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ABSTRAKT

Poruchy autistického spektra podle nejnovějších výzkumů vznikají na neurobiologickém 

základě. Tato práce se věnuje metodě EEG Biofeedback, která pracuje s mozkem člověka a 

tak má možnost být u těchto poruch efektivní.  Práce seznamuje se základními pojmy a 

teoretickými východisky EEG Biofeedbacku i PAS. Hlavním cílem této práce je zhodnotit 

efektivitu  metody  u PAS  na  základě  provedených  zahraničních  studií.  Z důvodů 

objevujících se kritických postojů k metodě však také obsahuje relevantní argumenty, proč 

lze o samotném mechanismu metody uvažovat jako o efektivním. K tomuto účelu byly 

zařazeny klíčové studie v anglickém jazyce ze 70. a 80. let minulého století,  které byly 

vybrány tak, aby byl zdokumentován vznik a počáteční vývoj metody. Je ukázáno, jak tyto 

prvotní  studie  dávají  důvod  domnívat  se,  že  efekt  EEG  Biofeedbacku  není  způsoben 

například placebo efektem. Na základě těchto studií práce došla k přesvědčení, že samotná 

metoda je s vysokou pravděpodobností efektivní. Pro zhodnocení efektivity metody u PAS 

práce využívá postupu systematické přehledové studie k odpovědi na dvě hlavní otázky: 

jaké a jak kvalitní studie byly v této oblasti provedeny a jakou efektivitu mohou tyto studie 

doložit. Výsledkem zhodnocení kvality studií je závěr, že studie mají jisté metodologické 

omezení,  týkající  se  zkoumaného  vzorku  jedinců  s PAS,  které  limitují  zobecnitelnost 

výsledků.  Výsledkem  zhodnocení  efektivity  zjištěné  u jednotlivých  studií  je  závěr,  že 

existují důvody domnívat se, že metoda je efektivní, a to u dětí s vysokofunkční formou 

PAS  a  zejména  na  přidružené  projevy  a  nespecifické  variabilní  rysy  PAS.  Práce 

doporučuje další výzkum v této oblasti jako potenciálně přínosný.
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ABSTRACT

According to the latest research, there are neurobiological bases for occurrence of autism 

spectrum disorders  (ASD).  This  study is  focused on EEG Biofeedback method,  which 

targets the brain and therefore shows the promise of being efficacious in treatment of ASD. 

The study introduces the basic terms and theoretical perspectives of EEG Biofeedback and 

ASD. The main goal of the study is to evaluate the efficacy of the method when applied to 

ASD, based on the results of available studies. Because there are voices of criticism of the 

method,  it  also contains  relevant  arguments  that  the mechanism of the method can be 

considered  efficacious.  Key studies  from 70s  and 80s  of  past  century  were  chosen to 

document the conception and initial development of the method. It is shown how these 

initial studies give strong argument that the effect of EEG Biofeedback method isn‘t easily 

explained away by the placebo model  or other  alternative explanation.  Based on these 

initial studies, this study comes to a conclusion that the mechanism of the method can be 

with high probability considered to be effective. The study further uses systematic review 

approach to examine studies done in the past regarding the efficacy of the method on ASD 

and  to  evaluate  quality  of  those  studies.  The  quality  evaluation  finds  that  all  of  the 

examined  studies  show methodological  limitations,  where  small  sample  size  limits  the 

possibility  of generalization  of the results.  In efficacy evaluation  the study comes to a 

conclusion  that  there  are  arguments  in  favor  of  considering  the  method  efficacious  in 

treatment  of  highly  functional  ASD,  and  in  particular  for  its  comorbidities.  Further 

research in this area is recommended.
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Úvod

Metoda EEG Biofeedback má své kořeny již v 60. letech 20. století a v ČR se objevuje 

v 90.  letech  20.  století.  V současnosti  je  EEG  Biofeedback  mezi  českými  odborníky 

považován v lepším případě za metodu alternativní a okrajovou, objevují se pochybnosti o 

její efektivitě a v horším případě je považována dokonce za podvod. V českém prostředí 

byl proveden jediný výzkum metody, a to v souvislosti s poruchami pozornosti (Tyl et al. 

1998).  Také  bylo  napsáno  několik  bakalářských  či  diplomových  prací,  které  se  EEG 

Biofeedbacku věnují v souvislosti s ADHD.

Jelikož  jsem  kromě  studentky  speciální  pedagogiky  zároveň  certifikovaným  EEG 

Biofeedback trenérem, mohu v této práci nabídnout do větší hloubky pochopené principy 

fungování  metody  a  zároveň  je  pro  mě  motivací  porozumět  více  lidem  s poruchami 

autistického spektra a ověřit si, co jim mohu v rámci své profese nabídnout.

Práce se zaměřuje na metodu EEG Biofeedback (dále metoda) a její efektivitu při použití 

u poruch autistického spektra (dále PAS). Cílem je v prvním kroku demonstrovat efektivitu 

metody obecně, a to z toho důvodu, že  k metodě panuje mezi odborníky jistá skepse a je 

třeba předložit  důvody, pro které má smysl metodu dále zkoumat již konkrétně u PAS. 

Zhodnocení současného výzkumu efektivity metody u PAS je pak dalším krokem a cílem 

této práce.       

Práce  je  rozdělena  do třech  hlavních  kapitol.  První  kapitola  je  věnována metodě  EEG 

Biofeedback. Jsou zde popsány základní pojmy - elektroencefalogram, biofeedback, EEG 

Biofeedback, stručně je shrnuta historie metody a vysvětlen princip fungování,  možnosti 

a limity metody.

Druhá kapitola pojednává o poruchách autistického spektra.  Zaměřuje se na definici   a 

klasifikaci PAS a jejich etiologii, základní triádu projevů a také přidruženým projevům. 

Třetí  kapitola  je  přehledovou studií  výzkumů efektivity  EEG Biofeedbacku.  První  část 

kapitoly je věnována výzkumům efektivity metody obecně a je psaná z pohledu toho, jak 

metoda vznikala a jak byly objevovány její základní principy. Jsou zde uvedeny vybrané 

studie   vztahující  se  k počátkům  zkoumání  metody  a  demonstrující  to,  jak  je  metoda 

chápána  a  jak  je  zdůvodňována  její  efektivita.  Druhá  část  kapitoly  je  systematickým 

přehledem studií věnovaných EEG Biofeedbacku ve spojitosti s PAS. Cílem je přehledné 
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shromáždění  výzkumných  dokladů  o  metodě  EEG  Biofeedback,  jejich  kategorizace  a 

kritické zhodnocení a vytvoření přehledu o efektivitě metody při použití u PAS. Závěrem 

třetí kapitoly je diskuze zjištěných skutečností z obou částí kapitoly.

První dvě kapitoly jsou vypracovány na základě analýzy odborné literatury,  odborných 

článků a internetových zdrojů, a to webových stránek organizací zabývajících se metodou 

EEG Biofeedback (například český EEG Biofeedback Institut nebo americká Asociace pro 

aplikovanou psychofyziologii a Biofeedback) a studijních informačních zdrojů (například 

učební  materiály  3.  lékařské  fakulty  UK)  s využitím  zkušeností  z vlastní  praxe  EEG 

Biofeedback  trenéra.  Třetí  kapitola  je  zpracována  na  základě  vyhledaných  studií 

v anglickém jazyce. Studie byly vyhledány pomocí odborných databází, přičemž nejvíce 

studií obsahovala databáze Medline. Další databáze a také kritéria pro výběr  zpracovaných 

studií uvádím v podkapitole Metodika.

Závěr obsahuje shrnutí práce a rekapitulaci výsledků práce.
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1 EEG Biofeedback

1.1 Vymezení pojmů a teoretická východiska

1.1.1 Biofeedback

Termín  Biofeedback  (BFB) vychází  ze  slovního spojení  biologická  (bio)  zpětná  vazba 

(angl. feedback).  V širším pojetí  jde tedy o jakoukoliv informaci,  kterou se organismus 

dozvídá o sobě samém. Za biofeedback v širším slova smyslu (psáno s malým b) můžeme 

tedy považovat i to, když si změříme teplotu teploměrem nebo se zvážíme na váze.  (EEG 

Biofeedback Institut 2018b) Na základě ukazatele na váze se můžeme rozhodnout méně 

jíst.  Stejně  tak  člověku  jakýkoliv  biofeedback  dává  možnost  upravit  své  fungování  či 

chování.

V  užším  pojetí  je  Biofeedback  (psáno  s velkým B)  specializovaná  metoda  využívající 

technických prostředků k monitorování různých tělesných parametrů. Typicky se využívá 

monitorování kožního odporu (SC), tepové frekvence,  mozkových vln (EEG), svalového 

napětí  (EMG),  srdeční  rytmicity  (HRV),  krevního  tlaku,  tělesné  teploty,  periferního 

průtoku  krve  a  dalších.  Dalším  logicky  navazujícím  krokem  po  záznamu  činnosti,  je 

nabídnout takto získané informace sledovanému člověku, čímž je mu umožněno sám sebe 

lépe regulovat. (Ptáček a Novotný 2017)

1.1.2 EEG 

Elektroencefalografie  (EEG)  je  neurofyziologické  vyšetření,  během  kterého  se 

zaznamenává  elektrická aktivita z různých částí mozku, pomocí elektrod umístěných na 

povrchu lebky. V lékařství se užívá k diagnostice epilepsie, spánkových poruch, nádorů, 

poruch vědomí vč.  kómatu,  traumat atd.  Používá se několik rytmů (Delta,  Theta,  Alfa, 

Beta) lišících se frekvencí, které souvisejí s aktivitou mozku.  (Hugo a Vokurka 2018)

Prvními  objeviteli  elektrické  aktivity  mozku  byli  američan  Richard  Caton  a  rus  Vasil 

Jakovlevič  Danilevskij,  kteří  prováděli  výzkum  na  zvířatech.  Hans  Berger  (holandský 

vědec) jako první zaznamenal elektrickou aktivitu mozku u člověka.  První dobrý záznam 

natočil  v r.  1924.  Také  přichází  s termínem  Elektroencefalogram  a  stanovuje  základní 

nalezené  frekvence  Alfa  a  Beta  (s  dalším  vývojem  se  přesné  hodnoty  v Hz  dále 

upravovaly), pomalé spánkové vlny a epileptické vlny. Na počátku 50. let se připojují i 
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čeští odborníci.  Zakladateli  československé elektroencefalografie byli docent J. Šimek a 

profesor I. Lesný. (Faber 2013)

Tabulka  1  zobrazuje  přehled  základních  frekvenčních  pásem  v Hz.  Je  to  základní 

rozdělení. Rozdělení frekvenčních pásem je možné vnímat i komplexněji.   Pro srovnání 

tedy  uvádím  tabulku  2,  která  zobrazuje  přehled  frekvenčních  pásem  podle  EEG 

Biofeedback Institutu včetně stavu mozku, se kterým se daná frekvence pojí.

DELTA 0,5 – 3,5 Hz  

THETA  4 – 7.5 Hz

ALFA 8 –13 Hz

BETA >13 Hz

Tabulka 1: Základní frekvenční pásma používaná v EEG (Berlit 2006 str. 80)

Frekvence Šíře pásma Aktivita mysli

DELTA 0,5 – 3,5 Hz hluboký spánek

THETA 4 – 7 Hz nevědomá mysl

ALFA 8 – 13 Hz percepce, pouhé vnímání

SMR 12 – 15 Hz pozornost zaměřená dovnitř, tělo se nehýbe

BETA 1 15 – 20 Hz pozornost obrácená ven

BETA 2 20 – 30 Hz tenze, stres

GAMMA 40 + Hz synchronizace mozku

Tabulka 2: Rozložení frekvenčních pásem podle EEG Biofeedback Institutu (Tyl a Tyl 2018 

Str. 16)

Rozmístění elektrod pro snímání EEG je dáno systémem 10-20. Tento systém vychází z  

rozdělení  mozku  na  oblast  prefrontální,  frontální,  centrální,  parietální  a  okcipitální, 

přičemž pro levou stranu je  použito  lichých  čísel  a  pro  pravou sudých.  Rozmístění  je 

znázorněno na obrázku 1.
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Ve  výzkumech  je  také  často  používáno  označení  qEEG  či  QEEG.  Zkratka  označuje 

kvantitativní EEG, což znamená, že křivka zaznamenaná pomocí EEG je kvantifikovaná 

nějakou formou analýzy. (Faber 2006)

1.1.3 EEG Biofeedback, neurofeedback

EEG Biofeedback (EEG BFB) je jedním z druhů Biofeedbacku, a to zpětná vazba pomocí 

přístroje pro snímání EEG aktivity mozku. Jde tedy o tréninkovou metodu, která umožňuje 

mozku  učit  se  pomocí  informací  o  sobě  samém.  Detailnější  princip  fungování  bude 

vysvětlen níže. Termín neurofeedback je běžně používán jako synonymum k termínu EEG 

Biofeedback. I v této práci používám oba termíny jako zaměnitelné, ačkoliv původně je 

termín neurofeedback širší a zahrnuje využití jakéhokoliv neurologického vyšetřovacího 

postupu tedy například Funkční magnetické rezonance. (Ptáček a Novotný 2017)

V českém prostředí není EEG Biofeedback uznávanou lékařskou metodou, a tedy není ani 

legislativně  ukotven (ani  jako metoda alternativní).  Dá se považovat  za multioborovou 

oblast, kde se prolíná neurologie, psychologie, psychofyziologie a speciální pedagogika. 

Osoby praktikující EEG Biofeedback se u nás se označují  termínem EEG Biofeedback 

terapeut  nebo  EEG Biofeedback  trenér.  Samotný  proces  se  také  může  označovat  jako 

terapie  nebo trénink.  V této  práci  se budu držet  termínů trénink,  trenér  (pokud nebude 

citována literatura používající jiné termíny). Toto označení považuji za vhodnější, jelikož 

EEG  BFB u nás  provozují  i  nelékařští  pracovníci.  (V  ČR jsou  to  nejčastěji  speciální 

pedagogové a například v Německu ergoterapeuti.) Také prvních pět průkopníků metody 
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(Barry Sterman, Joe Kamiya, Joel Lubar, Margaret Ayers, Susan Othmer.) byli nelékařští 

pracovníci  a  neměli  ani  jinou  licenci  pro práci  s lidmi.  I  ti,  kteří  nyní  provádějí  EEG 

Biofeedback pod licencí nebo metodu vyučují, se pravděpodobně učili od lidí bez licence. 

(Othmer 2018a) z hlediska terminologie také například pražský EEG Biofeedback Institut 

označuje  poskytovanou službu jako  „trénink  mozku metodou EEG Biofeedback“ (EEG 

Biofeedback Institut 2018a) 

Ina Khazan považuje použití termínu trénink (v originále training) za vhodnější zejména 

proto,  že  je  v něm  více  obsažen  předpoklad  aktivity  klienta  oproti  termínu  léčba 

(treatment) (Tan et al. 2016)

Biofeedback cetrtification international alience (BCIA) je americká nezisková organizace, 

která usiluje o sjednocení profesních standardů a etických principů. Zaštiťuje však jen část 

profesionálů  v oboru,  kteří  jsou  jimi  certifikováni.  Tato  organizace  rozlišuje  2  druhy 

certifikace pro klinické pracovníky (Clinical)  a techniky (Technician),  přičemž klinický 

pracovník  musí  mít  lékařské  vzdělání  a  technik  pracuje  pouze  pod záštitou  klinického 

pracovníka. (BCIA 2018) Takovéto rozlišení se však v ČR ani v mnohých dalších zemích 

nepoužívá.

