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ZDARMA

Toto èíslo je vìnováno 10. Evropskému kongresu skeptikù, který se konal
pod zátitou AV ÈR v Praze ve dnech 7.  9. záøí 2001.
Organizaènì jej zajistil Èeský klub skeptikù Sisyfos,
vekerý servis zajistila firma Icaris.
Uznáním dosavadní estileté èinnosti Èeského klubu skeptikù Sisyfos se stalo
zvolení Jiøího Grygara viceprezidentem ECSO na nejblií funkèní období.

Uvítací projev
prof. Rudolfa Zahradníka
k úèastníkùm 10. evropského kongresu skeptikù
Váení kolegové, dámy a pánové,
dovolte mi, abych na zaèátku svého úvodního slova uvedl,
co pokládám za hlavní dùvod pøítomnosti kadého z nás zde.
Jsem pøesvìdèen, e je to ná spoleèný zájem o osud lidstva.
Ptám se, zda je tato starost na místì. Jsem o tom pøesvìdèen
a cítím to velice silnì.
Zejména nyní, na zaèátku 21. století, výraznì zesílily problémy související s naí civilizací. Lze je rozdìlit do dvou skupin:
První skupina se týká negativních stránek v oblasti obecné
morálky. Skuteènì znièující vliv mùe mít skuteènost, e nìkteøí
lidé, angaovaní v politickém ivotì, jsou kontaminováni korupcí a e le je samozøejmou souèástí jejich kadodenní politiky.
Jiným patným jevem je ohromná ádostivost nìkterých lidí po
penìzích: organizovaný zloèin pøedstavuje krajní pøípad. Snad
není tøeba øíkat, e je tragédií, kdy zisk je jediným kriteriím
úspìchu èasopisu nebo, obecnì, jakéhokoli informaèního média. Bohuel, i nìkteré z tìch èinností, které v minulosti vdy
slouily k posilování morálky, napø. sportovní aktivita, jsou dnes
ve znaèné míøe znehodnoceny podvody, které mají zaruèit
úspìch za kadou cenu. Tuto smutnou pasá zakonèím jetì
zmínkou o úpadku náboenského cítìní, o klesajícím vlivu
Církví a naopak o stoupajícím vlivu sekt, z nich nìkteré mají
nespornì patologický charakter.
Druhý dùvod mých starostí je spojen s rozporem mezi vzdìláním a jeho chybìním, mezi vìdou a pseudovìdou, mezi
racionalismem a iracionalismem. Mnozí lidé tento rozpor podceòují, a to mùe mít váné dùsledky, protoe mnoství tìkých problémù, se kterými se bude lidstvo potýkat ve 21.
století, je nepochybnì velké. Budu to ilustrovat jen na dvou
pøípadech: energetické zdroje a jejich vyuívání, a problém
nového vzestupu bakteriálních, virových a jiných nemocí.
V oblasti energetiky se dopoutíme dvojího zloèinu. Spotøebováváme fosilní paliva, která bychom mìli povaovat spíe
za extrémnì hodnotnou surovinu pro chemický prùmysl
v budoucnosti. koda, vzniklá spálením, je obrovská a ireverzibilní. A nejen to: vedle vody vzniká také karbondioxid, kyslièník uhlièitý. Skleníkový efekt je ovem zábavný jen pro málo
vzdìlané politiky. Jaderní a plasmoví inenýøi spolu se sofis-
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tikovanými inenýry mají dnes anci uèinit významný krok
vpøed v získávání vylepených nebo nových mohutných energetických zdrojù. K jejich získání naproti tomu nevede politická demagogie ani postoje polovzdìlaných reprezentantù nìkterých ekologických hnutí. Dost pøíznaèné je to, e veøejná
média, rozhlas a televize, v diskusích o tomto kritickém problému zpravidla preferují polovzdìlané amatéry a nikoli plnì
kvalifikované vìdce a inenýry.
Stejnou tendenci mùeme pozorovat v pøípadì zdravotnických problémù. Bohuel, ani dnení vìdecká medicína nemùe zaruèit, e budou rychle a s dostateènou úèinností vyøeeny vechny problémy medicíny, napø. stále stoupající poèet
alergických nebo nádorových onemocnìní, nehledì k AIDS
a nemoci ílených krav. Pøesto je tu nadìje, e s dostateènou
finanèní podporou medicína nakonec i tyto problémy vyøeí.
Avak bez vzdìlaného obyvatelstva to bude úkol velmi obtíný, A právì na tomto poli zpùsobují média váné kody tím,
e v zájmu pøedstírané demokracie a objektivity staví na stejnou úroveò oficiální, uznávanou vìdeckou medicínu a to, co
nazývají medicínou alternativní. Musíme vak poctivì pøiznat,
e nìkteøí lékaøi, zøejmì z nedostatku èasu, se pacientùm
dostateènì nevìnují a nejednají s nimi ohleduplnì. Takový
pøístup katalyticky posiluje dùvìru veøejnosti v podezøelé léèitele a arlatány.
Skeptické hnutí ji po celá léta pøedstavuje významnou
podporu racionalismu v jeho nikdy nekonèícím boji proti iracionalismu. Nikdy bychom nemìli zapomenout, e oponenti rozumu jsou houevnatí v prosazování absurdit a e jsou ochotni bránit tyto názory vemi prostøedky. Jetì spíe to platí
o tìch stoupencích iracionality, pro které se stala zdrojem
velkých výdìlkù.
Na závìr úvodní poznámky chci jetì vyjádøit své pøesvìdèení, e takový kongres, jaký je tento, který právì zaèíná, je
cenný, uiteèný a zasluhuje ocenìní. Nikdo z nás ale nesmí
nikdy zapomenout ani na vteøinu, e bez velkého nadení
a trvalého úsilí informovat o naich aktivitách veøejnost, by
byly vechny nae snahy marné.
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Cornelis de Jager: Pøíjemné sebeklamy: Chvála bláznovství
Astrofyzik. Univerzita v Utrechtu, Katedra kosmického výzkumu a astrofyziky a Observatoø Sonnenborgh,
Utrecht, Nizozemí. Bývalý pøedseda ECSO.
Pøed témìø pìti sty lety, v roce 1511, vydal Erasmus Rotterdamský knihu Stultitiae Laus, neboli Chvála bláznovství.
Kniha obsahuje kritiku tehdejí spoleènosti v duchu pøesvìdèení, e bláznovství vládne svìtu. Kritika není v knize formulována pøímo. Aby byla kniha pøijímána mocnými, pouívá
autor poznámky formulované nevzdìlanou enou. Tento pøístup byl typický pro konec støedovìku. Nìkteré lechtické
domy mìly svého dvorního aka, jeho úlohou bylo íøit
pochyby v prostøedí, kde vládla absolutistická forma pravdy.
aek mohl být kritický, protoe byl povaován za blázna.
Také reformátoøi pouívali tento styl. Shakespeare se vyjadøuje o povolených bláznech. Blázni byli tolerováni na dvorech,
které byly silné na to, aby snesly kritiku. Obecnì øeèeno,
kritika je tolerována ve spoleènostech, které jsou silné na to,
aby ji akceptovali. Dnes mùeme tvrdit, e jen vyvinutá demokracie mùe být plnì otevøena kritice.
Moderní spoleènost má také své bohy  bulvární tisk, pronikání paranormálních aktivit do spoleènosti skrze média atd.
Tím se vytváøejí protivìdecké postoje, které jsou pøijímány
vìtinou spoleènosti. Zdá se, e øada lidí se dnes chce
nechat klamat. Je to zvlátní dnes, kdy produkty vyvinutých
vìdeckých technologií dominují svìtu a kdy je vìda integrální
souèástí spoleènosti. Jedna z hypotéz, které vysvìtlují tento
jev, se odvolává na nedostateènou reflexi vìdeckého pokroku.
Rychlý pokrok vìdy nemùe být absorbován a vytváøí strach

z vìdy. Podezøení ze zneuití vìdeckých poznatkù je podporováno médii.
Jaký je postoj skeptikù? Èinnost skeptických organizací by
byla protiproduktivní, kdyby jedna absolutní pravda byla kladena do protikladu k jiné. Uiteènìjí je pøístup støedovìkých
akù  íøit pochyby a tím vytváøet protitlak k desinformacím.
Je mnoho zpùsobù, jak postupovat. Pøedevím je tøeba vysvìtlovat metody vìdeckého výzkumu. Fantazie jsou nepotøebné, kdy pravda je tak fantastická (Kaler). Síly skeptikù
jsou slabé, ale mohou vytvoøit hráz proti íøeným desinformacím.
Pøístup moderních skeptikù je definován P. Kurtzem. Jde
o postoj proti tvrzení, e nic není jisté, ani toto tvrzení (Multatuli). Díky vìdì existuje jádro ovìøených znalostí. Toto jádro
je vymezeno nejistotou a probíhajícím výzkumem. Vìdecký
pøístup znamená akceptovat jádro a být skeptický na okraji,
kde práce pokraèuje. Skeptický postoj je stejný jako vìdecký.
Jeden pøíklad z minulých let je pozoruhodný. V západních
zemích pozorujeme v prùbìhu posledních desetiletí rùst vlivu
ekologických skupin. Nìkteøí lidé mají strach z toho, e prùmyslový pokrok znièí ivotní prostøedí, a proto finanènì podporují ekologické iniciativy. Øada velkých ekologických organizací je na této podpoøe závislá, co vede k pøehánìní
a k íøení desinformací. Èinnost ekologických iniciativ je tøeba
korigovat skeptickým pøístupem.

Amardeo Sarma
Potýkání s tvrzeními o panormálních jevech
15 let zkueností skeptikù
GWUP, Rossdorf, Nìmecko. Novì zvolený pøedseda ECSO.
Pøed 15 lety byly z podnìtu CSICOP zakládány skeptické
organizace v evropských zemích. Z nìkterých z nich se staly
velké organizace. Nyní mùeme reflektovat nae zkuenosti,
formulovat pouèení do budoucna a také pøispìt radou jiným
novì vznikajícím skeptickým skupinám.
Uveïme nìkteré námìty k reflexi:
 Identifikace námìtù, kterým by se mìly vìnovat skeptické
skupiny. Pøístup k náboenství.
 Zastánci paranormality, jejich argumenty a skeptická kritika.
 Otázky vedení skeptické skupiny.
 íøení informací a publikací.
 Vytváøení informaèní databáze a sítì odborníkù.
Pøíspìvek se zamìøuje na zastánce paranormality a na
zpùsob, jak s nimi jednat. Zároveò se tím øeí otázka, jak

vést skeptickou skupinu. Rozliujeme nìkolik skupin úèastníkù
diskusí o paranormalitì, které vyadují rùzné pøístupy:
 Zastánci paranormality upøímnì vìøí v paranormální jevy.
Ochotnì souhlasí s testováním paranormálních praktik a
jsou pøekvapeni, jestlie nejsou potvrzeny. Sofistikovaní pøíznivci kladou vyí nároky na kvalitu experimentù. Jednání
s nimi je obtíné.
 Nejvìtí výzvu pro skeptiky pøedstavují vìdci, kteøí vìøí
v paranormální praktiky, pøípadnì se jim vìnují. Tito zastánci dokázali vyvinout nároèné metody. Mají velké mnoství dat, které není moné snadno odmítnout a také dlouhou zkuenost s obhajobou paranormálních praktik.
 Zvlátní skupinu tvoøí extrémní skeptici, kteøí nevedou dialog. Je nepøíjemné, jestlie jsou souèástí skeptické skupin

Sekce Alternative Medicine  pøeloil MUDr. Petr Leme, CSc.

