
popsán vývoj mozkové obrny. Pro ro-
diče, jej ichž dítéti byla diagnostiková-
na mozková obrna, vzniká nová životní 
situace a zkušenost, neboť každodenní 
péče o díté j im umožňuje si postupné 
vytvářet obraz o tomto postižení. Oce-
ňuji obohacení kapitoly vložením krát-
kých příbéhů čtyř détí s D M O s použi-
tím narativní analýzy. V kapitole páté se 
autor vénuje problematice léčby DMO, 
a to zejména se zaméřením na reha-
bilitaci, ve které spočívá léčba ve více 
než 9 0 % kterou je možné vnímat jako 
součást integrace jedince. V kapitole 
šesté se autor zamýšlí nad problema-
tikou poznání vlastního postižení. 
Vychází ze základní teze, že každý je-
dinec je v průbéhu svého života nucen 
se přizpůsobovat prostředí, ve kterém 
žije. Naopak také prostředí se mu urči-
tým způsobem přizpůsobuje, a to platí 
i o jedinci s détskou mozkovou obrnou. 
V kapitole sedmé s názvem Murphy 
a já myšlenku poznání vlastního po-
stižení autor konkretizuje na příkla-
dech. V osmé kapitole charakterizuje 
návštěvu školy dítěte s D M O formou 

autobiografie. Devátou kapitolou, která 
pojednává o tématu soběstačnost - sa-
mostatnost - integrace, zajímavá kníž-
ka končí. 

Všechny kapitoly odborné publika-
ce jsou zpracovány po obsahové stránce 
správné, citace a odkazy odpovídají nor-
mě. Použitá odborná literatura je repre-
zentativní. Z hlediska formálního zpra-
cování lze kladné hodnotit přehlednost 
textových pasáží monografie. 

Závěrem lze konstatovat, že odbor-
ná publikace Svět dětské mozkové obrny: 
Nahlížení vlastního postižení v průběhu 
socializace autora Miroslava Kudláčka 
je osobitým přispěním k řešení proble-
matiky přístupu k jedinci s tělesným 
postižením, konkrétné s détskou moz-
kovou obrnou v průbéhu véku. Odbor-
ná publikace je určena zejména odborné 
veřejnosti, učitelům ve školách, rodičům 
žáků s tělesným postižením, studentům 
pedagogických fakult, humanitních 
a společenskovědních oborů, fyziotera-
peutům a dalším pomáhajícím profesím. 

Marie Vítková 

Adam. Film USA, režie Max Mayer, 2009. 

Film režiséra Maxe Mayera uám 
dává nahlédnout pod pokličku člověka 
s Aspergerovým syndromem. 

Představte si, že žijete na této pla-
netě, sedíte na schodech a sledujete 
davy lidí, kteří kolem Vás proplouvají 
jako rozbouřené moře. Pokud jste do-
statečné intuitivní, máte možnost cítit 

uspéchanost i nervozitu toho moře, 
které ostrůvek, na němž poklidné sedí-
te, obklopuje. Anebo můžete jen sedét 
a vnímat bezelstně tok času stejně jako 
Adam. Ten si ani neuvědomuje, že ko-
lem něho prochází žena obtěžkaná taš-
kami a potřebuje pomoc, on prostě jen 
sedí a pouze ji upřímně pozdraví. Zena, 

1001 



Recenze 

říkejme jí Eva (i když ve filmu má jmé-
no Beth), je zaskočena - nejenom jeho 
neotesaností, ale i jeho vřelou odpově-
dí, a to přesto že automaticky počítala 
s tím, že jí pomůže, protože se to spo-
lečensky očekává, on ovšem vůči tomu 
zůstal netečný.. . 

Divákovi je nabídnut střet dvou svě-
tů. Prosté se vyjadřujícího muže, který 
nedokáže správné číst v druhých lidech, 
a ženy, jež je zatížena až obtěžována 
konvenčním vnímáním světa. Adam, 
který není schopen sociální interakce 
a komunikace, se ocitá na okraji spo-
lečnosti. Najít si práci je pro něho téméř 
nadlidský úkol. A proč? Nedokáže se 
chovat při pohovoru reprezentativně, 
tudíž nevzbuzuje dostatek důvěry a sám 
se dostává do obtíží. Jenže jak se dostat 
z bludného kruhu, který ho obklopuje? 

Je potřeba psychiatr nebo psycholog, 
aby mu pomohl zařadit se do dnešní 
společnosti, vysvětlil mu cestu k lidské 
společnosti, aby byla pro něho asimilace 
jednodušší? Nebylo by přirozenější pro-
jít se s Evou po Central parku, sednout si 
na lavičku a pozorovat dovádějící mývali 
rodinku? V čem je ta chvilka tak kouzel-
ná, že by měla být přebita odborníky? 
V emociální stránce. Adam se právě stá-
vá prvním člověkem na zemi, jenž měl 
po svém boku Evu, a jeho cit se projevuje 
z čiré živočišnosti. Jenže Eva nechápe, 
proč se jí s tím svěřuje. Ten milý, avšak 
trochu podivínský kluk jí vykládá, co ho 
vzrušuje. Co když je to nějaký vyšinutý 
mladík, který jí může ublížit? Avšak i její 
chování má určitá úskalí. Teď máme 
jako němí svědci této události možnost 

