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Vzdělávací aktivity scientologického hnutí jsou u nás mimořádně úspěšné

Zdeněk Vojtíšek

Rozsah, hloubka ani stupeň propracovanosti pedagogických myšlenek, připisovaných zakla-
dateli scientologie L. R. Hubbardovi, nejsou ani zdaleka srovnatelné s takovými alternativními 
pedagogikami, jako je pedagogika waldorfská či montessoriovská. Srovnatelný je ale v české 
společnosti úspěch těch aktivit scientologického hnutí (škol a center pro děti s obtížemi s uče -
ním), které jsou na těchto myšlenkách založeny. Tento článek se věnuje nejprve těmto myšlen-
kám, ve druhé části oněm aktivitám a v třetí části postřehům z návštěvy školy Basic v Brně.

ROZVOJ
VE STRMÉM GRADIENTU

Scientologické hnutí1 je tvořeno lidmi, kte-
ří jsou přesvědčeni o naprosté historické 

výjimeč nosti amerického spisovatele Lafa-

yette Ronalda Hubbarda (1911-1986), tvůr-
ce scientologie. Tato výjimečnost se netýká 
jen jeho jedinečného náboženského úkolu 
a jedinečného náboženského poznání, je-
hož se mu do stalo v rámci pro mýš lení laic-
ké psy choterapeutické metody (dianeti-
ky), ale i dalších oblastí. Je proto pravdě-
podobné, že příslušníci scien tolo gického 
hnutí považují i metody studia (tzv. studij-
ní tech nologie), jež Hubbard dopo ručoval 
zájemcům o své psychoterapeutické a se-
bezlepšovací aktivity, za nezpochybnitelné.

Studijní technologie
Studijní technologie přitom nejsou nijak 
rozsáhlé ani složité. Jejich jádrem jsou 
tzv. tři bariéry, které „zabraňují v úspěš-
ném studiu“:2 

První bariérou je tzv. nepřítomnost 
masy. „Masa předmětu se vztahuje k těm 
částem předmě tu, které se skládají z hmo-
ty a energie a existují v hmotném vesmí-
ru,“3 říká v českém překla du Základní stu-
dijní příručka, jedna z pěti studijních knih. 
Jiná z těchto knih vysvětluje, že masou 
„se nazývají skutečné věci nebo předmě-
ty, o kterých studuješ.“4 Nedostatek masy 
se má projevovat pocitem, jako by žák byl 
zmáčknut, ohnut, mrtvý, znuděný apod.5 

 „Lékem na tuto bariéru je dodat věc 
samu... anebo její rozumnou náhradu.“6 
Touto náhradou se myslí tzv. demonstra-
ce: „Demonstrace je něco, co děláš, abys 
něco ukázal nebo ukázal, jak to funguje.“7 
V zařízeních, která používají Hubbardovy 
studijní technologie, je proto dostatek tzv. 
demonstračních souprav (souborů kostek, 
kamínků, kancelářských sponek apod.) 
i dosta tek možností tvořit náčrtky, praco-

vat s obrazy i provádět tzv. „plastelínovou 
demonstraci“.

Druhou bariérou je tzv. příliš strmý gra-
dient nebo také přeskočený gradient. „Gra-
dient je postupné přibližování se k něčemu 
prováděné krok za krokem, jeden stupeň za 
druhým“8 nebo také „způsob učení nebo dě-
lání něčeho krok za krokem.“9 Psychickým 
důsledkem nárazu na tuto bariéru má být 
pocit zmatenosti, víření v hlavě apod. Ře-
šením je pak vrátit se k tomu, co bylo na-
posled dobře pochopeno, a postupovat po-
maleji po menších krocích.

