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Anotace: Snaha o pochopeni skutečných potřeb a motivaci lidi s mentálním postižením 
je nezbytnou podmínkou pro jejich plnohodnotné začleněni do společnosti. Člověk 
s mentálním postižením stejně jako nepostižený jedinec je obdařen subjektivním způso-
bem vnímáni sebe sama a okolního světa. Novodobá filozofie v této souvislosti hovoří 
o přirozeném světě. „Zastánce" člověka s mentálním postižením (asistent, rodič, peda-
gog) by mohl prostřednictvím „nahlédnuti" do jeho přirozeného světa získat nové po-
znatky o jeho potřebách a motivacích. 
Autorka zjistila, že výuka výrazového tance u lidi s mentálním postižením probíhá úspěš-
něji, pokud je tematika přizpůsobena jejich aktuálni životni situaci. Prostřednictvím jed-
né kazuistiky je popsán pokus o mapováni přirozeného světa klienta. Autorka diky této 
zkušenosti získala řadu informaci (např. o jeho osobních zkušenostech, vztahu k okolnímu 
světu a stupni jeho společenské izolace), které nejsou při běžné komunikaci dostupné. 
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postižením, přirozené prostředí, mapováni přirozeného světa člověka s mentálním posti-
žením, taneční program, zjišťováni potřeb a motivaci člověka s mentálním postižením, 
profesionálni vztah mezi klientem a vykonavatelem pomáhající profese. 

1 Úvod 
Snaha o pochopení zvlášností psychiky 

lidi s mentálním postižením (dále jen ... 
s MP) a jejich skutečných potřeb je ne-
zbytnou podmínkou pro jejich plnohod-
notné začlenění do společnosti. Přestože 
tito jedinci představují mezi lidmi se zdra-
votním postižením nejpočetnější skupinu, 
nebylo zatím publikováno mnoho infor-
mací o jejich vnitřním světě (například 
o jejich sebepojetí a vnímání okolního 
světa). Osoby s MP totiž většinou nedo-
vedou výstižně verbálně vyjádřit své po-

stoje a pocity a aktivně hledat cestu 
k porozumění s okolním světem. Jejich 
společenské začlenění by nemělo spočí-
vat v jednos t ranném přizpůsobení se 
(v rámci jejich možností) tempu a stylu 
života nepostižené části společnosti. 

Člověk s MP stejně jako nepostižený 
jedinec je obdařen subjektivním způso-
bem vnímaní sebe sama a okolního svě-
ta. Novodobá filozofie v této souvislosti 
hovoří o př i rozeném světě. Jedná se 
o individuální úhel pohledu každého 



jednotlivce na okolní svět a na vlastní roli 
v něm. Tento úhel pohledu je člověk 
schopen zaměřit i do vlastního nitra, 
může se tak stát pozorovatelem vlastní-
ho vnitřního světa (schopnost introspek-
ce). 

Nahlédnutí do klientova přirozeného 
světa však nepředstavuje pouze empatic-
ké prožívání klientovy aktuální situace 
například při společném rozhovoru. Em-
patie představuje emocionálně zabarve-
né vcítění do prožitku druhého. Empa-
tický prožitek člověka je často určován 
jeho vlastní zkušeností, kterou promítá 
do pocitů protějšku. Porozumění přiro-
zenému světu druhého člověka však před-
stavuje kvalitativně odlišnou zkušenost. 
Zdá se, že člověk při této zkušenosti méně 
emocionálně prožívá pocity druhého 
a v menší míře si připomíná vlastní po-
dobnou zkušenost. Na druhou stranu však 
hodnotí situaci protějšku objektivněji, 
protože si pocity druhého nepředstavuje 
ve své mysli, ale spíše je z pozice zúčast-
něného pozorovatele pozoruje, což se 
děje v různých životních situacích, ve 
kterých se klient nachází. Pozice zúčast-
něného pozorovatele člověku umožňuje 
udržet potřebný racionální nadhled nad 
situací klienta. Po této zkušenosti je prav-
děpodobně lépe než po empatickém pro-
žitku připraven poskytnout klientovi ade-
kvátní podporu. 

Člověk, který se zajímá o přirozený svět 
druhého, je tedy v roli pozorovatele, kte-
rý se snaží pochopit hierarchii životních 
hodnot, skryté pohnutky jednání, úroveň 

citových vazeb a postoj k vlastnímu život-
nímu směřování svého protějšku. I životní 
příběh člověka s MP bychom totiž měli 
vnímat jako příběh s otevřeným koncem. 
Nikoliv jako příběh člověka, pro kterého 
jeho zdravotní postižení představuje klí-
čovou životní překážku. 

Pokud se chceme dozvědět informace 
o přirozeném světě klienta, pravděpodob-
ně je nejšetrnějším způsobem získáme 
prostřednictvím pozorování klienta v jeho 
přirozeném prostředí. 

Přirozené prostředí zahrnuje vymezitel-
né oblasti, které mají pro člověka zvláštní 
význam. Zpravidla se jedná o oblast do-
mova a jeho okolí, pracoviště a dalších 
míst, ke kterým se pojí vzpomínky i sou-
časné zážitky člověka. 