Dr. B. B. Beyerstein: Why do bogus medical
practices seem to work?
Proè se zdá, e falené léèitelské praktiky fungují?
Proè mnoho jinak inteligentních a vzdìlaných lidí vìøí, e
léèitelské postupy vìdecky vyvrácené mohou vyléèit rùzné
nemoci? Aè vìtina alternativních èi komplementárních léèitelských praktik se ukázala jako neuiteèná, ne-li skuteènì
kodlivá, existují mnohé jemné psychologické a spoleèenské
procesy, které mohou pøesvìdèit nemocné, e jim bylo, je èi
bude pomoeno pochybnými metodami jako jsou homeopatie,
léèebný dotyk, vìtina bylinných pøípravkù, manipulace s klouby,
akupunktura, apod.
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Ve své pøednáce proto autor rozliuje mezi disease (choroba, nemoc), tj. tìlesná porucha zpùsobená infekcí, úrazem,
degenerací, nádorovým onemocnìním, atd., a illness (onemocnìní, nemoc), tj. pocity únavy, letargie, bolesti, beznadìje,
atd., je doprovázejí prùbìh nemoci.
(Pozn. pøekladatele: Autor se tedy snaí rozliit objektivní
poruení funkcí organizmu proti subjektivním pocitùm (tedy
proívání nemocným) svého onemocnìní. Aè takovéto rozliení je správné a výhodné pro následující výklad, termíny disea-
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se a illness bývají vak obvykle gnoseologicky jinak chápány
(napø. Leme, Èas. Lék. èes., 1990, 129: 1361-1364).
Zatímco CAM (léèitelské, alternativní) postupy ukázaly jen
velmi malou schopnost vyléèit objektivní poruchy, mohou vak
z psychologických dùvodù, zmírnit psychické proívání nemoci. Mnoho nemocných tak zamìní mylnì toto subjektivní zlepení za zlepení v léèbì nemoci organizmu. Tento zpùsob
symptomatické úlevy mùe být nicménì uiteèný jen potud,
dokud neodvádí nemocného od léèby s prokázanou úèinností,
která by skuteènì léèila jeho nemoc (a dokud není pøíli
pozdì pro prokazatelnì úèinnou léèbu, aby mohla fungovat).
Toto se vak podílí na faleném ohodnocení úèinnosti CAM.
Protoe mnozí nemocní uívají doplòky CAM navíc k prokazatelnì úèinné léèbì, tìmto faleným produktùm se tak mùe
propùjèit zdání, e by se mohly podílet na léèbì.
Pøednáka zkoumala øadu spoleèenských a psychologických
faktorù, které mohou vést k víøe, e CAM léèí nemoci. Tyto
faktory mohou zpùsobit, e utrpení je spojeno s ménì kodlivými pøíznaky, i kdy pøíèina nemoci není CAM dotèena.
Protoe léèitelé (pouívající CAM) necítí potøebu kontrolních
skupin a randomizovaných klinických studií, spoléhají se zcela
na svìdectví spokojených zákazníkù, která vak poskytují málo
dùkazù o úèinnosti jejich postupù. Kromì placebo úèinkù,
nemocní spokojení s CAM mohou mít uitek z normálních
samouzdravujících (sebeobnovujících) schopností organizmu,
tj. jestlie onemocnìní probíhá svým pøirozeným prùbìhem.
Nemocní pak mylnì pøipisují uzdravení, k nìmu by dolo
i bez jakéhokoli zásahu, metodám CAM (viz nachlazení, je
bude vyléèeno za 7 dní pøi uívání tohoto léku, ale pøi jeho
neuívání bude trvat celý týden).
Podobnì, jestlie diagnóza byla nesprávnì stanovena samotným nemocným, léèitelem èi lékaøem, pak nemocní mohou
vìøit v neúèinné léèitelské metody, e je vyléèily z nemocí,

kterými vak nikdy neonemocnìli. Jsou-li obtíe nemocného
skuteènì psychosomatického rázu, pøíznaky mohou dobøe vymizet dùsledkem pouhého pohodlí a ubezpeèování o úèinnosti
CAM. Existují tedy rùzné ádoucí rysy a psychologická vyrovnání se ve vztahu léèitele a jeho zákazníka, je mohou nemocní pøeceòovat a nesprávnì hodnotit z hlediska uitku jim
poskytnutého.
Produkty CAM jsou usilovnì nabízeny na trhu a bìnì je
doprovází nadnesená tvrzení (èasto jsou íøeny sympatizanty
z hromadných sdìlovacích prostøedkù). Toto a také charismatické osobnosti a obchodní schopnosti léèitelù uívajících CAM
mohou vést k zvelièeným oèekáváním nemocných. Pøedpokládajíc slíbené zlepení, nálada klientù se mùe zlepit a oni
mohou zaèít jíst, spát, lépe se pohybovat ve spoleènosti
a cvièit. Tato zlepení ivotního stylu mohou mít uiteèné
úèinky, které mohou být zamìnìny za pøímé výsledky CAM.
Mnozí uivatelé CAM jsou náchylní k rùzným vírám typu
New Age, které jsou spojeny s magickými, duchovními a vitalistickými filosofiemi, je podporují CAM a mohou být také
nepøátelské spoleèensky a ekonomicky k vìdecky zaloené
lékaøské profesi. Tyto postoje nemocných mohou ztìovat
objektivní hodnocení jim poskytované léèby. Protoe víra v CAM
je typicky souèástí mnohem irího svìtového názoru, napadnutí jedné jeho èásti ohrouje filosofii jako celek. Tudí ti, kteøí
vìøí v CAM jsou náchylní spíe potlaèit svou pamì, logiku èi
vnímání ne pøipustit, e ústøední èást jejich kosmologické víry
je neplatná. Ze vech tìchto dùvodù, jsou svìdectví spokojených zákazníkù nedostateènými dùkazy úèinnosti jakékoli léèby èi léèitelství. Tudí je nezbytné, aby údajnì úèinné léèitelské metody byly podrobeny pøísným dvojitì slepým, randomizovaným klinickým studiím, ne mohou být prohláeny za
úèinné.

Jak institucionalizovat léèitelství  teorie a praxe:
Cees N. M. Renckens (Holandsko)
V posledním ètvrtstoletí dolo v Holandsku k impozantnímu
vzestupu popularity léèitelství (quackery  termín pro léèitelství s hanlivým aspektem arlatánství  pozn. pøekl.), pøevleèeného za tzv. alternativní medicínu, nebo, jak tomu dnes
stoupenci tìchto praktik øíkají, za aditivní, komplementární,
holistickou nebo jetì hùøe integrovanou medicínu. Je to paradoxní, protoe k tomuto vzestupu dolo v dobì, kdy øádná
medicína dosáhla obrovského pokroku a úspìchù.
Pøed r. 1975 byli v øadách tìch, kdo léèili neortodoxním
zpùsobem, ve 100 % jen nelékaøi: naturopati, léèitelé vírou
nebo paranormálními postupy. Zákon zakazoval vykonávat léèebnou praxi osobám bez diplomu. Tento zákon, platný od
r. 1765, byl vak od poèátku poruován v obrovském rozsahu
a léèitelé, kdy u se dostali pøed soud, dostali jen mírné
tresty a ihned obnovovali svou èinnost. Od padesátých let byl
pøipravován nový liberálnìjí zákon, a od té doby soudci,
v oèekávání jeho pøijetí, odmítali arlatány postihovat vùbec.
Zákon byl parlamentem schválen teprve v r. 1996, a to jednomyslnì. Prohlásil medicínu za svobodné povolání (s výjimkou
nìkolika rezervovaných èinností), které mùe provozovat
kdokoli. Ani holandská lékaøská spoleènost, která byla v r.
1849 ustavena hlavnì proto, aby bojovala proti arlatánství,
neprotestovala. Nesouhlasila jen Spoleènost lékaøù proti arlatánství (Dutch Union against Quackery), zaloená u v r.
1881, která má dnes 1250 èlenù, pøedevím lékaøù a farmaceutù.
Poèátek vzestupu alternativní medicíny pøedznamenala v r.
1975 návtìva prince Bernharda, manela královny, u akupunkturisty, kterou navázal na dlouhou tradicí královské rodiny
v kontaktech s léèiteli a proutkaøi. Typické je i pravidelné
pøedávání královských vyznamenání homeopatùm a akupunkturistùm. Holandská spoleènost proti arlatánství proívala obtíné
období, protoe hlavní pøedmìt jejich kritiky, nelékaøi, byli
akceptováni zákonem a pøijímání témìø celou populací. Spoleènost proti arlatánství si ale uvìdomila, e alternativní me-
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dicína (AM) se stala vánìjím problémem, ne tradièní quackery, a zmìnila proto své stanovy a zkoncentrovala své
aktivity proti AM, i kdy tyto metody zaèali ve stoupající míøe
pouívat i mnozí lékaøi. Vzestup zájmu mezi nimi o AM byl
rychlý, ale v posledních letech se zdá, e se situace stabilizuje nebo dochází k mírnému ústupu AM. V souèasné dobì dosahuje poèet alternativních lékaøù zhruba 1100, tedy
2  3 % vech holandských lékaøù.
Spoleènost proti arlatánství se snaí ovlivnit veøejnost,
lékaøe i politiky. Avak místo toho, aby mezi nimi nacházela jen spojence, cítí se nìkdy obklopena nebezpeènými
ílenci. To se týká názorù v parlamentu, mìkkého postoje Holandské lékaøské asociace, Ligy spotøebitelù, i Holandské onkologické spoleènosti, která spolupracuje
s alternativními rakovinovými specialisty, i soudcù, kteøí
vdy upøednostòují alternativní lékaøe pøed jejich kritiky.
Donedávna publikovali alternativní lékaøi své pohádky
v druhoøadých èasopisech a mezinárodní vìdecká komunita
s úsmìvem ignorovala jejich zprávy o poehnaném pùsobení
sub-Avogadrovì potencovaných homeopatických preparátù,
o èínské pre-Vesaliánské anatomické mytologii a zájmu naturopatù o zneèitìné tìlo, zkaené tlusté støevo apod.
V bìné praxi byl svìt regulérní medicíny a alternativní medicíny oddìlen hlubokým a nepøemostitelným pøíkopem. Vláda
sice u v 80. letech subvencovala výzkum alternativních metod, ale ten nepøinesl ádné pozitivní výsledky. Seriózní vìdci
neriskovali svou reputaci zkoumáním absurdních tvrzení a mìli pravdu. Jak problematický je vìdecký výzkum absurdních
hypotéz, ukázal nejlépe Petr krabánek, který velice výmluvnì
hlásal racionální skepticismus. Øíkal: buïme dogmatiky a nevìøme v absurdity. Pøíli mnoho neutrality není cestou k demarkaci absurdit (Lancet 1986). Èei by mìli tomuto pøíkladnému mysliteli a autorovi vystavìt pomník. V Holandsku jsou
dnes vládou podporovány projekty, ve kterých mají normální
(regular) lékaøi tìsnìji spolupracovat s alternativními lékaøi
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a léèiteli. Výsledky nejsou nijak spektakulární a ani nevedly
k lepím vzájemným vztahùm.
Jetì více zneklidòujícím fenoménem je to, e i prestiní
èasopisy, napø. Lancet, British Medical Journal nebo i Britská
lékaøská spoleènost pøijímají stále více a více èlánkù z oblasti
AM. Já si myslím, e je to moné jen proto, e Petr krabánek u zemøel a není nikdo, kdo by patøiènì zostudil vydavatele. Zdá se, e Britové zeíleli a e propagují alternativní
medicínu, zatítìni princem Waleským. Èínská medicína je
prezentována jako nadøazená  v mnoha ohledech  medicínì západní. Ortodoxní medicína se má prý mnoho uèit od
homeopatie. Tato politika pøipomíná slova premiéra N. Chamberlaina po mnichovské dohodì v r.1938: Vìøím, e jsme
docílili èestného míru. Následky takové politiky znají obèané
Èeské republiky dobøe. Akceptování nebo dokonce oceòování

absurdit, høíèek a podvodù alternativní medicíny pøedstavuje
obdobnou krátkozrakou chybu úsudku. Podobný trend mùeme pozorovat i v USA, kde se v rámci Národních ústavu
zdraví (NIH) usídlilo silnì dotované centrum pro alternativní
medicínu, bohatì produkující texty, které podle názoru povrchních a nekritických pozorovatelù tøídí zrno od plev. Kritiètí
pozorovatelé ovem zatím ádné zrno nevidìli.
Medicína by mìla vìøit ve vlastní sílu. Vdy své souèasné
úrovnì dosáhla jen lpìním na principech racionální, kritické
a kompetitivní vìdy. Její výsledky, pøijaté vìdeckou komunitou, musí být ovem pøizpùsobeny potøebám individuálního
pacienta. Cílem Holandské spoleènosti proti arlatánství je
proto uchovat a podporovat pøísnou vnitøní disciplinu lékaøské
profese a chránit tak pacienta. Jsem si jist, e by to Petr
krabánek schválil.

