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Anotace: Článek se zabývá otázkou, nakolik je způsob myšleni a jednáni osob s mentál-
ním postižením jiný než u příslušníků intaktni společnosti. Autorka zdůrazňuje, že není 
kvalitativně horši, ale jiný. právě v této své jinakosti obohacující. Odlišnost diskurzu 
nemá být podkladem pro hledáni toho, co nás rozděluje, ale naopak toho. co nás spojuje. 
Poukazuje se též na nutnost zvoleni komunikačního prostředku vhodného pro vzájemné 
dorozumíváni mezi lidmi s mentálním postižením a členy intaktni společnosti. Cestu au-
torka vidi v základní vlastnosti každého jedince - v tělesněni. 
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V současné době je jedním z trendů 
v oblasti speciální pedagogiky otázka in-
tegrace lidí s mentálním postižením. Inte-
graci, ono propojení se, nabízíme lidem 
s mentálním postižením jako ti silnější; 
jako nositelé rozumu; jako představitelé 
majority; jako ti, kteří se sklánějí k těm 
níže postaveným. 

Základní filozofickou a etickou otázkou 
by nám však mělo být:, Jakým právem se 
stavíme do této role?" Vždyť každá lid-
ská bytost je jedinečná a hodnotná. Na-
kolik si však uvědomujeme význam těch-
to slov? 

Mentální postižení je ve většině definic 
charakterizováno jako stav „celkově pod-
průměrných intelektových funkcí nerov-
noměrně se projevujících v průběhu vý-
voje jedince a majících za následek poru-
chy v oblasti adaptivního chování a orien-
tace v životě" (Černá 1995, s. 1). Tyto 

oblasti adaptivního chování jsou následu-
jící: komunikace, sebeobsluha, bydlení, 
vzájemné vztahy, využívání komunitnich 
zdrojů, rozhodováni, zdraví a bezpečnost, 
vzdělávání, volný čas a zaměstnávání 
(DSM-IV-TR 2000, s.41). 

Zdrojem odlišnosti mezi majoritní spo-
lečností a lidmi s mentálním postižením 
a předpokladem jinakosti způsobu jejich 
myšlení a jednání je tedy snížení intelek-
tových funkcí těchto lidí. Z tohoto hledis-
ka je mentální postižení otázkou jinakos-
ti, které musíme pomoci. 

Podívejme se nejprve na způsob myš-
lení a jednání lidí s mentálním postižením. 

Vztahy jsou u nich často nastaveny jinak 
než u ostatních. Jsou většinou dětsky pří-
mí, upřímní, bezelstně naivní. To však ne-
znamená, že jsou dětinšti. Jsou to lidé 
s životními zkušenostmi, které přináší věk 
a životní okolnosti. Nemají sebekontrolu 



ohledně většinově přijatých norem. I způ-
sob sebevyjadřování je nastaven jinak než 
u majoritní společnosti. Jsou většinou dů-
věřivi a není obtížné zmanipulovat je či jim 
něco vsugerovat. Nejsou to andělé, mají své 
chyby, dokáži se vztekat a poprat se nebo 
si nadávat, ale převážně bez nečitelných 
postranních úmyslů. Nechci tu sklouznout 
k černobílému vidění a říkat, že všichni lidé 
s mentálním postižením jsou vždy upřímní 
a „průhlední". Upřímnost v projevech těch-
to lidí spočívá především v nedomýšlení 
důsledků jejich jednání. Zatímco přísluš-
ník intaktní společnosti přemýšlí v sou-
vislostech a zvažuje důsledky svého jedná-
ní, člověk s mentálním postižením tyto dů-
sledky nedomýšlí, což však neznamená, že 
tito lidé nejsou schopni jednat účelově. 
Přitom si musíme přiznat, že mnohé myš-
lenky, které se mentálně postižení snaží 
uskutečnit, napadají i nás. Rozdíl je v tom, 
že my většinou tyto myšlenky po zvážení 
všech důsledků neuskutečníme. Snad prá-
vě proto je mentální postižení pro intaktní 
společnost tak děsivé - ukazuje totiž část 
nás samých. A odhaluje-li tak mentální po-
stižení samu podstatu lidství zbavenou zá-
bran rozumu, potom je strach intaktní spo-
lečnosti pochopitelný. 