Třetí a nejdůležitější bariérou je nepo-
chopené slovo. Na řadě míst scientologic-
kých propagačních materiálů i studijních 
příruček jsou uvedena Hubbardova slova: 
„Jediným důvodem, proč člověk zanechá 
studia, stává se zmateným nebo neschop-
ným se učit, je to, že přešel slovo, které-
mu nerozuměl.“10 K pře-
konání této bariéry slou-
ží příruční slovníky,11 kte-
ré jsou žákům a studentům 
k dispozici. Jakousi preven-
cí nárazu na tuto bariéru je 
pravděpodob ně také sna-
ha defi novat všechna méně 
známá slova a krátce před-
stavovat každou jmenova-
nou osobnost prostřednic-
tvím poznámek pod čarou, 
přítomných v hojné míře 
téměř ve všech scientolo-
gických publikacích.

V bariéře nepochopené-
ho slova a ostatně v celém 
souboru tří bariér je zajis-
té možno vidět jak „proni-
kavý objev“, který „široce 
otvírá brány vzdělávání“,12 
tak prosté převyprávění zná -

mých pedagogických zásad názornosti, při-
mě řenosti a pochopitelnosti. Ostatně, de-
fi nice jsou daleko spíše lidovým, a někdy 
dokonce poněkud zmateným vysvětlením 
než promyšle nými odbornými defi nicemi. 
Příklad nalezneme třeba už ve výše uve-
dených defi nicích: jestli že gradient je „po-
stupné přibližování krok za krokem“ nebo 
„způsob učení krok za krokem“, musíme se 
ptát, zda a v jakém smyslu je skutečně mož-
né takto defi novaný gradient „přesko čit“,13 
jak uvádí defi nice druhé bariéry. Ale i kdy-
by tyto defi nice na sebe logicky navazovaly, 
těžko se ubráníme otázce, proč výraz „gra-
dient“ (spolu se stovkami jiných scientolo-
gických pojmů14) má zcela odlišný význam 
než v běžném („nescientologickém“) jazy-
ce15 a zda tento rozpor porozumění spíše 
neohrožuje, než aby mu napomáhal.

Ředitelka základní a mateřské školy a centra Basic 
v Brně Mgr. Svatava Kovářová. 

Foto na této a následující straně Zdeněk Vojtíšek.

Tento článek prošel recenzním řízením.

Dingir_2011-4.indd   23 12/8/2011   10:26:42 PM



DINGIR 4/2011132

t é m a

Organizační zázemí
Obvykle16 se má za to, že studijní techno-
logie vznikly jako Hubbardova reakce na 
potíže, které pociťovali klienti scientolo-
gických aktivit při studiu velkého množ-
ství Hubbardových textů. S obsahem dvou 
původních manuálů Jak se učit a Jak stu-
dovat na konci 60. let expe rimento vali uči-
telé na amerických veřejných školách (kte-
ří byli zároveň scientology)17 a roku 1971 
založili v Kalifornii první vzdělávací zaří-
zení, které studijní technologie používalo. 
O rok později vznikla organizace Apliko-
vaná scholastika, která v současné době pů-
sobí v 53 zemích světa.18 Když byla roku 
1988 založena scientologická Asociace pro 
lepší život a vzdě lávání (ABLE), stala se 
Aplikovaná scholastika její součástí (spo-
lu s protidrogovou organizací Narconon 
a dalšími aktivitami). Vznik této vzděláva-
cí instituce s řadou rozvojových progra mů 
tak spadá do doby velkého úsilí scientolo-
gického hnutí o to, aby bylo veřejností vní-
máno jako nezisková charitativní nábožen-
ská organizace.

Také v české společnosti jsou aplikace 
studijních technologií19 daleko viditelněj-
ší než explicitně náboženská část sciento-
logického hnutí (Scientologická církev). 
Týká se to obou hlavních aktivit Apliko-
vané scholastiky v ČR20 – jazykové školy 
LITE i studijních center BASIC. 