Zabezpeèení kvality léèebné péèe: Jak obejít pravidla
Willem Betz
Medicína zaloená na dùkazech dnes
V souèasné medicínì bylo pøijato pravidlo, e vechny diagnostické i léèebné úkony musí být podloeny dùkazy. To
platí bez výjimky pro vechny procedury, a u vycházejí
z lidové tradice, mystiky nebo vìdy. Znamená to, e musí být
podrobeny klinickým kontrolovaným testùm. Výsledky musí být
reprodukovány na nezávislých pracovitích. Nezbytné je také
zajistil bezpeènost a vylouèit rizika, jak krátkodobá, snadno
zjistitelná, tak i moná rizika dlouhodobá. To ve jsou pilíøe
dnení evidence based medicine (EBM). Doufejme, e v nejblií budoucnosti budou pouívány jen EMB metody, zatímco
metody non EBM budou oputìny.
Z tohoto hlediska mùeme rozliovat jen tøi typy medicíny:
1. EBM  a/ metody optimální, b/ metody úèinné, ale zastaralé
2. Experimentální medicína  v procesu zkouení
3. Non EBM, quackery, léèitelství, s neprokázanou úèinností.
Zaøazení do té které kategorie závisí hlavnì na publikaci
v prestiních odborných èasopisech, na schválení lékaøskou
komunitou jako standard a také na schválení zdravotními
pojiovnami.

Alternativní medicína

Vedle toho vznikla snaha, vytvoøit dalí typ medicíny, alternativní (komplementární, nekonvenèní), která by nepodléhala
pravidlùm EBM  nutnosti vìdeckého dùkazu. Protoe na vìdecké pùdì nemìla tato snaha obejít pøísné testy úspìch,
snaí se zastánci tìchto metod získat oficiální uznání pøímým
tlakem na politiky.
Pouívají následující argumenty:
Popularita: Alternativní medicínu (AM) pouívá 20  80% obèanù. Dostateèným dùkazem má být spokojený
pacient.
Konspirace: AM je úèinná, ale stát a lékaøi to zatajují.
Jiná logika: Metodu nelze ovìøit ortodoxním zpùsobem. Jestlie to vìdecká medicína nedokáe, pak je to její
chyba.
K dùkazu jsou nutná jiná kritéria: Homeopatii mùe posoudit
jen homeopat. Neléèíme nemoci, ale pacienta. Ortodoxní statistika není pro AM pouitelná.
Výmluvy: Nemáme monosti k testování. Kdy je nae metoda uznána jinde, proè ne u nás?

Ekonomické argumenty: AM je laciná.
Ekologické argumenty: AM je pøirozená, pøírodní, mìkká. Co
je z pøírody, je zdravé.
Anthropologie a sentiment: AM je pùvodní, tradièní.
Lékaøský argument: AM zlepuje kvalitu ivota (?).
Altruismus: Lid má právo na kvalitní AM medicínu.
Zpùsoby, kterými se snaí dosáhnout uznání:
Pøekrucování: Pøedkládají nepravdivé informace.
Manipulace: Vytváøejí schvalovací orgány, sloené jen z pøíznivcù
AM. Pøisvojují si monopol na metody AM.
Pøejmenování: Místo lékù pouívají termín potravinové doplòky, aby obeli zákony.
Útoky na akademickou medicínu: Miliony lidí umírají v nemocnicích. Jen 15% vech lékù je úèinných. Lékaøi jsou
korumpováni farmaceutickými koncerny.
Volání po svobodì: Máme právo na svobodný výbìr medicíny.
Rovnoprávnost: Zastavme diskriminaci!
Chovají se podle zákona hejna: K negativním výsledkùm mlèí
a rozejdou se, po pozitivní zprávì se seskupí.
Podvody: Ignorujme zákony a nebojme se malé pokuty.
Jakých úspìchù zastánci AM dosáhli:
Evropská unie zjednoduila registraci homeopatik a anthroposofických léèiv. V Belgii jsou bylinné léky zaøazeny mezi
potravinové doplòky. V Holandsku byl zruen monopol lékaøù
na diagnostiku a terapii. Homeopatika jsou registrována i
s udáním indikací. V USA unikly prostøedky AM kontrole FDA
(Státní úøad pro kontrolu potravin a léèiv) a byl zøízen úøad
pro akupunkturu. WHO stanovila indikace pro léèbu akupunkturou a pro prostøedky AM pøijala pravidlo o pøedpokládané
bezpeènosti.
Výhledy a doporuèení do budoucna:
Rozhodovat o medicínì bude legislativa a právníci. Lékaøi
musí zvýit zodpovìdnost za vývoj medicíny, ale musí vyuívat pomoci právníkù. Musíme dohlíet na pøípravu a dodrování zákonù v oblasti medicíny. Pøísnì musí být aplikovány
direktivy EU. Nespoléhejme na vládní orgány. Zjiujme pøípady klamavé reklamy a podvodù v obchodním styku a vyuívejme zákonù k jejich omezení. Nebojme se podávat aloby.
Odmítejme zaøazení lékù mezi potravinové doplòky. Nepodceòujme moc AM lobby. Výzkum AM nepodporujme více ne
dovolují pravidla Evropské komise.

Alternativní medicína v Nìmecku  fakta, trendy
Barbara B. Burkhard (Nìmecko)
Tzv alternativní nebo komplementární nebo souhrnnì komplementární a alternativní (CAM) medicína je výnosným obchodem, témìø bez zákonných restrikcí. Chceme-li porozumìt
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tomu, oè jde, je nutno prozkoumat nìkolik oblastí: Co je
nabízeno na trhu? Jaký je pùvod metod AM, tradièní nebo jde
o metody nové? Léèitelé se vydali po pádu elezné opony na
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východ; existuje i opaèný smìr ovlivòování? Jaké jsou trendy
a zmìny v posledních letech? Zmìny na trhu a v pojiovnictví?
Je soutìení CAM s oficiální medicínou lékem zdravotnického
systému? Jak se mìní legislativa, pojiovnictví, jak reaguje
EBM a jaké pøijímá standardy? Jak se chová soudnictví? To
jsou otázky, kterým je vìnována zatím jen malá pozornost, ale
bez jejich zodpovìzení nelze závanému fenoménu AM porozumìt a problémy øeit.
Jako pøíklad, jak je nutno analyzovat tyto otázky, uvedu
zhodnocení dvou metod, pouívaných CAM pro léèbu onkologických pacientù.
1. Léèba rakoviny autologním materiálem
Pro pøípravu léèebných preparátù vyrábìných magistraliter
(v lékárnách, jednotlivì pro kadého pacienta) z autologního
materiálu, tj. z vlastních tkání pacienta, napø. z krve, orgánù,
tkánì nádoru, není tøeba ádného schválení. Podle Zákona
o léèivech (German Drugs Act) nejsou tyto pøípravky povaovány za léèiva. Výrobce potøebuje souhlas k výrobì jen tehdy,
kdy svùj produkt umístí na trhu. Vinou této díry v legislativì
je v posledních letech pacientùm nabízeno stále stoupající
mnoství tìchto preparátù, u nich se slibují zázraèné efekty,
ovem za odpovídající cenu.
2. Preparáty ze jmelí
Pouívání preparátù ze jmelí má koøeny v anthroposofii,
spirituálním, dogmatickém a intuitivním systému, vytvoøeném
Rudolfem Steinerem v první polovinì 20. století. Výrobci tìchto preparátù vyuívají benevolentních pøedpisù (v Evropì ojedinìlých) o homeopatických, anthroposofických a fytoterapeutických preparátech, které umoòují jejich prodej v Nìmecku
bez vìdeckého dùkazu o jejich úèinnosti a o jejich bezrizikovosti. Sloení tìchto preparátù je nestandardní, závisí na
mnoství faktorù vèetnì klimatických podmínek v dobì rùstu
a skliznì i na druhu hostitelského stromu. Extrakty ze jmelí
lze samozøejmì podrobit vìdeckým studiím, které mohou definovat jejich úèinnost na modelech in vitro i in vivo. Jednou
z mnoha sloek extraktu je galactosid-specifický lektin, který
silnì ovlivòuje biologickou odpovìï organismu, avak ve velmi
úzkém rozpìtí nízkých koncentrací. Reprodukovatelné výsled-

ky lze docílit jen s èitìnými extrakty a se znalostí koncentrace lektinu v extraktu. Takovým studiím nejsou preparáty ze
jmelí podrobovány. Literární data uvádìjí, e lektin má imunomodulaèní úèinek, daný zvýenou sekrecí protizánìtlivých cytokinù. Na druhé stranì ale mají lektiny schopnost podporovat
rùst mnoha rùzných nádorù in vitro i in vivo. Proto nelze
opomenout moná rizika v klinickém pouití, nehledì k tomu,
e v literatuøe existují zprávy o negativním imunomodulaèním
úèinku extraktù.
V kontrastu k tìmto rozporným experimentálním nálezùm
jsou lékaøská literatura i populární tisk plny nadených zpráv
o úèinnosti komerèních preparátù ze jmelí na rùst tumorù.
Jestlie ale pátráme po klinických randomizovaných, kontrolovaných studiích, tak zjistíme, e vìtina z nich má velice
patnou metodickou úroveò a i ty pøináejí jen slabé a nekonkluzivní dùkazy.
Uvedu nìkterá nová data:
V r. 2001 publikoval Grossarth-Maticek a kol. v èasopise
Alternative Therapies èlánek, ve kterém tvrdí, e prospektivní
studie ukázaly, e Iscador mùe dosáhnout klinicky významného prodlouení ivota pacientù s rakovinou a e je to zpùsobeno stimulací autoregulace. Kritici této práce vak nali
váné metodické nedostatky této studie a dokazují, e tato
práce neposkytuje ádný dùkaz o úèinnosti a e stejnì nekvalitní je i pøedchozí autorova práce.
Steuer-Vogt a kol. (2001) studovali úèinek extraktu ze jmelí
v prospektivní randomizované kontrolované studii s 277 pacienty s koním karcinomem. Nebyly zjitìny ádné rozdíly
v pìtiletém pøeívání, imunitních reakcích nebo v kvalitì ivota mezi skupinou léèenou a neléèenou extraktem.
Evropská organizace pro výzkum a léèení rakoviny (EORTC)
prezentovala výsledky prospektivní studie Eggermonta a kol.
(2001) u 200 vysoce rizikových pacientù s melanomem. Testován byl interferon v Iscador. Bylo zjitìno, e u pacientù
s metastázami v mízních uzlinách mùe Iscador urychlit a
modifikovat prùbìh onemocnìní: byl prokázán zvýený výskyt
mozkových metastáz a zkrácení délky pøeití.

