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Through our bodies, we are wild...Energy wells up in us like perennial spring, urging us to 

ramble and play, to poke about and learn, to seek a mate, join body to body and carry on with 

the story. 

 

(Michael A. Jawer 2009: Preface) 
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Abstrakt  

Navzdory rastúcemu korpusu odbornej literatúry pojednávajúcej o poruche autistického spektra 

z multidisciplinárnych hľadísk zostáva stretnutie s realitou na spektre nedostatočne 

prebádaným územím. Bytie na spektre sa počas môjho dva roky trvajúceho etnografovania 

ukazovalo ako sporná situácia, podobná i odlišná od tej, v ktorej sú zauzlené ostatné ľudské 

bytosti. Predložená diplomová práca skúma ustanovovanie bytia na spektre v špecifickom 

hernom kontexte, všíma si rôznorodé zmesi interakcií medzi ľudskými a neľudskými agentmi, 

a zároveň sleduje mnohonásobné (a)symetrie, ktoré sa v priebehu tohto procesu vynárajú, 

s cieľom priblížiť realitu na spektre nesamozrejmým, procesuálne situovaným spôsobom 

a súčasne ňou spytovať povahu sociálna. Výskum sa odohrával v štyroch "herniach" a mapoval 

materiálne praktiky alternatívnej terapie Son-Rise. Prostredníctvom zrkadlenia, hlavnej 

terapeutickej praxi, sa neustále vyjednávajú, ustanovujú a stierajú hranice 

podobností/odlišností, z ktorých vyvstáva druhý ako autistický. Stávanie sa podobným zahrňuje 

radu vecí, okrem iného tiež osvojovanie si druhého (autistickej) citlivosti a uschopňovanie sa 

(tela) podobným spôsobom.. Text práce zachytáva i hybriditu, mnohosť a rozporuplnosť mojej 

výskumnej pozície, ktorá zásadne ovplyvnila uvažovanie o realite na spektre a viedla ku 

kultivácia a privteľovaniu novonabudnutej etickej citlivosti a reflexivite. 

 

Kľúčové slová  

autistické spektrum, Son-Rise program, herňa, realita na spektre, (a)symetria, zrkadlo, 

autenticita, joining 

 

Abstract 

Despite of the growing body of multidisciplinary literature dealing with autism, encounters with 

a reality on the spectrum remains an under researched area. During my two years long fieldwork 

I discovered the controversial nature of being on the spectrum. To be on the spectrum is at the 

same time similar and different from the kind of situations in which any human being is 

entangled. This diploma thesis follows the process of formation of being on the spectrum 

situated in specific “playful” environment. It focuses on heterogeneous interactions among 

human and nonhuman agents. It follows multiple (a)symmetries that emerge in this process. 

The aim of the thesis is to introduce the reality on the spectrum in an innovative and 

processually situated way and making it a leverage of exploring the nature of the social. The 

ethnographic research took place in four “playrooms” and mapped the material practices of the 

alternative therapy Son-Rise. Through mirroring, the main therapeutic practice, bordaries of 
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similarity/otherness where the other is emerging as an autist subject are continuously 

negotiated, generated and blurred. Becoming similar comprises of multiple practices, including 

assuming other (autistic) sensitivity and inventing similar (body) competencies. In addition, the 

diploma thesis discusses the hybridity, multiplicity and inconsistency of the ethnographer’s 

research position, which signifiantly shapes her thinking about the reality on the spectrum and 

which also leads to the cultivation of the newly embodied ethical sensitivity and reflexivity.  

 

Keywords 

autistic spectrum, Son-Rise program, playroom, reality on the spectrum, (a)symmetry, mirror, 

autenticity, joining 
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1. Úvod 
 

Realita na spektre sa mi priplietla do cesty úplne náhodou. A stalo sa to rovnako 

náhodne, ako sa to deje počas „náhodných“ stretnutí, o ktorých vlastne viete, že nie sú vôbec 

dielom náhody. Toľko náhody (slov) pohromade zapácha. Realitou na spektre odkazujem na 

komplexnú, nesamozrejmú a rozporuplnú asembláž podmienok, ktorá je v biomedicínskom 

diskurze klasifikovaná ako porucha autistického spektra. 