Rozhodně můžeme říci, že jednání lidí 
s mentálním postižením je pro nás čitel-
nější než jednání majoritní společnosti pro 
tyto lidi. 

Jak mohou lidé s mentálním postižením 
uspět ve způsobu myšlení majoritní spo-
lečnosti, kde najedné straně stojí upřímost 
a pravdivost vůči druhým i vůči sobě, na 

druhé straně přetvářka a „korektní jedná-
ní"? Ve způsobu myšlení a jednání majo-
ritní společnosti, kde ano může znamenat 
ano i ne, a kde ne může znamenat ne i ano, 
nemohou tito lidé uspět, ani kdyby chtěli 
sebevíc. 

Otázkou by pro nás však mělo být, jak 
jsme my schopni obstát ve způsobu myš-
lení a jednání lidí s mentálním postižením, 
ve způsobu charakteristickém převážnou 
bezelstností a důvěřivostí. 

Přesto, nebo právě proto, se tyto způso-
by myšlení a jednání vzájemně potřebují. 
Máme se jeden od druhého co učit. Otáz-
ka zní: Co? Jak? Je nutné se sejít, sejít na 
půl cesty, na neutrální půdě a hledat pro-
stor pro společné bytí, ve kterém by ne-
byla ztracena jedinečnost ani jednoho 
ze způsobů myšlení. 

Proto je důležité najít komunikační pro-
středek. Způsob komunikace je jakýmsi 
mostem mezi dvěma světy a tento most 
musí být schůdný pro obě strany, nejenom 
pro jednu. 

Jaký prostředek mohou nabídnout lidé 
s mentálním postižením? Jaký jazyk by 
zvolili, kdyby tvořili většinu? Jakou for-
mu nám nabízejí? 

A znovu stojíme před zásadní otázkou 
- nakolik dokážeme vnímat to, co nám lidé 
s mentálním postižením sdělují? Neopo-
míjíme soustavně způsob myšlení a jed-
nání, který nám nabízejí, abychom se spo-
lečně mohli setkat? Setkat se na poli „ne-
rozumu"? 

Abychom našli odpověď na tuto otáz-
ku, podívejme se na zkušenost spisová-



telky E. Smith Bowenové při setkání 
s příslušníky jednoho afrického kmene. 
Jak uvádi C. Lévi-Strauss (1996, s. 19), 
každý příslušník tohoto kmene, dčtmi po-
čínaje, znal výborné názvy nejrozmani-
tějších rostlin a dokázal je od sebe rozli-
šovat. Lidé z tohoto kmene nedokázali 
pochopit, jak je možné, že nikdo tyto 
znalosti neovládá. Představme si nyní si-
tuaci, ve které by jeden z nás byl inte-
grován do tohoto kmene. Pravidla „hry" 
byla pevné daná - znalost přírody, sym-
bióza s přírodou. Dotyčný by však byl 
zcela ztracen, dokázal by rozpoznat ma-
ximálni banánovník, ale nic vic. Stal by 
se zdrojem posmčchu pro kmen nebo by 
byl snášen s určitým soucitem. Nebylo by 
mu nic platné, že ve svém prostředí je 
špičkovým programátorem, ekonomem či 
učitelem angličtiny. Zatímco ve svém dis-
kurzu to byl úspěšný človék, rovnocen-
ný partner svého okolí, zde se stává out-
siderem. 