Pozorování člověka s MP v rozma-
nitých životních rolích v jeho přirozeném 
prostředí nám může přinést cenné poznat-
ky, které mohou pomoci vysvětlit napří-
klad zdánlivě nepochopitelné chování 
klienta, příčinu jeho případné uzavřenos-
ti, apatie nebo agresivního chování. „Za-
stánce" člověka s MP (asistent, rodič, pe-
dagog) by prostřednictvím „nahlédnutí" 
do přirozeného světa klienta mohl získat 
nové poznatky o jeho potřebách a možná 
by začal vnímat jeho osobnost z jiného 
úhlu pohledu. 

Při kontaktu s klientovým soukromím 
bychom měli důsledně respektovat veške-
rá etická pravidla týkající se profesionál-
ního vztahu. Klient by měl cítit, že je to 
on, kdo určuje, které informace o svém 
soukromí svěří svému „zastánci". Zastán-
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c e by se měl zajímat j e n o in formace , kte-
ré hrají k l í č o v o u rol i pro p o c h o p e n í 
aktuální ž ivotní s i tuace klienta. Zas tánce 
by n e m ě l bez svo len i kl ienta s v ě ř e n é in-
f o r m a c e předávat da lš ím o s o b á m . 

Z mých zkušenosti vyplývá, že nahlédnuti 
do přirozeného svčta je jen zčásti a stěží mož-
né běžnými pcdagogicko-psychologickými 
verbálními prostředky. V rámci skupinového 
tanečního programu (dále jen TP), který se 
koná od roku 1996 v zařízeni Modrý klíč 
v Praze, jsem pozorovala, že to jsou především 
neverbální umělecké prostředky, jejichž pro-
střednictvím je možné rozumět vnitřnímu světu 
člověka s MP. 

Hlavním cílem TP je poskytnutí prostoru pro 
rozvoj osobnosti klientů. Program vychází ze 
základního předpokladu, že vývoj osobnosti 
s MP proběhne úspěšně pouze tehdy, jsou-li 
uspokojeny nejen její základní, ale i druhotné 
(psychologické a sociální) potřeby. TP využí-
vá výrazových a tvořivých možností tance 
a poznatků psychoterapie. 

V programu jsou obsaženy arteterapeutic-
ké (visual i expresivní terapie)1 i artefiletické 
prvky.2 

Na podzim roku 2003 jsme TP doplnili vý-
tvarnou visual arteterapií.' Klienti se vyjadřu-
jí nejen pohybem, ale také prostřednictvím 
výtvarného projevu. Taneční a pohybová slož-

ka však stále představuje dominantní část pro-
gramu. 

Hanna (1980) definuje tanec jako lidské cho-
vání komponované ze záměrných, rytmických 
a kulturně zakotvených sekvencí neverbálních 
tělesných pohybů, které se liší od jiných moto-
rických aktivit; taneční pohyb má svou speci-
fickou hodnotu a hodnotu estetickou. 

TP je určen k l ientům dospě l ého věku 
s lehkým a středním mentálním postižením. 
V současné době probíhá jedenkrát týdně a trvá 
1,5 hodiny. Programu se účastní osm klientů. 

V první fázi TP v průběhu prvního roku se 
klienti zdokonalovali v uvědomění si a vyjád-
ření vlastních pocitů, názorů a přání prostřed-
nictvím tance, kresby i slova. Poté, co zdoko-
nalili svou schopnost introspekce, jsme se cíle-
ně zaměřili na rozvoj schopnosti aktivního vy-
jádření vlastních pocitů verbálními i never-
bálními prostředky. U klientů se postupné za-
čala rozvíjet i vnímavost k verbálním i never-
bálním projevům druhých. Bylo zajímavé, že 
například po pohybovém prožitku (taneční im-
provizaci) byli schopni odpovědět na otázku, 
na kterou mamě hledali odpověď při běžném 
rozhovoru. Někteří klienti začali své zážitky 
z tanečních improvizací písemně zaznamenávat. 
Tyto informace nebyly jen fantazijní povahy, ale 
často se vztahovaly i ke skutečným životním 
zážitkům a zkušenostem klientů. Během osmi 
let jsme spolu s klienty zjistili, že výsledky 

1 Arteterapie v širším slova smyslu se zabývá působením na psychiku člověka prostřednictvím 
uměleckých prostředků. „Visual arteterapie", tj. arteterapie v užším slova smyslu, využívá 
výtvarných prostředků (např. malířských, grafických, sochařských). „Expresivní či never-
bální arteterapie" využívá dalších expresivních prostředků (v taneční terapii dominuje taneč-
ní pohyb, v dramaterapii dramatické prostředky a v muzikoterapii prostředky hudební). 

2 Artefiletické programy se zaměřují především na pedagogické ovlivňování lidí prostředni-
ctvím uměleckých prostředků. Artefiletika je výchovné pojetí založené a budované zprvu ve 
výtvarné výchově - oboru, který má v Čechách ve školní i mimoškolní výchově uměním 
více než dvousetletou tradici. 
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programu jsou mnohem zřetelnější, pokud je 
obsah TP v maximální možné míře přizpůso-
ben nejen přirozeným tanečním dispozicím 
účastníků, ale i jejich aktuálním psychickým po-
třebám. Jsou-li klienti osloveni tématy, která 
jsou jim blízká, reagují živěji a snaději se učí 
novým pohybovým dovednostem. Někteří 
z nich jsou dokonce schopni samostatně tvořit 
a předložená témata dále rozvíjet (ústně, písem-
ně i pohybově). Aniž jsme tento jev v průběhu 
osmi let vědomě vztahovali k mapování přiro-
zeného světa člověka s MP, pravděpodobně 
jsme se přirozeného světa jednotlivých klientů 
průběžně intuitivně „dotýkali". 

