tak. že se na své 
problémy intenzivně soustředí a přitom 
si poklepává na zvolený bod. Léčit lze 
touto metodou podle jejích propagátorů 
nejen psychické potíže, ale i celé spektrum 
tělesných chorob. Metoda má údajné 
9 0 % úspěšnost a účinkuje u depresí, 
úzkosti, posttraumatických stavů, fobií, 
u léčení závislosti, podle některých autorů 
i u nachlazení, astmatu, neplodnosti, přes 
poruchy imunity až po všechny vážné 
chronické choroby, třeba mnohočetnou 
sklerózu i rakovinu. Doporučuje se i u détí 
při léčbě poruch chování, u zlosti, úzkosti, 
strachu, při pomočováni i u různých bo-
lestivých stavů. 

Hodnocení: I když metoda není expe-
rimentálně falziíikovatelná (nelze ji zasle-
pit), lze ji snadno vyvrátit, protože všechny 
její základní principy jsou mylné. Možnost 
existence meridiánů i akupunkturnich 
bodů odporuje vědeckým poznatkům 
o architektuře lidského těla a nebyla po-
tvrzena ani anatomicky ani fyziologicky. 
Jde o iracionální představu čínské medi-
cíny, odmítanou i dnešními moderními 
akupunkturisty. Rovněž druhá představa, 
že existuje jakási bioenergie a energetické 
pole těla, nemá žádné opodstatnění. Nic 
takového jako bioenergie nebylo proká-
záno a fyzikům taková „energie" nijak 
nechybí. Další představa, že lze metodou 
EFT ovlivnit a léčit tělesné choroby, je 



rovněž mylná, protože psychoterapií lze 
ovlivnit jen potíže psychické a psychoso-
matické. Konečné o tom, že jde o metodu 
pseudovédeckou, svědčí i masivní nese-
riózní propagování na internetu a i to, 
že je doporučována spolu s celou sérií 
jiných vyvrácených alternativních metod. 
V Institutu energetické psychologie jsou to 
napr. Reiki, neurolingvistické programo-
vání, intuitivní tarot aj. Metoda ETP může 
mít léčebný efekt, jenže ten je v takovém 
případě zprostředkován jinak. Působí 
zde automaticky řada psychologických 
fenoménů: odvedení pozornosti pacienta 
od jeho potíží, sugestívni působení léčitele 
a autosugestívni placebový efekt. 

Aromaterapie 
Kouř ze spalovaných rostlin s obsahem 

těkavých vonných látek se používal k léč-
bě již ve staré Číně, Řecku, v arabských 
zemích, ve starověkých civilizacích, ale 
dnešní aromaterapie má jinou podobu. 
Tu vynalezl v r. 1928 francouzský chemik 
R. M. Gattefossé, když doporučil vdecho-
vání par některých olejů s antiseptickými 
vlastnostmi u chorob dýchacích cest. 
Oleje jsou připravovány destilací, a proto 
obsahují jen lehké, volatilní sloučeniny, 
jako jsou monoterpeny a sesquiterpeny, 
různé estery i neterpenové karbohydráty. 
Účinnou složkou jsou podle Gattefossova 
názoru tyto „esence", nikoli jejich samot-
né aroma. Později se rozšířilo používání 
„esenciálních" olejů i v jiných formách, 
v mastech k potírání kůže nebo v rozto-
ku ke koupelím, masážím i k vnitrnímu 

použití. Nová metoda se rychle rozšířila 
zásluhou R. Tisseranda, který v Anglii 
v r. 1974 založil Aromatic Oil Gompany 
a postavil továrnu na výrobu léčebných 
preparátů. 