Alternativní medicína v Èeské republice a SISYFOS
Jiøí Heøt
V posledním desetiletí dolo k prudkému vzestupu zájmu
o tzv. alternativní medicínu (AM). Názor, e jde o zcela nový
fenomén a e jeho pøíèinou je import ze zahranièí, je chybný.
U pøed r. 1989 se pouívaly metody AM, ovem jen ty,
jejich principy bylo mono vykládat materialisticky. Byla to
pøedevím akupunktura v podobì umìle vytvoøené v 50. letech Èínì pod názvem Tradièní èínská medicína (TCM). Energie èchi byla chápána jako projev elektromagnetismu a dvojice
jang-jin odpovídala dvojici protikladných marxistických kategorií. Spirituální parapsychologie byla pøetvoøena v psychotroniku
s Kahudovými mentiony. Byli jsme povaováni za Mekku psychotroniky, protoe snad nikde jinde nemìla psychotronika
státní a univerzitní podporu. I lidoví léèitelé byli tolerováni,
protoe se k nim èasto uchylovali straniètí funkcionáøi. Jen
duchovnì zamìøené metody se nemohly uplatnit.
Po r. 1989 se staré metody pozmìnily a masovì k nám
vtrhly nové. Akupunktura se obohatila o jiné varianty, rozvinula se pøedevím elektroakupunktura podle Volla a nejrùznìjí
metody mikrosystémové, byly importovány pøístroje BICOM,
MORA aj. pro tzv. rezonanèní léèbu, vedle psychotroniky rozkvetla mystická parapsychologie, místo ojedinìlých léèitelù se
objevilo snad 10 000 nových léèitelù a senzibilù. Z desítek
novì importovaných metod získaly nejvìtí vliv homeopatie,
clusterová medicína, Silvova metoda, REIKI, a krátkodobý
úspìch mìli rùzní charismatiètí léèitelé ze západu, Ruska i ze
zemí Orientu.
Nejprudí byl vpád homeopatie, daný masivní propagaèní
aktivitou francouzské firmy Boiron a agresivitou jejích èeských
dealerù. Se zpodìním k nám pronikly jiné homeopatické koly, klasická  hahnemannská, dále nìmecká, rakouská, ho-
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landská, indická. Následovaly logicky rozpory, konflikty mezi
nimi a snad i díky tomu lze v posledních dvou letech pozorovat pokles zájmu veøejnosti o homeopatii. Èeským specifikem
je clusterová medicína, varianta støedovìké spagyriky, vymylená prof. Heinzem a v Nìmecku provozovaná jen nìkolika
léèiteli. U nás se jí ujali desítky vysokokolsky vzdìlaných
lékaøù. Absurdita jejího principu je zøejmá: Zøedìná moè, krev
nebo sekret pacienta se pøedestiluje, destilát usuí, spálí,
popel rozpustí a po usuení se podle tvaru krystalù urèí
diagnóza. A homeopaticky zøedìný popel se podává pod jménem dot jako lék. Pøes jednoznaèné odsouzení metody Èeskou lékaøskou spoleèností J.E. Purkynì (ÈLS JEP) a Èeskou
lékaøskou komorou (ÈLK) ji stále praktikují lékaøi v privátních
praských centrech.
Zajímavé je, e nìkteré metody, na západì rozíøené, se
v ÈR jako svéprávné systémy neuplatnily. Byla to pøedevím
chiropraxe a osteopatie. Obdobné manipulaèní a mobilizaèní
postupy toti pouívá èeská manuální medicína s úspìchem
u dlouhou dobu ve fyzikální terapii a rehabilitaci. Také anthroposofická medicína nebyla úspìná (na rozdíl od anthroposofického, waldorfského kolství). Vznikla jen malá skupina
anthroposofických lékaøù v Hradci Králové. Ani Køesanská
vìda nebo Therapeutic touch zatím nenaly do ÈR cestu.
Pokud jde o pøíèiny souèasného rozvoje AM v ÈR, jsou
zèásti totoné s pøíèinou shodného boomu AM v západním
svìtì, ale je tu øada pøíèin specifických pro postkomunistické
státy. Novost metod, neobsazený trh, výhodný pro zahranièní
firmy, hon privátních médií za atraktivními tématy, ale i pøíèiny
politického a ideologického charakteru: spirituální reakce na
marxistický materialismus, absence kritického mylení po le-
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tech dogmatismu, urèitá demoralizace populace, postmoderní
filozofie, ale také nedokonalá legislativa a minimální resistence se strany oficiální medicíny. V kadém pøípadì je zøejmé,
e boom AM je fenomén multifaktoriální.
K legislativì. Podle Zákona o péèi o zdraví lidu musí lékaøi
postupovat podle souèasných poznatkù lékaøské vìdy. Analogické stanovisko zaujímá jak ÈLS JEP, tak i ÈLK. Metody AM
tomuto poadavku nevyhovují, protoe u ádné z nich nebyla
prokázána úèinnost a jejich principy jsou s poznatky lékaøské
vìdy v rozporu. Tato obecná stanoviska vak nemají praktický
význam, protoe zastánci metod AM tvrdí, e jejich metoda je
vìdecká, úèinná, zaloená na dùkazech, lege artis. Je proto
nutné, kadou jednotlivou metodu posoudit zvlá a k její
úèinnosti se vyjádøit explicitnì.
Prozatím se podaøilo, z vìtí èásti pod tlakem SISYFA
a jeho èlenù, dosáhnout toho, e ÈLS odmítla jako nevìdeckou clusterovou medicínu a homeopatii, a v letoním roce
i Vollovu elektroakupunkturu. ÈLK se zatím vyjádøila negativnì
jen ke clusterové medicínì a metodì prof. Chochlova. Ministerstvo zdravotnictví, v dobì, kdy byl ministrem MUDr. I. Da-

vid, zruilo sice výuku homeopatie na Institutech pro postgraduální vzdìlávání lékaøù, ale k jiným metodám ani k AM jako
celku stanovisko nezaujalo. Ani Akademie vìd ÈR se k AM
zatím nevyjádøila. Na lékaøských fakultách nejsou studenti
o metodách AM a jejich podstatì informováni a Ministerstvo
kolství s takovým podnìtem pro Lékaøské fakulty také nepøilo. Vcelku lze hodnotit zájem èeských státních a zdravotnických orgánù o problematiku AM jako minimální. íøení metod
AM se proto zatím nepodaøilo omezit.
Jedinou organizací, která se snaí soustavnì vystupovat
nejrùznìjími zpùsoby (pøednáky, vystupování ve vech médiích, petice, publikace èlánkù i knih, udìlování Bludných
balvanù, úèast v komisi ÈLK aj.) proti AM, je SISYFOS. Ná
klub také doporuèil pøesnìjí definici AM: Podle naeho názoru je AM souborem metod, které jsou zaloeny na jiném
paradigmatu (holistickém, duchovním) ne vìdecká medicína.
Teorie a praxe metod AM jsou v rozporu s vìdeckými poznatky. Specifická (vlastní) úèinnost metod AM zatím nebyla
vìdeckými metodami prokázána.

Faktory ovlivòující rozíøení alternativní medicíny
Chudomir Naèev (Bulharsko)
Existence alternativní medicíny je objektivním faktem ve
vech zemích, ale poèet léèitelù, lékaøù nebo pacientù, kteøí ji
pouívají, je v rùzných zemích velice variabilní, právì tak jak
je odliný v jedné zemi v rùzných stadiích jejich ekonomické
a politické situace.
Postkomunistické zemì mohou slouit jako ilustrace toho,
jakou nezvyklou roli mùe hrát chronický stres, toti roli faktoru, který výraznì zvyuje podíl metod alternativní medicíny
v diagnostice i terapii.
Na rozkvìtu alternativní medicíny, alespoò v evropských
státech, se podílejí následující faktory:
1. Ne vechny choroby mohou být úspìnì léèeny, pøes
mimoøádné pokroky lékaøské vìdy i její praxe.
2. Organizaèní nedostatky a zanedbání øádné diagnózy nebo
léèby vyvolávají nedùvìru mnohých pacientù a motivují je
k vyhledávání alternativy.
3. Lékaøi nejsou vdy dostateènì taktní a pozorní k pacientùm.
Hrubost lékaøe vede èasto pacienta do ordinace léèitele.
4. Specialisté v oblasti alternativní medicínì dovedou velice
ikovnì slibovat léèebné úspìchy, jaké se vymykají monostem klasické, souèasné medicíny.
5. Mnozí léèitelé vìnují pacientùm hodnì èasu, pozornosti
i starosti o jeho osud. Takové monosti lékaøi pøi stálém
nedostatku èasu a pøi svých pracovních povinnostech nemají.
6. Jednotlivé, kazuistické zprávy o úasných úspìích alternativní léèby se íøí od úst k ústùm pøekvapující rychlosti
a vytváøejí se tak legendy o vemohoucnosti léèitele.

7. Pacient podvìdomì vìøí v existenci zázrakù, který se mùe
stát právì jim.
Po zruení tzv. socialistického zdravotnictví zaèaly postkomunistické státy vytváøet nový zdravotnický systém  s institucí
rodinného lékaøe, formováním diagnostických a konzultaèních
center, pøemìnou nemocnic v obchodní spoleènosti. To ve
vedlo k nerovnomìrnému rozmístìní odborníkù v tomto novém systému. Ekonomické zájmy nasmìrovaly lékaøe èasto
tam, kde jejich kompetence neodpovídala jejich novému postavení a povinnostem. Zkuených odborníkù byl náhle nedostatek. Tento fakt silnì diskreditoval (i kdy jen pøechodnì)
presti medicíny v takové zemi.
Souèasnì s krizí ve zdravotnictví dolo, alespoò v Bulharsku,
k prudkému nárùstu ekonomických problémù. Léky, které si
museli nemocní kupovat, byly pro znaènou èást populace
nedostupné a výsledkem byla neadekvátní léèba vìtiny pacientù. Ti pøirozenì zaèali hledat alternativní cesty. Toho vyuili
mnozí podnikavci, kteøí v sobì náhle objevili jakési léèitelské
schopnosti a kteøí k tomu mìli prostøedky, a otevøeli si ordinaci alternativní medicíny.
V souèasnosti alternativní medicína v Bulharsku kvete.
Jak tomu bude dál? Tìko pøedvídat, ale nadlouho to nebude.
V nejblií budoucnosti bude nepochybnì zdravotnický systém
postaven i v postkomunistických zemích na zdravý základ,
odpovídající organizaci moderní medicíny, jak ji známe ze západních èástí Evropy.

Paravìda a pavìda v psychologii
prof. P. J. D. Drenth
Prezident Evropské Federace Akademií Vìd.
V souèasnosti není vìda ji brána za jistotu. Obdiv a úcta
k ní byly nahrazeny pochybami, nedùvìrou, deziluzí èi dokonce hnìvem. Mnoho tìchto negativních postojù je iveno strachem, strachem z nedostatku pøedvídatelnosti a kontroly vìdy
jako i straných následkù rozvoje vìd.
Toto vedlo k protivìdeckému cítìní, ale té k velkému rozvoji rùzných paravìd a pseudovìd. Zvlátì vìdy, je se zabývají velmi osobními a existenciálními potøebami (blahobyt, zdraví,
poznání) jako medicína a psychologie, se staly obìtí tìchto
odchylek od pøijímané vìdecké tradice. Zvlá se budu zabývat para- a pseudovìdeckými pøístupy v psychologii.
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Paravìda není sama o sobì protivìdecká, ale prohlauje,
e znalosti získané pomocí vìd jsou nedostateèné pro skuteèné poznání, k nìmu je tøeba kráèet jetì dalími cestami.
Pøehrle alternativních øeení je nabízeno vèetnì esoterických
metod, psychických medií, naslouchání hlasùm, jasnozøivosti,
ètení budoucnosti z karet aj.
Pseudovìda (pavìda) se jeví jako para-vìda, od ní se lií
svým zámìrem prezentovat se jako vìda. Pseudovìdci operují
vìdeckými termíny a koncepty a chtìjí se úèastnit vìdecké
diskuse. Nìkdy dokonce mají speciální kolící instituce, které
udìlují tituly a certifikáty jejich absolventùm.

Zpravodaj SISYFOS 3/2001

V psychologii je moné rozliit tøi typy pseudovìdeckých
projevù: pseudovìdecké teorie, pseudovìdecká diagnostika,
pseudovìdecká léèba.
1. Pseudovìdecké teorie se sestávají nìkdy z velmi vypracovaných konstrukcí, které jsou èasto vystavìny na jednom èi
dvou neprokázaných pøedpokladech èi víøe: víra v reinkarnaci,
víra v existenci mimozemanù, kteøí urèují lidské chování
a ovlivòují osudy, víra ve vliv pozice planet a hvìzd pøi zrození
èlovìka na jeho osud (astrologie), idea, e síla mylenek (-nky)
mùe ovlivnit umístìní a pohyb fyzikálních tìles (psychokineza),
idea, e souèasný vývoj ve zcela odliných oblastech mùe být
vysvìtlen jako projev jednoho obecného principu (metabletica).
Tyto teorie jsou fantastické a domnìlé, nìkdy fascinující a sevøené, nìkdy bizarní a ekcentrické, ale vdy vìdecky klamné,
protoe jsou nefalsifikovatelné, tj. netestovatelné.
2. Pseudovìdecká diagnostika. Mnoho rozlièných psychologických nástrojù a diagnostických technik lze pouít jako pøíklady v této kategorii. Nìkteré z nich byly kdysi velmi populární, ale ji nyní nejsou pokládány za seriozní (Szonditest,
Kochùv Baumtest, Pfistertest, Luescherùv test barev aj.). Dalí, stejnì nevìdecké v jejich pøedpokladech i uití, jsou iroce
vyuívány. Pøíkladem mohou být: Rohrschachùv test, test Nakresli osobu, a vyjadøovací techniky jako grafologie, která
bude podrobnìji analyzována jako významný pøíklad pseudovìdecké diagnostiky.