Později se ukázalo, že se jednalo o význam-
ný aspekt programu. 

Klientům ponechávám prostor pro výběr 
tématu - předlohy pro taneční zpracování 
i hudební doprovod. Po předložení výchozího 
námětu klienti volně slovně i písemně asociu-
jí na podněty. Společně výchozí téma rozšiřu-
jeme, v některých případech tvoříme nový pří-
běh. Klienti si podle vlastního uvážení vybí-
rají roli, kterou si přejí v tomto příběhu zastá-
vat, a jsou to především oni, kdo určuje dějo-
vý vývoj příběhu. V souladu s postupně roz-
v í j e j í c ím se t ématem j s o u podporováni 
v hledání osobitých tanečních gest. Impulz 
k tanečnímu pohybu vycház í předevš ím 
z vnitřního prožitku klientů. 

Postupem času jsem začala cítit, že poznat-
ky, které j sem se dozvěděla o motivacích 
a potřebách klientů, by mohly být nápomocny 
při řešení praktických otázek v běžném životě 
(například při volbě vzdělání, zaměstnání, ře-
šení konfliktních situací v mezilidských vzta-
zích.. .) . Informace o skutečném životě klien-
tů jsem se však nedozvídala v jejich přiroze-
ném prostředí, a proto výpovědi nejsou úplné. 
V roce 2004 jsme si začali klást následující 
otázky: „Mohlo by pozorováni a rozhovory 

v klientově přirozeném prostředí pro něj před-
stavovat jistý přínos?" „Bylo by možné ales-
poň částečně zmapovat přirozený svět člově-
ka s M P?" „Bylo by možné pokusit se vnímat 
okolní svět očima člověka s MP, například pro-
střednictvím jím pořízených fotografií?" 

Po seznámení klientů s návrhem mého vstu-
pu do jejich přirozeného prostředí jsem byla 
překvapena jejich vel ice vstřícnou reakcí. 
Zvláště je nadchla představa, že by mohli 
s mou asistencí zachycovat prostřednictvím 
fotoaparátu důležité momenty ze svého života. 

V současné době si klademe například tyto 
otázky: .Jakými z uvedených prostředků lze 
zkoumat přirozený svět člověka s MP (rozho-
vor, pozorování, pohybové a taneční vyjádře-
ní, kresba, fotografie, záznamy deníkového 
charakteru - písemné záznamy klientů)?" 
„V kterých situacích se jednotlivé prostředky 
jeví jako nejeefektivnější?" „Jaké mezi nimi 
existují vazby (tj. jak se vzájemně doplňují 
a prolínají?)". „Jaké existují vztahy mezi té-
maty probíranými v TP a přirozeným světem 
jednotlivých klientů?" „Je úspěch TP podmí-
něn provázaností probíraných témat s přiro-
zeným světem klientů?" „Hraje významnou roli 
i způsob zpracovávání tématu v TP?" 

2 Pojem přirozeného světa 
v novodobé filozofii 
Speciální vědy o člověku téma přiroze-

ného světa nerozvíjejí, systematicky se jím 
zabývá jen filozofie. Novodobá filozofie 
nastolila na začátku 20. století téma tzv. 
přirozeného světa či „světa našeho živo-
ta" (Lebenswelt) v díle Husserlově (1972). 
Konštituční charakteristikou přirozeného 
světa je jeho subjektivita, kontrastující 
s „objektivním světem", který předpoklá-
dají a popisují speciální vědy. 

i294 



Heidegger zakládá fenomén světa (in 
Coreth 1994) ještě hlouběji v apriorním 
rozvržení světa lidského bytí, jež je defi-
nováno jako „bytí ve světě". Pojem světa 
byl dále rozvinutý Sartrem, Merlau-Pon-
tym, Bultmannem, Gadamerem aj. Ve 
smyslu tohoto fenomenologicko-antropo-
logického pojmu můžeme svět předběžně 
definovat jako celek našeho konkrétního 
životního prostoru a horizontu rozumění. 

Přímý žák Husserlův, český filozof Pa-
točka, inspirovaný Aristotelovou naukou 
o pohybu (Patočka 1964), Bergsonovou 
koncepcí „vnitřního pohybu" a Heidegge-
rovým existencialismem (Patočka 1970), 
rozvíjí téma přirozeného světa dále. Pře-
kračuje Husserlovo pojetí zdůrazněním 
praxe. Výraz praxis u něj neznamená pou-
hé zapojeni do vazeb nutných k udržení 
života, znamená otevírání smyslu. Život 
člověka je Patočkou koncipován jako po-
hyb v původním aristotelovském smyslu 
dynamis, jako realizace potenciality, ni-
koliv jako pohyb popisovaný fyzikou. 

Mezilidská interakce a systematické 
vzděláváni má vliv na rozšiřování hranic 
přirozeného světa člověka. 

Individuální svět člověka nelze přesně 
popsat, protože je určen individuálním 
charakterem člověka, jeho osobními zku-
šenostmi, dějinnou situací. Lze však vy-
jádřit základní formální rysy, které jsou 
vlastní světu člověka obecně. Tyto dílčí 
prvky však neleží nad sebou jako „vrst-
vy". Jednotlivé prvky se spojují tak, že se 
vzájemně prolínají a podmiňují - tvoří 
tedy „struktury". 