1.2 Stručná historie EEG Biofeedbacku 

V této podkapitole uvedu pouze stručný souhrn historie a vývoje  metody. Klíčové studie 

zmíněné v této části poté dále rozpracovávám ve třetí kapitole.

První  zmínky  o  zvyšování  Alfa  aktivity  mozku  pomocí  operantního  podmiňování  se

objevují  v 60.  letech  20.  století  ve  spojení  s Joeym  Kamiyim.  Ten  v roce  1958 

experimentálně předvedl,  že je možné rozpoznat,  zda-li  se člověk právě nachází v Alfa 

stavu či  ne.  Spolupracoval  se  studentem Richardem Bachem,  který  byl  snímán jednou 

elektrodou EEG přístroje a měl rozpoznat, zda se nachází v Alfa stavu či nikoliv ve chvíli, 

kdy zazněl zvon. Výzkumník poté jeho odpověď označil za správnou či špatnou. Takto se 

naučil svůj stav postupně odhadnout se stoprocentní úspěšností.  Následně se pak naučil 

vůlí generovat Alfu kdykoliv zazněl zvon také se stoprocentní úspěšností. (Robbins 2008 

in Tyl 2018) Pokud je toto možné s takto primitivní zpětnou vazbou, lze předpokládat, že 

s moderními přístroji toho dokážeme podstatně více.
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Dále  například  Elmer  Green  naměřil  neustálou  Alfa  frekvenci  u meditujících  jogínů 

v Indii.  Tyto  a  podobné  výzkumy  však  byly  vědou  považovány  za  kontroverzní  a 

nespolehlivé. (Robbins 2008 in Tyl 2018) 

Průkopníkem metody byl americký psycholog a neurofyziolog M. Barry Sterman, Ph.D., 

který  se  v roce  1967  věnoval  výzkumu  spánku  pomocí  EEG.  Jeho  výzkum  probíhal 

u koček formou operantního podmiňování. Během tohoto výzkumu  identifikoval rozsah 

mozkových  vln  12-15  Hz,  který  pojmenval  SMR  (Senzomotorický  rytmus),  který  se 

objevoval u koček ve spojitosti s pozorností spojenou s motorickým klidem. Posléze začal 

tuto mozkovou aktivitu u koček pomocí odměny posilovat, což změnilo schopnost mozku 

kočky SMR produkovat a mělo pozitivní vliv na spánek koček.  (Tyl et al. 1998) v roce 

1967 dostává Sterman od letectva  armády USA nabídku na výzkum raketového paliva 

Monometylhydrazinu, který pravděpodobně způsoboval halucinace kosmonautům. Tento 

výzkum  provedl  na  svých  kočkách  a  odhalil  zajímavou  souvislost.  Kočky,  které 

absolvovaly předchozí trénink SMR, nedostaly záchvat, který by jim jinak injekčně podané 

palivo způsobilo nebo ho dostaly se zpožděným nástupem. (Robbins 2008 in Tyl 2018) 

V roce 1972 Sterman provedl první výzkum u  ženy s farmakorezistentní epilepsií Mary 

Fairbanksovou,  Vyzkoušel  první  jednoduchou verzi  neurofeedback tréninku na posílení 

produkce SMR. Výsledkem bylo úplné vymizení záchvatů, ale také pozitivní osobnostní 

změny (např. větší sebevědomí).

Ve výzkumu neurofedbacku u epilepsie se pokračuje dále. V Roce 1976 potvrzují účinnost 

výzkumy  s kontrolní  skupinou  a  designem  A-B-A  tedy  záchvaty  snížíme,  poté  opět 

vyvoláme a znovu snížíme (tento design je dnes již z etických důvodů zakázaný). Efekt byl 

zopakován  nezávisle  v několika  laboratořích  (např.  Sterman,  Finley,  Seifert  &  Lubar, 

KapIan,  Ellertsen  &  Klove,  Cott  a  další).  Z celkem  174  epileptiků  u 142  došlo 

k podstatnému klinickému zlepšení. 5% z nich se zbavilo záchvatů kompletně.  (Robbins 

2008 in Tyl 2018) 

Dr.  Joel  Lubar  nejprve  spolupracoval  se  Stermanem  a  posléz  aplikoval  jeho  postup 

posilování SMR na děti s ADHD. Měl za to, že ADHD je neurobiologický problém. (ke 

Stermanouvu postupu navíc přidává potlačení pomalých vln (Theta) a provádí výzkumy 

s designem  A-B-A  s úspěšnými  výsledky.  Také  se  věnuje  srovnávání  účinků  metody 

s účinky Ritalinu (medikace předepisované u ADHD). (Robbins 2008 in Tyl 2018)
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Margaret Ayersová také původně spolupracovala se Stermanem a z výsledků byla nadšená. 

V roce 1975 odchází ze Stermanovi laboratoře a pokračuje ve své praxi. Začíná s lidmi 

s depresí a postupně se dostává k vážným případům traumatického zranění hlavy, komatu, 

epilepsie  a  ADHD,  kde  není  účinná  medikace.  Jako  první  začíná  pracovat  s vyšším 

procentem  odměny  oproti  Stermanovi  (cca  30%  času  odměňováno)  jde  až  k 75% 

odměňovaného  času.  Odklání  se  zde  tedy  od  původního  operantního  podmiňování  a 

zaznamenává vyšší úspěšnost tréninku. (Robbins 2008 in Tyl 2018)

V roce 1985 se objevují manželé Sue a Sigfried Otmerovi. Ti poznali metodu, kvůli svému 

synovi Brianovi,  který měl  silnou temporální  epilepsii.  S tréninkem začal  u Ayersové a 

když rodiče viděli efekt na svém synovi, rozhodli se metodou dále zabývat.   v roce 1991 je 

Brian  na  VŠ  a  postupně  si  snižuje  medikaci.  Bohužel  dávku  snižuje  příliš  a  dostává 

smrtelný  záchvat.  Manželé  Otmerovi  založili  nadaci  v jeho  jménu  a  dál  se  intenzivně 

věnují  metodě.  Začíná  tak  první  skutečně  veřejné  šíření  metody  v USA,  objevují  se 

v médiích,  televizí  atd.  Jsou to především praktici,  jde jim o výsledky a šíření metody 

oproti  Stermanovi  a  Lubarovi,  kteří  jsou spíše výzkumníky.  Zaměřují  se  především na 

výuku nových praktikantů a také upravují metodu tréninku podle toho, co vidí, že funguje. 

(Robbins 2008 in Tyl 2018)

Z historického pohledu můžeme vidět vývoj ve vnímání toho, jak metoda funguje i toho 

jak ji používat. Nejprve jsou účinky metody chápány skrze vliv operantního podmiňování a 

postupně se přechází  k tomu,  že efekt  způsobuje spíše zrcadlení  informací,  tedy to,  že 

mozek trénujícího vidí v reálném čase jak funguje a díky tomu se může učit lépe fungovat. 

Jako  další  linka  s touto  změnou  související  se  objevuje  změna  ve  vnímání  toho,  jaká 

frekvence  je  pro  trénink  vhodná.  Původně  předem  jasně  dané  Stermanovo  SMR  se 

postupně upravuje a trénink směřuje k větší individualizaci a hledání vhodné frekvence pro 

konkrétního klienta. (Robbins 2008 in Tyl 2018)

V  České  republice  se   metoda  objevuje  v roce  1996,  kdy  se   PhDr.  Jiří  Tyl  účastní 

semináře  Othmerových  v Los  Angeles  a  následně  získává  grant  v rámci  1.  Lékařské 

Fakulty UK týkající se neurofeedbacku. Grant potvrzuje efekt u dětí s ADHD. (Tyl et al. 

1998) Dále zakládá EEG Biofeedback Institut v Praze, který v roce 2011 přebírá jeho syn 

Alan Tyl. Ten v roce 2018 opět navazuje kontakt s manželi Otmerovími a přináší do ČR 

změny, které se u metody Otmerových mezitím objevili.
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1.3 Princip fungování a průběh tréninku EEG Biofeedback

Jak již bylo popsáno, EEG Biofeedback funguje na principu zpětné vazby. Na  obr. 2 je 

znázorněno, jak k této zpětné vazbě dochází podle EEG Biofeedback Institutu.  Mozkové 

vlny klientky jsou snímány EEG přístrojem a odeslány do počítače. Počítač data zpracuje a 

promítne  na  monitory  (notebook  na  obrázku  většinou  obsluhuje  trenér).  Na  monitor 

klientky je promítnuta videohra, která dává klientce zpětnou vazbu o tom, jak jí trénink 

jde. Na základě těchto informací je klientka schopna fungování svého mozku změnit. Tuto 

změnu přístroj zaznamená a opět promítne. Trenér na změnu reaguje změnou obtížnosti, 

aby byla neustále optimální. (Tyl a Tyl 2018)

„Z velké části  jde o podvědomý proces,  protože svou mozkovou činnost  běžně vědomě  

nevnímáme – biofeedback je  to zrcadlo,  které k tomu potřebujeme.  Přesto ale  většinou 

během  tréninku  nevnímáme,  že  právě  měníme  fungování  svého  mozku.  Zato  dobře  

poznáme, že nám hra jde. „(Tyl a Tyl 2018)

16

Obr. 2: Princip koloběhu informací během EEG Biofeedback tréninku (Tyl a Tyl  

2018)



1.3.1 Zpětná vazba

Zpětná vazba je těžištěm celého tréninku metodou EEG Biofeedback. Během tréninku k ní 

dochází několika způsoby. Zrakovou zpětnou vazbou je již výše zmíněná hra. Kromě ní ale 

také dostává klient informace pomocí zvuku případně vibrací.

Vizuálně klient tedy vidí probíhající hru, kterou ovládá pouze svojí mozkovou činností. 

V každé hře má klient jiný úkol, ale všechny pracují na stejném principu. V případě že 

klient  produkuje dostatečné množství žádoucích vln, nastává odměna. Ta spočívá v tom, 

že hra  se hýbe. Autíčko jede rychle uprostřed silnice, kostka se otáčí, řeka je plná vody a 

vyskakují rybičky atd. Příklad hry je na obr. 3. V případě přítomnosti přílišného množství 

nežádoucích  mozkových  vln  nebo  nepřítomnosti  dostatku  žádoucích  se  hra  zastaví. 

Obtížnost, tedy to, jaké množství je v danou chvíli dostatečné pro získání odměny určuje 

trenér.   
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Obr.  3:  Na  obrázku  vidíme  úspěšný  průběh  hry  „řeka“.  Řeka  je  plná  vody  a  právě  

vyskočila  rybička.  Také  vidíme,  že  posilované  frekvenční  pásmo  je  plné  (zelená)  a  

potlačovaná frekvenční pásma jsou prázdná (bílá) Zobrazuje se také počet získaných bodů  

a probíhající kolo.



Zvukovou zpětnou vazbou jsou klientovi body, které ve hře získává. Aktuální počet bodů 

je zobrazen přímo ve hře a zároveň se za každý bod ozve (volitelný) zvuk. Tento zvuk 

signalizující  získaný  bod  se  dá  využít  i  jako  hmatová  zpětná  vazba,  kdy  má  klient 

reproduktory pod rukama a v kombinaci se vhodným zvukem tak cítí i jeho vibraci.

Tento  model  zpětné  vazby  vychází  z původního  vnímání  procesu  tréninku  jako  učení 

pomocí operantního podmiňování. Druhý model vnímá proces více jako zrcadlení aktivity 

mozku s tím, že mozek se na základě těchto informací sám mění. V tomto modelu jsou 

body a úspěch ve hře využívány k motivaci klienta hru sledovat. Vyvíjejí se i „hry“ kde již 

není žádný jasný cíl  a smyslem je jen to, že hra mozku hrajícího člověka zrcadlí  jeho 

činnost v daný moment. (Othmer a Othmerová 2017)

1.3.2 Individuální přístup a zacílení tréninku

Každý  trénink  předchází  stanovení  plánu  tréninku  pro  konkrétní  osobu.  Při  stanovení 

tréninkového plánu musí trenér vycházet z několika zdrojů informací o klientovi. Těžištěm 

je rozhovor s klientem či rodiči a průběžné sledování reakcí klienta na  trénink samotný. 

K dalšímu zpřesnění je možné využít neurologické vyšetření (EEG) a další odborné zprávy 

o o klientovi, lékařské nebo například z Pedagogicko - psychologické poradny či Speciálně 

pedagogického centra.

Jak je popsáno ve výukovém materiálu EEG Biofeedback Institutu (Tyl a Tyl 2018), trenér 

musí  určit  jednak,  jakou  oblast  či  více  oblastí  mozku  bude  trénovat,  a  také,  s jakými 

frekvenčními pásmy mozkových vln se bude pracovat.

Při  určování trénované oblasti  se vychází z toho, za jaké (oslabené)  funkce jaká oblast 

mozku  odpovídá.  Znalost  funkcí  jednotlivých  oblastí  vychází  z map  mozku,  z nichž 

například  nejznámější  jsou  Brodmannovy oblasti.  (Wikipedia  2018a) Německý anatom 

Brodmann popsal  různé oblasti  mozku v roce 1909 na základě buněčné struktury části 

mozku,  viděné  přes  mikroskop.  Odlišení  jednotlivých  oblastí  dosáhl  pomocí  Nisslovy 

metody  barvení.  Tato  metoda  využívá  principu  vytvoření  chemické  vazby  barvy  na 

nukleové kyseliny jako RNA či DNA. Brodmann takto identifikoval 52 odlišných částí 

mozku, postupně se k nim podařilo přiřadit mnohé specifické funkce, které s danou oblastí 

souvisejí. (Kachlík David 2015) Příkladem je Brodmannova oblast 22, která se považuje za 

hlavní část tzv. Wernickeho oblasti,  která souvisí s porozuměním psané i mluvené řeči. 
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(Wikipedia 2018b) Brodmannova oblast 22 je umístěná v temporální oblasti v dominantní 

mozkové hemisféře (většinou v levé hemisféře). Za další části Wernickeho centra se dále 

považují Brodmannovy oblasti 39 a 40, které jsou součástí parietálního laloku.  (Kachlík 

David 2015) Jeden z hlavních způsobů, jak se zjištovala funkce Brodmannových oblastí, 

bylo  sledování  následků  poškození  dané  oblasti.  Tak  léze  (trauma  či  poškození) 

v kterékoliv  z těchto  tří  uvedených  oblastí  může  vést  k receptivní  afázii,  z čehož  lze 

vyvodit jejich spojitost s porozuměním řeči. (Kachlík David 2015). 