Záhy vznikly speciální léčitelské aro-
maratepeutické společnosti a byl založen 
mezinárodní časopis . Internat ional 
Journal of Aromatherapy" Z aromate-
rapie se postupné stala panacea, která je 
rozšířená po celém západním světě. Dnes 
se doporučuje nejen pro mírnění obtíží 
psychických a psychosomatických, ale 
i pro léčbu vážných celkových chorob, 
jako jsou deprese, revmatismus, srdečni 
selhání, chronická bronchitis, astma 
i traumata. Tisserand vytvořil z aromate-
rapie celý teoretický systém, který spojuje 
předpokládané účinky vonných olejů 
s idejemi orientální filozofie, antropozofie 
i kosmické esoteriky. Tzv. éterické oleje 
mají působit komplexně: vůní psychote-
rapeuticky přes čichový orgán a mozek, 
vstřebáváním kůží na cílové orgány, ale 
i holistickým působením „jakési subtilní, 
velmi jemné léčebné substance" na celé 
tělo. Tisserandovi následovníci poskytli 
zajímavější výklady mechanismu účinku. 
Např. podle Rovesiho elektrický náboj 
aromatických molekul esenciálních olejů 
ovlivňuje buněčné magnetické pole, podle 
jiných je při léčbě rakoviny redukován 
elektrický odpor buněk, někteří uvažují 
zase o účinku na auru, čakry nebo na 
proud energie. 

Diagnostika se provádí různým způ-
sobem. Sám Tisserand diagnostikoval 



nemoci pomocí virgule, nebo se řídil 
astrologickými a taoistickými princípy. 
Vhodnou individuální smés olejů sesta-
vuje pak aromaterapeut pomoci virgule, 
siderického kyvadla nebo testováním 
svalů (víz Kineziologie aplikovaná). 

K terapii se používalo původní zhruba 
40 různých olejů, napr. z levandule, heř-
mánku, šalvěje, fenyklu a jiných rostlin, ale 
v současné době je spektrum používaných 
rostlin téměř nepřehledné. Jejich léčebná 
šíře pokrývá, stejně jako většina ostatních 
metod AM. snad všechny nemoci, tedy 
jak psychické, tak i tělesné choroby. Po 
r. 1990 se metoda rychle rozšířila i u nás. 
Do češtiny bylo přeloženo několik Tis-
serandových knih, např. Umění aroma-
terapie (Alternativa, Praha 1992) nebo 
Aromaterapie pro každého (Oppidum, 
Praha 1992) a rozběhla se reklama v tis-
ku i na webu. Aromatické esence se záhy 
objevily v lékárnách i ve specializovaných 
prodejnách, kde lze obdržet dnes už ne-
přehlednou řadu olejů pro různé účely, 
indikace a s různými způsoby použití. 
V prodeji jsou i keramické odpařovače. 
Aromaterapie je doporučována také pro 
samoléčbu, ale především ji používají 
léčitelé i lékaři v různých soukromých 
zdravotnických zařízeních, většinou spolu 
s řadou dalších módních metod AM, např. 
Bachovou květovou léčbou, detoxikací, 
aplikovanou kineziologii, meditací, uš-
ními svícemi aj. V ČR byla také založena 
Asociace aromaterapeutů, která nabízí 
vedle léčby i prostory pro kurzy, medita-
ce a setkávání zájemců. V Praze existuje 

i Institut aromaterapie. který vydává pro 
absolventy licence. V posledních letech 
se aromaterapie rozšířila z nejasných dů-
vodů i do speciálního školství, často i do 
materských školek. 

Hodnocení: Do rámce vědecké medi-
cíny lze zařadit jen používání vonných 
olejů inhalačním způsobem, kdy se vyu-
žívají mírné antiseptické vlastnosti těchto 
látek a také jejich pozitivní působení na 
psychiku prostřednictvím vůně. Avšak 
aromaterapie, tak jak ji vymyslil Tisserand 
a jak se většinou praktikuje, je právem řa-
zena do oblasti medicíny pseudovédecké. 
Už její diagnostika není racionální a od 
terapie nelze čekat žádné přímé specifické 
léčivé účinky. Není totiž srozumitelné, 
jak by mohly jednotlivé esence působit 
na určité orgány a choroby. Objektivní 
důkazy o účinnosti aromaterapie v těchto 
indikacích chybějí. Několik z dvanácti 
dosud provedených studií potvrdilo jen 
mírný a krátkodobý uklidňující a zejména 
úzkost mírnící efekt. Rizikem je možnost 
podráždění nebo alergizace kůže. Některé 
oleje zvyšují fotosenzibilitu kůže, takže 
ozáření sluncem může vést až k popálení. 
Tvrzení o .přírodní" léčbě a esoterickém 
významu rostlin je také sporné vzhledem 
k syntetickému původu řady olejů. Ze 
všech těchto důvodů je aromaterapie 
v angloamerické oblasti považována za 
pseudovědeckou disciplínu. 