Podle Patočky (1970) člověk realizuje 
v rámci přirozeného světa tři různé život-
ní pohyby, uskutečňující tři základní mož-
nosti člověka. Jsou to: 
1. pohyb zakotvení (či „zapouštění koře-

nů", přijetí toho, co je již zde, pohyb 
odkázanosti a přimknutí, intimní vaz-
by); 

2. pohyb sebeprodloužení (sféra obstará-
vání a starání, sféra rolí, přetváření věcí 
a ovlivňování lidí, sféra, kde se dává-
me k dispozici a sami k dispozici jsme, 
sféra „primární práce" a boje o sebe-
prosazení); 

3. pohyb průlomu (čili vlastní sebepocho-
pení, pohyb vztahování se k univerzu 
jako celku, postavení se čelem k vlastní 
konečnosti). 

3 Klientův přirozený svět 
Přirozený svět klienta chápu v souladu 

s novodobou filozofií v tomto významu: 
subjektivní způsob vnímání sebe sa-
ma a okolního světa. Výraz „svět" vnímám 
ve významu souvisejícím s českou etymo-
logií slova. Je to univerzum všeho, k čemu 
se člověk vztahuje (vztahuje se i sám 
k sobě), přičemž to, k čemu se vztahuje, 
je „osvětleno" v protikladu proti tmě před 
narozením a po smrti (Machek 1968). 

Matoušek (2004) uvádí, že podstatným 
znakem klientova světa je fakt, že je kon-
struován. Lidé, věci a prostředí dostávají 
významy závisle na klientových potře-
bách. Intenzivní emocionální stavy mohou 
klientovi jeho svět zabarvit „na černo" 
nebo „na růžovo". Klientova minulost 
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i budoucnost může pod vlivem intenziv-
ních emocí dostávat diametrálně odlišnou 
podobu. V krizových situacích se klien-
tovi „hroutí" svět, což znamená, že klient 
stojí před nutností dosavadní svět rekon-
struovat. 

Lidé s MP stejně jako ostatní mají svůj 
„přirozený svět", umožňující výše uvede-
né tři základní životní pohyby. V je-
jich případě je rozvinutí jednotlivých zá-
kladních životních pohybů ovlivněno mimo 
jiné i stupněm mentálního postižení. Je 
pravděpodobné, že u člověka s těžkým 
mentálním postižením bude v menší míře 
rozvinut první a třetí životní pohyb v po-
rovnání s člověkem s mentálním postiže-
ním středním a lehkým. 

Pracovníci sociálních služeb se obvyk-
le přednostně zabývají „pohybem sebe-
prodloužení", tzn. že se zajímají napří-
klad o zachovalé schopnosti a dovednosti 
lidí s MP, které by mohli uplatnit v prak-
tickém životě. Někdy se věnují například 
v rámci anamnézy i „pohybu sebezako-
řenění", tj. klientovým vztahům k blíz-
kým lidem (rodičům, přátelům, partne-
rům). Odborníci však mají málo informa-
cí o sebepojetí lidí s MP a o jejich postoji 
k hlubším životním tématům (např. pře-
mýšlení o smyslu života, hierarchii jejich 
životních hodnot). Pokud však vnímáme 
člověka s MP jako osobnost a chceme 
pro něj připravovat optimálni sociální, 
terapeutické a vzdělávací programy, měli 
bychom se zajímat i o potřeby souvisejí-
cí s oblastí prvního a třetího životního 
pohybu. 

Matoušek (2004) soudí, že aplikovaný 
fenomenologický výzkum by mohl mapo-
vat struktury klientova světa, rozsah klien-
tova světa, míry zvládání světa, vývojové 
charakteristiky světa, výzvy obsažené 
v jeho světě a možnosti rozšiřování klien-
tova světa. Výsledky takového výzkumu by 
mohly pomoci při rozhodování o vhodném 
typu sociálních služeb pro určitého klienta 
a usnadňovaly by hodnocení efektivity slu-
žeb. Navržený přístup by bylo vhodné 
uplatnit zejména tehdy, pokud je klientův 
společenský handicap natolik závažný, že 
je pravděpodobné, že na poskytované služ-
bě bude dlouhodobě nebo celoživotně zá-
vislý. Součástí zmíněného výzkumu by 
podle mého názoru mohly být i analýzy 
umělecké činnosti klientů. 

Přirozený svět můžeme chápat jako po-
jem, který vede k pochopení šíře skuteč-
ných možností klienta, k respektování 
jeho osobitosti a jeho jedinečných potřeb. 
Kromě toho inspiruje k takovým způso-
bům spolupráce s klientem, které budou 
rozvíjet jeho dispozice, aniž by ho ome-
zovaly. 

4 Uplatnění teorie přirozeného 
světa v tanečním programu pro 
klienty s mentálním postižením 
V rámci TP klientům předkládám téma-

ta, o kterých se domnívám, že by pro ně 
mohla být aktuální. Témata předložená 
v rámci TP, u kterých zaznamenáme po-
zitivní odezvu klientů, pravděpodobně 
představují indikátory, které mohou pomo-
ci při mapování jejich přirozeného světa. 
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Týkaji se zpravidla osobních motivací, sil-
ných osobních zážitků - pozitivních 
i negativních - a nenaplněných potřeb. 