Nebudem teda popisovať občasné a „náhodné“ strety a rovno vhupnem do môjho 

prvého mäsitého kontaktu s informátorom na spektre. „Čakala som pred dverami herne, 

prestupovala z nohy na nohu a bola nervózna. Nevedela som, či mu budem sympatická. Bála 

som sa, že mi nedá priestor ho spoznávať, vypovedať o strastiach i slastiach, ktoré život na 

spektre zahŕňa. V momente, keď sa otvorili dvere a z herne vyšla dobrovoľníčka, nesmelo som 

vstúpila do miestnosti. Adam mi vzápätí chytil tvár do dlaní a obtrel sa svojim nosom o ten 

môj“ (Terénny denník, 27. 4. 2016).  

Od tejto eskimáckej pusy sa toho za dva roky môjho pobytu v teréne stalo toľko, že by 

sme to mohli pokojne nazvať pikantnou aférou. Tiež je táto situácia ilustratívna a signifikantná 

v mnohých ohľadoch. Dnes rovnako ako vtedy mi robí ťažkosti „neprepadnúť“ eskimáckej 

puse. Moja narastajúca citová angažovanosť i odkrývaná zraniteľnosť slúžila nielen ako (v 

istom ohľade) „lacný“ prejav humánnosti a citlivosti, ktorá je na mieste, ale zas taká užitočná 

nie je, ale ukazovali sa počas etnografovania ako efektívne výskumné nástroje, ktoré mi 

dovoľovali nakukovať pod pokrievku „stávania sa“ autistom.  

Naše turbulentné aféry (nielen s Adamom) boli plné odlúčení a návratov, 

neporozumenia a momentov vzájomného súladu, konfliktov a zmierovaní, trápení a radostí, 

odstupovaní a približovaní. Strety s realitou na spektre vo mne prebúdzali mnoho otázok, 

obracali zažité predstavy na hlavu a nástojčivo sa dovolávali prekopávania môjho uvažovania 

o hraniciach človeka. Simultánne s fascináciou vyvierajúcou zo stretu s radikálne iným 

ľudským súcnom som začala nachádzať nudu a stereotyp taký bežný pre ľudské prežívanie. 

Môj druhý sa stával nielen odlišným, ale tiež podobným. Podobne krehkým, náladovým, 

svojským indivíduom priečiacim sa z rozmaru i zo serióznych príčin, nástojčivo sa 

dovolávajúcim vypočutia. Možno niekoho prekvapí výraz rozmar v kontexte reality na spektre. 

Ich život je zväčša vykreslený v termínoch pnutia, obsesie, fundamentálnej neslobody alebo 

naopak, krajne individualistickej slobody hraničiacej s egocentrizmom. V teréne som sa často 

stretávala s predstavou, že bytosti na spektre sú zväčša také zviazané urputnosťami a svojou 

neľahkou situáciou, že na žiadne pochabosti a huncútstva nie je priestor. Oni si však „to“ miesto 
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vytvoria, aj keď máme voči tomu výhrady. Oči nemajú, rovnako ako my, len na plač, ale tiež 

na šibalské iskrenie a zúrivé hromobitie. 

(Vy)počúvanie nepozostávalo z naslúchania slovám, ale skôr z naslúchania 

materialitám, ktoré sa nám (a my im) vplietali do cesty. Naslúchali sme a simultánne sa učili 

nechávať prehovárať matérie najrôznejšej povahy. Tiež sme zistili, že jedno s druhým bytostne 

súvisí. Bez bytia „samým uchom“ nepovstanú najrozličnejšie zvukomaľby, vravy a šepoty. 

Všelikto a všeličo mohlo byť prostredníkom spoluvytvárajúcim príbeh. Príbeh o krvopotnom 

naplňovaní (a)symetrie, o obrazoch v zrkadle, o primeranosti a neprimeranosti, o rozdieloch 

a podobnostiach, o druhých a o nás. Tiež o spornosti a spurnosti, ktorá sa prejavuje v každom 

zmienenom škriepku príbehu.  
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1.1. Metodológia  

 

Môj etnografický výskum mal podobu zúčastneného pozorovania, ktoré bolo špecifické 

mojou hybridnou pozíciou etnografky-terapeutky-citovo angažovanej bytosti. Z môjho 

rozporuplného statusu plynulo počas celého etnografovania množstvo otázok, etických dilem 

a nezrovnalostí, o ktorých najlepšie vypovedá empíria spracovaná v praktickej časti. Väčšina 

dát prezentovaná v diplomovej práci vychádza z mojich terénnych zápiskov, ktoré vznikali od 

apríla 2016 do mája 2018. Úryvky z terénneho zápisníka majú rôznorodú povahu – časť z nich 

bola skonštruovaná ex post (po vykročení z herne) a vracajú sa k času strávenému v herni, 

druhá kopa obsahuje pasáže, ktoré zachytávajú názory, skúsenosti a prax rodičov, asistentov 

zhotovené počas rozhovorov.  