Chirofonetika 
Další disciplínou, která se rychle šíří 

v českých speciálních školách, je chi-



roŕonetika, určená primárne pro léčeni 
nejrůznějších poruch řeči, problémů při 
navazování řeči a řečových problémů 
autistů. Doporučuje se i v normální 
pedagogice při nespavosti, úzkostech, 
poruchách pozornosti, chování, slabosti 
v učení, u předčasných porodů jako pre-
vence následků porodního traumatu atd. 
Metodu vymyslel dr. Alfred Baur spolu se 
svou ženou Ilsou a publikoval ji v r. 1972. 
V naší republice vyšlo jeho dílo Základy 
chirofonetiky I.-IV. díl v r. 1990 v nakl. 
ÚÚVZPP, Praha. Při koncipování své 
metody se Baur opíral o dílo |. W. Goet-
ha, o jeho naturfilozofii a představu 
o metamorfózach, a také o antropozofii 
R. Steinera. Baur se domníval, že hlasové 
ústrojí človéka má svou paralelu v celém 
organismu a dokonce i v jednotlivých čás-
tech těla. Za nejvhodnéjší místo, které má 
„odpovídat" ústům, považoval krajinu zad. 
Při nácviku řeči terapeut vyslovuje určitou 
hlásku a současné provádí na zádech ma-
sážní tah, kterým napodobuje proud vzdu-
chu v ústní dutině. Pro každou hlásku jsou 
předepsány jiné tahy. Pacient má vnímat 
kožními receptory tlak a teplo ruky terape-
uta a uvědomovat si proces tvořeni hlásky. 
Drážděním kůže se tak maji posilovat 
podněty, které pacient přijímá sluchovým 
ústrojím. Metoda má být vhodná i pro do-
mácí léčbu dítěte. Rodiče mají uvedeným 
způsobem cvičit s dítětem 2-3x denně po 
dobu několika měsíců. Pro výcvik rodičů 
jsou nabízeny kurzy v trvání 6 dnů v roz-
sahu 36 vyučovacích hodin, rozdělených 
do praktického a teoretického výcviku. 

Studium je zakončeno písemnou prací 
0 průběhu ošetřování jednoho pacienta. 
Na kurzu je o této práci přednesen referát. 
Po 4. absolvovaném kurzu může studující 
začít s ošetřováním pacienta pod vedením 
učitele školy chirofonetiky. 

Hodnocení: Metoda je velice pochybná 
už proto, že Goethova dávno odmítnutá 
naturfilozofie nemá žádný reálný základ 
a že Steinerovy názory jsou pustou fan-
tazií. Představa o analogii mezi proudem 
vzduchu v ústech a masážemi zad je zcela 
nesmyslná a připomíná tvrzení moderních 
akupunkturistů, že se celé tělo i s jeho 
aktivními body a meridiány promítá do 
nejrůznějších částí téla jako tzv. mik-
rosystém, někdy v podobě homunkula. 
1 tvrzení, že se proud vzduchu v ústech 
např. při tvorbě hlásek BPM liší, lze jen 
těžko akceptovat. I sdružování s jinými 
metodami AM, aplikovanou kineziologii, 
aromaterapií aj. svédči o nevědeckém 
charakteru metody. Přesto jí můžeme 
přisoudit určitý racionální prvek. Musíme 
připustit, že podněty, které mají aktivovat 
řeč, lze skutečné posilovat jiným podně-
tem, který po nácviku může sám o sobě 
vyvolat podmíněnou reakci. Presto není 
nejmenší důvod, proč se snažit imitovat 
proud vzduchu čarami na zádech, když lze 
vyslovení hlásky sdružit např. se stiskem 
různých prstů. Přes spornou teorii nelze 
vyloučit určitý pozitivní efekt v praxi, ale 
ten dosud nebyl žádnou studií potvrzen. 
O malé úspěšnosti metody svědčí to, že se 
za 40 let od svého vzniku mimo Rakousko 
nerozšířila. S výjimkou České republiky. 



Vedle uvedených metod, které jsou 
nesporné pseudovédecké až šarlatánske, 
existuje řada jiných, které maji racionál-
ní jádro, ale jsou používány nevhodné 
a jejich role je přeceňována. Popíšeme 
tři z nich. 