Od doby rozvoje  zobrazovacích  metod  mozku,  jako  jsou elektroencefalogram,  funkční 

magnetická  rezonance  a  pozitronová  emisní  tomografie,  lze  funkci  jednotlivých  částí 

mozku  sledovat  v reálném  čase,  například  při  výkonu  určitého  úkonu.  V rámci  EEG 

Biofeedbacku lze umístit elektrodu na povrchu lebky do zóny Wernickeho oblasti, když 

pracujeme s dyslexií nebo receptivní afázií. 

Z  hlediska  EEG  Biofeedbacku  je  výhodou  to,  že  na  povrch  lebky  se  signál  z mozku 

dostává v rozptýlené formě, takže cca 1 cm2 mozku vysílá svůj signál na 5 cm2 povrchu 

lebky.  Není  tedy  třeba  detailně  řešit  přesné  umístění  elektrody.  Například  zmíněné 

Wernickeho  centrum lze  zasáhnout  alespoň  přibližně  přesným umístěním elektrody  do 

oblasti (obvykle) levé parietální či levé zadní temporální oblasti. 

Další  možností  jak  určit  trénovanou  oblast  je  to,  v jaké  oblasti  byli  zjištěny  obtíže 

neurologickým vyšetřením (nejčastěji EEG). Odchylky určuje buď zkušený neurolog nebo 

je možné vycházet i z porovnání dat s normativní databází.

Kromě těchto dvou přístupů k výběru vhodného umístění elektrod existují také různé druhy 

modelů, jak elektrody zapojit. Nejznámější je referenční a bipolární zapojení. Tyto postupy 

se  také  historicky vyvíjejí.  Pro  orientaci  v zapojení  elektrod  je  využíván systém 10/20 

stejně tak jako u EEG. Tento systém je popsán v kapitole o EEG. (Tyl 2018)

Určování frekvencí použitých k tréninku se také historicky vyvíjí. Nejprve se používalo (a 

někde se stále používá) posílení Stermanova SMR a přidalo se také potlačení pomalých 

frekvencí. V ČR je v současnosti nejvíce používán model vycházející z přístupu Institutu 

PhDr. Tyla používaného od roku 1998. V tomto modelu je využíváno jedné posilované 

frekvence, která se odvíjí také od věku a stavu klienta a dvě frekvence potlačované, tedy 

příliš  pomalé  vlny a  příliš  rychlé  vlny  Vychází  se  zde  z tzv.  základního  rytmu klienta 
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zjištěného EEG vyšetřením nebo z tabulky podle věkové normy.  Třetí,  v ČR nejmladší 

přístup  u nás  zaváděný  od  r.  2018,  vychází  z metodiky  manželů  Othmerových,  který 

rozvíjeli  od  roku  2000  a  dále.  Používá  jednu  posilovanou  frekvenci,  která  je  již  plně 

individuální a na počátku tréninku se hledá ve spolupráci s klientem. U tohoto modelu se 

potlačují pouze extrémní výkyvy v celém frekvenčním pásmu. (Tyl 2018)

1.3.3 Délka a intenzita tréninku

Jedno tréninkové sezení trvá přibližně hodinu. Počítá se i s časem na odpojení a zapojení 

elektrod  a  občasné přestávky na protažení,  napití,  atd.  Během přestávky se také  trenér 

může doptávat klienta, jak se cítí a motivovat ho k dalšímu výkonu. Trénink je rozdělen na 

jednotlivá  kola  (je  možné  zvolit  jejich  délku  od  1  minuty  po  30  minut).  Podle  EEG 

Biofeedback Institutu  (Tyl a Tyl 2018) je vhodná délka kol 3 nebo 5 min.  Tato délka 

umožňuje  se  do  hry  ponořit  a  zároveň  je  prostor  pro  odpočinek a  komunikaci  klienta 

s trenérem. Čistá délka odtrénovaného času se pak liší zejména podle věku a schopností 

klienta a je v rozmezí 30-45 minut.

Celkový počet potřebných sezení je závislý na diagnóze.  Jelikož jde o proces učení, je 

třeba pravidelné a dlouhodobé opakování. V počátku terapie je třeba na sezení docházet 

pravidelně, 2 – 3x týdně, možno i častěji. Po dosažení zřetelných výsledků se tréninková 

sezení mohou snížit 1 - 2x týdně. (Tyl a Tylová 2003)

Podle  EEG Biofeedback  Institutu  je  třeba  absolvovat  soustavně  alespoň 20 sezení,  po 

kterých je možná pauza. Celkový počet potřebných sezení se podle diagnózy pohybuje od 

30 sezení (například u lehkého ADD či u poruch spánku) do 300 a více sezení (sem spadají 

i PAS). (Tyl a Tyl 2018) 

1.3.4 Limity a kontraindikace

Podle  vyjádření  bývalého  primáře  Neurologického  oddělení  Nemocnice  Na  Bulovce 

MuDr. Ing. Svojmila Petránka Csc. (viz. příloha) je jedinou jemu známou kontraindikací 

k využití  EEG  Biofeedback  tréninku  epileptické  onemocnění  se  záchvaty  v denních 

intervalech.  Během  tréninku  je  možné  pokračovat  v dalších  léčebných  postupech,  se 

kterými EEG Biofeedback nemá zkřížené reakce.
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Samotní praktikanti EEG Biofeedbacku však často považují dle jejich vyjádření toto téma 

za  podstatně  více  komplexní.  Kontraindikací  není  mnoho,  pokud je  praktikant  metody 

kvalitně  vzdělán,  drží  se  známých  informací  a  neexperimentuje  naslepo  s klienty. 

Obzvláště pokud má klient rizikovou diagnózu, je potřeba vědět, jak s metodou zacházet. 

Například trénink pomalých Theta frekvencí,  který mnoho lidí zavádí do relaxovaných, 

polospánkových až transových stavů, může spustit různé negativní efekty. Může například 

spustit epileptický záchvat,  protože mozek ztratí  kontrolu sám nad sebou (je známé, že 

epileptický záchvat se může spustit právě během usínání (Cedars-Sinai 2018)). Pokud však 

praktikant ví, že při práci s klientem s epilepsií si musí dávat pozor na pomalé frekvence (a 

obecně na jakékoliv prudší změny stavu mozku),  může být i práce s epilepsií  relativně 

bezpečná,  jak  ukázal  Stermanův  trénink.  (Sterman  a  Egner  2006) Lze  dodat,  že  sám 

Sterman  neměl  jakoukoliv  licenci  pro  práci  s lidmi  (Othmer  2018a),  neměl  prakticky 

žádnou znalost komplexních tréninkových protokolů, používaných v dnešní době, a přesto 

studie jeho a jeho kolegů vykazují dobrý výsledek bez znatelných negativních vedlejších 

účinků.

Polospánkový stav může také vést i k vynoření starých, zasunutých vzpomínek, jak ukázal 

Pennistonův výzkum u amerických veteránů vietnamské války (Peniston et al. 1991) – což 

může  být  rizikové  u post  traumatických  stavů.  Samotný  fakt  náhlého  změny  stavu, 

obzvláště  pokud je  změna  rychlá  a  silná,  může  subjektivně  znejistit  lidi  se  závažným 

duševním onemocněním, přestože „objektivně“ řečeno se jedná o neškodnou změnu stavu 

vnímání. Tato změna může být vnímána jako natolik ohrožující, že vede k destabilizaci a 

k návratu potíží,  které  se již  podařilo zvládat,  například u vývojových traumat  a  s nimi 

spojenými hraničními poruchami osobnosti. Mohou se tak opět například vynořit bludy, 

halucinace, disociativní stavy atd. (Fisher 2014).  

Z  těchto  důvodů  je  jednou  z důležitých  částí  etického  kodexu  organizace  AAPB 

(Association of Applied Psychophysiology and Biofeedback) požadavek, aby praktikant 

věděl,  co  již  spadá  do  experimentální  terapie  a  prováděl  ji  pouze  s písemným 

informovaným  souhlasem  klienta,  který  musí  být  informován  o  možných  rizicích  a 

dopadech terapie.  (AAPB 2016)

Naskýtá se otázka, zda-li je trénink omezen věkem klienta. Z dostupné literatury vyplývá, 

že  závisí  především  na  pohledu  specifického  přístupu  k tréninku.  Tradiční  přístup, 
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vycházející z filosofie prof. Stermana a Dr. Lubara, trénuje jako nejmladší děti v pozdním 

předškolním věku až školním věku, tedy okolo pěti let nejdříve. Odlišné přístupy došly 

k odlišným závěrům. Doktorka Sebern Fisherová, která se specializuje na raná vývojová 

traumata u dětí, tak popisuje, že nejmladší dítě, které úspěšné trénovala, bylo dva týdny 

staré.  (Fisher 2014) Dle průkopníka metody Sigfrieda Othmera metoda dobře zabírá i při 

tréninku v těhotenství. Zde pozorovali u traumatizovaných žen, jejichž dítě bylo neklidné, 

vrtělo sebou, často kopalo atd.,  že po tréninku dochází  jak ke zklidnění  matky,  tak ke 

zklidnění  dítěte.  Pokud  tedy  nervový  systém dítěte  v plodu  se  skrze  spojení  s matkou 

dokáže tréninkem zklidnit, dává smysl, že i nervový systém malého novorozeněte může 

reagovat  pozitivně  na trénink.  Není  zde na překážku to,  že dítě  logicky nijak  nechápe 

zadání  tréninku.  Podle  Othmera,  který  vnímá  a  propaguje  metodu,  jako  seberegulační 

odezvu  mozku  na  vnější  zobrazení  činnosti  mozku,  jemu  samotnému  je  tento  proces 

podvědomý a mozek dítěte je již při narození vybaven mnohými potřebnými mechanismy. 

Nejedná  se  tedy  v tomto  pohledu  o  vědomou  kognitivní  činnost,  která  by  byla  třeba 

k operantnímu podmiňování v pohledu profesora Stermana.  (Othmer 2018b)

Co se týče vysokého věku, zde není žádné známé omezení. Naopak, EEG Biofeedback se 

dá dobře použít ke zpomalení ústupu kognitivních schopností, ať už v rámci přirozeného 

procesu stárnutí, Alzheimerovy choroby nebo stařecké demence. (Othmer 2018b)

1.4 Trénink v odborném pracovišti nebo doma

Za účelem tréninku  je  možné  navštěvovat  specializované  pracoviště,  kde  trénink  vede 

vyškolený  trenér.  Většina  pracovišť  v ČR  pracuje  se  systémem  od  českého  výrobce 

Deymed Diagnostic s.r.o.

Od tohoto výrobce je možné zakoupit  také přístroj určený pro trénink doma, který má 

plnohodnotné  funkce  profesionální  verze.  U těžších  obtíží  klienta  tak  odpadá  mnohdy 

náročné, pravidelné dojíždění na trénink. Při koupi tohoto přístroje by měl dospělý, který 

bude  přístroj  obsluhovat,  absolvovat  specializované  školení.  Toto  školení  probíhá 

v odborném školícím centru  a  plán  tréninku  sestavuje  zkušený trenér.  Zájemce  se  pak 

naučí  technicky  přístroj  obsluhovat.   Vhodné  jsou  zde  také  pravidelné  konzultace  a 

kontroly  průběhu  tréninku  s odborníkem  tak,  aby  se  i  v domácím  prostředí  dosáhlo 

kvalitních výsledků.
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V nabídce přístrojů na doma se můžeme setkat i s jednoduššími přístroji. Ty fungují na 

stejném principu, tedy snímají elektrický signál mozku a na jeho základě zobrazují zpětnou 

vazbu. Tyto přístroje však nelze plnohodnotně využívat způsobem popsaným v této práci. 

Příkladem  je  Neuroset  3  od  firmy  Galaxy  Neurotechnology,  s.r.o.,  z e-mailové 

korespondence  s distributorem  (Valuch 2016) vyplývá,  že  snímací  elektrody jsou fixně 

umístěny  v čelence  a  není  tedy  možné  volit  jakékoliv  jiné  místo  na  hlavě.  Trénované 

frekvence  jsou  také  fixně  dané  použitou  aplikací,  taktéž  bez  možnosti  úpravy.  Tento 

přístroj  je  tedy  jednoduchý  na  použití,  ale  zároveň  funkčně  silně  omezený  zejména 

z pohledu individualizace tréninku.
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2 Poruchy autistického spektra (PAS)

2.1 Terminologické pojetí, definice a klasifikace PAS

2.1.1 Definice PAS

Podle  Thorové  (Thorová  2016) vychází  termín  PAS  z potřeby  obecného  termínu 

zahrnujícího různé kategorie pervazivních vývojových poruch z důvodu jejich prolínaní a 

tudíž  obtížného  zařazení  dítěte  do  konkrétní  kategorie.  Termín „zhruba  odpovídá 

pervazivním vývojovým poruchám“ (Thorová 2016, str. 60)

Thorová se k pervazivním vývojovým poruchám vyjadřuje  takto:  „Pervazivní  vývojové  

poruchy patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje.  Slovo pervazivní  

znamená všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen do hloubky v mnoha 

směrech.  V důsledku  vrozeného  postižení  mozkových  funkcí,  které  dítěti  umožňují  

komunikaci,  sociální  interakci  a  symbolické  myšlení  (fantazii),  dochází  k tomu,  že  dítě  

nedokáže  vyhodnocovat  informace stejným způsobem jako děti  stejné  mentální  úrovně.  