Kdyby se však situace obrátila a přísluš-
ník onoho kmene by byl začlenčn do naši 
společnosti, stal by se zdrojem obvesele-
ni, soucitu či jakéhosi milosrdenství on, 
ačkoliv byl ve svém kmeni náčelníkem či 
výborným stopařem. 

Problém tedy neni v inteligenci či ne-
přizpůsobí vosti, v „civilizovanosti" či „di-
vokosti". Došlo jen ke střetu dvou způso-
bů myšleni a jednání, ve kterém byl v obou 
případech zvolen komunikační prostředek 
jednoho z nich. Potom nemohlo dojit ani 
k porozumění, ani k rovnocennému part-
nerství. 

Stejná je i situace střetu intaktni společ-
nosti a lidi s mentálním postižením. Ma-
joritní společnost zvolila svůj komunikač-
ní prostředek - jazyk, společenské normy 
a pravidla. Nikdo se však neptal, zda ten-
to prostředek umožni dialog s odlišným 
způsobem myšleni a jednáni. 

Neni potom divu, že je na lidi s men-
tálním postižením pohlíženo jako na ne-
dostačující, postižené, a tím stigmatizo-
vané. 

Komunikace prostřednictvimjazykajiž 
a priori zvýhodňuje majoritní společnost. 
Mnozí lidé s mentálním postižením mají 
právě s tímto způsobem komunikace po-
tíže pramenící jak z úrovně jejich rozumo-
vých schopnosti, tak z obtíží logopedic-
kého charakteru, jakými jsou např. patla-
vost či šišláni. Tyto obtíže v majoritní spo-
lečnosti pouze utvrzují předsudek, že člo-
vék s mentálním postižením rovná se dité. 
Navíc jsou tu lidé s těžkým, až hlubokým 
stupněm mentálního postiženi, kde o ver-
bálni komunikaci již hovořit nemůžeme. 
To však neznamená, že jsou tito lidé pro 
komunikaci ztraceni. 

Vraťme se na tomto mistč ke zkušenos-
ti E. Smith Bowenové. Velmi poučné je 
její vyprávěni o tom, jakým způsobem 
byla vyučována příslušníky afrického 
kmene jejich jazyku. Nashromáždili před 
ni „velké množstvi botanických vzorků 
a postupně jí je předkládali a jmenovali, 
ale badatelka nebyla s to je rozpoznat, ne 
tak pro jejich exotičnost, ale proto, že se 
o bohatství a rozmanitost rostlinného světa 
nikdy nezajímala, kdežto domorodci 



pokládali takový zájem za samozrejmý" 
(Lévi-Strauss 1996, s. 19). 

Neni nám tento příběh néčim povědo-
mý? Jak vlastné probíhá náš kontakt 
s lidmi s mentálním postižením? Přichá-
zíme a komunikujeme jazykem našeho 
diskurzu. Předkládáme před né „botanic-
ké vzorky" a očekáváme, že pravé ty jsou 
pro nč nejjednodušší a nejschůdnéj Ji ces-
tou k zapojeni se do našeho diskurzu -
vždyť zájem o,.rostlinný svět" je přece pro 
každého samozřejmý! 

Příslušnici výše zminéného kmene méli 
tu nejlepši vůli dorozumét se s naši ba-
datelkou. Nabídli jí svůj jazyk, který ji 
předávali pro né nejschůdnéjši a nejpo-
chopitelnéjši formou. Způsob předání byl 
pochopitelný pro diti, tak proč ne pro 
pani Bowenovou? E. Smith Bowenová 
védéla od začátku, že takto se jejich ja-
zyku nenaučí. Ale jak jim to říct? Neu-
méla jejich jazyk, jak jim tedy měla vy-
světlit, že tímto způsobem k sobě cestu 
nenajdou, alespoň co se vzájemného do-
rozuměni týče. 

Nejsou na tom stejné i lidé s mentálním 
postižením? Při vši dobré vůli k nim hledá-
me cestu vhodnou z našeho pohledu, odpo-
vídající našim měřítkům jednoduchosti. 