Jedna z důležitých okolností zpracová-
vané problematiky je, že člověk s MP žije 
ve výrazně limitovaném prostředí, které 
je omezeno jak intenzitou, tak i množstvím 
podnětů, které by mohly účinně stimulo-
vat jeho myšlení a jednání. Pokud chce-
me podpořit rozvoj osobnosti člověka 
s MP, je třeba mu přiměřeně intenzivním 
působem dodávat dostatečné množství 
podnětů. Proto klienty učím v rámci TP 
nejen nové taneční a pohybové dovednos-
ti, ale také jim dovávám podněty důležité 
pro jejich psychický rozvoj. 

Klienti získávají inspiraci k tanečnímu 
pohybu a zároveň nabudou nové poznat-
ky a zkušenosti. Jejich přirozený svět se 
tedy pomalu rozšiřuje a prohlubuje. 

Při výuce tance lidí s MP je vhodné roz-
víjet jejich zjevnou nebo v některých pří-
padech skrytou schopnost autentického 
pohybového vyjádření. Slovo „autentický" 
používám ve významu uvedeném ve Slov-
níku cizích slov (Klimeš 1987), tj. „pů-
vodní, hodnověrný, pravý". Na autentic-
kém pohybu se podle mého názoru 
v menší míře podílejí naučené, vědomím 
řízené dovednosti, impulz k pohybu vy-
chází především z nevědomí a je v menší 
míře ovlivněn naučenou taneční techni-
kou. Autenticita pohybového projevu je 
v našem případě pravděpodobně podmí-
něna i tím, že klient je k tanci inspirován 
tématem, které je mu blízké a které se „do-
týká" jeho přirozeného světa. Při pozoro-

vání autentického tanečního pohybu se 
zdá, jako by vycházel přímo z tanečníkova 
nitra. 

4.1 Sledování osobního vývoje 
klienta v rámci tanečního 
programu 
Jan (28 let) je introvertné založený klient 

s těžkým LMD syndromem a s lehkým men-
tálním postižením. Absolvoval speciální od-
borné učiliště (obor zahradnictví). Účastníkem 
TP je od roku 1996. Po půl roce účasti 
v programu si začal zapisovat své představy 
a pocity, které zažíval při tematických taneč-
ních improvizacích. V tomto období jsem za-
znamenala i změnu v hloubce Janova prožívá-
ní při tanci. V současné době si tento klient 
bez problémů vybavuje své pocity, které zaží-
vá při tanci i v běžném životě. 

Příběhy, jež zaznamenává po tanečních im-
provizacích, mají konkrétní charakter a prav-
děpodobně souvisejí spíše s Janovým osobním 
vědomím a nevědomím. Univerzální symbo-
lika se v nich příliš neobjevuje. 

V počátcích TP (tj. v období od září do lis-
topadu 1996) se žádné Janovy představy při 
pohybu neobjevily. Jeho improvizovaný po-
hyb představoval jeho naučenou rozcvičku, 
mechanicky prováděnou. Tanec v něm nebyl 
přítomen. V roce 1998 j s em zaznamenala 
u něho první náznaky tanečního výrazu. Bylo 
zřetelné, že taneční improvizace hluboce pro-
žívá. Velice zajímavým zážitkem pro mě bylo 
sledování Janova tanečního vývoje, který ná-
sledoval v letech 1999-2002. V tomto obdo-
bí jsem pozorovala kvalitativní změnu v jeho 
tanečním projevu. V současné době je scho-
pen nápadně hlubokého vnitřního ztotožnění 
s obsahem tančeného příběhu. Rozvoj jeho 
tanečního projevu je těsně spjat s jeho proží-
váním. 
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Při porovnáni jeho písemných reflexí v ob-
dobí 1996-2004 je zřetelné, že se rozvinula 
Janova schopnost introspekce i aktivního vy-
jádřeni vlastních pocitů. V současné dobč je 
schopen přesněji vyjádřit své pocity a výstiž-
něji pojmenovat jejich zabarvení. 

V průběhu šesti let vyzrál v člověka, u kte-
rého v současné době zřetelněji vystupují do 
popředí jeho názory a životní cíle. Zároveň 
u něj pozoruji aktivnější postoj při jejich pro-
sazováni. 

Podle mého názoru je nyní připraven pro 
samostatnější život. Pokud bude mít dostateč-
nou motivaci a bude mu poskytnuta přiměře-
ná podpora, mohl by pracovat a žít v běžném 
prostředí. 

U Jana i dalších účastníků TP pozoruji, že 
se zvyšuje jejich mentální zralost. Postupně 
mohu volit stále „dospělejší" témata. Tento fakt 
svědčí o tom, že také osoba s MP se může roz-
víjet i v dospělém věku. 

4.2 Mapováni klientova 
přirozeného světa 
V lednu roku 2004 jsem uvažovala 

o doplnění sledování osobního vývoje 
klientů v rámci TP pozorováním jejich 
chování v přirozeném prostředí. Jana jsem 
s nápadem seznámila a on projevil přání 
experimentu se zúčastnit. 