Vnímá, prožívá a tudíž se i chová jinak.“ (Thorová 2016, str 59)

Vágnerová se zaměřuje na neurovývojový aspekt autismu a popisuje ho takto:

„Autismus je v současné době chápán jako neurobiologická porucha. To znamená, že jejím  

základem je  změna mozkových funkcí  či  struktury  mozku.  … Strukturální  odlišnosti  se  

mohou  vyskytovat  v mozkové  kůře  (ve  frontálním  a  parietálním  laloku),  v limbickém 

systému,  v mozečku,  v bazálních  gangliích  i  corpus  callosum (spojujícím  obě  mozkové  

hemisféry). Mezi jednotlivými částmi mozku se vytváří menší počet funkčních spojení, než  

je obvyklé. Předpokládá se, že některé z uvedených odlišností mohou vzniknout již v rané 

fázi  embryonálního  vývoje,  jako  důsledek  narušení  standardního  programu  migrace  

neuronů….“  (Vágnerová 4014, str. 303-304)

2.1.2 Klasifikace pervazivních vývojových poruch

Pervazivní vývojové poruchy můžeme nalézt jak v klasifikačním systému MKN-10 z roku 

1992, který vydává Světová zdravotnická organizace a je využíván v zemích mimo USA, 

tak  v klasifikačním systému  DSM-IV, což  je  americká  národní  klasifikace  mentálních 
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poruch z roku 1994, která byla platná do roku 2013. Oba systémy se odlišují  v použité 

terminologii i členění diagnóz. Rozdíly přehledně shrnují Hrdlička a Komárek:

MKN – 10 DSM – IV

Dětský autismus (F84,0) Autistická porucha

Atypický autismus (F84,1) Pervazivní  vývojová  porucha  jinak 

nespecifikovaná

Aspergerův syndrom (F84,5) Aspergerova porucha

Jiná desintegrační porucha v dětství (F84,3) Desintegrační porucha v dětství

Rettův syndrom (F84,2) Rettova porucha

Hyperaktivní porucha s mentální retardací a 

stereotypními pohyby (F84,4)

-

Jiné pervazivní vývojové poruchy (F84,8) Pervazivní  vývojová  porucha  jinak 

nespecifikovaná

Pervazivní  vývojová  porucha 

nespecifikvoaná (F84,9)

Pervazivní  vývojová  porucha  jinak 

nespecifikovaná 

Tabulka 3: (Hrdlička a Komárek 2014) 

Thorová dodává, že při revizi diagnostického statistického manuálu v roce 2013 (DSM-V) 

došlo ke sloučení kategorií Dětský autismus, Aspergerův syndrom a Pervazivní vývojová 

porucha  nespecifikovaná  do  jedné  kategorie  Porucha  autistického  spektra  a  ta  byla 

zařazena jako subkategorie neurovývojových poruch. Také byla zavedena nová kategorie 

Sociálně komunikační poruchy, která pod PAS nespadá. (Thorová 2016) 

PAS se dále mohou dělit do kategorií podle různých kritérií. Toto dělení uvádí Bazalová 

v následující tabulce.
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Rozlišení dle kritéria:

 Medicínského Klasifikační systémy viz výše 

Funkčního Vysoce funkční – bez postižení intelektu 

Středně funkční – lehká a středně těžká mentální retardace

Nízko funkční – těžká a hluboká mentální retardace 

Adaptibility Vysoká

Střední

Nízká 

Sociálního Osamělý

Pasivní

Aktivní-zvláštní

Formální

Smíšený-zvláštní 

Někdy  jsou  uváděné  dva 

extrémní póly soc. chování: 

•  Osamělý  (odmítání 

jakéhokoliv kontaktu) 

•  Extrémní  (snaha  vždy 

navázat  kontakt,  často 

nepatřičně)

Dle doby prvotních příznaků Raný typ

Stagnující od určitého věku 

Regresivní typ

Vysoce funkční (hraniční typ) 

Dle  podoby  rozvoje 

symptomů

Od prvních měsíců abnormální vývoj 

Autistická regrese – ztráta již nabytých dovedností 

Tabulka 4: (Bazalová 2017 str. 13–14)

Z dělení podle kritéria funkčnosti, kde jsou kategorie vymezeny hodnotou IQ, vývojovým 

stupněm řeči a mírou potřeby každodenní péče vyplývá, že osoby se stejnou medicínskou 

diagnózou mohou vykazovat různý stupeň funkční schopnosti. (Bazalová 2017)
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2.2 Etiologie PAS

Přesto, že příčiny vzniku autismu nejsou ještě dosud zcela objasněny, víme, že autismus 

vzniká na neurobiologickém základě. Předpokládá se porušení funkčních systémů mozku, 

které  se  podílí  na  sociálních  schopnostech,  komunikaci  a  integrativních  schopnostech. 

Funkční a strukturální odchylky lze dát do souvislosti s projevy typickými pro PAS. Podle 

výzkumů  by  mohlo  jít  o  dysfunkci  temporálně  frontální  oblasti  mozku  a  dysfunkci 

mozkového kmene. (Thorová 2016) 

Podle švédského profesora Ch. Gillberga jsou nervové buňky u osob s PAS pravděpodobně 

více izolované než v mozku zdravého člověka. Také je u osob s PAS narušena koordinace 

obou hemisfér. (Pastieriková 2013)

Existuje také předpoklad, že roli při vzniku autismu mají také genetické predispozice. Tuto 

teorii potvrzují výzkumy na dvojčatech a výzkumy autistických rysů u rodičů.  (Thorová 

2016)

Roli by také podle některých výzkumů mohl hrát imunitní systém matky či dítěte. Ten se 

významně podílí na vývoji nervového systému. (Thorová 2016)

Kromě  příčin  biologických  se  uvažuje  také  o  příčinách  interakce  genomu  s vnějšími 

faktory.  Rizikový  může  být  stres  v těhotenství,  nevhodná  výživa  u matky  či  infekční 

onemocnění matky a dedikace. Dosud neověřenými teoriemi jsou také nadměrné používání 

pesticidů v okolí domácnosti či PVC v domě. (Thorová 2016).

Tzv. spouštěči PAS mohou být i další vlivy, jako je vliv prostředí (např. olovo, rtuť, hliník, 

toluen  apod.),  stravy  (nedostatek  vápníku,  hořčíku,  železa  apod.),  metabolické  obtíže 

(nedostatečná detoxikace ledvinami, abnormality v režimu aminokyselin apod.), narušení 

funkcí štítné žlázy, střevní nemoci (propustnost střev, přebytek kvasinek, bakteriální toxiny 

apod.) či alergie a imunologické aberace (infekce, očkování apod.). (Pastieriková 2013)

2.3 Projevy PAS

Symptomy PAS jsou rozmanité  a  nenajdeme dvě osoby se stejnými  projevy.  Všechny 

diagnostické systémy se však shodují v tom, že pro diagnostikování PAS je nutný deficit 

ve  třech  oblastech  také  nazývaných  „triáda“  a  to  v sociální  interakci,  komunikaci  a 

imaginaci. (Pastieriková 2013)
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O.  Opekarová  naproti tomu  vidí  jako  hlavní  symptomy  pouze  dva,  a  to  narušení

v oblasti komunikace a v oblasti myšlení a imaginace. Obtíže v oblasti chování jsou podle 

ní důsledkem narušení v těchto dvou oblastech (Pastieriková 2013)

Další  symptomy,  které  se  netýkají  uvedených tří  kategorií,  se  podle  Thorové nazývají 

variabilní nespecifické rysy a mohou se vyskytovat až u dvou třetin osob s PAS. (Thorová 

2016) 

S PAS se také může pojit jakákoliv jiná další diagnóza, což ztěžuje diagnostický proces. 

„Často se potom stává, že dítě neobdrží správnou diagnózu, protože zvláštnosti v chování  

jsou přičítány na vrub poruchy, která byla u dítěte diagnostikována jako první“ (Thorová 

2016 str. 324.) 

Jelikož  v současné  době  nelze  diagnostikovat  PAS  testem  biologického  charakteru,  je 

klíčová  právě diagnostika  psychologická,  vycházející  z výše zmíněné triády symptomů. 

Tuto diagnostiku doplňuje diagnostika lékařská a v neposlední řadě diagnostika speciálně 

pedagogická.  Správná  komplexní  diagnostika  je  důležitým  prvním  krokem  vhodné 

intervence. (Bazalová 2012)

2.3.1 Triáda

Jak  již  bylo  řečeno,  PAS  jsou  vždy  diagnostikovány  na  základě  deficitu  ve  třech 

zmíněných oblastech,  nikoliv na základě jednoho nebo dvou projevů. Tyto oblasti  jsou 

sociální interakce, komunikace, imaginace.

Sociální interakce

Sociální intelekt je u jedinců s PAS vůči mentálním schopnostem vždy hluboce deficitní  a 

tedy neovládají sociální dovednosti přiměřeně svému věku. Obtíže se však výrazně liší i 

podle hloubky postižení.  (Thorová 2016)

Můžeme se setkat  s celou škálou projevů narušeného sociálního chování,  kde na jedné 

straně jsou jedinci  odmítající  sociální  kontakt  a na druhé straně jedinci  nepřiměřeně či 

nadměrně  vyžadující  sociální  kontakt.  Ke  zpřesnění  diagnostiky  se  proto  využívají 

kategorie vycházející z typologie Lorny Wingové. (Thorová 2016)

Typ osamělý, uzavřený – nemá snahu o sociální ani fyzický kontakt či ho přímo odmítá. 

Chybí  mu schopnost empatie a může se projevovat agresivně.
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Typ  pasivní  – kontaktu  se  nevyhýbá,  ale  sám ho  nenavazuje.  Pasivně  se  účastní,  ale 

kontakt  mu  nepřináší  potěšení.  Sociální  komunikace  mu  slouží  především  k naplnění 

potřeb. Má omezenou schopnost empatie a interakce.

Typ  aktivní, zvláštní – sociální interakce je nepřiměřená a příliš  spontánní.  Má obtíže 

chápat pravidla společenského chování. Mívá přehnanou gestikulaci a mimiku. Zírá do očí, 

má  nevhodné  otázky.  Má  omezený  nebo  žádný  vztah  k posluchači.  Má  v oblibě 

jednoduché sociální rituály (pozdrav)

Typ  formální,  afektovaný –  typicky  se  pojí  s vyšším  IQ  a  dobrými  vyjadřovacími 

schopnostmi.  Vyžaduje dodržování pravidel  a sociálních rituálů.  Může působit  chladně, 

strojeně.  Řečené  chápe  doslovně  a  má  potíže  s chápáním  nadsázky  a  ironie.  Je 

pravdomluvný bez  schopnosti  empatie a často šokuje svými výroky.

Typ smíšený, zvláštní – sociální chování je nesourodé a závislé na situaci či zúčastněných 

osobách.  Vyskytují  se  výkyvy  v kvalitě  projevu.  Projevuje  různé  charakteristiky 

předchozích typů.

(Thorová 2016)

Sociální  vztahy  jsou  pro  osoby  s PAS složité  a  těžko  pochopitelné.  Nemají  schopnost 

sociální adaptability.  Těžko chápou gesta a mimiku. Mají obtíže chápat emoce u sebe i 

u druhých. (Bazalová 2012)

Komunikace

Poruchy  v oblasti  komunikace  jsou  druhým  typickým  příznakem  PAS.  Jsou  však 

propojeny s poruchami v oblasti sociálního chování a vzájemně se ovlivňují. Komunikace 

je narušená na úrovni receptivní (porozumění) i expresivní (vyjadřování) v oblasti verbální 

i neverbální. Deficity jsou i v této oblasti různorodé. (Thorová 2016)

Obtíže v neverbální komunikaci se projevují zejména neschopností číst a projevovat emoce 

výrazem v obličeji a obtížemi s očním kontaktem. Řeč může být narušena kvalitativně i 

kvantitativně. Častý je opožděný nebo omezený vývoj řeči. 90% dětí je schopno mluvit 

alespoň  částečně,  u poloviny  je  však  kvalita  řeči  pro  účely  komunikace  nedostačující. 

Vyskytují  se  také  obtíže  v porozumění  řeči.  U nejtěžší  formy  chybí  jak  exprese,  tak 

porozumění řeči.  (Thorová 2016) Někteří jedinci s PAS jsou naopak komunikativní či až 
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příliš  komunikativní.  Také  porozumění  mluvené  řeči  se  změnit  nemusí.  V případě,  že 

jedinec s PAS nemluví, dokáže lépe porozumět psanému slovu než mluvené řeči. (Gillberg 

et al. 2008) Při těžší formě porozumění řeči si jedinec vůbec neuvědomuje, že slova mají 

význam  a  nedokáže  přejít  od  označení  jedné  věci  konkrétním  slovem  ke  zobecnění 

významu  tohoto  slova.  Jedinec  s lehčími  obtížemi  v porozumění  řeči  chápe  mluvený 

projev doslovně a opravuje nespisovné výrazy.  (Thorová 2016) Neschopnost porozumět 

ironii,  sarkasmu,  žertu  či  nadsázce  je  také  označována  jako  „syndrom  nadměrného 

realismu“ (Gillberg et al. 2008)

Imaginace

Narušená  schopnost  imaginace  (představivosti),  způsobuje  narušení  v mnoha  rovinách. 

U dítěte se nerozvíjí hra, která je stěžejním prvkem učení. Děti s PAS mají hru abnormální 

a  mají  zvláštní  zájmy.  Obvykle  upřednostňují  aktivity  příslušející  mladšímu  věku. 

Vyhledávají předvídatelnost, což vede k jednoduchým a stereotypním činnostem a nechuti 

ke změnám. Mají tendenci přehnaného zaujetí k jednomu tématu a k ulpívavému chování. 

Kvůli narušené představivosti mají také obtíže s plánováním a narušenou schopnost chápat 

symboly. Míra narušení a abnormalit se i zde u konkrétních jedinců liší. (Thorová 2016)

2.3.2 Nespecifické variabilní rysy

Nespecifické  variabilní  rysy  jsou  symptomy,  které  přímo  nespadají  do  diagnostických 

kritérií PAS, ale často s nimi souvisí.

Thorová zmiňuje tyto:

• Percepční  poruchy  –  tedy  zvláštní  smyslové  vnímání,  fascinace  a  ulpívání  na 

určitých  vjemech  a  hypo  či  hypersenzitivita  smyslů.  Poruchy  percepce  nejsou 

spojeny s vadou smyslového orgánu.

• Odlišnosti v motorickém vývoji a projevech - stereotypní či bizarní pohyby celého 

těla nebo jeho částí,  tiky, sebezraňující  stereotypní chování a celková motorická 

neobratnost.

• Emoční  reaktivita  -  výbuchy zlosti,  úzkosti  a  deprese (specifické strachy,  trvalá 

úzkost, panická reakce separační úzkost nebo sociální fobie).
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• Adaptabilita  – problémy s přizpůsobením se,  pokud je  třeba změnit  činnost,  při 

změnách v okolním prostředí, při změnách osob či při požadavku na spolupráci.

• Problémy  v chování  –  hyperaktivita,  agresivita,  afektivní  záchvaty,  destrukční 

činnost,  hyperaktivita  v dětství,  agrese,  sebezraňování,  destrukce,  problémy 

s příjmem potravy a spánkem a problémy v sexualitě.

(Thorová 2016)

2.3.3 Přidružené poruchy

Komorbidita, tedy současný výskyt více nemocí (Hugo a Vokurka 2018) je u  PAS častá a 

u některých poruch je popisována jako významně vyšší,  než je tomu u běžné populace. 

PAS je však třeba vždy diagnostikovat nezávisle, kvůli správné volbě vhodného přístupu a 

terapie. (Thorová 2016)

Nejčastějším onemocněním, které se k PAS přidává je mentální retardace, a to až v 75 % 

případů.  Přesněji  30  %  osob  s PAS  spadá  do  pásma  mírné  a  středně  těžké  mentální 

retardace a 45 % do pásma těžké a hluboké mentální retardace. (Hrdlička a Komárek 2014)

Druhou nejčastěji komorbiditou bývá epilepsie. Ta se vyskytuje u 30-40 % osob s PAS, 

přičemž větší  riziko  mají  dívky.  Přítomnost  epilepsie  často zhoršuje  symptomy PAS a 

problémové  chování.  Je  zde  však  účinná  dedikace,  stejně  jako  u populace  bez  PAS 

(Thorová 2016)

Dále se mohou přidávat smyslové obtíže, psychiatrické obtíže (deprese, úzkosti, poruchy 

pozornosti.  Dále  jsou  popsány  autistické  rysy  i  u mnoha  chromozomálních  anomálií 

(Downův syndrom, Angelmanův syndrom, Williamsův-Beurenův syndrom, Prader-Williho 

syndrom…) a  dalších  chorob,  diagnostická  kritéria  obou poruch ale  splňuje  jen  určité 

procento jedinců. (Hrdlička a Komárek 2014)  
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3 Přehledová  studie  o  výzkumech  efektivity  EEG  Biofeedbacku  se 

zaměřením na jeho využití u PAS

3.1 Metodika

Tato  kapitola  je  psána  formou  přehledové  studie.  (Mareš  2013) Dělí  se  na  dvě  části, 

přičemž v každé části je uplatněn rozdílný způsob výběru a zpracování studií.