Jsme to my, „normálni" (ale co je vlast-
ně normální a co je nenormálni?), členo-
vé intaktní společnosti, kdo určuje pravi-
dla hry. Kdo dobře hraje podle našich pra-
videl, uspěje, kdo přichází s jinými pravi-
dly, je předem odsouzen k nezdaru. 

Svět, ve kterém žijeme, je místem, kde 
jsou pevně stanovené časové a prostorové 

hranice. Uvnitř těchto hranic hrajeme role, 
hru hranou podle dobrovolné přijatých, ale 
presto závazných pravidel. Všichni se ji 
účastníme, potřebujeme ji ke svému živo-
tu, vždyť „člověk ve hře vystupuje sám ze 
sebe a pravě tímto gestem poukazuje na 
smysluplný celek světa, dotýká se hloubky 
bytí světa v sobě" (Blecha 1998, s. 175). 

Jak bylo řečeno, tato hra má svá pravi-
dla. Některá pravidla jsou společná téměř 
všem („Nezabiješ." „Nepokradeš."), ně-
která jsou společná určitým skupinám -
kulturním, národním, majoritním a men-
šinovým a pod - a některá pravidla jsou 
pouze naše vlastni, individuálni. Kdo bude 
nej lepším hráčem této hry? Bezesporu ten, 
kdo se nejlépe vyzná ve většině pravidel. 
Ten. kdo si osvoj i pravidla „obecná", ale 
i „skupinová" a kdo bude nejvnímavějši 
k pravidlům „osobním". A neoddiskutova-
telnou skutečnosti je. že neodkryjeme-li 
naše pravidla a neučinime-li je srozumi-
telnými, hendikepujeme tím své spoluhrá-
če. Aniž bych chtěla obvinit intaktní spo-
lečnost z neupřímnosti, dovolím si tvrdit, 
že neukazuje dost čitelné svá pravidla hry. 
Možná je ukazuje způsobem dostatečné 
pochopitelným pro své „členy", nikoliv 
však způsobem dostatečné čitelným pro 
lidi s mentálním postižením. 

Jak tedy mohou lidé s mentálním posti-
žením uspět ve způsobu myšlení a jedná-
ní majoritní společnosti, neznají-li pravi-
dla její hry? 

Tuto „hru mezilidských vztahů" nelze 
hrát bez toho, aniž by lidé byli mezi se-
bou v kontaktu. 



Zásadní podmínkou kontaktu mezi lid-
mi je komunikace. Majoritní společnost, 
užívá jako prostředek komunikace orál-
ní řeč. (Řeč používám v této souvislosti 
ve významu slova jazyk. „Řeč téla", ne-
verbálni komunikační prostředek, nechá-
vám prozatím stranou.) Avšak ten, kdo 
tento způsob komunikace neovládá, sto-
ji mimo, neni již členem společnosti, je 
vydéděný. Je-li přeci jenom integrován, 
potom je to spiše akt jakéhosi milosrden-
ství. Jak může být takový človik součás-
ti společnosti, když byl ze svého způso-
bu myšleni a jednáni přesazen do způso-
bu zcela odlišného, kterému není s to 
porozumět? Střetávají se tak dva způso-
by myšlení a jednáni a v tomto střetu se 
jeden z nich prohlásil za normu, zákon, 
za normálno. 

Komunikačním prostředkem je nám ja-
zyk. Nezapomeňme, že jazyk nejsou jen 
slova. Většina lidi s mentálním postižením 
zná slova užívaná v běžném hovoru. Pro-
blém je někde jinde. Jak je obecně zná-
mo, jazyk je prostředkem, nástrojem na-
šeho myšlení. 

Nesnažím se tu říci, že existuji pouze 
dva způsoby myšleni - způsob myšleni 
intaktni společnosti a způsob myšlení lidí 
s mentálním postižením. Jak jsem již 
uvedla na začátku této práce, diskurz coby 
způsob myšleni a jednáni je filozofický 
půdorys, na kterém se děje porozumění 
vykládané věci. 