3. Pseudovìdecké léèby. Musíme být opatrní. Na rozdíl od
vysvìtlení, výkladu a diagnostiky, autor tvrdí, e léèba jako
taková není vìdeckou èinností. Autor tvrdí, e kriteriem není
pravdivost, ale uiteènost, ne zda je metoda pravdivá, ale zda
funguje. Je dobøe známo, e dùvìryhodnost léèitele a víra
v nìho èi v ni vloená jsou stejnì èi dokonce i více dùleité
ve srovnání s kvalitou léèby èi léku a e placebo efekt pùsobí, je-li uíván vìdomì. Nicménì mnoho léèeb prohlauje, e
jsou vìdecky oprávnìné a jsou prezentovány jako by byly
zaloeny na vìdecké teorii. Zde jich opìt nalézáme velký
poèet: neuro-emoèní integrace, reinkarnaèní terapie, scientologie (scientology), a nejnovìjí populární pøístup neuro-linguistického programování (NLP).
Proè jsou zvlátì v psychologii tyto para- a pseudovìdecké
ideje tak populární. Je to v dùsledku nejen vnitøních faktorù
jako (pøirozenost problémù, metodologické zmatení, historický
imperativ), ale dùsledkem té ekonomických a obchodních
zájmù.
V tøetí pøednáce J. Gunther (Francie) hovoøil o krásné,
z nerezavìjící oceli, moderní virguli, která je vyuívána v léèitelství ve Francii. Léèitel jí vyuívá tak, e jeho klient drí
v jedné ruce lahvièku s chemikálií (pouívají se rùzné lahvièky s rùznými chemikáliemi) a podle pohybu virgule mu léèitel
sdìlí, zda tìlo klienta nepostrádá látku v lahvièce. Má-li klient
zájem, lahvièka je mu pak prodána.

Vzestup léèitelství v onkologii
v ÈR bìhem posledního desetiletí
MUDr. Petr Leme
Nejprve byl definován termín léèitelství (angl.healing practices) jako synonymum pro nesprávnì uívané termíny jako
alternativní, komplementární, holistická
aj. medicína.
Léèitelství bylo definováno jako vechny léèitelské praktiky
vìdecky neovìøené nebo bez vìdecky prokázané úèinnosti
v diagnostice èi léèení nemocných, provádìné buï léèiteli
(osobami bez lékaøského vzdìlání) nebo dokonce lékaøi. Léèitelství je tak v ostrém kontrastu s moderním tzv. lékaøstvím
zaloeným na dùkazech (evidence-based medicine).
MUDr. Petr Leme: Podle mého soudu mezi pøíèiny vzestupu léèitelství v ÈR patøí:
1. Zruení Komisí pro úèelnou farmakoterapii, je kontrolovaly a øídily preskripci lékù v ÈR.
2. Ztráta kontroly nad lékaøskou a léèitelskou èinností a euforie z naprosté svobody po roce 1989, které otevøely volná
pole vèetnì lékaøství pro mnoho podvodníkù.
3. Komunistická strana Èeskoslovenska (KSÈ) prohlaovala,
e vlastní jedinou vìdeckou teorii vývoje lidské spoleènosti,
marxismus-leninismus. Toto tvrzení diskreditovalo vìdu jako
celek, zvlátì po prohøe marxisticko-leninské teorie v praxi.
4. Termíny jako alternativní, komplementární, holistické.. aj.
lékaøství (medicína)  podvodné a nesmyslné termíny, byly
vymyleny podvodníky a importovány do ÈR, aby zmátly
laickou veøejnost. Bohuel, byly tyto termíny pøijaty èástí
lékaøù a dokonce nìkolika èleny Sisyfa.
5. Masivní reklamní kampanì finanènì silných producentù
pøípravkù s neprokázanými léèivými efekty podpoøily iroké
uívání tìchto pøípravkù.
6. Nìkteré zázraèné neprovìøené pøípravky, zvlátì proti
nádorovým chorobám èi metody (devitalizace) pøitáhly zájem
hromadných sdìlovacích prostøedkù a vedly k jejich propagaci.
7. Rozvoj populárnì medicínských reklamních èasopisù a pseudovìdeckých èasopisù jako Regenerace aj., publikace èetných knih zabývajících se léèitelskými praktikami stejnì jako
prezentace léèitelù v hromadných sdìlovacích prostøedcích
(TV, rozhlas, tisk).
8. patná prognóza èásti nemocných, kteøí se stávají snadno
koøistí léèitelù a arlatánù.
9. Finanèní zájmy producentù léèitelských pøípravkù, léèitelù,
pøípadnì i lékaøù.

Zpravodaj SISYFOS 3/2001

Toto jsou nìkteré, zcela jistì vak ne vechny, pøíèiny
vzestupu léèitelství v onkologii v ÈR.
Zatímco pøed rokem 1990 byly léèitelské praktiky (homeopatie, prodávání magnetické vody, bylinné pøípravky) v onkologii
vìtinou vytlaèeny na okraj spoleènosti, v souèasnosti se lze
setkat s léèitelskými pøípravky, pøípadnì i s léèitelskými praktikami, na vìtinì èeských onkologických pracovi kde jsou
doporuèovány nebo tolerovány.
Léèitelé èi arlatáni v ÈR uívají pøednostnì rùzné praktiky
léèení vírou, rostlinnými extrakty, atd., nìkdy doporuèují nemocným pøestat uívat onkologem podávanou léèbu, kteréto
rozhodnutí nemocného mùe vést ke zhorení jeho zdravotního stavu i k úmrtí.
Tøi postoje lékaøù v onkologii k léèitelství jsem zaznamenal v ÈR:
1. Èást (odhad 10  20 %) doporuèují svým onkologickým
nemocným uívat nìkteré pøípravky jako podpùrné, ani by
toto bylo u jejich nádorových chorob prokázáno. Jedná se
napø. o Iscador (extrakt ze jmelí), pøípravky firmy Mucos
Pharma  Wobenzym, Phlogenzym u nádorù tlustého støeva
èi osteosarkomu, Ovosan, aj. Nìkdy tito lékaøi prodají první
balení nemocnému èi rodièi nemocného dítìte za sníenou
cenu, dalí balení si vak musí ji koupit za plnou cenu.
Nemocný je psychologicky tlaèen, aby uívání pøípravku nepøeruoval.
2. Vìtina lékaøù v onkologii v ÈR zaujímá k problému tolerantní postoj. Na otázku, zda má být pøípravek uíván øeknou: Nevíme, e by kodil a moná by Vám mohl pomoci,
take je nemocný opìt psychologicky tlaèen k jeho dalímu
uívání.
3. Jen ojedinìle lékaø doporuèí nemocnému se zhoubným
nádorovým onemocnìním pøestat léèitelský pøípravek uívat
nebo ho nezaèít uívat vùbec, protoe se nezná úèinnost
pøípravku u jeho typu onemocnìní a navíc tento pøípravek
mùe negativnì naruit podávanou léèbu.
Co lze dìlat proti podávání pøípravkù bez prokázané úèinnosti nebo jiným léèitelským praktikám u nemocných s nádorovým onemocnìním?
1. Informovat veøejnost, nemocné i instituce o neprokázané
úèinnosti léèitelských praktik i pøípravkù pro léèbu zhoubných nádorù.
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2. Okamitì pøestat uívat termíny jako alternativní, komplementární, holistické
aj. medicína (lékaøství), které jsou
úmyslným nesmyslem pouívaným ke zmatení laické veøejnosti. Musíme podporovat termíny jako léèitelství èi léèitelské praktiky (angl. healing practices nebo quackery) èi
nìkteré jiné termíny bez slova medicína èi lékaøství
k oznaèení postupù s neprokázanou úèinností. Takový po-

stup mùe jasnì vymezit hranici mezi souèasným moderním lékaøstvím (zaloeným na dùkazech) a jinými pøístupy
k nemocným.
3. Na pøítím kongresu ESC ji nazvat sekci zvanou Alternative Medicine termínem Healing Practices èi jiným termínem
bez slova Medicine.

Jaderný fyzik Eduard P. Kruglyakov:
Pseudovìda v Rusku vèera a dnes
Brudkerùv ústav jaderné fyziky, Novosibirsk, Rusko.
Konec dvacátého století uplynul ve znamení rozkvìtu astrologie, mystiky, okultismu atd. v mnohých zemích svìta.
Ovem SSSR (v posledních letech své existence) a Rusko
mají v tomto ohledu zvlátní postavení. Rozklad spoleènosti,
krach sterých ideálù a neexistence nových vedly k tomu, e
zmuèení zoufalí lidé zaèali doufat pouze v zázrak. Nemalou
zásluhu na tom mají masmédia, díky nezodpovìdnost kterých antivìdecké blouznìní doslova zaplnilo stránky novin
a èasopisù, rádio i televizi. V jistém smyslu demokratizace
médií, jejich osvobození od cenzury zapøíèinily, e ve je
povoleno. Jednou z pøíèin rùstu vlivu pavìdy je vojenská rivalita dvou spoleèenských systémù. Je známo, e v 50. letech se v USA objevil vynálezce antigravitace, který získal
od vojákù nemalý penìní obnos a utekl s ním do Jiní
Ameriky. Jen díky tomu SSSR nestihl zahájit analogické
výzkumy. Co se týèe telepatie, podobná bádání byla
v prùbìhu mnoha let tajnì provádìna jak v SSSR, tak v USA.
V posledních letech zaèala pavìda získávat organizovanou
formu. Tak v USA vznikla Maharishiho universita (the Maharishi University), v Rusku pak Mezinárodní institut kosmické
antropoekologie. Prakticky dennì vznikají dalí a dalí akademie, mnohé z nich jsou svou podstatou zjevnì antivìdecké. Pavìda nabírá na síle. Bakchanáliemi paravìdeckého
blouznìní pohøíchu zaèínají být postieny i vyí pøíèky moci.
Øekl bych dokonce, e nastává srùstání úøednictva, pøedstavujícího vyí orgány moci státu, s pavìdou. Lze to ilustrovat na mnoha názorných pøípadech. Kupøíkladu koncem 80.
let se na obrazovky probojovali Èumak i Kapirovský. V té
dobì vak televizi kontroloval stát! To znamená, e tvùrci
zázrakù se v televizi objevili za souhlasu vyích úøedníkù.
Tak se ovìøovalo pùsobení na veøejné povìdomí.Pøièem pánové úøedníci by byli mohli zjistit, pøi troe zájmu, e pøinejmením pan Èumak není originální: trik s nabíjením vody
jetì poèátkem 20. století odhalil americký fyzik Robert Wood.
V pøípadì s Èumakem a Kapirovským bohuel nejsou známi
autoøi tohoto komického cirkusu zorganizovaného v Rusku
(ostatnì nejen v Rusku). V následujícím pøíbìhu vak autora
známe: je jím pøedseda Mezirezortní komise pro vìdeckotechnické otázky vojenského prùmyslu Rady bezpeènosti Ruské
federace  M. D. Malej. Cíl, který sledoval, vypadal vcelku
rozumnì: Z hlediska Rady bezpeènosti je naim úkolem
správnì odfiltrovat zásadní smìry, zorientovat souèasné
i budoucí vedení státu ohlednì startovní pozice Ruska v této
vìdecko  technické revoluci. Aby pøipravil vìdecký prùlom
Ruska v této revoluci,budoval pan Malej velké státní výzkumné centrum. Samo o sobì je to chvalitebné: vysoce
postavený státní úøedník podporuje rozvoj vìdy. Avak kdy
zveøejnil cíle tohoto centra, strnuli jsme nad údìsnou nevìdomostí úøedníka: Èeká nás zámìna pøedstav kvantové fyziky za fyziku neutronovou, vakua jako prázdnoty za pøedstavu neutrinového pole. Máme nìkolik prací v experimentálnì
konstrukèním stadiu, které odporují zdravému rozumu, nejsou popsány ádnou rovnicí  K tomu mùeme pøidat mnoství perel charakterizujících èinnost Centra, ale sotva to
stojí za to. Souèasnì chci zmínit i tajemníka Rady bezpeènosti Ruska O. Lobova, øídícího práci Centra v prvních letech existence nového Ruska, který se také dokázal vyznamenat, kdy drel ochrannou ruku nad pronikáním do Ruska
smutnì proslulé sekty Aum Senriko.
Astrologové, senzibilové, noví vìdci jiných profesí se