Anglickou jazykovou školu 
LITE (Life Improvement Throu-
gh Education) založil na základech 
Hubbardových studijních techno-
logií americký scientolog Randy J. Payne. 
První česká škola vznikla roku 1997 v Pra-
ze21 a od roku 1998 ji provozuje občanské 
sdružení LITE. V dalších 13 městech, kde 
v současnosti kursy probíhají, mají jednot-
livé školy i jiné formy právní subjektivity. 
Kromě nauky o bariérách je pro tuto školu 
charakteristický důraz na mluvení (studenti 
hovoří obvykle jeden s druhým), 
propagace prostřednictvím roz-
dávaných letáků (se sloganem 
„Mluvit, mluvit, mluvit“), po-
vinné školení zaměstnanců 
v roz  vinutém systému scientolo-
gických kursů, zčásti hrazených 
jimi samotnými,22 a systém od-
měn zaměst nanců v závislosti 
na počtu absolvovaných kursů.

Druhou úspěšnou aktivitou, 
založenou na Hubbardových stu-
dijních technologiích, jsou stu-
dijní centra BASIC. Podle pro-
pagační brožury studijní cent-

rum „pomáhá dětem a studen tům 
jakéhokoli věku zvládat problé-
my se čtením, psaním či pravo-
pisem pomocí specializo vaného doučová-
ní založeného na studijní technologii. Toto 
doučování je dodáváno vyškole nými sou-
kromými učiteli, kteří se studentům indivi-
duálně věnují.“23 Z propagačních letáčků 
vyplývá, že hlavní cílovou skupinou jsou 
děti, které jsou ve škole neúspěšné, nera-
dy se učí, mají potíže se čtením i psaním 
a jsou označovány jako dyslektici a dysgra-
fi ci. První studijní centrum vzniklo v Pra-
ze roku 200224 a v současné době studij-
ní centra BASIC působí v dal ších 12 měs-
tech České republiky a 10 městech Sloven-
ské republiky. Vysoký počet center, která 
pracují s Hubbardovými studijními tech-
nologiemi, je patrně ve světovém srovnání 
uni kátní. Na základě povolení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v březnu 
roku 2009 působí od podzimu téhož roku 
v Brně vedle studijního centra Basic i zá-
kladní a mateřská škola.

Základní a mateřská škola Basic v Brně

Při návštěvě25 ve škole mě provázela její 
ředitelka Mgr. Svatava Kovářová, absol-
ventka Pedago gické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, která má zkušenost z pů-
sobení v roli ředitele na dvou základních 
školách. Nevelká školní budova je rozděle-

na na tři části: mateřskou školu s 15 
dětmi, základní školu se 13 dětmi 
a studijní centrum s desítkami dět-
ských klientů. Zá kladní škola má 

dvě třídy, jednu pro 1. - 3. ročník, druhou 
pro 4. - 5. ročník. Ve všech třech částech 
pracuje celkem osm zaměstnanců. Učitelé 
musejí být vyškoleni v Aplikované scholas-
tice. Žáci pocházejí z Brna a okolí.

Budova patří městské části a vzta-
hy s úřady stejně jako s odbornou veřej-
ností jsou po dle slov ředitelky velmi dob-

ré. S negativní veřejnou reakcí 
kvůli propojení se scientologic-
kým hnutím se setkala jen jed-

nou ještě před otevře ním školy prostřednic-
tvím novináře, který na psal článek na zá-
kladě toho, co o škole zjistil jako uchazeč 
o zaměstnání učitele.

Podle sdělení Mgr. Kovářové není ško-
la nejlépe fi nancována: příspěvek minis-
terstva činí asi jen 60% příspěvku běžným 
školám. Na fi nancování se proto podílejí 
i rodiče a přichá zejí i sponzorské dary. Pod-
pory ze strany jiných aktivit v rámci scien-
tologického hnutí se ško le dostává přede-
vším prostřed nictvím slev na kursy a ško-
lení. Škola na mě skutečně nepůsobí do-
jmem fi nančního nadbytku, je ale – podle 
mého soudu - zařízena nápaditě a vkusně.