Celý text sprevádzajú fotografie zhotovené na mojom mobilnom telefóne vo väčšine 

prípadov počas trvania terapie v herni a proces ich vyhotovovania predstavoval moju prvú 

opakovanú „intervenčnú neveru“ napáchanú voči Son-Rise zásadám. Cyklus fotiek som 

nazvala Z cyklu materiality, praktikality a korporality a zachytávajú „prehovárajúce matérie“ 

a ich zapletenie do ľudských kolektívov, takých dôležitých pre to, čo robí ľudí ľuďmi (Latour 

2002: ods. 29), a spektrum spektrom. Nedokonalosť prevedenia a samotná povaha fotografie 

(skonštruovaný výsek reality) sa stala nástrojom uchopovania reality rovnako 

ako spôsobom problematizovania konceptu autenticity. Fotky totiž môžu, čím sú 

nedokonalejšie (vo vzťahu k vlastnej  „dokonalej povahe“ oproti maľbe), rozmazanejšie, 

zrnitejšie a roztrasenejšie pôsobiť autentickejšie. Spôsob, akým som fotky zachytávala, bol tiež 

autorskou intenciou, stratégiou ako ukázať, že konštruovanosť a autenticita sú efektmi procesov 

stávania sa, a teda jedno neuberá druhému, ba môže tomu byť naopak. Druhou funkciou ich 

začlenenia v texte je rozprávanie. Fotky kontúrujú i spoluvytvárajú moje uvažovanie (i písanie) 

a ich umiestnenie na konkrétnom mieste v texte nie je náhodné. Nemusia explicitne zachytávať 

analyzovanú situáciu, ale nejakým, mnohokrát intuitívnym (v zmysle nadobúdajúcej 

schopnosti) a subtílnym spôsobom tam „patria“. Fotografie dopĺňajú text, ale tiež sú voči nemu 

autonómne a rozprávajú vlastný príbeh. Prehovárajú spolu s mojím potácaním sa, 

napredovaním a cúvaním v texte.  

Moji informátori sa nachádzali na spektre. Bytie na spektre, tak ako som ho spoznávala, 

znamenalo byť zauzleným v rade špecifických situácií, podmienok, spletitostí, (ne)-súrodostí, 

byť účinkom týchto heterogénnych pletencov i procesom splietania. Byť na spektre tiež 

znamenalo, že niektoré prechody sú pre vás plynulé, iné náročnejšie a niektoré so sebou nesú 

ohromné ťažkosti. Bytie na spektre sa ustanovuje v praktikách a je situované v kolektíve 
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heterogénnych súcien. Redukcia na sociálny rozmer, alebo hluché zaostrenie len na biologické 

záležitosti, by nás odviedlo ďaleko od skutočnosti. Ďalším nebezpečenstvom je vysvetľovať 

všetko spektrom. To by sme skutočnosť skôr obchádzali, ako ju spoznávali. Najlepšie to 

ilustruje jedna situácia, ktorú v krátkosti predostriem. Bol 10. júl minulého roku a sedela som 

v električke, do ktorej nastúpil jeden chlapec na spektre, ktorého zhodou náhod poznám. Bol 

tam so svojou asistentkou a keď ma uvidel, začal sa hlučne tešiť a štekliť sa za ušami. Bol to 

náš osobný pozdrav. Jeho asistentka sa hneď začala ospravedlňovať slovami: „Omlouvám se, 

Honza je autista (...) Někdy prostě dělá divné věci.“ To, čo ona identifikovala ako symptóm 

spektra, bol predsa náš osobný pozdrav, ktorý vznikol v istom kontexte, v ktorom to všetko 

dávalo zmysel.  

 

Samo sa ponúka a je prirodzené uvažovať o konaní subjektov na spektre tak, ako by 

umiestnenie na spektre vysvetľovalo všetko. Hýbe sa, hodiny skáče a divne hovorí, pretože 

je autista. To dá rozum. Je pravda, že to s tým súvisí a nie málo, ale to je všetko? Je poctivé  

učiniť z autizmu všetko vysvetľujúci princíp? (Terénny denník, 10. 7. 2017).  