Já  i  mí  kolegové  z Tylova  EEG  Biofeedback  Institutu  se  setkáváme  se  závažnými 

argumenty, které jsou kladeny ze strany kritiků a skeptiků vůči metodě, a to i ze strany 

odborné veřejnosti. Hlavním argumentem bývá, že metoda ve skutečnost nefunguje tak, jak 

je obvykle prezentována a jedná se tedy přinejlepším o dobře míněné pomýlení ze strany 

praktikantů, přinejhorším o komplexní podvod. Pokud by tomu tak bylo, byla by další část 

práce prezentující výzkum v efektivitě metody u poruch autistického spektra nadbytečná a 

ztrátou  času.  Na toto  zpochybnění  je  tedy nejdříve  potřeba  zareagovat  co  nejsilnějším 

protiargumentem.  Z toho  důvodu  píši  první  část  této  kapitoly  tak,  aby  byla  relativně 

krátkým  nahlédnutím  do  historie  samotného  počátku  metody,  aby  bylo  možné 

demonstrovat velice silné argumenty pro to, že je metoda EEG Biofeedback efektivní. 

První část je tedy věnována klíčovým studiím vážícím se k historii neurofeedbacku. Jde 

tedy o rychlý přehled  (Mareš 2013) vybraných studií,  které  jsou významnými body ve 

výzkumu metody. Formát rychlého přehledu zde volím z toho důvodu, že zde není cílem 

vytvořit přehled celkového výzkumu metody, jelikož by šlo o práci velmi rozsáhlou.  

Cílem tohoto rychlého přehledu je:

• demonstrovat  na  studiích  se zvířaty,  že popisovaný efekt  metody by se dal  jen 

velice obtížně přisoudit alternativním vysvětlením efektu, jako je například placebo 

efekt

• popsat následnou úspěšnou aplikaci tohoto objeveného efektu u lidských pacientů 

trpící epilepsií, za použití silně průkazného výzkumného designu

• popsat jak podařilo tento efekt úspěšně využít pro terapii diagnózy ADHD, opět za 

použití robustního výzkumného designu
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• v konečném důsledku demonstrovat že metoda má díky okolnostem svého vzniku a 

díky  navazujícímu  výzkumu  silné,  vědecky  ověřitelné  základy  –  a  tím  podat 

argument pro věrohodnost a ověřitelnost samotné metody.

Způsob zpracování  studií  odpovídá  požadavku  zachycení  vývoje  bádání  v čase  (Mareš 

2013) a sleduje tedy vývojovou linku metody od prvotních výzkumů účinnosti u epilepsie, 

pokračující  výzkumem  u ADHD  a  s rozrůstáním  výzkumu  metody  do  širších  oblastí 

poruch a obtíží, sleduje linku vedoucí k PAS.

Pro zařazení studie do přehledu platí tato kritéria:

    • studie je u zrodu metody a v začátcích jejího rozvoje

nebo

    • studie je zmiňována v literatuře k historii neurofeedbacku jako významná

a zároveň

    • ke studii je možné získat plný text nebo alespoň abstrakt studentům běžně dostupnými 

metodami.

Druhá část je systematickým přehledem (Mareš 2013) studií věnovaných neurofeedbacku 

ve spojitosti s PAS. Cílem je přehledné shromáždění výzkumných dokladů o metodě EEG 

Biofeedback,  jejich  kritické  zhodnocení,  nalezení  případných  nedostatků  a  vyslovení 

závěru  ohledně  efektivity  metody  při  použití  u PAS.  Systematický  přehled  volím  jako 

vhodnou formu pro jeho komplexnost (měl by zahrnovat co nejvíce obsáhlý soubor studií 

v definované oblasti), obsahuje kritickou analýzu a  umožňuje zobecňující závěry. Také 

upozorňuje na metodologické problémy a rozpory výzkumů. (Mareš 2013)

Přehled by měl odpovědět na tyto otázky:

• Jaké a jak kvalitní studie byly pro výzkum EEG Biofeedbacku u PAS provedeny?

• Jakou efektivitu EEG Biofeedbacku u PAS mohou tyto studie doložit?

Klíčová slova použitá při vyhledávání studií:

• EEG Biofeedback nebo neurofeedback

• Autism nebo ASD nebo Autistic spectrum disorder nebo Asperger
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Zdroje a databáze použité k vyhledání studií:

Medline,  ScienceDirect, Google Scholar

Kritéria pro výběr studíí:

• jazyk: čeština, angličtina ( v českém jazyce nebyly studie nalezeny)

• není přehledem literatury či rešerší knihy

• obsahuje popis zkoumaného vzorku a metody výzkumu

Kritéria pro vyřazení studie:

• nesplňuje výše uvedená kritéria

• po přečtení názvu a abstraktu se ukazuje, že neodpovídá tématu.

• provádí  neurofeedback pomocí jiné zobrazovací metody oproti EEG (např MRI)

3.2 Výzkumy  efektivity  během  vzniku  a  rozvoje  metody  EEG 

Biofeedback

Na počátku metody stál Stermanův výzkum spánku u koček. Průběh výzkumu byl takový, 

že se nejprve kočka naučila, že dostane mléko po stisknutí páčky. Poté dostala mléko, až 

když zmáčkla páčku po doznění 3 vteřinového tónu a vyčkala, až zhasne po zmáčknutí 

rozsvícené  světlo  (v  té  době  páčku  zmáčknout  nesměla).  Interval  svícení  světla  se 

prodlužoval až na 30 sec. Toto kočky dělaly 50 krát za den, celkem 75 dní. Během celého 

procesu jim bylo měřeno EEG pomocí připevněných elektrod. Zaznamenány byly různé 

frekvence  korelující  s určitým  chováním  kočky.  Pro  nás  nejzajímavější  je  frekvence, 

kterou Sterman pojmenovává Senzomotorický rytmus (SMR) a která se pojí s čekáním a 

inhibicí  pohybu  během  rozsvíceného  světla.  Při  této  činnosti  byla  kočkám  naměřena 

frekvence okolo 14 Hz. Sterman tedy SMR definuje jako rozsah 12-15 Hz. Následně byly 

kočky odměňovány již pouze za produkci tohoto rytmu. Postupně se mozek koček  naučil 

produkovat  více  SMR  a  tento  trénink  se  projevil  pozitivně  na  kvalitě  spánku  koček. 

(ROTH et al. 1967)

Následně Sterman přijal úkol od letectva armády USA, měl otestovat toxicitu raketového 

paliva Monometilhydrazinu (MMH). 50 koček tak dostalo injekčně MMH a téměř všechny 
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dostali do hodiny záchvaty s výjimkou 10 koček. 7 z nich mělo zpožděný nástup záchvatů 

a 3 nedostali záchvaty vůbec. Ukázalo se, že na těchto 10 kočkách se předtím provádělo 

podmiňování SMR.  z výzkumu tedy vyplývá že MMH je toxický a kočkám způsobuje 

příznaky intoxikace jako je zvracení, zrychlený dech, neklid, subkortický záchvat a křeče. 

Dále výzkum demonstruje to, že kočky, které byly před aplikací MMH vystaveny tréninku 

SMR,  ačkoliv  měli  stejné  příznaky  intoxikace,  nástup  křečí  byl  podstatně  zpožděn. 

Záznamy EEG těchto koček také vykazovali zvýšené množství SMR. Ukazuje se zde tedy 

korelace mezi zvýšenou aktivitou SMR a zpožděním ve vývoji záchvatů centální nervové 

soustavy (CNS). (Sterman et al. 1969) 

Na těchto studiích je demonstrováno, že míra produkce SMR u koček podléhá operantnímu 

podmiňování a souvisí jednak se stavem bdělosti a inhibice pohybu a také se zvýšenou 

odolností  proti  záchvatům.  Dále  lze  z těchto  studií  odvodit,  že  účinnost  metody  nelze 

připisovat  placebo  efektu.  Z definice  termínu  placebo  ve  Velkém  lékařském  slovníku 

(Hugo a Vokurka 2018) vyplývá, že  placebo efekt je způsoben vírou pacienta v případný 

efek. Také původ slova z latinského placebo - líbit se poukazuje na moment (podvědomé) 

snahy  pacienta  zalíbit  se  lékaři  tím,  že  lék  bude  fungovat.  Obě  tyto  příčiny  se 

u laboratorních zvířat nedají předpokládat. Kočky se učily ve snaze získat potravu a ani 

nevěděly o tom, že trénují své mozkové vlny a zpočátku ani výzkumníci nepředpokládali 

účinnost na záchvaty CNS. Jakékoliv ovlivnění záchvatů nebylo cílem výzkumu, a tedy 

nemohla být přítomna žádná snaha či přání výzkumníků v tomto směru, která by mohla 

uvedený efekt způsobit.

Uvedené výzkumy probudily  ve  Stermanovi  zvědavost  a  rozhodl  se  zkoumat  výskyt  a 

účinky SMR u člověka. Za tímto účelem vybral k výzkumu 23 letou ženu, která od 16 let 

trpěla generalizovanými motorickými záchvaty. První EEG vyšetření měla v roce 1962 a 

bylo  u ní  diagnostikováno  generalizované  zpomalení  mozku.  Další  vyšetření  již 

diagnostikovala  nálezy  související  s epilepsií.  Záchvaty  u ženy  předcházela  aura  a 

nejčastěji  k nim docházelo  během spánku.  Užívala  denně 200mg Dilatinu  a  Merabolu. 

Během 12 měsíců před výzkumem měla 1,92 grand mal záchvaty za měsíc.   (Sterman a 

Friar 1972) Stav pacientky před výzkumem je ve studii jasně zdokumentován.
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Během výzkumu byla pacientka komplexně sledována,  snímalo se nejen EEG ale  taky 

EKG, EMG a monitoroval se dech. Ke snímání EEG bylo použito dvou párů jehlových 

bipolárních elektrod. Jeden pár v centrálním pásu ke snímání a trénování SMR a druhý pár 

snímal  Alfa  aktivitu  v parietální  oblasti.   Vše  se  zaznamenávalo  na  osmi  kanálový 

polygraf,  EEG signál  před  tím ještě  procházel  filtrem šumu a  rozlišením specifických 

frekvencí.  k tréninku bylo použito první jednoduché zařízení pro zpětnou vazbu. Deset 

barevných žárovek, které se při výskytu vhodné frekvence postupně rozsvěcovali a zároveň 

zazněl tón. Takto byla odměňována 200-300 krát za 30 min což je jednou za 6-9 vteřin. 

Odměňovaná frekvence  byla  11-13 Hz.  Vše probíhalo  v komfortním,  slabě  osvětleném 

pokoji, kde byla sama. Trénink samotný trval jednu hodinu v prvním měsíci jednou týdně, 

dále dvakrát týdně až do počtu 58 sezení. (Sterman a Friar 1972)

Prvních pár sezení se učení SMR nijak neprojevilo. Od čtvrtého sezení se objevilo mírné 

zvýšení SMR před tréninkem a to se dále zvyšovalo během tréninku. Od dvanáctého sezení 

se také přidalo snížení  frekvence 9-11 Hz pouze po dobu tréninku.  Spolu se začátkem 

zvyšování SMR od čtvrtého sezení se také začaly objevovat změny v prožívání pacientky. 

Pacientka přestala brát léky po výskytu aury a výskyt aury se snížil. Po dobu 3 měsíců byla 

bez záchvatu. Zároveň se jí zlepšil spánek, měla lepší sebevědomí a více pečovala o svůj 

vzhled.  Při  samotném  tréninku  se  potýkala  s nudou  a  objevil  se  jeden  mírnější  noční 

záchvat. Poté se nechala motivovat malou finanční odměnou za každou získanou odměnu 

v tréninku. Od té doby se ještě více zlepšila produkce SMR a žádný další záchvat se již 

neobjevil. (Sterman a Friar 1972)

U tohoto výzkumu hrálo částečně roli štěstí při výběru pacientky, jelikož dále se ukázalo, 

že úplné vymizení záchvatů nenastane u každého, ale jen u 5% pacientů. (Sterman a Egner 

2006) Je však také dalším argumentem, proč by účinek tréninku Biofeedbacku neměl být 

připisován placebo efektu.  Laboratorní  podmínky a přístroje  zde již  sice mohli  působit 

přesvědčivě  a  mít  na  pacientku  psychologický  vliv,  avšak  trvalost  vymizení  záchvatů 

svědčí o tom, že dobrý výsledek z placebo efektu nepocházel. „„byl jsem velmi skeptický“,  

říká  Sterman.  „Ale  výsledky  byly  pozoruhodné.  Během tří  měsíců  se zbavila  záchvatů.  

Nakonec  získala  zpátky  řidičský  průkaz.  Při  placebo efektu  můžete  vidět  náhlé  snížení  

počtu záchvatů, ale obvykle se po nějakém čase opět objeví. Aby po třech měsících stále  
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neměla  záchvat,  to  bylo  naprosto bez  precedentu  v historii  pro její  typ  záchvatovitého  

onemocnění.““   (Robbins 2008, str. 46) (překlad vlastní)1

Výzkum  vlivu  metody  na  epilepsii  dále  pokračoval.  Nejprve  se  pracovalo  s malými 

skupinami (do deseti účastníků) a přidával se propracovanější design výzkumu. Příkladem 

je další Stermanova studie, ve které zkoumal účinky tréninku EEG BFB u osmi  pacientů 

s farmakorezistentní  epilepsií.  Výzkum probíhal  zkříženým designem A-B-A (záchvaty 

snížíme, poté opět vyvoláme a znovu snížíme).  Zkoumané osoby trénovali  a průběh se 

zaznamenával  u nich  doma  pomocí  přenosné  jednotky.  Dvakrát  měsíčně  docházeli  do 

laboratoře. Trénink probíhal s frekvencemi 6 - 9 Hz a buď 12 – 15 Hz nebo 18 - 23 Hz. 

(Odměna nastala v přítomnosti jedné a zároveň nepřítomnosti druhé frekvence.) Trénink 

probíhal ve třech po sobě jdoucích tříměsíčních obdobích, přičemž v každém období byl 

bez  vědomí  subjektu  změněn  způsob  odměny.  Zároveň  byl   zaznamenáván  výskyt 

záchvatů před, během i po každém období. Šest z osmi pacientů hlásilo významné trvalé 

snížení  záchvatů.  K tomuto  zlepšení  došlo u odměňování  12-15 Hz nebo 18-23 Hz,  za 

nepřítomnosti 6-9 Hz. U frekvence 12-15 Hz však byla reakce specifická tím, že pokud 

došlo k obrácení tréninku, tedy odměňovalo se 6-9 Hz za nepřítomnosti 12-15Hz, došlo 

k návratu  záchvatů  na  původní  úroveň.  U frekvence  18-23  k tomuto  efektu  nedošlo. 