Orofaciální stimulace 
Orofaciální stimulace je jednou z no-

vých rychle se šířících metod, použivaných 
ve speciálním školství. Můžeme přímo 
mluvit o módé, která dnes proniká do 
všech materských škol a jejich speciálních 
tříd. )e zaj imavé, že jde do značné míry jen 
o českou záležitost. V zahraničí je termín 
orofaciální stimulace používán výjimečné. 
Orofaciální stimulace je ale jen jednou 
z mnoha metod, které se snaží odstraňovat 
poruchy při sáni, polykání, žvýkání, mi-
mice a zejména řeči. Takové poruchy maji 
nejrozmanitéjší příčinu, např. détskou 
mozkovou dysfunkci, détskou mozkovou 
obrnu, mohou být následkem cévní moz-
kové příhody, úrazu, encefalitidy, souvisejí 
s rozštěpovými vadami, Downovým syn-
dromem aj. a často souvisejí s celkovou 
poruchou senzitmty i motoriky, s vadným 
držením téla, poruchou růstu apod. U détí 
ve školním věku se těmito problémy za-
bývají primárně logopedové. K dispozici 
maji řadu metod. K nejpouživanéjším pa-
tři prostý rizený trénink svalové činnosti, 
dále stimulace svalstva, třeba v rámci tzv. 
Basale Stimulation, nebo tzv. myofunkční 
terapie - bud podle Garlingera nebo podle 
Anity Kittel, jinou možností je tzv. Bobath 
koncept (podle Karla a Berty Bobath) 

nebo konduktivni terapie podle Petóho, či 
orofaciální regulační terapie (ORT) podle 
Castilla Moralese 

Zvláštní postaveni má metoda Basale 
Stimulation tím, že nese řadu znaků „al-
ternativní" metody. Je vynálezem jednoho 
autora, je provázena masivní reklamou, 
její sliby jsou nereálné, termín „Basale 
Stimulation" je ochrannou známkou, 
metodu rozšiřuje mezinárodní společnost 
pro BS i samostatný institut, který má své 
odbočky po světě, včetně České republiky, 
kde dosáhl i akreditace. Metodu vypra-
coval a zveřejnil v r. 1975 prof. Andreas 
Froelich. Původně byla koncipována jako 
pedagogický projekt, ale druhotně autor 
ve spolupráci s Chr. Biensteinovou vy-
pracoval i konkrétní návody, jak umožnit 
handikapovaným lidem komunikaci. 
Uplatnění našly především ve speciální 
pedagogice. 

Každá z těchto metod má své racionální 
opodstatnění, jak ukazuje třeba příklad 
ORT metody C. Moralese. Ten vychází ze 
zkušenosti domorodého argentinského 
obyvatelstva, kde měli rodiče vždy těsný 
tělesný i verbální kontakt se svými dětmi. 
Morales zdůrazňoval význam taktilních 
podnětů a propriocepce a doporučil proto 
řadu vhodných technik s využitím dote-
ku, poklepu, tlaku, tahu nebo vibraci, se 
zdůrazňováním důležitostí správné vizu-
álné-prostorové orientace a snahou o co 
největší motivaci dítěte. Své zkušenosti 
nabízí v šestitýdenním kurzu a publikoval 
je v knize „Orofaciální regulační terapie", 
publikované v r. 2005 v češtině. Touto kni-



hou se zřejmé inspirovali češti terapeuti, 
kteří z Moralesova komplexního konceptu 
vytrhli orofaciální stimulaci a aplikuji ji 
jako samostatnou metodu. 

Hodnocení: Výše uvedené metody mají 
racionální principy, jsou vyučovány na 
pedagogických fakultách a jsou používá-
ny v praxi na seriózních logopedických 
pracovištích. )enže „orofaciální stimulace" 
se stala módním hitem a její propagace se 
ujaly nejrůznéjší společnosti a instituce, 
které nabízejí přednášky, placené kurzy 
nejrůznéjší úrovné, udélují licence a po-
řádají konference. Zatímco v seriózních 
zařízeních je stimulace jen jednou z metod 
léčby poruch řeči, v těchto módních zaří-
zeních je stimulace vytržena ze souvislosti 
a propaguje se jako samospasitelná zá-
zračná metoda. Při materských školkách 
vznikají speciální centra, která nabízejí 
orofaciální terapii vedle řady dalších 
„alternativních" postupů, třeba masáží, 
aromaterapie, canisterapie aj., a na webu 
najdeme nejrůznéjší nabídky orofaciálni 
stimulační terapie od soukromých provo-
zovatelů, samozřejmé za patřičnou úhra-
du. Orofaciální metoda se stala komerční 
záležitostí. 