 

Až na jeden prípad čiastočného užívania verbálneho prejavu sme komunikovali spolu 

inak než verbálne. Materiality, korporality a praktikality tvorili dužinu našich interakcií. Adam, 

Jeremiáš, Roman a Maruška mali podľa diagnostických kritérií strednú až silnú formu autizmu 

a všetci mali odlišný intelektuálny vývoj. Ich fyziologický vek sa v tom čase pohyboval medzi 

7 až 15 rokom. Maruška bola najmladšia, zatiaľ čo Jeremiáš vstupoval do puberty a „odstával 

sa“ dieťaťom. Každý z nich, ako to u reality na spektre i mimo spektra býva, mal rád iné veci 

a rozličné situácie im spôsobovali ťažkosti. S každým z nich sme sa spolu(s)poznávali nielen 

v „pokojíčku“, ale aj mimo neho. Ich existencia bola zapletená z hľadiska biomedicínskeho 

diskurzu v rade ďalších diagnóz –  hyperaktivita, detská obrna, obsedantno-kompulzívna 

porucha, epilepsia, intolerancia na lepok a kazeín. Vzhľadom k tomu, že sa stretávam s mojimi 

informátormi i mimo herného režimu, na pôde neziskových a občianskych združení, s ktorými 

udržiavame tajomstvá a neprepájame mená a diagnózy, rozhodla som sa nepoužívať skutočné 

mená, ani ich spájať s menami diagnóz. 

V dôsledku rôznorodosti a rozptýlenosti nazberaných dát v kombinácii s vlastnou 

neschopnosťou s nimi analyticky pracovať, som sa rozhodla zamerať len na pobyt v jednom 

konkrétnom teréne (herni). Uvedomujem si, že zúženie mojej etnografickej pozornosti na 

priestory herne, v istom zmysle limituje výpovedný potenciál, avšak v inom, z praktického 

hľadiska rozhodujúcom, mi vôbec umožňuje hovoriť. Taktiež je nutné dodať, že sedimenty 
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zážitkov zo stretávania s realitou na spektre mimo herného priestoru sa síce explicitne v texte 

nevyskytujú, ale významne sa podieľali na mojom uvažovaní o spektre autistických 

podmienok.  

Môj prvotne zamýšľaný dizajn výskumu bol navrhnutý ako multi-sited etnografia, 

pohybujúca medzi rôznymi inštitucionalizovanými terénmi, s množstvom rôznorodých 

aktérov, rozmanitosťou situácií, odbornou verejnosťou a laickou expertízou. Takto nastavený 

výskum mi zalepil ústa a nedovolil pohnúť sa z miesta. Realita na spektre sa mi zdala taká 

mnohoznačná, rozporuplná a neuchopiteľná, že som ju potrebovala „usadiť“ do terénu, 

v ktorom nevystupuje toľko premenných. Až zavretá medzi štyrmi stenami, na pár metroch 

štvorcových, som prestala byť odvarená z otáznikov, ktoré ma uväzňovali vo vlastnej hlave, 

a začala sa stretávať s mojim bádateľským zámerom. Vlastne som v istom ohľade napodobnila 

laboratórne podmienky prírodných vedcov, aby som mohla zachytiť spurnú povahu, skrz ktorú 

sa ustanovovala existencia mojich informátorov. Na moje prekvapenie sa síce súcna v herni tiež 

ustavične premieňali, ale boli zároveň i sledovateľné. „Práve tam [v laboratóriu i v herni – LP], 

vďaka umelej lokálnej povahe toho miesta (teda vôbec nie tejto povahe navzdory), je možné 

dosiahnuť najvyšší stupeň dôverného spojenia medzi slovami a vecami“ (Latour 2002 odst. 24).  

V herni sa to v mnohom podobalo situácii, o ktorej píšu Mann, Mol, Satalkar, Savirani, 

Selim, Sur, Yates-Doerr v ich článku Mixing methods, tasting fingers Notes on an ethnographic 

experiment (2011). Ich metódou je miešanie (zmes) – „kompozícia rozdielnych, prekážajúcich 

si spôsobov práce, neodvratne zmenených v procese ich miešania“ (Mann et al. 2011: 224). Raz 

boli výskumnými subjektmi, inokedy sa stávali predmetom výskumu, v rôznej miere sa aktívne 

podieľali na skúmaní, konzumovali jedlo rôznymi spôsobmi a uvažovali o dianí odlišne (ibid.). 