Způsob našeho myšleni neni totožný se 
způsobem myšleni lidi s mentálním posti-
žením, což je zajisté dáno i rozdílnou ži-

votní zkušenosti. Není ani horší, ani lep-
ši, je jen j iný.Tak se lidé s mentálním po-
stižením dostávají do situace E. Smith 
Bowenové - vidí naši snahu přiblížit se 
jim, snahu naučit je našemu .jazyku", ale 
jelikož tento jazyk sami neovládají, nedo-
káži nám říci, že tudy cesta nevede. 

Toto ale neni komunikační prostředek, 
který hledáme. Zážitek E. Smith Bowe-
nové je přesnou ukázkou toho, co zna-
mená předpokládat, že můj způsob myš-
leni a jednání platí pro všechny, že jiný 
neexistuje. V jejím vyprávění nedošlo 
k setkáni na neutrální půdě, nedošlo ke 
komunikaci srozumitelné pro obě strany. 
Otázkou je, kdy dojde a došlo-li kdy vů-
bec k setkáni na neutrální půdě mezi námi 
..nepostiženými" a lidmi s mentálním po-
stižením a nakolik dokážeme vnímat to, 
co nám lidé s mentálním postižením sdě-
lují. Nepřehlížíme soustavné diskurz, kte-
rý nám nabízejí, abychom se společné 
mohli setkat? 

Na citovaném příběhu z knihy Leviho-
-Strausse „Myšlení přírodních národů" je 
dostatečné demonstrativně vysvětleno, 
proč bychom ve svém hledání neutrální 
půdy měli vynechat jazyk. Co nám zbý-
vá? Co je společné všem lidem? 

Vlastnosti každého člověka je tělesnost. 
„Existence člověka je vázána na vybave-
nost tělem, které je nositelem zkušenosti, 
dané pobytem ve světě" (Filosofický slov-
ník, 1998, s. 401). 

Tělo je tedy charakteristikou každého 
člověka, bez ohledu na způsob myšlení 
a jednáni, ve kterém se pohybuje. Je 



výrazem celkovosti a zároveň je tím, co 
vystupuje z pozadí. Tčlo je tvar; je klíčem 
k okolnímu světu; způsob, jakým jsme se 
světem v kontaktu. „Tčlo znamená bytí ve 
svité" (Merleau-Ponty in Klein 1996, 
s. 82). Tělo nám umožňuje vnímat druhé-
ho ve všech jeho dimenzích, dotýkat se 
ho. Přitom platí, že „se můžeme dotýkat 
jen celého člověka, vědomé rozlišováni 
mezi tělesným a duševním působením je 
nepřípustné, neboť lidská bytost je nedě-
litelná" (Frohlich in Vítková 2001, s. 4). 
Abychom tohoto dotýkání se byli schop-
ni, musíme se nejprve oprostit od svých 
představ a očekáváni, ano, dokonce se 
oprostit - do té míry, jak to jen jde - od 
vlastního diskurzu, abychom mohli najit 
cestu k druhému člověku. 

„Projevem tělesnosti je tělesněni" (No-
vosad; švingalová 2002, s. 88). Tělesně-
ni můžeme popsat jako vyzařováni těla do 
okolního světa. 

My lidé jsme bytostmi celku. Ačkoliv 
vnímáme na základě jednotlivosti, pře-
mýšlíme v kontextu. Můžeme říci, že 
smysly vybírají to, co je pro nás důležité 
v kontextech, ve kterých se se světem se-
tkáváme. Tak spolu člověk a svět inter-
feruji, závisejí na sobě. 