-8-

stále energiètìji propracovávají do Státní dumy, silových ministerstev, dokonce do blízkosti prezidenta. Zde jsou pøíklady
z nedávné minulosti. Na Ministerstvu pro mimoøádné situace
byla zøízena laboratoø senzibilù, a pøesto e zatím nebyly
zaznamenány ádné úspìchy, laboratoø i nadále existuje
a má podporu. Pøi Ministerstvu obrany se objevil vojenský
astrolog. Mimo to, Ministerstvo zøídilo specializovanou vojenskou jednotku, sloenou ze senzibilù, kouzelníkù a podobných neèistých sil. Pochopitelnì e výzkumy se provádìjí
tajnì. Rád bych poznamenal, e nesmyslné utajování jde na
ruku pouze úøedníkùm s neèistýma rukama a plodí nekontrolovatelnost a korupci.
Pøi kanceláøi prezidenta B. Jelcina byl zástupce velitele
ochranky generál G. Rogozin, který se zabýval vedle svých
základních povinností astrologickými pøedpovìïmi, okultními
naukami atd. Koncem 1998. roku pan Rogozin pøedpovìdìl
na základì rozboru Nostradamova proroctví zaèátek jaderné
války v èervenci a srpnu 1999. Natìstí dnes ji tento
èlovìk nepatøí k lidem blízkým prezidentovi.
Senzibil, akademik Ruské akademie pøírodních vìd pan G.
Grabovoj provádìl mentální kontrolu pøipravenosti prezidentského letadla k letu. A nedávno vládní noviny Rossijskaja
gazeta sdìlily ètenáøùm, jak se pan Grabovoj úèastnil podzemních zkouek jaderných zbraní v Semipalatinsku, kde
sledoval úèinky jakéhosi pøístroje  krystalického modulu na
jaderný výbuch. Tvrdilo se, e zapnutý pøístroj sniuje sílu
jaderného výbuchu dvakrát. Pokud by se pouilo nìkolika
takových pøístrojù souèasnì, sílu výbuchu by bylo mono
vynulovat. V souèasných podmínkách lze pøístroj pouívat
v jaderných elektrárnách, kde bude slouit jako pojistka proti
katastrofám. e jde o podvod, je jasné kadému fyzikovi
okamitì, pøesto vak bylo nutno provést oficiální etøení,
pøièem vylo najevo toto: Pan Grabovoj se nikdy nezúèastnil
zkouek jaderných zbraní v Semipalatinsku, z èeho plyne,
e tam ani nezkouel krystalický modul. Potamo s tím se
podaøilo zjistit, e doktor technických a doktor matematicko
fyzikálních vìd nikdy ádnou disertaci neobhájil. V seznamu
Italské akademie vìd ádný Grabovoj není. Smutné je, e to
není první mystifikace ètenáøù vládní Rossijskou gazetou.
Ve Státní Dumì z pøedchozích voleb byla zorganizována
ponìkud podivná výstava, kde hlavním eksponátem byla
pohovka  senzibil, která léèí témìø sto nemocí vèetnì impotence a frigidity. Tatá Duma uspoøádala slyení ohlednì
problému ufologické bezpeènosti obèanù Ruska. Budi øeèeno ke cti souèasné Dumy, e si zatím nic takového nedovoluje.
Bouølivì se rozvíjí alternativní medicína, kolem které se
toèí mnoství podvodníkù bez skrupulí, kteøí obírají neastné nemocné, jim tradièní medicína není schopna pomoci.
Na trhu se objevují stále nové a nové pøístroje, zachraòující
nemocné pøed jakýmikoliv nemocemi., Kdysi jsem musel psát
na téma jednoho takového podvodného pøístroje GAMA 
7. Noviny Izvìstija (24. 07. 2001) se zmiòují o pøístroji
Vita. Nemyslete si, e na trhu jsou jen dva pøístroje. Jsou
jich stovky. To jen v pøípadì pøístroje Vita se zrodila nová
kvalita: Námìstek ministra práce a sociálního rozvoje V. A.
Janvarjov prosí federální orgány výkonné moci, aby napomáhali vedoucím hygienikùm a lékaøùm zavádìt zaøízení
Vita.
A námìstek hlavního hygienika Ruska profesor E. Bìljajev
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bezostynì doporuèuje pouívání zaøízení bioenergetické bezpeènosti Vita jako ochrany èlovìka pøed elektromagnetickým záøením v podnicích a úøadech, v pozemní i letecké
dopravì . Dokonce i kdyby tento pøístroj skuteènì chránil
pøed elektromagnetickým záøením, nesluí se aby se vysoce
postavení státní úøedníci zabývali lobováním. A jestlie pan
Bìljajev podepisuje dopis, konèící slovy: S dotazy ohlednì
získání pøístroje Vita se obracejte a následuje adresa
a telefon komerèní firmy, vzniká podezøení, e to ve úøedník
nedìlá nezitnì.
Zbývá doplnit závìry expertízy pøístroje:
1. Výrobek Vita není ochranným prostøedkem pøed biologickým úèinkem elektromagnetických polí.
2. Pøedloená technická a reklamnì informaèní dokumentace
uvádí v omyl potenciální spotøebitele.
Je na místì upozornit na zvýenou aktivitu pseudovìdy co
se týèe pokusù získat peníze prostøednictvím mocenských
struktur a vyhnout se pøi tom proceduøe zkouek. Lze uvést
mnoho pøíkladù, kdy se pseudovìdcùm podaøilo získat prostøedky ze státních zdrojù. Nejznámìjí je aféra okolo takzvaných torsionových polí. Kromì toho byly zaznamenány
výzkumy antigravitace, transmutace prvkù s cílem získat
zlato (øeè je samozøejmì nikoliv o známém schématu transmutace na základì jaderných reakcí, ale o souèasné verzi
alchymie).
V takovéto atmosféøe byla koncem roku 1998 v Ruské
akademii vìd vytvoøena Komise pro boj s pavìdou a falzifikací vìdeckých výsledkù. V komisi je 12 významných vìdcù
(mezi nimi dva viceprezidenti RAV: P. Petrov a V. Fedotov).
Jednou z prvních akcí Komise byla pøíprava prohláení,
s kterým bylo seznámeno a poté ho schválilo Prezidium
Ruské akademie vìd. Toto prohláení bylo publikováno
v mnohých médiích v Rusku. Zde je jeho text.
Vìdeckým pracovníkùm Ruska, profesorùm a pedagogùm vysokých kol, uèitelùm kol i uèili, vem èlenùm
ruské intelektuální obce
V souèasné dobì se v naí zemi iroce a bez zábran íøí
a propaguje pseudovìda a paranormální povìry: astrologie,
amanismus okultismus atd. Pokraèují pokusy realizovat za

státní prostøedky rùzné nesmyslné projekty jako vytvoøení
torsionových generátorù. Obyvatelé Ruska jsou ohlupováni
televizními i rozhlasovými pøenosy, èlánky a knihami otevøenì antivìdeckého obsahu. Ve státních i soukromých médiích
neutuchá konjunktura kouzelníkù,mágù, jasnovidcù a prorokù. Pseudovìda usiluje o proniknutí do vech vrstev spoleènosti, vech ústavù vèetnì Ruské akademie vìd. Tyto iracionální a ve své podstatì amorální tendence bezesporu
pøedstavují vánou hrozbu pro normální duevní rozvoj národa.
Ruská akademie vìd nemùe a nesmí lhostejnì pøihlíet
bezprecedentnímu nástupu duchaøiny a je povinna postavit
se jí patøiènì na odpor. Za tím úèelem Prezidium RAV zøídilo
Komisi pro boj s pavìdou a falzifikací vìdeckého výzkumu.
Komise pro boj s pavìdou a falzifikací vìdeckého výzkumu ji zaèala jednat. Je vak naprosto oèividné, e podstatného úspìchu je mono dosáhnout pouze v tom pøípadì, e
boji s pseudovìdou budou vìnovat pozornost iroké kruhy
vìdeckých pracovníkù a pedagogù Ruska.
Prezidium RAV vás vyzývá, abyste aktivnì reagovali na
pseudovìdecké a slabomyslné publikace jak v médiích, tak
i ve speciálních vydáních, abyste bránili realizaci arlatánských projektù, abyste odhalovali èinnost vemoných paranormálních a antivìdeckých akademií, abyste vemonì
propagovali skuteèné výsledky a hodnoty vìdeckého poznání
a racionální vztah ke skuteènosti.
Vyzýváme vedoucí pracovníky rozhlasových i televizních
spoleèností, novin i èasopisù, autory i redaktory programù
a publikací, aby nevytváøeli a neíøili pseudovìdecké a slabomyslné programy a publikace a aby mìli na pamìti zodpovìdnost médií za duchovní a mravní výchovu národa.
Na postoji a èinech kadého vìdeckého pracovníka závisí
duevní zdraví souèasného i budoucího pokolení!
Lze øíci, e vznik Komise a její práce s médii vede
k ozdravìní situace. Objevili se stejnì smýlející novináøi, z nìkterých novin zmizely astrologické pøedpovìdi,
místo toho vznikly vìdecké rubriky, vìdce zaèali èastìji
zvát do televize. Ovem to ve jsou pouze kladné symptomy. Vítìzství nad pavìdou je jetì daleko.