Môj čas strávený v herni bol taktiež zmesou. Raz som bola výskumníčkou, inokedy sa moje 

etnografické „self“ stalo predmetom výskumu. Raz som učila, inokedy sa nechávala učiť. 

Spoznávanie, ktoré sa vždy uskutočňovalo oboma smermi (seba i druhého), bolo skôr procesom 

„stávania sa“ (seba)tvorbou než pasívnym získavaním informácií. 

Môj prvý vstup to terénu sa uskutočnil 27. apríla 2016 a bol v mnohých ohľadoch 

zásadný pre smerovanie mojej diplomovej práce. V ten deň som sa totiž prvýkrát stretla nielen 

s Adamom a s  jeho rodičmi, ale tiež s herňou a Son-Rise programom. Išlo o  mladú rodinu, 

ktorá pristupovala k realite na spektre radikálne odlišne od iných rodín, s ktorými som sa 

dovtedy mala možnosť stretnúť. Son-Rise program vtelený do každodennej praxe im poskytuje 

rámec, v ktorom sa uskutočňuje ich vzťah k vlastnému synovi a jeho autistickej subjektivite. 

Spomenutá rodina okolo seba vytvára funkčnú a živú sieť dobrovoľníkov, ktorá je systematicky 

vedená podľa zásad Son-Rise programu a v špecializovanom prostredí, tzv. herniach, zažívajú 
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dvojhodinové seansy, počas ktorých dochádza k stretu, mieseniu a premene všetkých 

zúčastnených. Raz som sa jednej kamarátke snažila vysvetliť, o čo ide, a použila som metaforu 

vriaceho kotla, v ktorom sa miesia najrozmanitejšie matérie. Počnúc telesnými tekutinami cez 

emócie, nálady, presvedčenia, spomienky až po farbičky a všetko sa deje v zintenzívnenom 

móde (varnom režime), ktorý je spôsobený uzavretosťou a intimitou priestoru. 

S touto rodinou som strávila dva mesiace a aj napriek tomu, že som nakoniec sama 

prerušila dobrovoľníctvo, Adam a jeho rodina sa stali v mojom hlbokom záujme 

o neuroatypické subjektivity, rovnako ako v mojom terénnom výskume, bohatým úložiskom 

terénnych dát, no tiež osím hniezdom otázok a pochybností. Adam bol pre mňa od úplného 

začiatku (eskimáckej pusy) jeden z tých žiarivých prípadov, keď sa veci, ľudia, prostredie, 

významy a emócie k sebe vzťahujú jedinečným a pozitívne transformatívnym spôsobom. Našla 

som strateného „Mauglího“, ktorý mi maľoval červené kruhy na líca a personifikoval svet. Čím 

viac som mu „prepadávala“, tým sa mi moje etnografické ambície zdali vzdialenejšie. Rola 

terapeutky-výskumníčky-citovo zaangažovanej osoby bola pre mňa priveľkým sústom. Mala 

som pocit, že pokiaľ by bol tento môj zážitok s realitou na spektre jediný, bol by síce 

namaľovaný v pastelových farbách, ale pre bádateľské účely nedostačujúci.  

O pár mesiacov neskôr som začala navštevovať pavilón Bohnickej psychiatrickej 

liečebne, kde má svoje odľahčujúce (respitné) centrum NAUTIS. Realita sa mi obrátila na ruby. 

Popruhy na viazanie, špeciálne uspôsobené kreslá s bezpečnostnými pásmi, predĺžené rukávy 

vrškov a podomácky upravená cyklistická prilba, to všetko situované v starej budovy 

psychiatrickej liečebne zasadenej do príjemného prostredia plného zelene a neopakovateľne 

ťaživej atmosféry. Väčšina bytostí na spektre, ktoré som tam mala možnosť stretnúť, bolo 

v spektre podmienok zauzlených skrz naskrz a navyše deštruktívnym spôsobom. Usilovanie 

o integritu a aspoň čiastočnú samostatnosť a autonómiu, bolo komplikovaným procesom 

z hľadiska všetkých možných výdajov. Ich schopnosť fungovania vo svete je minimálna, 

terapie sú mnohokrát nerealizovateľné a plytvaním energie špecializovaného personálu 

s minimálnym potenciálom úspechu. Samotné prežívanie a „dávanie pozor“ je psychicky 

a fyzicky náročné. Progres sa nemapuje, pretože nijaký progres nenastáva. Pracuje sa tak 

nanajvýš s medikalizáciou, niekedy sadne lepšie a inokedy horšie. Trochu silná káva.  

