Absolvent ZSF JU Michal Peroutka přiveze do Českých
Budějovic slavného autora a vynálezce
Fyzioterapii studoval Michal Peroutka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské
univerzity v letech 2006 až 2009 a již během studia se setkal s metodou
Kinesio Taping®. Zaujala ho natolik, že se rozhodl vyučit se přímo u jejího
autora dr. Kenzo Kase - vědce japonského původu, který působí v USA.
Náročnou výuku zvládl a stal se jediným certifikovaným lektorem této metody
pro Českou a Slovenskou republiku. Nyní k nám 17. března přiveze svého
učitele, který v České republice vystoupí poprvé.
Jak jste se k metodě Kinezio taping dostal – kdy poprvé jste si ji
vyzkoušel na vlastní kůži a zjistil, že funguje?
S originální podobou metody Kinesio Taping® jsem se poprvé setkal v roce
2008 ve Finsku, kde jsem byl během studia na Zdravotně sociální fakultě JU
na odborné stáži. Současně jsem tam hrál lední hokej. Takže jsem měl
možnost poznat metodu ze strany terapeuta i pacienta a byl jsem nadšený.
Tam jsem tedy zjistil, že obsah kurzů kinesiotapingu, které se v té době v ČR
nabízely – a dodnes nabízejí – není originální a od skutečné podoby metody
se dost liší.
Jaká byla Vaše další cesta, díky níž jste poprvé potkal dr. Kase?
Zjistil jsem, že výuka skutečné podoby metody je celosvětově organizovaná
Kinesio Taping Association International (KTAI) se sídlem v USA a na její
výuce se přímo podílí také její autor. Protože v té době na území ČR nikdo
takový certifikovaný kurz nenabízel, musel jsem absolvovat kurzy v zahraničí.
Postupně jsem absolvoval jednotlivé stupně výuky a skládal povinné testy.
Na základě jejich výsledků – a proto, že KTAI dosud žádného lektora pro ČR
neměla – jsem dostal možnost absolvovat instruktorský certifikační kurz a
pokusit se získat titul Certified Kinesio Taping® Instructor, což se mi také
povedlo. A výuky budoucích lektorů se již přímo účastní i dr. Kase, takže
osobně jsem se s ním setkal poprvé tam.
V jakém období jste u něj studoval? Jak bylo náročné dostat se k němu
a zvládnout jeho kurz?
Certifikační kurz pro instruktory byl v roce 2012 v Německu, tomu ale
předcházely všechny stupně „základního“ vzdělávacího programu v Anglii.
Závěrečný kurz trval čtyři dny v kuse, vedl ho přímo Dr. Kase spolu se dvěma
instruktory z Itálie a USA. Tito tři jsou jediní na celém světě, kdo výuku a
certifikaci budoucích lektorů provádí. I z tohoto je jasné, jakou důležitost
přikládá dr. Kase kvalitě budoucích lektorů, které přibere do svého týmu a dá
jim souhlas vyučovat jeho metodu. Zvládnutí bylo velmi náročné, celou dobu
se naší výuky účastnil a hodnotil nás přímo autor metody. Museli jsme
absolvovat teoretické i praktické zkoušky a následně předložit k posouzení
videoprezentace – ukázky, jestli jsme schopni metodu správně vyučovat. To
vše samozřejmě v angličtině.
Co vám pro tuto cestu dalo studium na ZSF JU a jak poznatky z naší
fakulty nadále využíváte?

ZSF JU mi dala potřebné základy k profesi fyzioterapeut, a tím také
k lektorské činnosti. Ostatně to by mělo být podle mne hlavním účelem
vysokoškolského studia. Také v oboru Fyzioterapie je potřeba se neustále
dále vzdělávat. Mimo jiné to znamená absolvovat navazující odborné kurzy a
vybírat si je podle svého zaměření.
Jakou formou nyní na ZSF JU působíte, popř. plánujete, že na naši
fakultu zavedete tuto metodu?
Momentálně působím v roli externího vyučujícího, a to hlavně z důvodu mých
omezených časových možností. Zavedení výuky metody do učebních osnov
fakulty v současnosti možné není, protože to nedovolují pravidla výuky
stanovená Kinesio Taping Association International.
V čem tkví podle Vás hlavní úspěch této metody?
V základní – geniální myšlence Dr. Kaseho. Najít způsob, jak ovlivnit a
aktivovat samouzdravující schopnosti organismu zvenku, bez léků a bez
invazivního zásahu – navíc i v době po ošetření terapeutem. Pokud je
aplikace provedena správně, tak pacient na sobě 24 hodin denně nosí
„terapii“. Doba aplikace tejpu je různá dle použité techniky a diagnózy. Stejně
tak tvar aplikace tejpu, jeho tah, poloha těla při lepení apod. Toto vše se musí
brát v potaz. Správná aplikace de facto prodlužuje efekt manuální terapie.
Jste pro tuto metodu jediným certifikovaným lektorem pro Českou a
Slovenskou republiku. Kde působíte a jak často se vracíte do Českých
Budějovic, popř. jižních Čech?
Ano, jsem jediný Certified Kinesio Taping® Instructor pro ČR a SR. Jako
jediný tedy mám oprávnění vést odborné kurzy spadající pod Kinesio Taping
Association International, které jsou jednotné v rámci celosvětového formátu
výuky. V praxi to obnáší hlavně hodně cestování po ČR a SR, není výjimkou,
že ročně najedu 40 až 50 tisíc kilometrů. Kromě lektorské činnosti pracuji jako
fyzioterapeut v Praze na Rehabilitační klinice Malvazinky. V jižních Čechách
bývám operativně. Snažím se vždy na jeden až dva dny cca každých 14 dní.
Dr. Kase přijíždí poprvé do ČR – můžete krátce vysvětlit důvod jeho
cesty a rozhodnutí uspořádat na ZSF JU konferenci? Co je jejím hlavním
cílem a proč právě u nás?
Základní myšlenka pozvat dr. Kase vznikla na naší straně – autorizovaného
zástupce metody Kinesio Taping® pro ČR a SR. Pan doktor naši pozvánku
přijal, což je pro nás velkou ctí. Ve světě medicíny – fyzioterapie je známo
velké množství metod či konceptů. Některé mají omezený význam, jiné
ovlivnily celý svět. Metoda Kinesio Taping® je rozšířena celosvětově a
neustále jsou potvrzovány její vynikající terapeutické účinky. Je velmi vzácné,
že autor takového celosvětově známého konceptu je stále naživu, aktivní a
vědecky činný. Hlavním cílem jeho návštěvy je informovat odbornou veřejnost
o novinkách v metodě Kinesio Taping® a také ozřejmit některá fakta, která
jsou na našem území dlouhodobě a záměrně upravována. A k tomu není
lepšího člověka, než je přímo autor metody Dr. Kase. Zdravotně sociální
fakultu jsme si vybrali z toho důvodu, že je to má alma mater, dlouhodobě zde
vyučuji a přišlo mi to tedy logické. A je dobře, že se takováto akce koná i
mimo velká města, a to v krásných jižních Čechách.