S tím souhlasit nelze, protože náprava 
poruch řeči je záležitosti vysoce odbor-
nou. která vyžaduje spolupráci několika 
odborníků - pediatra, neurologa, fyzio-
terapeuta a především logopéda, vzděla-
ného a zkušeného specialisty, jenž dovede 
posoudit příčinu poruchy a najít nejvhod-
néjší terapeutický postup. Nekvalifikované 
používání této metody může vést spiše 

k zafixování špatných motorických stereo-
typů než k vyléčení a samozřejmé může 
přispět k diskreditaci metody orofaciální 
stimulace. 

Biofeedback 
Biofeedback (BF) je anglický internacio-

nálně používaný termín pro biologickou 
zpětnou vazbu, která umožňuje kontrolu 
a řízení tělních funkcí. Otcem biofeedbac-
ku je Neal Miller, psycholog a neurovédec, 
který experimentálně u krys i lidí dokázal, 
že je možné vědomé ovládat procesy říze-
né autonomním nervovým systémem. BF 
je od 60. let 20. století intenzivně studován 
na lékařských výzkumných pracovištích. 
Princip metody spočívá v tom, že pacient 
je informován o činnosti orgánů, např. 
o rychlosti srdeční akce, dechu, výši 
krevního tlaku, a to pomocí signálů, které 
snímají elektronické senzory a které jsou 
převedeny a zesíleny na signály vizuální 
nebo akustické. Podobné lze snímat i gal-
vanický kožní odpor, teplotu kůže nebo 
také svalové napětí, v tomto případě po-
mocí elektromyografie, např. na žvýkacím 
svalstvu nebo na předloktí. Pacient, který 
tyto funkce může sledovat v podobě uve-
dených signálů nebo i křivek na obrazovce, 
je pak může podvědomé ovlivnit metodou 
pokusu a omylu. Pokud se to zdaří, může 
pak nacvičit i ovládání téchto funkcí svou 
vůlí. Proto se BF nazývá také mind-body 
terapií. Pomocí BF je možno konkrétně 
ovlivnit určitou narušenou funkci, ale 
také docílit celkového uvolnéní, snížení 
psychického napětí, odstranit úzkost. 



stres a pod. Terapeuticky je BF úspěšný při 
bolestech hlavy, migréně, nespavosti, sva-
lových nebo kloubních obtížích, je možné 
snížit krevní tlak a zmínit astmatické nebo 
kardiovaskulární potíže. Nejúspěšněji! 
lékařskou indikací je léčba inkontinence 
(úniku moči) pomocí vědomé kontroly 
svalového napětí svéračú. 

Lze také sledovat elektroencefalogra-
fický záznam mozkové činnosti na obra-
zovce a snažit se jej soustředěním ovlivnit 
(neuroíeedback). Často se skutečné zdaří 
ovlivnit mozkovou činnost a frekvenci 
mozkových vln, naladit je třeba na frek-
venci alfa. I tímto postupem lze docílit 
psychického uvolnění, zklidněni, vyrov-
nání, harmonie a pod. Neurofeedback se 
proto používá pro odstranění výchovných 
problémů u dětí a také dyslexie, dysgrafie, 
koktavosti a pod. V ČR existují i samostat-
né ordinace pro BF. 

Hodnocení: Je nesporné, že léčba po-
mocí BF může přinést psychické zklidněni 
nebo pozitivně ovlivnit vegetativní nerv-
stvo a činnost orgánů, tímto nervstvem 
ovládaných. Úspěšná je někdy u psy-
chosomatických chorob a může zmírnit 
některé symptomy i u chorob organických. 
Kontrolovaných dvojitě slepých studií je 
však zatím málo a indikace nejsou přesné. 
V medicíně je BF chápán jen jako doplněk 
jiných osvědčených léčebných postupů. 
Někteří psychologové a léčitelé však 
možnosti biofeedbacku zveličují a metodu 
doporučují i k terapii vážných organických 
chorob a psychických poruch. Vycházejí 
z mylného názoru, že i organické choroby 