Pro mapování přirozeného světa jsem 
se po domluvě s klientem rozhodla pou-
žít následující postupy: 
• pozorováni a rozhovor v přirozeném 

prostředí klienta; 
• analýzu fotografií pořízených klientem 

v jeho přirozeném prostředí; 
• analýzu klientových písemných doku-

mentů deníkového charakteru, vztahu-

jících se k jeho aktuálním prožitkům 
v průběhu procesu mapování přirozené-
ho světa; 

• analýzu klientových kreseb, vztahují-
cích se tématu mapování jeho přiroze-
ného světa. 
V lednu roku 2004 jsem klienty v rámci 

TP požádala, aby si představili prostředí, 
ve kterém se cítí bezpečně, a zamysleli se 
nad momenty, které pro ně hrají tak důle-
žitou roli, že by si je chtěli navždy ucho-
vat v paměti. S Janem jsme se pokusili pro 
něj důležité okamžiky zachytit prostřed-
nictvím fotografií. 

První společnou procházku jsme podnikli 
v okolí Janova bydliště - Modřanském sídliš-
ti. Janovými objekty zájmu byly především 
školy a školky, které v dětství navštěvoval. 
Bylo zřetelné, že svou pravidelnou nedělní 
procházku si plánuje právě kolem těchto ob-
jektů a o fotografování přírody nejevil vůbec 
zájem. Při procházce se vyjadřoval o své mi-
nulosti pozitivně, ani slovem nenaznačil ne-
gativní vzpomínku. K místům, která jsme spo-
lečně navštívili, se vztahuji i jeho písemné 
výpovědi. 
V dubnu roku 2004 Jan napsal následující 
úvahu: 

„ Byl jsem rád, že jsem si mohl při procház-
ce oživit svou minulost. Jsem rád, že jsi se 
mnou fotila Delvitu, kam jsem dříve chodil na-
kupovat jidlo, a potom že jsme fotili základní 
školu, kterou jsem navštěvoval. Tam se mi dřív 
moc nevedlo, ale na procházce jsem na ty špat-
ný myšlenky zapomněl. Potom jsme šli do lesa, 
tam jsem dříve zažíval různá dobrodružství se 
školou... Pamatuji si tu lávku a přes ty scho-
dy jsem chodíval do kina nebo k zubaři... Bylo 
to oživení těch starších vzpomínek. Pak jsme 
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fotili mou školu, kam jsem chodil od třeti do 
čtvrté třidy. A vzpomněl jsem si, jak jsem se 
zde dřiv učil matematiku, češtinu, jak jsem tam 
měl kamarády a kamarádky. Také se pamatuji 
na pani učitelku... a potom, jakjsme šli do naši 
ulice. Tam jsem si vzpomněl na cestu do školy 
a ze školy... také jak jsem bruslil na ledě 
atd...." 
Příští týden Jan ve své úvaze pokračoval: 

„ Ta procházka se mi líbila. Citil jsem zase 
tu starou dobu, jak jsem chodil do školy. Byla 
tam radost i smutek, oživil jsem si vzpomínky 
na děti. které na mě byly příjemný i na ty, kte-
ré byly i nepříjemný. A také jsem si připomněl 
ty doby, kdy jsem chodil do toho obchodu za 
školou. Byl to zvláštni a zajímavý výlet." 
O týden později Jan napsal: 

„Měl jsem smíšené pocity ze školy. Někdy 
jsem byl i psychicky smutný, ale když jsem vi-
děl, že se mi děti snaží pomáhat, tak jsem se 
citil dobře. Pamatuji se i například, jak jsme 
chodili se školou k zubaři nebo do kina. 
Vprvni základní škole, kterou jsem navštěvo-
val, to bylo spiše smutné, ale v té druhé škole 
to bylo dobré." 

Další série fotografií vznikla v souladu 
s Janovým přáním v zařízení Modrý klíč 
v Praze. V tomto prostředí se choval mnohem 
jistěji než při nedělní procházce, vícekrát zde 
projevoval zájem fotografovat živé objekty (pra-
covníky Modrého klíče, nikoliv však ostatní 
klienty). Tehdy vznikl mnohem větší počet fo-
tografií než při první procházce. 

V únoru roku 2004 jsme pořídili s Janem 
další fotografie z okolí zařízení Modrý klíč -
lesoparku na Lhotce. Přestože jsme prošli po-
měrně dlouhý úsek (procházka trvala přibliž-
ně jednu hodinu) Jan o fotografování nejevil 
příliš zájem. 

V souladu s Janovým přáním j s m e se 
v březnu roku 2004 vydali fotografovat histo-

rické centrum Prahy. Použili j sme digitální 
fotoaparát. Pro Jana byla obsluha tohoto pří-
stroje výrazně snažší v porovnání s běžným 
fotoaparátem. 

Na otázku, jaká místa by chtěl navštívit, mi 
odpověděl: „Staroměstské náměstí, Václavské 
náměstí.. ." Naši procházku jsme proto zahá-
jili na Václavském náměstí u Národního mu-
zea. Pokračovali jsme směrem ke Staroměst-
skému náměst í , přešli j s m e Karlův most 
a vycházku jsme zakončili na Malostranském 
náměstí. 

Jan si samostatně vybíral momenty, které si 
přál fotografovat. Dále jsem jej upozornila, že 
fotografie, se kterými nebude spokojen, mů-
žeme ihned smazat. Věděl tedy, že materiál 
nemusíme šetřit. Přesto však v průběhu něko-
likahodinové procházky vyfotografoval pou-
ze šest snímků. Místa, která fotografoval, pro 
něj pravděpodobně představují centrální body 
jeho mentální mapy. 