(Sterman a Macdonald 1978)

Později  se  vzorek  rozšiřoval  a  efekt  byl  zopakován  nezávisle  v několika  laboratořích 

(Sterman, Finley, Seifert & Lubar, KapIan, Ellertsen & Klove, Cott a další). Pracovalo se 

s osobami,  na  které  prokazatelně  neměly  efekt  medikamenty.  Přesto  byly  výsledky 

positivní. Jak shrnuje Sterman ve svém přehledu, celkově se zlepšilo 142 ze 174 účastníků 

ze  všech  výzkumů,  což  je  82%  subjektů,  u kterých  došlo  k signifikantnímu  zlepšení. 

Započítáni byli jedinci, u kterých došlo alespoň k 30% snížení výskytu záchvatů, přičemž 

průměrná  hodnota  byla  50%  snížení.   5%  účastníků  se  zbavilo  záchvatů  kompletně. 

(Sterman 2000)

1 "I was very skeptical," Sterman says. "But the results were remarkable. She went nearly seizure-free in 

three months. She ultimately got her driverˈs licence. You can see a sudden decline in seizures due to the  

placebo effect, but if it is a placebo, you usualy get breakthrough seizures again after some time. [That is  

the seisures return.] For her to be seisure free three months later was unprecedented in the history of her 

type of seizure disorder."
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Stermanův žák Lubar začínal výzkum neurofeedbacku u epilepsie a na základě úspěchů se 

rozhodl aplikovat stejný postup u dětí s ADHD z toho důvodu, že aktivitou vážící se na 

produkci SMR je inhibice pohybu. Také bylo zaznamenáno zlepšení hyperkineze u dítěte 

v případě, kde byla přítomna spolu s epilepsií. První pokus o prozkoumání použitelnosti 

neurofeedbacku na problém hyperkineze  nezávisle  na epilepsii,  byla jeho studie z roku 

1976. 

V této studii  Lubar pracoval  s chlapci  ve věku 6 – 12 let,  kteří  měli  diagnostikovanou 

hyperkinezi pediatrem, učiteli (zde bylo třeba splňovat předem daná kritéria jako je přílišná 

aktivita  nebo  krátkodobá  pozornost)  nebo  měli  předepsaný  Ritalin.  Vyloučeny  byly 

veškeré komorbidity. (Lubar a Shouse 1976) Byla provedena tato posloupnost procedury. 

1. bez léčby, 2. léčba medikamenty, 3. medikamenty a SMR trénink (posilováno 12-15 Hz, 

potlačováno 4-7 Hz), 4. medikamenty a obrácený trénink (posilováno 4-7 Hz potlačováno 

12-15 Hz), 5. medikamenty a SMR trénink a 6. SMR trénink bez medikamentů.  (Shouse a 

Lubar  1979)  v předběžné zprávě autoři  sepsali  poznatky u jednoho dítěte.  Objevilo se 

podstatné  zvýšení  SMR,  které  bylo  provázeno  zlepšením motorické  inhibice,  což  bylo 

zaznamenáno měřením svalového napětí (EMG) a hodnocením chování ve třídě. Projevil 

se  také  opačný trend,  pokud byl  trénink  obrácen. (Lubar  a  Shouse  1976).  Dále  autoři 

popsali výsledky všech čtyř dětí účastnících se studie. U 3 ze 4 subjektů se projevila stejná 

reakce jako u prvního popsaného dítěte. U jednoho dítěte se účinek neprojevil. Toto dítě 

bylo příliš neklidné a nesoustředěné, aby efektivně provádělo SMR trénink. Kombinace 

medikace a SMR tréninku vedla ke zlepšením, která byla větší než účinek samotných léků 

a efekt trval i po té, co byly léky vysazeny. Hodnoty SMR na počátku tréninku jednak 

odrážely vážnost obtíží, a také predikovaly citlivost na oba druhy léčby (medikamenty i 

neurofeedback). Můžeme tedy usuzovat, že množství SMR u dětí souvisí s obtížemi dětí 

s ADHD,  zejména  v případě  převahy  hyperaktivity  oproti  nepozornosti,  a  také  to,  že 

trénink SMR může být pro tyto děti vhodný. (Shouse a Lubar 1979)

Tato Lubarova studie ukazuje na souvislost specifických mozkových vln a ADHD. Dále již 

výzkumy stejný princip aplikují také na další obtíže dětí včetně PAS a výzkum se rozšiřuje 

i na testování účinků dalších frekvenčních pásem.
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3.3 Výzkumy efektivity EEG Biofeedabcku u PAS

Od roku 1995 do roku 2018 jsem podle výše uvedených kritérií našla 18 studií o vlivu 

EEG Biofeedbacku na PAS.

Výzkum začíná případovou studií 8,5 letého chlapce. Chlapec měl mírný autismus a podle 

testu  TOVA vykazoval  poruchu  pozornosti.  Absolvoval  31  sezení  s posilováním SMR 

zejména  v parietální  oblasti.  Matka  zaznamenává  výrazné  změny  již  po  3  sezeních  – 

poprvé si hrál se sestrou, dal jí  pusu a objal  bratra.  Později  se více účastnil  rodinného 

života a navazoval oční kontakt.  Na konci terapie  reaguje na emoce sestry,  hraje si se 

sourozenci, lépe spí a snížily se bolesti hlavy. Vymizelo stereotypní chování. Celkově se 

zlepšil ve všech oblastech definujících autismus podle DSM-III-R. (Sichel et al. 1995)

Případová studie byla provedena ještě jedna, a to v roce 2011. Šlo o šestiletého chlapce, 

který absolvoval 50 sezení. S trénovanou frekvencí nastavenou podle výsledků EEG. Také 

zároveň absolvoval 20 sezení terapie řeči, která se významně zlepšila. Kromě toho se také 

zlepšila krátkodobá paměť, snížilo se agresivní chování, zlepšil se školní výkon a sociální 

dovednosti.  (Karimi  et  al.  2011) Tento  případ  ukazuje  metodu  jako  vhodnou podporu 

v kombinaci s další terapií.

Následují  výzkumy větších skupin s tím, že většina výzkumů pracuje s nějakou formou 

kontrolní skupiny. Přehled použitých výzkumných strategií znázorňuje diagram 1.
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Studie (kromě případových studií a studií bez vlastního výzkumu) pracují s výzkumným 

vzorkem od 9 do 37 účastníků. Výjimkou je studie se 150 účastníky, která však nebyla 

provedena se všemi najednou,  ale  jde o sebraná data  z 15 let  praxe EEG Biofeedback 

centra.  (Thompson et al. 2010) Poměrně malý počet účastníků je do jisté míry  ovlivněn 

náročností výzkum dokončit z pohledu možností rodin s dětmi s PAS (je třeba pravidelně a 

delší  čas  dojíždět  na  trénink).  Například  u jedné  ze  studií  zejména  z tohoto  důvodu 

nedokončilo studii 49 z původních 83 účastníků. (Carrick et al. 2018)

Téměř všechny studie pracují s dětmi a ve většině případů jde o děti ve školním věku. 

Výjimkou je zde opět studie z patnáctileté praxe, kde je uvedeno i 12 klientů ve věku 20 - 

58 let. Studie se zabývají obecně všemi poruchami PAS, i když některé jsou specifikovány 

konkrétněji, například pouze na Auspergerův syndrom. Ve většině studií jsou vyloučeny 

různé komorbidity a velmi často je výzkum omezen pouze na děti s IQ >80 (respektive IQ 

> 70 u studií  Kouijzerové)  nebo na  vysokofunkční  formu PAS. (čtyři  studie  výšku IQ 

nespecifikovaly ani  v nich nebylo uvedeno, že by se jednalo o vysokofunkční jedince).

40



Z tohoto shrnutí již můžeme vidět některé limity uskutečněných výzkumů, kterými jsou:

•  malý počet účastníků

• věkové omezení na dětský věk, kdy často nejsou zahrnuty předškolní děti

• výběr účastníků s vyšším IQ

Tato omezení je tedy třeba vzít v potaz a vyhnout se zobecnění výsledků studií na celou 

populaci lidí s PAS.

Vyhodnocování  výsledků  tréninku  probíhalo  nejčastěji  pomocí  vyšetřovacích  metod  a 

dotazníků či rozhovorů s rodiči (u všech studií byla více než jedna vyhodnocovací metoda) 

před zahájením tréninku a po něm. Kouijzerová provedla také dvě studie, které sledovaly 

získaný efekt dále, v prvním případě po 6 a ve druhém po 12 měsících. 

K vyhodnocení výsledků bylo použito nejčastěji kvantitativní EEG (11 studií)  a nějaká 

forma specializovaného dotazníku. Nejčastěji použitým dotazníkem (u 7 studií) je ATEC - 

The  Autism  Treatment  Evaluation  Checklist,  což  je  dotazník,  který  vytvořili  Bernard 

Rimland  a  Stephen  M.  Edelson  z Autism  Research  Institute.  Záměrem  bylo  vytvořit 

dotazník,  který  neslouží  k diagnostice  autismu,  ale  ke  sledování  změn  u osob  s PAS 

pomocí skóre ve 4 kategoriích (1. řeč a komunikace; 2. sociální dovednosti; 3. smyslová a 

kognitivní pozornost; 4. zdraví, tělesnost a chování) a celkového skóre. K dotazníku jsou 

k dispozici studie k ověření jeho validity. (Autism research institute 2018)

Druhým nejpoužívanějším (u pět studií) dotazníkem je SRS - The Social Responsiveness 

Scale. Ten měří sociální schopnost dětí od 4 let do 18 let. Používá se především u osob 

s PAS. Dále jsou již v menší míře používány dotazníky AUTI-R, Social Communication 

Questionnaire  (SCQ),  Aberrant  Behavior  Checklist  (ABC),  Communication  Checklist 

(CCC-2),  Gilliam Autism Rating Scale (GARS), Behavior Rating Inventory of Executive 

Function (BRIEF). V několika případech byly použity také testy pozornosti - TOVA Test 

of  Variables  of  Attention  –  testuje  pozornost  vizuálně   a  TOSSA  Test  of  Sustained 

Selective Attention – testuje pozornost auditivně.

Autoři většiny studií si dali záležet na tom, aby výsledky byly zaznamenány co nejvíce 

objektivně  (testy  a  validizované  dotazníky)  s ohledem  na  zkoumanou  diagnózu  a 
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s možností  statistické  analýzy.  Využito  bylo  většinou  několik  vyhodnocovacích  metod 

zároveň a porovnání výsledků z těchto metod.

U osob s PAS byly  zkoumány  účinky práce  s různými  frekvenčními  pásmy.  Studie  se 

podle  tohoto  kritéria  dají  kategorizovat  takto:  v první  řadě  jde  o  posilování  středních 

frekvenčních písem (SMR, případně Alfa či nízká Beta) a potlačování pomalých Theta vln. 

Dále o práci s Mu rytmem, který pravděpodobně souvisí s fungováním tzv. zrcadlových 

neuronů,  jak  ve  svých výzkumech  ukazuje  například  Oberman (Oberman et  al.  2005), 

v jednom  případě  také  posilování  frekvence  4-7  Hz  s bipolárním  zapojením  a  několik 

studií,  kde  se  frekvence  stanovovaly  individuálně  na  základě  EEG  nebo  na  základě 

individuálních symptomů.

Z  tohoto  pohledu  je  zajímavá  studie  Cobena  a  Mierse  (Coben  a  Myers  2010),  která 

srovnává  dva  odlišné  přístupy  ke  stanovování  tréninkového  plánu.  V této  studii  jsou 

srovnávány dvě studie Jarusiewiczové (Jarusiewicz 2008) a Cobena a Padolského (Coben a 

Padolsky 2007) Obě nastavují  trénink individuálně.  První jmenovaná studie vychází při 

stanovování tréninkového plánu ze symptomů jednotlivých dětí a druhá nastavuje trénink 

podle abnormalit zaznamenaných na qEEG.

Ze studií byl vybrán pro srovnání vzorek o stejném počtu dětí a se stejnou vážnosti PAS 

podle dotazníku ATEC. Statistickou analýzou výsledků dotazníků ATEC autoři  dospěli 

k závěru,  že  studie  založená  na  qEEG  dosáhla  statisticky  lepších  výsledků  v celkové 

efektivitě léčby, a také v dílčích kategoriích 3. smyslová a kognitivní pozornost a 4. zdraví, 

tělesnost, chování. Také autoři zmiňují rozdíl v počtu sezení potřebných k provedení změn 

- Coben a Padolsky 20 sezení a  Jarusiewiczová 20 - 69 sezení. Celková změna podle 

dotazníku ATEC za 1 sezení je 0,84% u studie založené na symptomech a 2,31% u studie 

založené na abnormalitách v qEEG. (Coben a Myers 2010)

Autoři  tedy  dochází  k závěru,  že  přístup  založený  na  výsledcích  qEEG  a  konkrétně 

využívající zmírnění nežádoucí hyperkoherence je účinnější. Za zmínku zde ovšem stojí to, 

že jeden z autorů této srovnávací  studie,  je zároveň jedním z autorů studie založené na 

qEEG. Je třeba tedy v tomto případě brát ohled na jistou možnou zaujatost autora pro svůj 

postup.
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Na tyto  dvě  porovnávané  studie  se  můžeme  podívat  i  jednotlivě.  Ve studii  Cobena  a 

Padolského figuruje 37 dětí, z toho 12 je kontrolní skupina vytvořená tak, aby odpovídala 

složením skupině experimentální. Děti absolvovali 20 sezení a trénink byl nastaven podle 

toho,  v které  oblasti  a  frekvenci  byla  na  EEG zaznamenána  největší  hyperkonektivita, 

kterou bylo cílem snížit. Statistické analýzy odhalily významné zlepšení u experimentální 

skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní. Zlepšení symptomů PAS bylo  dle hodnocení 

rodičů v 89% případů a podle dotazníku ATEC se ukázalo 40% snížení symptomů PAS. 

Také mělo 76% dětí v experimentální skupině sníženou hyperkonektivitu (vyšetřeno EEG), 

což se pojilo s klinickým zlepšením.(Coben a Padolsky 2007)

Jarusiewiczová  započala  studii  se  40  dětmi,  avšak  pouze  12  jich  studii  dokončilo. 

Kontrolní skupina byla taktéž sestavena tak, aby si s experimentální skupinou odpovídaly 

složením.  Děti  absolvovaly  individuální  počet  sezení,  a  to  od  20  do  69.  Trénink  byl 

individualizovaný podle dotazníku ATEC a podle konkrétních obtíží dítěte. Ve studii je 

popsáno 26% průměrného snížení celkových symptomů PAS podle dotazníku ATEC s tím, 

že v kontrolní skupině se za stejnou dobu objevila 3% zlepšení (kromě 1 dítěte v kontrolní 

skupině výrazně zlepšeného z neznámých důvodů).  (Jarusiewicz 2008)

Obě uvedené studie naznačují efektivitu neurofeedbacku přímo na symptomy PAS.