jsou jen záležitostí psychosomatickou. 
Problémem biofeedbacku je i to, že není 
zcela bezrizikový. Může vyvolat krizové 
stavy u depresí, úzkostných neuróz, hypo-
chondrie aj. Pokud jde o školní děti, také 
u nich může neurofeedback jisté přispět 
k relaxaci, zklidnit pacienta, zvýšit jeho 
schopnost soustředěni, ale rozhodné nelze 
očekávat zvýšení schopností žáka nebo do-
konce jeho inteligenční úrovně. Důležité 
je, že stejného efektu lze docílit lacinějšími 
a přístupnějšími technikami, jako medita-
cí, autogenním tréninkem, audiovizuální 
stimulací nebo různými výchovnými 
prostředky. Tvrzeni nékterých léčitelů, že 
se lze naučit ovládat pomocí B F i různé 
přístroje, je samozřejmé zcela absurdní 
a patři do rámce parapsychologie. 

V USA je BF řazen do oblasti komple-
mentární a alternativní medicíny (CAM). 
Podle našeho názoru leží BF na hranici 
védecké a alternativní medicíny. Záleží na 
jeho interpretaci a na způsobu použiti. 

Audiovizuální stimulace (AVS) 
Audiovizuální stimulace (AVS) je 

metoda vyvinutá v 70. letech 20. století. 
Z výzkumných pracovišť se rychle rozší-
řila do oblasti védecké i alternativní me-
dicíny. Jejím cílem je pomocí zvukových 
a světelných signálů o určité frekvenci, 
vysílaných speciálními sluchátky a brýle-
mi, ovlivnit mozkovou činnost. Vysílané 
signály mají přeladit mozek do jiných 
frekvenčních stavů, což je ověřitelné na 
elektroencefalogramu. Předpokládá se, 
že se frekvence mozkových vln přizpů-



sobuje frekvenci signálu, že se synchro-
nizuje činnost mozkových buněk a že se 
také méní produkce neurotransmiterů 
a endorfinů - látek, které méni náladu 
a zvyšuji práh bolestivosti. Převedeni na 
hladinu alfa (8-12 Hz) vede v jisté míře 
k relaxaci, na hladinu beta (16-24 Hz) ke 
stimulaci a zvýšené bdélosti, na hladinu 
delta ( 1 - 4 Hz) k hlubokému útlumu 
a spánku. Kromě ovlivnění psychiky může 
AVS ovlivnit i nékteré vegetativní funkce 
organizmu. AVS má tedy blízko metodám 
relaxačním jako je meditace, autogenní 
trénink nebo biofeedback. Metoda je do-
poručována především k samoléčbé. Pro 
každý účinek se nabízí jiný program s ji-
ným typem stimulu a s jiným průběhem 
frekvence. Existují programy relaxační, 
protistresové, aktivační, stimulující učení 
(např. cizích řečí), programy aktivující 
kreativitu, dále programy proti depresím 
nebo nespavosti. Dále se AVS používá na 
řadé neurologických a psychologických 
pracovišť k odstranění lehčích mozkových 
dysfunkcí, např. dyslexie, hyperaktivity, 
nepozornosti a jiných problémů s učením 
u dětí. Používá se i v některých jazykových 
školách jako prostředek ke zvýšení efekti-
vity výuky. Existuje široká škála přístrojů 
pro AVS, většinou americké výroby. Do 
široké české veřejnosti AVS pronikla zá-
sluhou firmy Galaxy, nabízející řadu AVS 
přístrojů amerického nebo německého 
původu, tzv. „psychowalkmanů", s návody 
k domácímu použití. Nyní firma vyvíjí 
dvacet vlastních specializovaných sad 
programů pro český trh. 