Na otázku role studijních technologií 
ředitelka odpověděla, že se uplatňují pře-
devším v individuálním přístupu učitele 
k žákovi: učitel se snaží porozumět barié-
rám v procesu žáko va učení. Kromě toho se 
jedná v podstatě o klasickou školu. Důsled-
ky individuálního přístupu jsou sku tečně na 
první pohled patrné ze srdečné komunikace 
mezi učiteli a žáky. Vliv Hub bardovy nauky 
nezůstává jen u bariér v učení, ale je zřej-
mý např. i díky dětské variantě tzv. tónové 
škály emocí, vyvěšené na zdi. Vedle toho se 
mi jeví jako pro školu charakteristický pre-
cizní systém motivace: děti mají pro každý 
předmět kon trolní listy, díky nimž je patr-
né, co již zvládly, vedou si týdenní bodo-
vací výkazy, vynášejí výsledky do grafu, 
zapisují své úspěchy a zveřejňují je na ná-
stěnkách apod. Rozumím tomu, že i méně 
úspěšné děti mohou tímto způ sobem prožít 
úspěch, na druhou stranu na mě systém pů-
sobí jako snad až příliš zaměřený na výkon.

Závěr

Studijní technologie L. R. Hubbarda patrně 
neznamenají pro pedagogiku velký přínos. 

Pod vedením scientologů jsou 
uplat ňo vány zcela mimo odbor-
nou pedagogickou diskusi. Čes-
ká pedagogická obec ostatně tyto 
aktivity též v podstatě ignoruje. 
Lze si představit, že tento stav 
by mohl v některých pří pa dech 
(hlavně ve studijních cent rech 
Basic) způso bit zaned bání sku-
tečně odborné péče o děti s po-
ruchami učení. Absenci odbor-
nosti vyrovnává skutečnost, že 
Hubbar dovy myšlenky scientolo-
gy inspirují k velkému nasazení 
a k citlivému individuálnímu pří-Budova základní a mateřské školy a centra Basic v Brně.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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v jistém smyslu důležitější než plnění nábo-

ženských povinností. Nejlépe to vyjadřuje 
následující chasidský příběh: 

Rabín Moše Lejb ze Sasova, veliký svě-
tec a vzorný Žid, byl po smrti veden anděly 
do ráje. Ale cesta do ráje vedla kolem pek-
la. Při pohledu na trpící hříšníky v pekle se 
rabín zastavil a odmítl jít dál. Užaslým an-
dělům sdělil, že chce vznést stížnost před 
nebeským soudním dvorem. Ale odmítl 
se hnout z místa. Nakonec musel nebeský 
dvůr sestoupit k němu a Moše Lejb prohlá-

sil: Jak bych se mohl těšit blaženosti ráje 

při vzpomínce na tyto nešťastníky? Mám-
li být v ráji opravdu šťastný, chci tam mít 
s sebou všechny tyto hříšníky. Nebeský dvůr 
se poradil a nakonec se usnesl, že za kaž-
dý dobrý skutek, který Moše Lejb vykonal, 
smí jeden hříšník opustit peklo a jít s ním 
do ráje. A protože byl Moše Lejb oprav-
du svatý muž, vystačily jeho dobré skutky 
na všechny hříšníky, kteří byli v oné době 
v pekle uvězněni. Ale od té doby se pek-
lo znovu naplnilo. Jeho obyvatelé čekají,

Již celá desetiletí se zabýváte východoev-
ropským hnutím židovské zbožnosti, kte-
rému se v odborné literatuře říká chasi-
dismus. Můžete toto hnutí kratičce cha-
rakterizovat? 