U studie Jarusiewiczové navíc můžeme vidět i odlišení efektu neurofeedbacku od dalších 

vlivů,  jelikož  i  v kontrolní  skupině  došlo  k mírnému  zlepšování.  Pokud  tedy  od  26% 

celkového zlepšení  odečteme 3% zlepšení,  které  proběhlo i  v kontrolní  skupině vlivem 

přirozeného  vývoje  nebo  dalších  aktivit  na  podporu  dítěte,  můžeme  usuzovat  na  23% 

zlepšení vlivem neurofeedbacku.

Co se týče  délky tréninku použitého u všech studií,  můžeme vidět,  že  počet  sezení  se 

pohyboval od 20 do 70 sezení s nejčastějšími hodnotami 30-40 sezení. Pokud srovnáme 

tyto údaje s tabulkou předpokládaných sezení Tylova Institutu, který u PAS uvádí počet 

sezení pro citelné zlepšení 60  a  počet sezení pro výrazný posun nebo plnou nápravu 

autismu 100-300 i více (Tyl a Tyl 2018), můžeme se domnívat, že žádná ze studií necílila 

na výrazné změny symptomů PAS, jelikož počet absolvovaných sezení byl příliš malý. 

Žádný  z autorů  také  na  základě  svých  výsledků  netvrdí,  že  EEG  biofeedback  dokáže 

autismus vyléčit.
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Pokud zjednodušeně shrneme výsledky všech studií,  můžeme říci,  že  většina  studií  se 

shoduje na tom, že použití EEG Biofeedbacku je pro děti s PAS prospěšné a metoda je 

účinná. 

13 studií uvádí zaznamenanou efektivitu u dětí s PAS a 3 studie uvádějí efektivitu metody 

u PAS s tím, že jde do značné míry o zlepšení doprovodných symptomů, které se k PAS 

pojí. 

Opačný názor zastávají pouze dvě studie, které si nyní přiblížíme.

První je přehledová studie autorů Holtmann, Steiner a další z roku 2011 (Holtmann et al. 

2011) Zpracované studie byli sebrány v několika databázích a kriticky zhodnoceny jejich 

výsledky.  Autoři  dospěli  k závěru,  že:  „Existující  důkazy  nepodporují  použití  

neurofeedbacku při léčbě PAS. Studie s výsledky ve prospěch neurofeedbacku by mohly  

ukazovat  zlepšení  komorbidních  symptomů  ADHD,  spíše  než  skutečného  zlepšení  

základních symptomů PAS.“ (Holtmann et al. 2011, str. 986) (překlad vlastní)2

Druhá studie s negativním výsledkem je studie Kouijzerové z roku 2013. Také v této studii 

je zaznamenáno zlepšení kognitivních funkcí,  ale  nikoliv symptomů PAS. V této studii 

autorka pracovala s 36 dětmi. Ty rozdělila do tří skupin, z nichž jedna absolvovala EEG 

Biofeedback trénink, druhá skupina biofeedback na základě kožního odporu (SC) a třetí 

sloužila jako kontrolní. Druhá skupina měla sloužit k rozlišení nespecifických účinků jiné 

intervence,  než  je  EEG  Biofeedback.  Výsledkem  studie  je,  že  54%  účastníků  EEG 

Biofeedbacku si významně snížilo množství Theta nebo Delta vln. U těchto respondentů 

rodiče,  ani  učitelé  nepozorovali  žádné  redukce  symptomů  PAS,  avšak  ve  srovnání 

s účastníky,  kteří  absolvovali  SC biofeedback,  došlo k významnému zlepšení  kognitivní 

flexibility. Toto zlepšení bylo trvalé i po 6 měsících.  (Kouijzer et al. 2013)

Autorka vypracovala ještě dvě studie předcházející výše uvedené. První z roku 2009 byla 

zaměřena na diagnózu Pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná. Vyloučeny z ní 

byly děti s další přidruženou poruchou, IQ pod 70 a medikované děti. Zkoumáno bylo 14 

dětí  ve  věku  8-12 let.  Polovina  sloužila  jako  kontrolní  skupina.  Děti  v experimentální 

skupině trénovali 2x týdně celkem 40 sezení. Tréninkový protokol byl nastaven na bod C4 

2 The existing evidence does not support the use of neurofeedback in the treatment of ASD. Studies with  

outcomes  in  favour  of  neurofeedback  might  be  showing an  improvement  in  comorbid  attention-deficit–

hyperactivity disorder symptoms rather than a true improvement in core ASD symptoms.
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(centrálně vpravo) s inhibicí  frekvence 4-8 Hz a posilováním frekvence 12-15 Hz. Děti 

byly vyšetřeny před zahájením tréninku a po skončení tréninku.  Využito bylo vyšetření 

qEEG   a  dotazníky  vyplněné  rodiči  (CCC a  Auti-R).  U dětí  v experimentální  skupině 

v 70%  došlo ke snížení množství inhibované frekvence a zvýšení množství posilované 

frekvence.  Také vykazovaly  signifikantní  zlepšení  v pozornosti,  plánování,  neverbální  i 

verbální komunikaci, sociálním chování a v stereotypním chování oproti kontrolní skupině. 

v dotazníku CCC2 se ukázalo zlepšení v neverbální komunikaci a v dotazníku AUTI-R se 

ukázalo zlepšení v sociální interakci, chování a komunikaci.  Na qEEG se neukázaly žádné 

výrazné  změny.  Autorka  zde  ještě  není  tolik  skeptická  a  píše,  že  výsledky  prokazují 

efektivitu, která je srovnatelná s efektivitou u děti s ADHD. (Kouijzer et al. 2009b) Tuto 

studii autorka dále doplňuje studií navazující  se stejnými dětmi,  kde zkoumá, zda efekt 

tréninku přetrvává i po 12 měsících od skončení tréninku. Výsledkem je zjištění, že u dětí 

dále pokračuje zlepšování exekutivních funkcí a sociálního chování. Autorka tedy usuzuje, 

že, neurofeedback zlepšuje pružnost a aktivaci mozku u lidí s PAS. (Kouijzer et al. 2009a)

Stejná autorka dále pokračuje novou studií v roce 2010, ve které provedla některé úpravy 

v metodice.  Přidán  byl  náhodný  výběr  kontrolní  skupiny  a  studie  byla  prováděna  na 

školách účastníků.  Účastnilo  se jí  20 dětí  s diagnozou Autismus,  Aspergrův syndrom a 

Pervazivní  vývojová  porucha  jinak  nespecifikovaná  ve  věku  8-12  let.  Účastníci 

v experimentální skupině absolvovali 40 sezení s individuálním nastavením tréninkového 

protokolu vychýlením z odchylek od normy v počátečním qEEG vyšetření. Výsledky byly 

hodnoceny pomocí qEEG a dotazníky, které vyplňovali rodiče a učitelé bezprostředně po 

tréninku a 6 měsíců poté (bez učitelů,  jelikož děti  změnily mezitím třídu).  U 60% dětí 

došlo ke snížení Theta frekvence. Z dotazníků vyplývá výrazné zlepšení v komunikačních 

a sociálních dovednostech.  Autorka tedy uzavírá studii tím, že snížení Theta vln považuje 

za odraz změn v přední cingulární kůře mozkové, která souvisí se sociální a exekutivní 

dysfunkcí u PAS. (Kouijzer et al. 2010)

U studií Kouijzerové můžeme vidět také to, že nastavování tréninku podle individuálních 

odchylek v qEEG je v případě PAS efektivnější, než obecný SMR trénink, který v historii 

dobře účinkoval u epilepsie a ADHD. Můžeme tedy předpokládat větší odlišnosti jedinců 

s PAS od dětí s ADHD, a také odlišnosti v rámci skupiny jedinců s PAS, a tedy potřebu 

individualizace  tréninku  na  míru  konkrétnímu  člověku.  Nutno  podotknout,  že  studie, 
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u které autorka uvádí, že je přímo na PAS neúčinná, je prováděna právě obecnou metodou 

posilování SMR.

Z hlediska  srovnání  efektivity  metody  na  PAS je  zajímavý  nejen  pohled  na  kontrolní 

skupiny stejných dětí,  ale  i  srovnáni s dětmi s typickým vývojem. Dva autoři  Pineda a 

Datko provedli studie, které se zaměřují na trénink ovlivňující Mu rytmus, který souvisí se 

zrcadlovými neurony. Za tímto účelem si vybrali jako kontrolní skupinu děti s typickým 

vývojem, které by se zrcadlovými neurony problém mít neměli a srovnávali efekt tréninku.

Pinedova studie (Datko byl v týmu spoluautorů) pracovala s 13 dětmi s PAS a 11 dětmi 

s typickým vývojem ve stejném věku. Děti absolvovali 30 sezení s posilováním Mu rytmu 

(8-12Hz) a potlačováním 4-8Hz a 13-30Hz  centrálně vpravo (C4). K vyhodnocení sloužil 

index  potlačení  Mu  rytmu  spočítaný  z dat  EEG  vyšetření  a  z dotazníků  pro  rodiče. 

Výsledkem studie bylo, že skupina dětí s PAS vykazovala zvýšené nebo normalizované 

potlačení Mu rytmu, tedy větší zapojení systému zrcadlových neuronů. Skupina typicky se 

vyvíjejících dětí vykazovala snížení potlačení Mu rytmu, tedy menší využití zrcadlových 

neuronů.  Dysfunkce  zrcadlových  neuronů  tedy  podle  této  studie  může  způsobovat 

symptomy PAS a neurofeedback cílený na zrcadlové neurony vede ke změnám v EEG 

záznamu a  zároveň ke změnám v chování dětí s PAS. (Pineda et al. 2014)

Datkova  studie  (zde  byl  naopak  Pineda  v týmu  spoluautorů)  pracovala  se  7  dětmi 

s vysokofunkční formou PAS a čtyřmi typicky se vyvíjejícími dětmi v kontrolní skupině. I 

zde byl stejně jako v předchozí práci posilován Mu rytmus. Děti chodily individuálně na 

20-30 hodin. K ověření zde byly použity dotazníky (ATEC a SRS) a funkční magnetická 

rezonance (fMRI), během které měly děti úkoly zaměřené na imitaci. Na fMRI se ukázalo, 

že  experimentální  skupina  prokázala  zvýšení  aktivace  oblasti  zrcadlových  neuronů 

v porovnání s kontrolní skupinou i v porovnání stavu před a po tréninku. Závěr autorů tedy 

je, že trénink Mu frekvence může být pro osoby s PAS přínosný. (Datko et al. 2018)

Pineda vypracoval  ještě  jednu dvojitou  studii  zaměřenou  na  práci  s Mu rytmem u dětí 

s vysokofunkční  formou  PAS,  tentokrát  s kontrolní  skupinou,  s placebo  tréninkem. 

Skupiny byly rozděleny náhodně. Nejprve 5 dětí v experimentální skupině trénovalo 30 

sezení po půl hodinách na základě posilování Mu rytmu a k tomu potlačování aktivity 30-

60 Hz pomocí svalového (EMG) Biofeedbacku.  Kontrolní skupina (3 děti) měla reálný 

trénink EMG, ale trénink Mu rytmu byl náhodně generovaný. U experimentální skupiny 
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bylo  zaznamenáno  70% zlepšení  v testu  TOVA oproti  kontrolní  skupině,  a  také  jasné 

zlepšení  v kategorii  smyslové  a kognitivní  pozornosti  dotazníku ATEC.  (Pineda et  al. 

2008)

Ve druhé části  totéž absolvovalo 19 dětí.  Skupiny v této druhé části  již byly rozděleny 

náhodně s dvojitým zaslepením. Výsledky ukázaly silnější efekt na qEEG v testu TOVA a 

v dotazníku ATEC, ale stejně jako v první části se neobjevil výraznější vliv na imitační 

chování. (Pineda et al. 2008)

U těchto tří studií se ukázal positivní vliv práce s Mu rytmem u vysokofunkšních dětí s  

PAS.  Je  zde  však  třeba  vzít  v úvahu  velmi  malý  počet  zkoumaných  dětí  a  také 

nevyváženost  v experimentálních  a  kontrolních  skupinách.  Ve  třetí  studii  stojí  také  za 

zmínku  fakt,  že  se  efektivita  projevuje  v oblastech  souvisejících  více  s pozornosti  a 

kognitivními funkcemi.

Dále je zde jedna studie sledující 18 dětí, která je provedena bez kontrolní skupiny. Tato 

studie, kromě posilování indexu koncentrace (posilování nízké Beta a potlačování Theta), 

pracuje  také  s Gama  frekvencí  (40  Hz)  a  oproti  centrálnímu  tréninku  (používaného 

u ADHD), volí trénink prefrontální. Využit byl dotazník ABC a zejména lineární analýza 

EEG  signálu,  zaznamenaného  v průběhu  jednotlivých  sezení.  Výsledkem  bylo  to,  že 

relativní intensita Gama (intensita 35-45Hz oproti 2-45Hz) stoupala v průběhu terapie a 

poměr Theta/nízká Beta se v průběhu terapie taktéž zlepšoval.  Statisticky se zlepšovaly 

symptomy odtažitosti, hyperaktivity, podrážděnosti. Stereotypní chování a řečové obtíže se 

nezlepšili.  Výsledky korelují  s výsledky u ADHD s tím rozdílem, že trénink je cílen na 

jinou oblast. Studie tedy naznačuje efektivitu prefrontálního neurofeedback tréninku, jehož 

cílem je modulace poruch v EEG aktivitě spojených s PAS. (Wang et al. 2016)

Dvě studie, které zde uvádím, nejsou přímo studiemi výzkumnými, ale jde o sumarizaci a 

zpracování dat zaznamenaných během praxe neurofeedbacku. Thompson zpracoval data 

159 klientů s PAS z období 15 let.  K EEG Biofeedbacku zde přidával také další  formy 

Biofeedbacku,  a  také  trénink  metakognitivních  strategií.  Jeho práce  vykazuje  pozitivní 

výsledky snížením symptomů AS a ADHD a zlepšením intelektuálních funkcí. V TOVA 

testu  však  dosáhli  jedinci  s PAS  nižšího  zlepšení  než  klienti  téhož  centra  s ADHD. 

(Thompson et al. 2010)
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Druhá je práce Zivoderiové, která zaznamenala 10 dětí s vysokofunkční fomou PAS, které 

prošly  terapií  v roce  2010  a  2011  a  přidává  3  děti  z let  předchozích.  Všichni  klienti 

vykazovali  zlepšení podle hodnocení rodičů, terapeutů a dalších odborníků, kteří  o děti 

pečovali.  Nejvíce  se  změny projevovali  v chování  (méně agresivity,  lepší  spolupráce  a 

komunikace), v pozornosti a v senzomotorických dovednostech. (Zivoder et al. 2015)

Tyto dvě studie jsou spíše ilustrativní. Pro vyslovení závěrů o efektivitě metody jsou zde 

metodologické  nedostatky,  a  to  zejména  absence  kontrolní  skupiny  a  také  způsob 

(nenáhodnost) výběru vzorku.