Natalia A. Kutuzova
Nová paranormální situace v Bìlorusku
Filozofický ústav, Národní akademie vìd, Minsk, Bìlorusko.
Posledních 10 let vývoje v Bìlorusku mùeme charakterizovat jako konsolidaci státu. Ideologické vakuum a absence
jasné ekonomické perspektivy vytvoøily dobrou pùdu pro obnovu totalitních tendencí. Posttotalitní syndrom se projevuje
obnovou archaických stereotypù  kolektivismem, egalitarismem, hledáním charismatického vùdce a autoritáøstvím. Bìlorusko je mnohonáboenská a mnohonárodnostní zemì.
Konsolidace neprobíhá podle politických, ale podle religiózních a jiných hledisek. Mùeme jmenovat nìkolik faktorù,
které øídily proces formování sociálních skupin. Jsou to ateistická tradice, která má koøeny v posledních pìti generacích, politická inerce vìtiny populace, sociální marginalita
a koneènì spojení nové státní ideologie s obnovou køesanství, kdy pravoslaví se stává státním náboenstvím.
Poslednì jmenovaná okolnost ve spojení s ekonomickou
stagnací je dùvodem, proè se sniuje autorita tradièního
náboenství. Pøiblinì polovina registrovaných náboenských
spoleèností má mystickou orientaci. Ty se staly se nositelem
paranormálních aktivit. Moderní netradièní náboenské spoleènosti jsou charakterizovány vlastními sociálními a kulturními mikromodely. Jejich rysy jsou pøísná hierarchie, charismatický vùdce  mystik, asketismus a totalitní zpùsob ivota,
alternativní postoj ve vztahu ke spoleènosti a snaha o získání politického vlivu. Èlenové tìchto skupin v mnoha pøípa-
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dech odmítají lékaøskou pomoc a vzdìlání. V posledních
deseti letech byly pøijaty zákony, které omezují státní registraci okultních skupin.
Oborem, který je z hlediska vlivu paranormality nejzranitelnìjí, je praktická psychologie. Prioritou bìloruských psychologù se staly metody manipulace pomocí osobního a spoleèného vìdomí, vývoj metod sugesce a hledání moností
maximální aplikace sugestivních metod  od politiky a obchodu a po kulturní programy pro dìti. Psychologové se
èasto objevují v roli ideových vùdcù netradièní mystické religiozity.
Alternativní medicína se v posledních 10 letech stala souèástí oficiální struktury. Kadé lékaøské centrum poskytuje
sluby integrální medicíny, vèetnì bioresonanèní diagnostiky
a jiných terapeutických metod. Nìkterá centra studují úèinnost alternativních procedur, vèetnì zkueností léèitelù.
Veøejné mínìní reaguje neadekvátnì na vývoj vìdy. Propast mezi vìdeckými poznatky a jejich popularizací je aktivnì vyplòována magií a moderními pohanskými rituály. Výuka
ve kolách je vedena hrou, zavádìjí se ekologické programy. V takovém prostøedí je obtíné pøedávat poznatky moderní vìdy.
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Vojtìch Mornstein
Èetí badatelé paranormality pøed a po roce 1989
Vedoucí katedry biofyziky, Lékaøská fakulta Masarykovy univerzity, Brno.
Vývoj èeské paranormální komunity je tøeba vidìt v kontextu
se sociálním vývojem a historií èeského národa. Èeská národní kultura byla po staletí pod silným vlivem nìmecké
filozofie. S tím byl z Nìmecka a Rakouska importován mysticismus a vechny obory paranormality. Zhruba pøed sto lety
bylo mnoho lidí ovlivnìno spiritismem a theosofií Blavatského
a Steinerovou antroposofií. Koøeny dneních paranormálních
aktivit mùeme nalézt v 16. století na dvoøe Rudolfa II., který
pøivedl do Prahy alchymisty a mastièkáøe. Ze 16. století
pochází také okultní tradice idovsko-nìmecká. Jmenujme
napøíklad mýtus o Rabi Löwovi a jeho Golemovi. Z této
okultní tradice vychází na pøelomu 19. a 20. století spisovatel Gustav Meyrink.
V období první republiky se objevilo nìkolik badatelù v oblasti
paranormality. Mezi tøi nejvýznamnìjí badatele a spiritisty
mùeme zaøadit Bøetislava Kafku s jeho Novými principy
experimentální psychologie, jasnovidce Frantika Bardona
a propagátora jógy a orientálních technik Kvìtoslava Minaøíka. Paranormální jevy nebyly v té dobì akceptovány médii
a na universitách. lo a jevy na okraji zájmu.
Po roce 1948 bylo kulturní spojení mezi èeskými zemìmi
a západním svìtem pøerueno eleznou oponou. Jen málo
vìcí bylo zakázáno, avak nebylo doporuèeno dìlat vìci bez
oficiálního schválení. Dìlníci a dùchodci napøíklad mohli chodit do kostela, ale bylo to nebezpeèné pro uèitele. Podobnì
bylo nebezpeèné zabývat se spiritismem, aèkoli to nebylo
pøímo zakázáno. Komunistický reim nemohl akceptovat idealistickou filozofii a spirituální základ mysticismu a parapsychologie. Starí èetí autoøi paranormálních praktik nebyli
dostupní. Zastánci paranormality se proto uchýlili k simulaci marxistického pøístupu. Staèilo odvolávat se na sovìtské
vìdce. Polovzdìlaní komunistiètí vùdcové neumìli rozliit vìdu
a pseudovìdu. A tak se stalo, e byly povoleny a financovány výzkumné laboratoøe, zejména v 60.  80. letech. Prominentním vùdcem takového výzkumu byl Frantiek Kahuda
 fyzik a vysokokolský uèitel, který byl v letech 1956 
1963 ministrem kolství. V 80. letech, kdy byl v dùchodu,
vedl Psychoenergetickou laboratoø na VCHT v Praze. Zavedl èástice mentální energie (mentiony) a publikoval na toto
téma nìkolik èlánkù v èeském lékaøském èasopise. Tato teorie byla pozdìji odmítnuta fyziky a biology. Jiným pseudo-

vìdcem byl Zdenìk Rejdák, který v roce 1970 editoval knihu
o telepatii a jasnovidectví. V 80. letech pracoval na VCHT
v Praze v druhé psychotronické laboratoøi. Spisovatel science
fiction Ludvík Souèek je povaován za èeského Ericha von
Dänikena. Jeho knihy vydané pøed rokem 1989 ovlivnily víru
v UFO, archeoastronauty a jiné jevy. Mùeme shrnout, e
pøed rokem 1989 byly povoleny rùzné formy paranormality,
jestlie byly v souladu s protináboenskou a materialistickou
oficiální ideologií. Sporadické protesty vìdcù byly ignorovány
nebo nìkdy i potlaèeny. Je známo, e komunistiètí vùdci byli
léèeni léèiteli nebo podporovali existenci pseudovìdeckých
laboratoøí, e proutkaøení bylo diskutováno na geologických
konferencích atd.
Pozoruhodný byl støet zastáncù paranormality s vìdci
a vysokokolskými uèiteli sdruenými v Jednotì èeskoslovenských matematikù a fyzikù. V roce 1986 poøádala JÈMF
konferenci ve Skalském dvoøe. Jednota vyzvala zastánce
paranormality, aby sepsali èlánky o svých experimentech.
Kahuda, Rejdák aj. zruili svoji registraci na konferenci nebo
nebyli schopni popsat metodologii svých experimentù. Jejich
techniky byly na konferenci odhaleny jako nesprávné.
V období po roce 1989 nastala exploze pseudovìdy. Byla
pro ni pøipravena pùda. arlatáni odhodili materialistické pøevleky. Jejich laboratoøe byly sice zavøeny pro nedostatek
penìz, ale dokázali se pøeorientovat na podnikání. Byli zváni
naivními novináøi k diskusím, vdy lo o døíve zakázané
ovoce, psaly se èlánky, knihy atd. Øada souèasných paranormálních autorù tvrdí, e byli pøed rokem 1989 pronásledováni a stíháni. Ve skuteènosti mohli v té dobì praktikovat
své postupy, ale nemohli vydìlávat.
Podmínky pro veøejnou resistenci k paranormalitì jsou zhruba
stejné jako pøed rokem 1989. Kritika paranormálních jevù
není zajímavá pro média a novináøe. Tito lidé nerozumí
vìdeckým argumentùm a neznají nebezpeèí propagátorù paranormálních jevù. Skeptiètí kritici jsou obviòováni z komunistického a anti-spirituálního mylení. Ve skuteènosti je pseudovìdecký (také postmoderní nebo protivìdecký) zpùsob
mylení èasto typický pro levicovì orientované humanistické
myslitele. Vývoj v oblasti paranormality v ÈR v poslední dekádì vyrovnal hlavní rozdíly oproti situaci v západní Evropì.

Mýty a fakta o pùvodu vesmíru
Cornelis de Jager
Sonnenborgh Observatory, Utrecht, Nizozemí.
Prakticky ve vech lidských kulturách vznikly a dále se
rozvíjely úvahy o stavbì a pùvodu vesmíru. Prakticky ve
vech starobylých kulturách je pùvod vesmíru povaován za
dùsledek úmyslného jednání jednoho èi více bohù. Pokud se
omezíme na zemì západního civilizaèního okruhu a zemì
Støedního východu, lze pøitom rozliit dva typy kosmologií, tj.
sTarodávné jako v Egyptì èi Babylonu a klasické jako v Øecku,
Øecká kosmologie vznikající na poèátku naeho letopoètu u
obsahuje zárodky dneního vìdeckého mylení a následkem
toho neøíká témìø nic o pùvodu vesmíru, ale spíe se zabývá
jeho stavbou. Hebrejská kosmologie, jak ji známe i ze Starého
zákony v køesanské bibli (Genese) zaujímá udivující polohu
mezi obìma typy kosmologií. Není toti zaloena na ádných
fyzikálních teorií, ale pøesto obsahuje stopy racionálních úvah
o otázce, jak by mohl vesmír vzniknout. Velmi pozoruhodné
mylenky blízké dnenímu nazírání lze najít ve spisech gnostika Basilidese z Alexandrie, jen il ve 2. Století naeho
letopoètu. Byl toti asi první kdo si uvìdomil, e vesmír vznikl

- 10 -

spontánnì, a e spoleènì s vesmírem vznikl èas a prostor.
Termín starí ne vesmír pak ztrácí smysl, protoe èas jetì
neexistoval.
Porovnejme tyto názory s moderním vìdìním o stavbì
a rozpínání vesmíru. Vesmír podle souèasných údajù vznikl
pøed nìjakými 14 miliardami let, pravdìpodobnì v dùsledku
kvantové fluktuace v absolutním vakuu. Tehdy také vznikl èas
a prostor. Od té doby se vesmír rozpíná, pøièem se zdá, e
v poslední souèasné epoe se toto rozpínání zrychluje. Tato
tvrzení se zakládají na pozorováních, uskuteènìných soudobými pøístroji v prùbìhu XX. Století, zkombinovaných s racionálním mylením, zaloeným na dobré znalosti soudobé fyziky. Pokud je ovem domnìnka o pùvodu prostoru a èasu
z kvantové fluktuace ve vakuu správná, není ovem ádný
dùvod proti existenci nekoneèného poètu jiných vesmírù. To
znamená, e lze dokonce oèekávat, e døíve èi pozdìji èlovìk
vytvoøí nìjaký nový vesmír ve svých fyzikálních laboratoøích
umìle.
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Vøava kolem udìlení doktorátu v sociologii astroloce
Na univerzitì La Sorbonne  Monique Wonner
AFIS, Paris, Francie.
Velkou pozornost odborné francouzské i svìtové veøejnosti
vyvolalo nedávné udìlení doktorátu v sociologii paøískou
Sorbonnou paní E. Tessierové, populární francouzské astroloce. K tomu je tøeba vysvìtlit, e pani Tessiarová jako
astroloka uívá jména po svém bývalém manelovi. Svou
dizertaci vak pøedloila pod svým dívèím jménem, take to
nikoho vèas netrklo. Navíc práce není formálnì napsána jako
nìjaká obrana astrologie, nebo se tváøí jako sociologická
studie astrologie, co je v zásadì zcela legitimní otázka. Astrologie je nepochybnì i dnes význaèný sociologický fenomen
a jeho kritický rozbor by byl jistì zásluný. Disertaci posuzovalo est profesorù  èlenù doktorské komise a zøejmì pøitom
zapùsobol kladný posudek jednoho z èlenù gremia, jen je

znám svými postmoderními názory. Teprve po udìlení vìdecké hodnosti vylo najevo, e doktorát získala známá astroloka co vedlo k pobouøení mnoha francouzských odborníkù
vèetnì tøí nositelù Nobelovy ceny, kteøí nad postupem univerzity vyjádøili veøejnì své zdìení. Dostalo se jim sice ujitìní,
e udìlení kontroverzního doktorátu rozhodnì neznamená, e
by snad Sorbonna zøídila nìjakou katedru astrologie, ale ostuda to je v kadém pøípadì. Francouzsky psaná disertace dr.
Tessierové je velmi obsáhlá, èítá toti pøes 900 stran. Není to
ovem ádná sociologie astrologie. Práce obsahuje metodické
a astronomické chyby a zcela chybí nìjaké konkrétní údaje
je by bylo moné nezávisle posoudit èi ovìøit.