Tělesnění je jiný způsob horizontu na-
šeho prožíváni světa. Jeho smysluplnost 
se realizuje na pozadí těla, které je ve svém 
tělesněni živé, je to způsob, jakým naše 
bytí pobývá ve světě. „Žijeme tím, že tě-
lesníme" (Michálek 1998, s. 91). 

Tělesněni není způsob chováni, je to 
způsob, jakým je celek člověka připraven 

na setkáni s tim, co ho z vnějšku oslovu-
je. Naše tělo jediné umožňuje kontakt 
s vnějším světem. 

Tělesněni ukazuje k prožitku. Zároveň 
se vztahuje ke způsobu, jak mu rozumí 
okolí. 

Tělesněni je vlastni všem lidem, byť 
každý člověk tělesní jiným způsobem. To 
je dáno vázaností na kulturu; na způsob 
myšleni a jednání, ve kterém se člověk 
pohybuje, ve kterém žije; i vázaností na 
jinakost každého z nás. Každý způsob tě-
lesněni je jedinečný. Zároveň v oblasti 
tělesněni existuji u lidi žijících ve stejném 
diskurzu shodné rysy, prvky. 

Problematika tělesnění u lidi s mentálním 
postižením je oblastí opomíjenou a ne-
doceněnou. Tělesněni u lidí s mentálním 
postižením je nejen otázkou otevřenosti 
těchto lidí vůči světu, ale zároveň předsta-
vuje prostor pro setkání majoritní společ-
nosti a lidi s mentálním postižením. 

Lidé s mentálním postižením byli, jsou 
a budou součástí naší společnosti. Svou 
jinakosti kladou nové otázky všem, kdo 
jsou ochotni je vnímat. Zároveň přinášejí 
něco obohacujícího, jako ostatně každý 
z nás, protože každý z nás je jiný než ostat-
ní, jedinečný, a tím je vlastně neustálou 
výzvou ostatním. 

Lidé s mentálním postižením tělesni 
většinou jinak než příslušníci intaktní spo-
lečnosti. Jejich způsob tělesnění může být 
pro okolí oslovující i odrazující zároveň. 
To souvisí se způsobem myšleni a jedná-
ní lidi s mentálním postižením v jeho ce-
listvosti, tak jak byl výše popsán. 



Názorným příkladem může být to, ja-
kým způsobem dávají tito lidé průchod 
svým emocim. Pro většinu z nich je cha-
rakteristické, že „přijímají svét a lidi jako 
potencionálně dobré" (Novosad; Švinga-
lová 2002, s. 18). To se odráží i v jejich 
télesnéní. Na tělesněni druhých lidi rea-
guji také především emocionálně, „zejmé-
na v oblasti neverbální komunikace a pro-
jevů" (tamtéž). 

Způsob projevováni emoci je u lidi 
s mentálním postižením v přímé souvislosti 
s jinou výše zmíněnou charakteristikou 
těchto lidi, totiž s nedostatečnou sebekont-
rolou ohledné norem. Projevy radosti jsou 
přesným odrazem její intenzity. Poskako-
váni, radostné vykřikováni, záchvaty smí-
chu, objímáni a pusinkováni lidí v okolí 
patři k projevům radosti u mnoha lidi 
s mentálním postižením, bez ohledu na to, 
na jakém místě a v jaké situaci se nachá-
zejí a před kým dávají najevo svou radost. 
Příslušnici intaktni společnosti v obdobné 
situaci reaguji většinou podstatné umimé-
něji, což je dáno sebekontrolou v rámci 
respektovaných společných norem. Nelze 
však říci, který způsob je dobrý a který špat-
ný. Můžeme pouze konstatovat, že na způ-
sob projevováni emoci u lidi s mentálním 
postižením je u intaktni společnosti pohlí-
ženo jako na „nezvyklý", „dětinský", mož-
ná až „nedůstojný". Obdobné projevy bý-
vají považovány za nevhodné s tím, že je 
třeba chováni lidi s mentálním postižením 
usměrňovat. 