Poslední studii uvedu spíše na okraj, jelikož sice splňuje kritéria zvolená pro výběr studií 

do  mé  práce,  jde  ale  o  jinou  formu tréninku  EEG Biofeedbacku.  Studie  je  prováděna 

s přístrojem Mente Autism,  který je  jednoduchou přenosnou verzí  EEG Bofeedbacku a 

zpětnou  vazbu  poskytuje  formou  zvuku.  Jde  o  binaurální  zvuky  do  sluchátek  o 

odpovídající frekvenci zaznamenané přístrojem z EEG signálu. Děti trénovaly v domácích 

podmínkách.  Studii  dokončilo  34 z původních  83 dětí,  které  byly  vybrány ze  zájemců 

náhodně.  Polovina  sloužila  jako  kontrolní  skupina  s placebo  tréninkem  (zvuky  zpětné 

vazby  byly  náhodně  generovány).  Zaznamenány  byly  statisticky  významné  positivní 

změny  na  qEEG  i  ve  standardních  dotaznících  v experimentální   skupině  v porovnání 

s kontrolní skupinou. Studie tedy podle autorů potvrzuje účinnost tohoto přístroje u PAS, a 

také to, že qEEG je schopné zachytit změny vyvolané neurofeedbackem u PAS. (Carrick et 

al. 2018)

3.4 Diskuze

Cílem výzkumné části  práce bylo zodpovědět  dvě klíčové otázky – zda-li  lze  samotný 

mechanismus účinku metody EEG Biofeedback považovat za pravděpodobně efektivní a 

nakolik lze tento mechanismus využít při terapii symptomů PAS.

Prvním tématem byla otázka , zda-li lze metodu považovat za efektivní. Již na prvotních 

studiích s kočkami můžeme vidět pevné, vědecky ověřené základy metody. Protože šlo o 

laboratorní zvířata, můžeme s velkou pravděpodobností vyloučit placebo efekt. Také to, že 

k objevení  pozitivních  účinků  SMR  v souvislosti  se  záchvaty  došlo  spíše  náhodou, 

poskytuje příležitost k tomu, abychom vyloučili předpojatost výzkumníka. 
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Dále jsem uvedla studii s prvním lidským subjektem s epilepsií. Úplné vymizení záchvatů 

u farmakorezistentní formy epilepsie je velmi pádným argumentem pro účinnost metody. 

Navíc  v těchto  začátcích  probíhala  zpětná  vazba  velmi  jednoduchým  způsobem.  Tato 

událost je však kvalitně zdokumentována a následně s obdobným efektem opakována ve 

výzkumu  dalších  laboratoří  na  174  zdokumentovaných  subjektech.  Úplné  vymizení 

záchvatů nastalo sice pouze v 5% případů, avšak výrazné snížení počtu záchvatů proběhlo 

u 82% případů,  tedy nemáme před sebou metodu „zázračnou“,  ale  můžeme říct,  že  ve 

snížení  četnosti  epileptických  záchvatů  je  velmi  efektivní.  Vzhledem  k tomu,  že 

farmakorezistentní epilepsie může být pro život člověka velmi zatěžující, stojí toto zjištění 

za to, abychom mu věnovali zvýšenou pozornost.

Dalším silným argumentem pro efektivitu metody je zkřížený výzkumný design, který - 

ačkoliv  je  dnes  z etických  důvodů  zakázaný  -  ukazuje,  jak  u epilepsie,  tak  následně 

u ADHD,  že  pokud  obrátíme  tréninkový  postup,  lze  vyvolat  opětovné  zhoršení  stavu 

jedince.  Úspěšná  aplikace  metody  u ADHD  otevírá  prostor  pro  zkoumání  metody 

v dalších, pro nás zajímavých oblastech.

Na  základě  údajů  z první  části  této  přehledové  studie  docházím  k přesvědčení,  že 

mechanismus účinku metody EEG Biofeedback je s vysokou pravděpodobností efektivní.

V druhé části jsem si položila dvě základní otázky:

    • Jaké a jak kvalitní studie byly pro výzkum EEG Biofeedbacku u PAS provedeny?

    • Jakou efektivitu EEG Biofeedbacku u PAS mohou tyto studie doložit?

Z rozboru kvality studií vystupuje několik témat,  která je potřeba zmínit.  Kvalita studií 

z metodologického hlediska je velmi rozdílná. Dají se však dobře identifikovat problémová 

místa současných výzkumů. 

Jedním  z vážných  nedostatků  je  výběr  probandů.  Výzkumy  jsou  prováděny  prakticky 

pouze s dětmi a velmi častým omezením je hodnota IQ. Nejsou zahrnovány předškolní děti 

dospěli a také nízko-funkční jedinci. Z těchto důvodů nelze současné výzkumy zobecnit na 

celou populaci jedninců s PAS.

Dalším omezením je délka trvání výzkumů, respektive celková délka tréninku. Tréninky 

jsou většinou pro zvolenou diagnozu příliš krátké pro dostatečné sledování efektivity. Zde 
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hraje  negativní  roli  zejména  náročnost  provedení  delší  studie,  jak  z pohledu  jejího 

financování a zajištění, tak z pohledu rodin s dětmi s PAS, které často zároveň navštěvují 

další terapie a práci s dětmi. Další experimentální dlouhodobý trénink by pro ně mohl být 

přílišnou  zátěží.  Z tohoto  pohledu  by  bylo  také  vhodné  realizovat  studie  srovnání 

neurofeedbacku s již prověřenými a funkčními metodami terapie PAS, což by v budoucnu 

pomohlo  zejména  rodičům,  při  informovaném  výběru  vhodné  terapie  pro  své  dítě. 

V těchto  zjištěných  nedostatcích  se  shoduji  s  Holtmannem  a  jeho  přehledovou  studii 

z roku 2011. Holtmann navíc uvádí potřebu přidat sledování různých komorbidit - zejména 

ADHD, aby se dalo odlišit, kdy metoda působí na PAS a kdy na ADHD.

Určitou výtkou současným studiím by mohlo být také to, že jsou prováděny výzkumníky, 

kteří  se  neurofeedbackem  živí  a  mohli  bychom  tedy  mít  jisté  pochybnosti  o  jejich 

objektivitě.  Otázkou  je,  proč  se  vědecká  komunita  metodě  převážně  nevěnuje  a  proč 

nedochází k financování výzkumů tak, jak je tomu například u výzkumů farmaceutických. 

Metodě se tak často věnují pouze lidé z určitého profesního nadšení.

Pokud se zaměříme na efektivitu, kterou lze ze stávajících studií vyvodit, můžeme říci, že 

žádná z mnou nalezených studií  přímo efektivitu  nevyvrací,  pokud posuzujeme ektivitu 

obecně, tedy z pohledu všech obtíží daného jedince. Ve všech studiích došlo u určitému 

zlepšení  symptomatiky  dětí  zejména  v senzorických  a  kognitivních  funkcích,  ale  také 

v sociálním chování a komunikaci. Pokud bychom chtěli cíleně sledovat efektivitu na PAS, 

tedy  u hlavních  symptomů  této  poruchy,  najdeme  studie,  které  zlepšení  v této  oblasti 

neuvádějí a také studie, které zaznamenávají zlepšení přímo u triády symptomů PAS. Zde 

se zdá být zásadní otázkou metodika samotného tréninku. Studie, které používají obecný 

trénink, tedy posilování SMR v centrální (senzomotorické) oblasti mozku, také dosahují 

obecných výsledků, tedy zlepšení celkového fungování mozku. Studie s více zacíleným 

tréninkem,  například  práce  s Mu  rytmem  či  specificky  zvolenou  oblastí  mozku  podle 

symptomů  konkrétního  jedince  mají  také  vyšší  efektivitu  přímo  na  symptomy  PAS. 

Holtmann na základě své přehledové studie dochází k závěru, že metoda zlepšuje pouze 

doprovodné projevy ADHD nikoliv autismus samotný. Můj závěr v této práci je odlišný, a 

to z těchto důvodů:

• Od roku 2011 vznikalo více cílených výzkumů s metodou tréninku zaměřenou na 

PAS, ze  kterých vyplývá také vyšší efektivita přímo na symptomy PAS.
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• Domnívám se, že na osoby s PAS je třeba se dívat s globálního pohledu, tedy vzít 

v úvahu i to, že osobám s PAS může zlepšování doprovodných symptomů v životě 

velmi  prospět.  Je  otázkou,  zda  je  vhodné  doprovodné  symptomy  z efektivity 

vylučovat.  Ačkoliv  nejde  o  symptomy,  které  z diagnostického  hlediska  definují 

PAS, nelze vyloučit, že tyto vnější projevy souvisí se stejným neurobiologickým 

základem. Také k modernímu přístupu speciální pedagogiky patří dekategorizace, 

tedy  pohled  na  jedince  skrze  jeho  specifické  potřeby,  nikoliv  skrze  diagnozu. 

(Černá et al. 2015) Pokud tedy metoda jedincům s konkrétní diagnozou prospívá, 

dá se říci, že je také efektivní.  

Docházím tedy k tomu,  že  existují  důvody domnívat  se,  že  metoda  je  efektivní  u dětí 

s vysokofunkční formou PAS, a to zejména na přidružené projevy a nespecifické variabilní 

rysy PAS a bylo by vhodné se dále zabývat vztahem této metody k PAS. 

Je také vhodné zmínit, jaké okolnosti vypracování této studie mohly ovlivnit její výsledek. 

Předně je tu má profese EEG Biofeedback terapeuta, která by mohla vést k jisté zaujatosti. 

Během práce na mé přehledové studii jsem si byla této okolnosti vědoma a snažila se co 

nejvíce  zaujmout  objektivní  pohled  na  zjištěné  skutečnosti.  Protože  se  ukázalo  jako 

potřebné  zařadit  také  prvotní  výzkumy  o  metodě,  mne  práce  dovedla  k  hlubšímu 

porozumění  počátků metody a můj  osobní  názor  na efektivitu  metody se tak  stal  více 

erudovaným.

V druhé části výzkumu hrála roli zejména moje znalost jazyků. Zpracované výzkumy jsou 

tak omezené na výzkumy psané v anglickém jazyce. Nejprve jsem se zaměřila na databázi 

Medline,  kde  jsem  však  nenašla  některé  studie  zmiňované  v  jiných  zdrojích.  Moje 

zkušenost  je  taková  že  soubor  studií  šel  obohatit  z  více  databází  -  například   Google 

Scholar a Science Direct a je možné, že přidáním vhodné databáze lze dohledat další, méně 

známé a přitom zajímavé zdroje.
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Závěr

Poruchy  autistického  spektra  patří  k poruchám  závažným,  které  negativně  ovlivňují 

všechny oblasti lidského života. Příčina těchto poruch stále není zcela objasněna, avšak 

moderní  poznatky  se  přiklánějí  k neurobiologickému  pojetí  příčin  PAS.  Metoda  EEG 

Biofeedback pracuje přímo s mozkem jedince,  tedy má předpoklad pro provedení změn 

přímo  v těchto  příčinách.  Přesto  jde  o  metodu  doposud  málo  probádanou  zejména 

v českých podmínkách,  kde se této  metodě v souvislosti  s PAS zatím nikdo důkladněji 

nevěnoval.

Pro vhodné uvedení  do problematiky  obsahuje práce  v první  kapitole  popis základních 

pojmů a principů metody EEG Biofeedback a je zde stručně uvedena také historie metody, 

která se ukázala být důležitá a je dále rozvinuta ve výzkumné části práce. V kapitole druhé 

pak práce obsahuje terminologii, základní charakteristiku a etiologii PAS. 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit efektivitu metody u PAS na základě provedených 

zahraničních  studií.  Jelikož  jsem  se  však  setkala  s kritickými  či  skeptickými  postoji 

k metodě také přímo na Pedagogické fakultě  UK, považovala  jsem za důležité  nejprve 

obhájit svůj zájem právě o tuto metodu a poskytnout nejprve nahlédnutí do historie vzniku 

metody, kdy se objevovaly a zkoumaly základní principy fungování metody.

Prvním  cílem  se  tak  stalo  předložení  relevantních  argumentů,  proč  lze  o  samotném 

mechanismu metody uvažovat  jako o efektivním.  K tomuto  účelu  jsem zvolila  přehled 

klíčových studií v anglickém jazyce ze 70. a 80. let minulého století, které byly vybrány 

tak, aby byl zdokumentován vznik a počáteční vývoj metody. Tyto studie bývají v českých 

pracích často citovány, málokdo však tyto původní studie skutečně prostudoval, což jsem 

v této  práci  udělala.  Mně samotné  dal  tento náhled hlubší porozumění  tomu,  co se při 

vzniku metody dělo a vzhledem k tomu, jak studie celý proces do hloubky zaznamenávají, 

také  větší důvěru ve výsledky těchto studií. Na tomto základě jsem došla k přesvědčení, že 

samotná  metoda  je  s vysokou  pravděpodobností  efektivní,  což  dokládám  argumentací 

vycházející přímo ze studií. 

Druhý cíl byl cíl hlavní, tedy zhodnocení současného výzkumu efektivity metody u PAS. 

Za tímto účelem jsem vypracovala systematický přehled studií zabývajících se účinky EEG 

Biofeedbacku u PAS. Studie byly vyhledány v odborných databázích a všechny byly psány 
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v anglickém  jazyce.  Výběr  studií  probíhal  podle  předem  daných  kritérií.  Kritéria  byla 

volena  citlivě  tak,  aby  byla  co  nejvíce  zachována  objektivita  a  byly  zařazeny  studie 

s odlišnými  názory  a  výsledky.  Po vyřazení  studií  neodpovídajících  zadání  jsem došla 

k osmnácti  studiím,  které  jsem  dále  zpracovala.   Během  zpracování  studií  jsem 

zaznamenala několik metodologických nedostatků, které limitují zobecnitelnost výsledků, 

a to zejména omezení výzkumného vzorku na školní věk a vysokofunkční formu PAS. Po 

zohlednění  této  limitace  a  zhodnocení  popsané  efektivity  v jednotlivých  studiích  jsem 

došla  k závěru,  že  existují  důvody  domnívat  se,  že  metoda  je  efektivní  u dětí 

s vysokofunkční  formou  PAS,  a  to  prozatím  zejména  (ale  ne  výlučně)  na  přidružené 

projevy a nespecifické variabilní rysy PAS.  

V rámci poznatků z této práce jsem došla k přesvědčení, že pro obor speciální pedagogiky 

a pro odborníky pečující o osoby s PAS může být přínosné dále se metodou ve spojitosti 

s PAS zabývat.  Z hlediska  úzkého  zaměření  dosavadních  studií  v této  oblasti,  by  bylo 

zajímavé  například  rozšířeni  vědeckých  poznatků  o  efektivitu  u dalších  skupin  jedinců 

s PAS a to především u jedinců s nízkofunkční formou PAS, případně zhodnocení přínosu 

u dospělých  jedinců  s PAS.  Z hlediska  metodických  postupů  tréninku  by  v budoucích 

výzkumech měla být zohledněna zejména potřeba dlouhodobé práce (100 a ideálně i více 

sezení) a také použití individualizovaných postupů zacílených právě na práci s PAS. Pokud 

by se metoda ukázala jako efektivní, mohlo by její zařazení do práce speciálních pedagogů 

a dalších odborníků mít značný pozitivní vliv na život rodin a jedinců s PAS.
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