pohroužit se do jejího života a psychic-
kého vývoje. Jednala přehnané, ale z ja-
kého důvodu byla její reakce afektova-
ná? Můžeme předpokládat nějaký šok 
a strach, jenž je v ní zabudován díky spo-
lečnosti, neblahé zkušenosti či jen pros-
tému instinktu. Co když je chyba někde 
jinde? Měla těžký den, její mysl byla una-
vená, zatížená neblahým šokem? Mno-
ho pravd, mnoho cest, a proto musíme 
projít její životní příběh, abychom mohli 
odkrýt podstatu jejího počínání. Ve fil-
mu je to samozřejmé těžko postižitelné, 
nám to však režisér jistě objasní. . . A ej-
hle, po několika předělových scénách se 
dočkáme tolik kýžené odpovědi. Měla 
těžký rozchod s přítelem, který ji podvá-
děl a ubližoval jí, její otec jí navíc sdělil, 
že byl obžalován. Rázem jsme objevili 
dvě bolavé duše, protože i Adam zaží-
vá nelehké období a sám se velmi trápí 
(smrt otce, propuštění z práce). Konečné 
se mohou dva paralelní svéty střetnout 
a spojit, oba si navzájem ukazují neopa-
kovatelné krásy svých světů, ale i jejich 
stinné stránky. Z prvotního utrpení do-
stali možnost nastoupit na novou cestu, 
aniž by si uvědomili, že to velké utrpení 
j im dalo dar lásky a štěstí. 

Jenže jejich láska je v dnešním sple-
titém světě vzápětí vystavena zkouškám, 
ať už je to vztah Evina otce k Adamovi, 
jeho těžko pochopitelné chování, které 
je prazvláštní, ač zjevné upřímné. Ko-
lik mužů, kteří netrpí Aspergerovým 
syndromem, dokáže přijít do místnosti, 
kde je malé nemluvné obklopené ženami 
přemoženými mateřským pudem a sle-
duje ho se stejným zaujetím jako fotba-
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lový zápas nebo nějaký jiný sport (berme 
v potaz, že se jedná zejména o obyčejné 
„mačo" týpky, kterých je v naší popu-
laci 95%, podle osobního statistického 
odhadu recenzenta). Jako by bylo spole-
čenským folklórem odsoudit člověka se 
syndromem, i když syndrom je absolut-
né relativní pojem, spíš je namístě zamy-
slet se, zda netrpí nějakým syndromem 
dnešní společnost, která není připravena 
na odlišné chování. Copak byli Rim-
baud, Baudelaire a Verlaine něčím hor-
ším než jejich současníci? 

Už mě nebaví pokračovat v rozboru 
toho, jak postupoval děj, protože nastává 
obvyklá pasáž všech filmů: rozkol a roz-
chod hlavních hrdinů. Příčinou se stala 
lež, kterou Adam nechápal, nevnímal, 
co znamená lhát, pro jeho myšlení to 
byla nepřekonatelná hořkost, ale nebyl 
nikdo, kdo by mu to vysvětlil, Eva sama 
se zmítala v problémech, když musela 
překonat odsouzení svého otce a skuteč-
nost, že podváděl její matku. Adam, jenž 
po tvrdém vnitřním boji jako správný 
muž překoná díky ní svůj strach z ces-
tování, se rozhodne vše napravit. Jen 
ona dokázala bázlivému člověku ukázat 
cestu, po které by se mél vydat. Nakonec 
se k sobě vrátí, ale ne na dlouho, jejich 
cesty se opět rozejdou. A jako nekoneč-
ný kolovrátek se j im před očima zjevijo 
utrpení, se kterým se museli vyrovnat. 
Jenže to, co pro sebe vykonali, v nich za-
nechalo silná pouta. On díky ní sehnal 
práci a stal se alespoň z části vnímavým 
člověkem, našel štěstí v tom, v čem byl 

dobrý, v čem vynikal. A ona měla mož-
nost konečné vydat knížku o výjimeč-
ném mývalovi. 

Snílkovský spisovatel a konverti-
ta C. S. Lewis (autor Letopisů Narnie) 
prožil obrovskou tragédii, když zemřela 
jeho milovaná žena, Joy Greshamová. 
To ho zarmoutilo natolik, že pod pseu-
donymem sepsal Svědectví o zármutku, 
kde se vyznává z bolesti a uvědomění si 
podstaty utrpení a nové cesty. V Ada-
movi byla ukázána jeho myšlenka právě 
na ocejchované bytosti s Aspergerovým 
syndromem, což může být zajímavé pro 
„normálního" člověka. Je to však umoc-
nění špatného smýšlení lidí, kteří nejsou 
schopni překročit pomyslné mantinely 
svého bytí. Dalo by se říci, že to je všední 
příběh o nevšednosti dvou jsoucen. 

Na začátku filmu hlavní hrdinka 
hovoří o Antoinovi de Saint-Exupérym 
a jeho knížce Malý princ, jež jí měla uká-
zat nový svět. Ale kdo z těchto osob byl 
pomyslný Exupéryho princ? Ukázal-li 
jí Adam prostou lásku a prosté nazírání 
na svět, ona ho zase byla schopna oboha-
tit o dnešní mezilidské vztahy a pomoh-
la mu se osamostatnit. Ani jeden z nich 
individuálně se nemůže stát průvodcem 
jako Saint-Exupéry, ale pokud jdou ruku 
v ruce, mohou ovlivnit nejen sebe navzá-
jem, ale i své blízké okolí. To je podstata 
a poselství filmu, který mél příjemný ko-
nec - ale byl to konec filmu, ne životních 
osudů obou hrdinů. 

Jan Zerbst 
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