Na jednu stranu je skutečné nutné učit 
tyto lidi např. odstupu, nejen proto, že 

z pohledu majoritní společnosti plné zra-
lý člověk neobjimá každého, ale i proto, 
že jejich bezprostřednost je v celku snad-
no zneužitelná. 

Na straně druhé je však potřeba položit 
si otázku, zda způsob tělesněni příslušní-
ků majoritní společnosti je ten jediný 
vhodný a dobrý. 

Zamyslíme-li se hlouběji, potom si mu-
síme přiznat, že bezprostřední projevová-
ni emoci bez ohledu na to, co se sluší, co 
odpovídá normám, může být obohacující 
i pro intaktni společnost, a to nejen co do 
způsobu, ale i do příčiny. Odpovězme si 
upřímné každý sám pro sebe na otázku, 
kdy jsme byli upřímné bezprostřední. 

Člověk je odpovědný za to, aby umož-
nil druhému naplnit jeho možnosti nebo 
jejich absenci kompenzovat. Úkolem ma-
joritní společnosti, která určila komuni-
kační prostředek - jazyk, je pokusit se 
nalézt cestu i k těm, kteří ho neovládají. 
Oblast těla, tělesnosti, tělesněni je odpo-
vědi na tuto potřebu. Tělo je společnou 
vlastnosti všech lidských bytostí. Tělo nám 
poskytuje prostor setkání. 

Zde se nám tedy rýsuje nejen most mezi 
našimi dvěma způsoby myšleni a jednání, 
ale dokonce celá styčná plocha, místo, ze 
kterého všichni vycházíme. 

Z védomí, že nelze oddělovat soma 
a psýché, vychází ve speciální pedagogi-
ce hojné uplatňovaná metoda bazálni sti-
mulace. Používá se především u lidí 
s těžkým mentálním postižením, ale znají 
ho i maminky u svých děti v senzo-
motorickém stadiu vývoje. Tato metoda 



je založena na zjištěni, že „pomoci tčla 
můžeme jedince uvést do reality (skuteč-
nosti) zprostředkováním zkušenosti (em-
pirie) a vjemů" (Vítková 2001, s. 4). 

U lidi s těžkou a především hlubokou 
mentálni retardaci je hledáni komunikač-
ního prostředku ještě palčivější, neboť ja-
zyk tito lidé nepoužívají, respektive ne-
mají mluvu, které bychom byli s to poro-
zumět. Je bezesporu jednodušší namluvit 
si, že tito lidé pouze „vegetuji", ale ne-
vnímají, a když ano, tak pouze na úrovni 
zvířat. Jakým právem můžeme něco tako-
vého tvrdit? Odkud se bere v lidech ona 
sebevědomá jistota, že toto tvrzení je prav-
divé? Snad na základě toho, o čem jsem 
se zmínila již na začátku této práce - ma-
joritní společnost určila za prostředek ko-
munikace jazyk (včetně způsobu myšle-
ni), a ten, kdo ho neovládá, nedostačuje 
a stává se tak předmětem milosrdenství. 

Uvědomíme-li si však, že prostřednictvím 
tčla těžce mentálně postižený člověk sdělu-
je, a dokážeme-li vnimat sdělované, již ni-
kdy nebudeme moci tvrdit, že tento člověk 
pouze projevuje vegetativní funkce. 

Proč se vyhýbáme tomuto způsobu ko-
munikace? Nemůže být důvodem i to, že 
si na tomto poli nejsme jistí? Možná se 
u nás pro množství slov otupila vníma-
vost k ostatním, k jejich nejzákladnéjšim 
projevům. Možná pro nás druzi přestali 
být otázkou, na kterou je třeba hledat od-
pověď. Naopak pro lidi s mentálním po-
stižením je vnímáni těla jakožto „bytí ve 
světě" přirozeností, silnou stránkou. 
Může být důvodem našeho vyhýbáni se 

poli tělesnosti i obava z toho, že se na-
konec v tomto punktu projevíme jako 
méně schopni než lidé s mentálním po-
stižením? 