Hodnocení: Výše uvedené pozitivní 
účinky jsou ověřeny, ale firmy, které 
AVS přístroje nabízejí, neseriózně slibují 
nedosažitelné efekty. Firma Galaxy např. 
uvádí vyléčení ze zápalu plic, depresí nebo 
šedého zákalu a inzeruje i další absurdity. 
Např. naladění na frekvenci 7,82 Hz, což 
má být frekvence pulzujícího zemského 
jádra (!!), má vyvolat mystické zážitky. 
AVS není bez rizika, protože v reklamách 
obvykle neni uvedeno, že existují jasné 
kontraindikace, především epilepsie. 
Použití .psychowalkmanů" není vhodné 
ani u pacientů s ischemickou chorobou 
srdeční nebo latentní psychózou, protože 
může dojit k náhlému vzplanutí choroby. 
Někdy dojde paradoxně místo relaxace ke 
stresovým, křečovým nebo neurotickým 
reakcím. Může být i aktivována latentní 
psychóza. Závislost zatím zjištěna nebyla. 
Vážným problémem AVS tedy je, že se 
nepoužívá jen na seriózních pracovištích, 
ale že je nabízena mnoha nekompetent-
ními léčiteli a šarlatány. Ještě je nutné 
poznamenat, že účinnost stimulačních 
programů se časem snižuje, až vyhasíná. 
Efekt také nelze očekávat u každého jedin-
ce, protože reakce na vizuální a auditívni 
impulzy je individuálni, závislá na osob-
nosti i předchozí zkušenosti. Nesporné 
je, že používání uvedených pomůcek ve 
speciálním školství je nyní módní a že 
teprve budoucnost ukáže, zda jsou pří-
stroje účinnější než osvědčené léčebné, 
výchovné a pedagogické metody. 

Podobný rozporný ráz mají i dvé další 
metody, rozšířené ve speciálním školství. 



canisterapie a arteterapie, ale jejich výhody 
a na druhé strané jejich sporné stránky 
jsou dobře známé a neni třeba je podrob-
něji popisovat. 

Závěr 
Uvedl jsem stručné několik různorodých 

metod AM, zasahujicich do speciálního 
školství Některé z nich jsou dnes ui kla-
sickými metodami alternativní medicíny, 
jiné jsou módními, rádoby psychoterapeu-
tickými metodami, a další jsou zaměřeny 
speciálně na výchovné problémy. Některé 
jsou vyslovené pseudovědecké, s mylnými, 
esoterickými principy, jiné mají racionální 
jádro, ale jsou používány v deformované, 
„alternativní" podobě. I smysluplné meto-
dy mohou být diskreditovány tím, že jsou 
používány nekvalifikovanými osobami 
nevhodným způsobem a v nevhodných 
indikacích, nebo tím, že se používají spolu 
s metodami iracionálními. Častým nešva-
rem je, že se jejich provozovatelé neopírají 
o přesnou psychologickou diagnostiku, 
ale že aplikují svou oblíbenou metodu 
bez výběru na každého klienta. Hodné 
z nich ztrácí svou serióznost, protože jejich 
účinek je přeceňován, nebo jsou prová-
zeny barnumskou nesolidní reklamou 
a staly se především komerčné výhodnou 
záležitostí. Na webových stránkách se 
objevují stále nové takové metody. Jejich 
„objevitel" je uváděn jako génius, ihned 
zakládá špeciálni společnost pro šíření své 
metody, pořádá placené kurzy a vychovává 
další školitele. A laičtí absolventi takových 
kurzů, odborně nekvalifikovaní, se dnes 

už uplatňují v materských i v základních 
speciálních školách. 

Šarlatánské metody AM, právě tak jako 
nevhodná aplikace metod racionálních, 
nemohou ani v medicíně, ani ve speciál-
ním školství konkurovat terapeutickým 
a výchovným metodám seriózním a ově-
řeným a pro malé pacienty představují 
značné nebezpečí. Zanedbáním řádné 
individualizované diagnostické, psycho-
terapeutické a vychovatelské péče může 
být pacient, který byl svěřen do péče ně-
kterého ze samozvaných „alternativních 
odborníků", těžce a doživotně poškozen. 

Je smutnou skutečností, že se přes zjev-
nou nesmyslnost většiny svých metod al-
ternativní medicína stále šíří a že ojedinělé 
pokusy postavit se kriticky proti tomuto 
přívalu alternativních metod se zpravidla 
setkávají s neporozuměním. 

Vracím se na začátek. Málokdo si před 
několika léty dovedl představit, že i do 
speciálního školství by iracionalita pronikla 
v takové míře. Ale je to logické, školstvi by 
bylo výjimkou. Pseudověda, iracionalita, 
hloupost a komerce pronikly snad už do 
všech oborů lidské činnosti a nezbývá, než 
tuto změnu přijmout jako realitu, jako plod 
dnešního postmoderního liberalismu. 
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