Jiøí Grygar
Fenomen UFO
Fyzikální ústav AV ÈR, Praha.
Zkratka UFO znamená doslova Neidentifikovaný (nikoliv
neidenfikovatelný!) létající objekt. Úkolem vìdecké metody je
takový objekt identifikovat peèlivým a kritickým posouzením
hláení oèitých svìdkù, èili zmìnit na IFO (identifikovaný létající objekt). Hlavní parametry úkazu jsou: èas a místo pozorování pøeletu, lineární vzdálenost a geometrické rozmìry Ufo
a dalí doplòující údaje jako je lineární rychlost pohybu, pozorovaná jasnost a popis dráhy po obloze. Problém vzniká
hlavnì vinou toho, e naprostá vìtina laikù nemá tuení, e
pøi pozorování neznámého objektu z jediného stanovitì nelze
urèit lineární vzdálenost a rychlost ani geometrické rozmìry
objektu, nebo lidské stereoskopické pozorování selhává u ve
vzdálenosti desítek metrù od pozorovatele. Ve skuteènosti lze
uvedené parametry urèovat pouze v úhlové míøe, s èím vak
laici nemají vùbec ádnou zkuenost. Mnoho lidí si také velmi
patnì pamatuje by i jen pøibliný èas a dokonce i datum
pozorování, zvlátì kdy se mají na celou událost upamatovat
se zpodìním vìtím ne týden.
To jsme ukázali v práci publikované v roce 1987 v Ès.
Èasopise pro fyziku A37, str. 365 spoleènì s P. Lálou a K.
Pacnerem. Zpracovali jsme zde 263 písemných hláení
o pøeletu UFO 831 202 ve veèerních hodinách z 2. prosince
1983 nad územím tehdejího Èeskoslovenska. Dopisy byly
napsány v intervalu od nìkolika dnù do jednoho mìsíce od
pozorování úkazu a zpracovali jsme je samostatnì døíve, ne
pøily radarové údaje o povaze úkazu z Velké Britanie. Aèkoliv naprostá vìtina dopisù obsahovala naprosto zavádìjící
údaje o lineárních parametrech i èasech a datu pøeletu podaøilo se nám oèitìním tìchto syrových dat od tohoto balastu
odhadnout, e objekt se pohyboval ponìkud na sever od
území republiky ve smìru od západu na východ obrovskou
lineární rychlostí, nebo se musel nacházet ve výce 100 km
nad zemí. To nasvìdèovalo tomu, e lo o zánik umìlého

kosmického tìlesa. Radarové údaje z britského Farnborough
tento odhad potvrdily a zpøesnily. lo o rozpad posledního
stupnì nosné rakety sovìtské druice Gorizont 8. Tak se
ukázalo, e zmínìné lineární údaje z dopisù oèitých svìdkù
byly soustavnì podcenìny o nìkolik øádù a kdyby je nìkdo
chtìl brát vánì, dospìl by k naprosto nesmyslným závìrùm.
Je charakteristické., e kdy jsme výsledky naí studie struènì oznámili v téme deníku Mladá fronta, kam ètenáøi posílali
svá hláení, mnozí autoøi dopisu nae vysvìtlení nepøijali
a trvali na tom, e vidìli koráb mimozemanù.
Podobnì se podaøilo v následujících letech identifikovat správným posouzením laických hláení øadu dalích jevù Ufo z rùzných
èástí svìta. UFO 920 124 bylo pozorováno na západním pobøeí Jiní Ameriky a identifikováno jako dodateèné zapálení raketového motoru sovìtské umìlé druice Kozmos 2176. O dva
dny pozdìji bylo z tého prostoru pozorováno UFO 920 126 a
identifikováno bylo jako vyputìní odpadní vody z amerického
raketoplánu Discovery. Na veèerní obloze ve støední a severní
Evropì bylo po setmìní pozorováno po dobu asi 1,5 h UFO
940 503, o nìm se posléze prokázalo, e lo o vyputìní
zbylého paliva z nosné rakety americké pionání radiokomunikaèní druice SIGINT ve výce plných 6 000 km nad Zemí. Pro
úplnost pøipomeòme, e letoní rozpad sovìtské kosmické stanice MIR nad Tichým oceánem mìl mnoho spoleèných rysù
s ji zmiòovaným UFO 831 202, ale zásluhou pøedchozí publicity nikdo nepochyboval, e jde o IFO 010323. Je tedy zøejmé,
e kritická analýza nezávislých pozorování jevù UFO dokáe
vìtinu jevù identifikovat jako v podstatì banální záleitosti za
pøedpokladu, e zejména dobøe urèíme lineární vzdálenost objektu od pozorovatele touto oklikou. Pokud vak jde o hláení
z jediného stanovitì, není divu, e se identifikace UFO nezdaøí, ale to pøirozenì nezavdává ádnou pøíèinu k tvrzení, e jde
o projev èinnosti mimozemanù.

Syndrom slepé víry
Jan Zahradil  poslanec parlamentu ÈR
Skeptikové jsou znepokojeni rùstem paranormálních aktivit,
které povaují za nebezpeèné iracionality jdoucí proti racionálnímu mylení. Jsou nìèím novým v naí dobì èi pøekraèují kvalitou nebo kvantitou ty z minulosti ? Mnozí myslitelé
prokázali, e tendence k iracionalitì a její institucionalizaci
jsou velmi pravdìpodobnì lidem pøirozené a snad i geneticky
zakódované a tedy tìko pøekonatelné. Nemyslím, e existují
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srovnávací studie o iracionálním mylení pøed 1. èi 2. svìtovou válkou, take nevíme jak jsme na tom relativnì dnes.
Myslím, e jsem na tom lépe a e situace se pomalinku
zlepuje.
Pøipusme, e dnení realita je ivnou pùdou pro iracionalitu
i paranormálno.
Spìch vedoucí k povrchnosti a tìkavosti, senzacechtivost
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!
a klipovitost medií, módní a salonní elitáøi a záplava rozmanitých informací, které je tìko utøídit.
Snadný pøístup ke znalostem o rùzných kulturách a jejich
povrchní reflexe.
To jsou jen nìkteré rysy tvoøící paradigma naí souèasnosti.
V tìchto podmínkách iracionalita profituje, kdeto hluboké
a kritické poznání chybí anebo je relativizováno.
Post-komunistické bez stabilního svìtonázoru jsou prý náchylnìjí k iracionálním uèením. Já si to nemyslím (i kdy by
to asi bylo tìké prokázat). Ba naopak: snad v nìkterých
panuje, by podvìdomá, skepse k velkým a patetickým mylenkám (èi klamùm) následkem jejich historických zkueností.
Nicménì jedna tendence je výraznìjí v post-kom zemích
oproti jiným a tou je syndrom slepé víry.
Komunistické systémy byly nahlíeny jako extrémnì a vulgárnì materialistické, racionalistické systémy trpící pýchou
z rozumu. Marnì se snaily vytvoøit jednoduchý, pøedvídatelný
a plánovitý model pro fungování spoleènosti. Tento pokus byl
iracionální, zaloený na chybných analýzách a pøedpokladech.
Soudobá kritika vidi v komunistickém systému, s malou
nadsázkou, degenerovaného dìdice extrémního racionalismu
a materialismu a tedy zavrhuje celou racionalistickou a materialistickou tradici a tím nepøímo i vìdecké poznání.

To platí zejména pro tradicionalisty a ultra-konzervativce
vycházející z køesanského fundamentalismu. Jejich teorie jsou
velmi jednoduché: vekeré zlo zaèalo s osvícenstvím, lidstvo
zbloudilo, nebo opustilo dobré a osvìdèené hodnoty. Záchranu spatøují v návratu do støedovìku se svatými, andìly, proroky, mystikou a zázraky. Pro nì je svìt nepoznatelný a ve
smìøování svìta je pøedurèeno. Klíèem k tajemství je víra
a ve je pomìøováno hloubkou víry.
Pýcha slepé víry není lepí ne pýcha z rozumu. Je to
pouze dùkaz intelektuální lenosti a neteènosti rezignující na
obtínost poznání. Jejich nositelé pøitom netuí nakolik se
pøiblíili kritizovaným marxistickým principùm. Právì tak jako
marxisté, køesantí fundamentalisté odmítají náhodné, spontánní, neplánované vìci a procesy, nebo tyto jevy naruují
jejich lineární ideu reality zjednanou nepoznatelnou boí vùlí.
Netvrdím, e tento mylenkový proud pøevládá mezi jinými
iracionálními tendencemi se kterými se nyní støetáváme. Nicménì je tu, je v médiích a mluví se o nìm. Mám za to, e
skeptici povaují postmodernismus za hlavního soupeøe, který
populárnìjí a halasnìjí ne syndrom slepé víry. Leè nepøehlédnìme ho.
Po oputìní pýchy z rozumu nastane hlavní støet mezi
otevøeným, svobodným a kritickým mylením a slepou vírou.

patná vìda a pseudovìdy jsou sociální konstrukce
Beck M. T.
(nepøedneseno)
V posledním dvacetiletí jistá vlivná kola sociologie vìdy
vyslovila názor, e vìdy (i pøírodní) jsou sociální konstrukce
a zaèala vìdecká válka (napø. Sokalùv atentát). Dle mého
názoru dùvod tohoto dlouhého a trpkého boje spoèívá v tom,
e nìkteøí sociologové vìdy se ptali patnì a dostali patné
odpovìdi. Správné otázky znìjí: (1) Jsou pøírodní zákony
objektivní ? (2) Jsou námi poznatelné ? Nae vekeré zkuenost øíkají (1) ano (2) postupnì ano, avak nejspíe nikdy
úplnì.
Nelze popøít ná pokrok ve vhledu a koherenci ani v praktických aplikacích.
To neznamená, e v tomto procesu se neuplatòují subjektivní prvky (osobní, sociální, národní, náboenské, ideologické
apod.). Avak veobecnì otevøený a kritický pøístup zaruèuje

e normální vìda subjektivní a chybný pøístup eliminuje.
To vak neplatí pro bludné pøístupy: Napø.:
1. Arijská vs. idovská fyzika
2. Sovìtská vs. buroasní vìda
3. Kreacionismus
4. Afrocentrismus
5. Parapsychologie
6. Studená fùze
Zatímco institucionalizovaná vìda vykazuje pokrok, dovoluje
eliminovat subjektivní prvky a vede k stále hlubím znalostem
o pøírodì, para/pseudo-vìdy jsou sociální konstrukce, jejich
nejdùleitìjími prvky jsou: národní, náboenské a ideologické
pøedsudky, anti-vìdecké pocity (napø. chemofóbie), dùvìøivost
a její zneuívání, kompenzace komplexu ménìcennosti.

Jiøí Grygar
Zpráva o kongresu
X. ESC byl zajímavý u tím, e lo o první takový kongres
Evropské rady skeptických organizací ECSO, jen se konal
v postkomunistické zemi. Podaøil se zámìr poøadatelù, aby se
na kongresu srovnala spoleèenská atmosféra v zemích bývalého východního bloku (Rusko, Bìlorusko, Bulharsko, ÈR)
a v zemích západní Evropy. Ukazuje se, e mnohé rysy
rozvoje pavìd a paravìd v obou èástech kontinentu jsou
pøekvapivì shodné: vude nastává masová obliba léèitelství,
je se kamufluje vzneenými názvy: alternativní èi komplementární medicína, celostní medicína a homeopatie. V západní Evropì sílí snahy prosadit uznání léèitelství jako alternativy
k vìdecké medicínì i do legislativy Evropské unie. Na kongresu hovoøili také skeptici ze zámoøí (USA, Kanada) o specifické
snaze paravìdcù a pavìdcù prosadit se barnumskou reklamou, která vskutku ohlupuje iroké vrstvy veøejnosti. Kongresu
se úèastnil americký klimatolog prof. F. Singer, jen ukázal na
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pøíèiny globálního oteplování v minulosti Zemì, kdy jetì èlovìk neexistoval. Teplota na Zemi navzdory tomu kolísala
v daleko irích mezích stejnì jako hladina svìtového oceánu,
a pøíèinou byla nejspí promìnná sluneèní èinnost. Proto souèasné úvahy o globálním oteplování jako dùsledku lidské
èinnosti mají vìdecky pomìrnì chatrný základ. Velkým povzbuzením pro nae domácí skeptiky byla úèast skuteènì
pøedních postav evropské vìdy. Na kongresu pøednáeli mj.
dosavadní pøedseda ECSO významný holandský astrofyzik
prof. C. de Jager, jen byl donedávna prezidentem svìtové
Rady vìdeckých unií a jeho kolega psycholog prof. P. Drenth,
souèasný prezident evropské asociace akademii vìd. Uznáním
dosavadní estileté èinnosti Èeského klubu skeptikù Sisyfos
se stalo i zvolení J. Grygara viceprezidentem ECSO na nejblií funkèní období.
XI. kongres ECSO se uskuteèní v záøí 2003 v Londýnì.
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