Durkheim (in KJein 19%, s. 83) říká, že 
„mit tělesnou schránku a být tělem má za 
následek, že při každém tělesném dotyku 
cítim a dotýkám se také člověka. Jeho po-
hledu, jeho kůži a hlasu se nemohu vyhnout 
Dává mi otázky, na které mám odpovídat 
a které jsem zodpověděl." Vědomi této 
skutečnosti nám umožňuje realizovat Bu-
berovu,.myšlenku života vedeného v duchu 
bezprostředního setkání se situacemi při-
jatými jako konkrétni, jedinečné, důvěrné 
vzkazy a výzvy, na které je třeba osobné 
odpovědět s pokorou a s otevřenosti vůči 
svým bližním. Tak lze každodenní život 
v každém okamžiku prožít jako řetěz se-
tkáni, jako nekonečný rozhovoi" (Poláko-
vá dle Pelcové 2000, s. 134). 

Tělo jakožto způsob existence mi je 
neustálou výzvou jak ve vztahu ke mně 
samotnému, tak k rovnocennému vztahu 
k druhým. 

Tělesnost však není jediným komuni-
kačním prostředkem, který nám lidé 
s mentálním postižením nabízejí. Existu-
je jich mnoho, stači jen mít otevřené oči 
a chtít je poznávat. Jedním z dalšich-
možných prostředků vzájemného sdělo-

váni je komunikace prostřednictvím vý-
sledků tvořivé činnosti, pomocí výsledků 
kreativity lidi s mentálním postižením 
a kreativity naší. 

K tomuto způsobu komunikace není tře-
ba jazyk, ten naopak může být svazující. 



K pochopeni toho, co nám chce druhý pro-
střednictvím výtvoru své kreativity sdělit, 
vyžaduje rozvinutou schopnost vnímat. 
„Vnímat uměni někdy nebývá jednoduché, 
protože umělecké dilo záměrné překraču-
je naši obvyklou každodenní zkušenost, 
aby ji ozvláštnilo..." (Slavíková; Slavík; 
Hazuková 2000, s. 129). 

Prostředků komunikace mezi způsobem 
myšlení lidi s mentálním postižením a způ-
sobem myšleni intaktni společnosti je be-
zesporu více (např. hudba, uméni jako ta-
kové). Téma je to však natolik široké, že 
by překročilo rámec této práce. 

Diskuse 
Článek představuje jiný pohled na pro-

blém mentálního postiženi, pohled sou-
středěný na způsob myšleni a jednáni 
osob s mentálním postižením. Problema-
tika odlišnosti diskurzů nemá být podkla-
dem pro hledáni toho, co nás rozděluje, 
ale naopak toho, co nás spojuje. To sou-
visí i s hledáním komunikačního prostřed-
ku vhodného pro vzájemné sdělováni mezi 
lidmi s mentálním postižením a členy in-
taktni společnosti, kterým je - dle mého 
názoru - tělesněni jakožto základni vlast-
nost každého jedince, každého člověka. 

Můžeme řici, že oba způsoby myileni 
a jednáni - osob s mentálním postižením 
a intaktni populace - maji různé možnos-
ti. Úkolem společnosti je otevřít lidem 
s mentálním postižením jejich možnosti 
nebo jim pomoci je kompenzovat. Neni to 
však proces jednostranný, neboť lidé 
s mentálním postižením naopak otevírají 

intaktni společnosti možnosti, které nezná 
či které ve spěchu a při zdůrazňováni jen 
některých oblasti života zapomněla. Pří-
kladem takové možnosti je např radost 
ze „samozřejmých věci". 

Úkolem majoritní společnosti a lidi 
s mentálním postižením je vzájemné se 
poznal a porozumět si. aby svět byl pro 
všechny. 
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