Teorie mentální mapy je popsána 
v rámci „Psychologie životního prostředí" 
(viz Černoušek 1992). Člověk se ve zná-
mém prostředí podle Černouška orientuje 
prostřednictvím symbolické tzv. „mentál-
ní mapy". V případě města se jedná o ob-
raz, který nosíme v mysli. Tento obraz 
obsahuje pro naši osobu důležité ulice, 
náměstí, významné dopravní uzly, pomní-
ky, dominantní budovy, parky, muzea, di-
vadla atd. Tyto stavby pro nás mají vý-
znam základních orientačních souřadnic. 
Mentální mapu si tvoříme i v přírodě. Jed-
ná se o přirozené orientační body a důle-
žitá místa, která mohou nabývat indivi-
duálního významu. Bylo zjištěno, že člo-
věk se často nerozhoduje pouze podle reál-
ných okolností, ale i v souladu se svými 
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predstavami, vnitřními obrazy a mentálními 
mapami. Mentálni mapa je vždy indivi-
duálně odlišná a nikdy se přesně nekryje 
s realitou. 

Jan během procházky v centru Prahy vyfo-
tografoval Národní muzeum, Staroměstský 
orloj a Karlův most. 

Měla jsem pocit, že si málo všímá dění ko-
lem sebe. V malé míře se také koncentroval 
na detaily prostředí. Ani jednou mě neupozor-
nil na zajímavý prvek v okolí. Bylo patrné, že 
v centru města se běžně nepohybuje. Svěřil se 
mi, že ani jednou ve svém životě nebyl na vý-
stavě uměni. 

Při pohledu na panorama Pražského hradu 
bylo patrné, že stavba je Janovi povědomá, ale 
nebyl schopný si vzpomenout na její název. 
Pohyboval se poměrně rychlým tempem, po-
dobně jako při naší první procházce v místě jeho 
bydliště. . . Připadalo mi, že jeho orientace 
v pražských ulicích je nízká a že se soustředí 
především na vlastní osobu podobně jako 
v tělocvičně při tanci. Jednalo se však o můj 
omyl , Janova písemná výpověď vypovídá 
0 tom, že přestože působil při procházce neteč-
ným, až lhostejným dojmem, přece jen vnímal 
prostředí, kterým jsme procházeli. Bezprostřed-
ně po vycházce Jan napsal tuto úvahu: 

„ Když jsme choddi po Praze, díval jsem se 
na ty krásný památky, které pamatuji tajem-
ství dávných dob. Památky pamatuji radost 
1 smutek - třeba ten anděl, který přináší ra-
dost, nebo ta smrtka na orloji, která přináší 
smutek a špatnou náladu - i ve mně je špatná 
i dobrá nálada... A Karlův most je překrásný, 
pamatuji si ty báje o Hastrmanovi a také je 
v učebnicích dějepisu psáno o Karlovi IV. ... 
A ta voda, jak se třpytila díky slunci... A ta 
pekárna, kde pracují ti poctiví lidé... " 

V květnu roku 2004 Jan projevil přání foto-
grafovat Speciální zahradnické učiliště, které 

před několika lety úspěšně absolvoval. Své 
přání formuloval v této písemné úvaze: 

„Zde jsem poznal dobré prostředí s lidmi, 
kteří byli postižení jako já. Vzájemně jsme si 
pomáhali. Holky i kluci na sebe byli přátelští 
i učitelé byli na nás hodní. Kdybys chtěla jet 
se mnou, tak bych ti ukázal nejprve zahradu, 
kde jsem dřiv dělal, tam to bylo prima pro-
středí, potom je krásná nebo bývala krásná 
naše škola, a i ten les... Bylo to zkrátka dob-
rý, ale na poště se mi nelíbilo, víš, ten začátek 
vypadal jako perfektní i maminka z toho měla 
radost, ale ubyl měsíc a už někteří lidé a děti 
poznali, že jsem slaboch. Nalepili mi na tašku 
poštovní samolepky, posmívali se mi, že pro 
mě chodi maminka. Učitelka mi dávala špat-
ný známky, aby mě vyšívala z pošty, poslala 
mě k psycholožce. Potom kvůli tomu přišla ma-
minka na schůzi a plakala kvůli tomu, ale po-
tom to odeznělo diky příběhu v zahradnickém 
učilišti." 

Začátkem června 2004jsme se s Janem roz-
jeli do zmíněného odborného učiliště. Cestu 
si pamatoval výborně, měl zájem fotografovat 
p ř e d e v š í m budovu š k o l y a jej í zahradu 
z různých stran, ale méně projevoval zájem 
o okolí. Bylo zřetelné, že v budově školy a při-
lehlé zahradě se cítil bezpečně. 

Když jsme se vraceli do zařízení Modrý 
klíč, Jan s chutí vyfotografoval několik svých 
kolegů z chráněných dílen, které j sme potká-
vali. 

4.2.1 Závěr z mapováni klientova 
přirozeného světa 
Před každou vycházkou mi vždy Jan sdělil 

své přání, v jakém prostředí si přeje fotogra-
fovat. Většinou se jednalo o oblasti v Praze, 
v nichž zažil určité klíčové momenty svého 
života v pozitivním i negativním slova smys-
lu. V průběhu procházek se zdálo, že se mini-
málně soustředí na okolí, kterým jsme prochá-
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zeli. Jako by vnimal pouze klíčová místa vy-
cházky (školy, pracoviště a další pro něj vý-
znamná místa), u kterých se zastavil a měl zá-
jem je fotografovat. Na zakladě této zkušenosti 
si tedy můžeme představit, že Janův přirozený 
svět v přeneseném slova smyslu představuje 
„oceán" (symbolizující oblasti, o které Jan 
zdánlivě neprojevuje zájem) s několika různě 
rozlehlými „ostrovy" (symbolizující oblasti, 
které pro něj maji velký význam). 