Zakladatel chasidismu Baal Šem Tov hlá-
sal jednoduché poselství niterné zanícenosti 
a hluboké spirituality uprostřed každoden-
ního shonu. Namísto náboženství učenců 
a vzdělané elity hlásal „mystiku všedního 
dne“, tedy cestu niterného usebrání otevře-
nou každému, kdo celým srdcem touží po 
životě v Boží přítomnosti. Mezi jeho vděč-
né posluchače patřili prostí rolníci, pastev-
ci a drobní řemeslníci, až později a váha-
vě se přidali někteří rabínští učenci. Chasi-
dismus je tedy cesta zanícené vroucí zbož-
nosti a lásky k Bohu i člověku, je to hle-
dání nadpřirozeného v přirozeném a neo-
byčejného v obyčejném, hledání božských 
jisker v uhlí a v tabáku, ve stéblech trávy 
a v bramborové polévce. Dá se říci, že cha-
sidismus je hluboké přitakání Bohu, svě-
tu i člověku. 

Účastníte se veřejných aktivit pražské 
obce lubavičských chasidů a její rabín 
Manis Barash je vaším osobním příte-
lem. Často studentům vyprávíte chasid-
ské příběhy. Zdá se, že váš vztah k cha-

sidismu není jen akademický…

Ano, chasidské příběhy a chasidské písně 
jsou pro mě ohromným zdrojem inspirace. 
A vedle akademického studia chasidského 
hnutí jsem měl příležitost učit se mnoho let 
u významného chasidského rabína dvacá-
tého století Šlomo Carlebacha.

V knihách Martina Bubera se dočítáme, 

že chasidé kladou až překvapivě velký 

důraz na mezilidské vztahy, na život obce 

jako rodinného společenství…

Ano, chasidé považují vztah k Bohu a vzta-
hy k lidem za dvě strany téže mince. Obě-
tavá láska k druhým lidem je v chasidismu 

Rozhovor o chasidismu s rabínem Shumi Berkowitzem

Pavel Hošek

Židovský fi losof dr. Shumi Berkowitz (původem z Izraele) je 
před sedou Konzervativní židovské obce v Praze.

PO PROVAZE 
MEZI KOPCI

Dr. Shumi Berkowitz. Foto: Pavel Hošek.

Progress in a steep gradient

Organizations using the so called study technology are 
the most successful part of Scientology movement in the 
Czech Republic. Three principles that form the basis of 
study technology are shortly described in the fi rst part of 
the article. The second part introduces two main Czech 
organizations using study technologies (a language school 
LITE and study centres Basic). In the last part, the author 
reports on his own visit to primary school Basic in Brno. 

r o z h o v o r

ð Dokončení rozhovoru 

na dalších stranách dole.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je vedoucím
katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem časopisu Din-
gir. V 80. letech absolvoval studium pedagogiky na Fi-
lozofi cké fakultě UK.

stupu. Jsou to pravděpo dobně právě tyto 
osobní kvality, které způsobují úspěch stu-
dijních technologií a pozitivně reprezentují 
scientologické hnutí před českou veřejnos-
tí.                   n
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 17 MELTON, J. Gordon (2000), The Church of Scientolo-

gy, Torino: Signature Books, str. 47.
 18 Aplikovaná scholastika, dokument dostupný na adrese 

http://www.lite.cz/o-nas/aplikovana-scholastika; down-
load 19. 9. 2011.

 19 Srovnatelný úspěch má aplikace Hubbardových tzv. ad-
ministrativních technologií ve fi rmě Business Success.

 20 V ČR vzniklo občanské sdružení Aplikovaná scholasti-
ka roku 1995, jeho ředitelkou je Eva Řehořová (*1973).

 21 Zakladatelkou školy je Andrea Macháčková (*1973).
 22 Na některé kursy mají slevu členové Mezinárodní aso-

ciace scientologů (IAS).
 23 Aplikovaná scholastika. Vzdělávací služby..., str. 17.
 24 Fyzická osoba „Andrea Macháčková – studijní centrum 

BASIC“ vznikla ovšem už roku 1995. Tato fyzická oso-
ba uzavírala v letech 1997-1998 dohody se zaměstnanci 
jazykové školy LITE.

 25 Návštěva se konala dne 13. května 2011.
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