Zdá se však, že oblasti („prázdná místa 
v Janově přirozeném světě" - „oceán"), Jan 
pravděpodobně do jisté míry vnímá, avšak 
výrazně kvalitativně pozměněným způsobem. 
S velkou pravděpodobností například přijímal 
podněty v průběhu naší procházky lesem smě-
řující ke škole, kterou si přál fotografovat. Snad 
vnímal prostředí odlišným způsobem od člo-
věka bez mentálního postižení. 

Vágnerová (2000) uvádí, že poznávací 
procesy se u postižených lidí budují na 
základě náhradních zdrojů smyslového 
vnímání. Zvláště smyslově postižení lidé 
si tvoří prostřednictvím specificky pozmě-
něných poznávacích procesů svůj vlastní 
obraz světa, ve kterém jsou omezeny nebo 
úplně chybí určité jevy (viz Janovy „ost-
rovy v oceánu"), jiné naopak v tomto svě-
tě nabývají větší význam. Proto může do-
jít k nedorozuměním (například k mylné 
interpretaci chování druhých lidí) při ko-
munikaci postiženého člověka s okolním 

světem. Představa světa totiž významně 
ovlivňuje způsob lidského chování. 

Janovy fotografie doplněné kresbami a pí-
semnými výpověďmi napovídají, že cítí jisto-
tu v dobře známém prostředí denního stacio-
náře, do kterého každý den dochází. Toto pro-
středí pro něj představuje bezpečnou přítom-
nost. 

Zdá se, že naproti tomu v centru Prahy se 
cítí téměř jako sváteční turista v neznámém 
městě. Nejeví však zájem zdokonalovat si 
orientaci v novém prostředí. 

Okolí jeho bydliště pro něj představuje pře-
devším vzpomínky na dětství. Jeho písemná 
výpověď naznačuje, že se jedná o pozitivní 
i negativní zážitky. Téměř vůbec však v ní ne-
vztahoval pozornost k jevům, které souvisejí 
s přítomností. Bezpečnou přítomnost pro něj 
pravděpodobně představuje především chrá-
něné prostředí denního stacionáře. 

5 Využití poznatků z mapování 
klientova přirozeného světa 
v tanečním programu 
V rámci TP je možné nenásilným způ-

sobem Janovi pomoci rozvíjet schopnost 
vnímat jiné tanečníky, spontánně zrcadlit3 

jejich pohyb a případně postupně budo-
vat neverbální pohybový dialog. Zmíně-
né dovednosti je možné rozvíjet například 
prostřednictvím techniky tzv. kontaktní 
improvizace, je j ímž cílem je zvýšení 

5 Pohybové zrcadlení patří mezi vrozené lidské instinkty. Odehrává se především na nevědo-
mé úrovni a jeho hlavním účelem je navázání vztahu. Představuje zárodek pro složitější 
interaktivní formy komunikace, které doprovázejí mezilidský vztah a probíhají na vědo-
mější úrovni. 
Zrcadlení při tanci není kopírováním vnějšího pohybu protějšku. V našem pojetí člověk zrca-
dli, pokud procítí kvalitu a obsah gesta svého protějšku, a neverbálně mu odpoví. Synchron-
ní pohybové zrcadleni ujišťuje klienta o empatii protějšku. 



citlivosti člověka k improvizovanému po-
hybu jiného tanečníka. 

Po vstupu do Janova přirozeného prostredí 
jsem si mnohem intenzivněji uvědomila stu-
peň jeho izolace od běžného života. Přestože 
v úplné izolaci nežije, v jeho tanečním proje-
vu jsou stále přítomny mímé náznaky hospi-
talismu (tj. sklon ke stereotypnímu chováni, 
který je způsoben nedostatečným množstvím 
podnětů). Úplné vyřešení tohoto problému 
není v mých silách a kompetencích. Je však 
možné hledat prostředky v rámci TP, které by 
projevy jeho životní izolace mírnily. 

Částečné řešení tohoto problému spo-
čívá například v dlouhodobém dodávání 
podnětů klientům v rámci TP, což se děje 
již od roku 1996, kdy program začal. 

Dalším krokem bojujícím proti životní 
izolaci lidí s MP by mohla být alespoň ob-
časná změna prostředí, ve kterém se TP 
koná. Mohlo by se jednat o místo, které 
by poskytovalo soukromí, ale nebylo by 
od běžného života izolováno. 

Jan mi dovolil vstoupit nejen do svého 
přirozeného prostředí, ale nechal mě na-
hlédnout i do svého přirozeného světa. 
Cením si především autenticity tohoto zá-
žitku, tj. skutečnosti, že formuloval své 
zážitky a pocity spontánně a informace 
jsem se dozvídala pozvolna a postupně. 
Získané poznatky mně pomohly ujasnit 
si obsah i rozsah jeho motivací a potřeb. 

Navíc se patrně jednalo o přirozenější 
interakci než při běžné komunikaci, probí-

hající mezi klientem a vykonavatelem po-
máhající profese v chráněném prostředí. 
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