 

Neviem ako tieto obrazy vstrebem. Vidím Adélku s líčkami plnými modrín, ktoré si sama 

urobila zaťatými päsťami. Následne to robí zasa. Stačí sekunda nepozornosti. A ruka jej 

vystrelí k mojim vlasom. Ach, vlasy, tie ťahá vždy, keď sa jej naskytne možnosť. To som 

stihla vypozorovať za tých pár hodín, čo som strávila v jej spoločnosti. Snažím sa jej ruky 
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uvoľniť, schovávam jej dlane do predlženého rukávu a zväzujem ich dohromady na 

mašličku, nech si nemôže ublížiť. Na malú chvíľu je pokoj (Terénny denník, 6.7.2016).  

 

Spomínaný pavilón som navštívila dokopy šesťkrát a hodiny strávené pozorovaním ma 

na istý čas vykoľajili z terénnej praxe. Zažívala som rozporuplnú situáciu. Na jednej strane som 

mala pred očami Adama, ako spolu čupíme pod dáždnikmi na záhrade a nechávame na seba 

striekať hadicu so zámerom imitovať dážď, na druhej strane chlapca v malej izbe v Bohniciach, 

ktorý hodiny trhá toaletný papier a sleduje pri tom obľúbené rozprávky na iPade. Diametrálne 

odlišné podmienky, ktoré v piatom vydaní  Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych 

porúch DSM-V (2013)1 sa nachádzajú na rovnakom mieste v sekcii neurovývinových porúch.  

Od voľby výskumnej témy ubehli skoro tri roky. Počas doby trvania terénneho výskumu 

dochádzalo k neustálym premenám. Variovali nielen miesta, prípady na spektre, situácie, 

herne, inštitucionálne zázemia, ale tiež moje mentálne rozpoloženie. Rovnako tak miera 

odstupu a citovej angažovanosti, výskumné otázky, povaha neistôt a nejasností. Etnografia sa 

podľa Latoura (2008: 6) nerobí v tom zmysle, že je nejaké „etnografické ja“ a situácia, ktorú 

skúmam, ale radšej ide o prípad dostávania (vkladania) sa do kontinuity módu existencie, ktorú 

sa snažím pochopiť. Metóda sa potom mení vždy, keď sa mení spôsob vstupu do „aktuálneho“ 

režimu existencie Každou novou situáciou sa menilo aj moje porozumenie. Autistická 

subjektivita sa zmnohonásobovala, ale tiež vynárala, zviditeľňovala a namietala. Odvtedy sa 

môj etnografický „experiment“ stal ešte čímsi viac. Ako antropologička, rovnako ako ľudská 

bytosť, som nezostala nedotknutá. 

V práci je márne hľadať zásadné pojmy nášho oboru ako je etika či reflexivita (možno 

na pár miestach) napriek tomu, že sú v texte implicitne obsiahnuté až „po uši“. Absencia 

explicitného výrazu definičného prvku etnografie, ako častujú prívlastkom pojem reflexivity 

Stöckelová a Abu Ghosh (2013: 19) je odrazom toho, že etnografická reflexivita pre mňa, 

podobne ako pre vyššie zmienených autorov, viac ako statický rozmer výskumu či nutný atribút 

etnografovania, predstavuje nepretržitý proces. (Ne)-naplnené úsilie, priebežne privteľovanú 

a nikdy nezavŕšenú prax, už-už lapeného a napokon stále unikajúceho pešiaka na horizonte 

bádania. A ak je reč o praxi, tá prehovára mnohokrát najlepšie skrz výskumné situácie, ktoré sa 

v teréne ustanovujú.  

                                                 
1 American Psychiatric Association (2013). "Autism Spectrum Disorder. 299.00 (F84.0)". Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. pp. 50–59. ISBN 978-0-89042-

559-6 

http://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-89042-559-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-89042-559-6
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Druhý kľúčový kameň oboru je výskumná etika, ktorá sa rovnako ako reflexivita 

nenaplní a nezavŕši jedným informovaným súhlasom či zvážením, ale neustále sa vynára zo 

situácií s rôznou mierou pálčivosti v podobe etických dilemat, prevtelená do najrôznejších      

(a)-symetrií. Takto procesuálne a situovane ponímaný etický rozmer etnografie, nie je nikdy 

niečím, čo možno „odfajknúť“ a ďalej sa tým nezaoberať, ale naopak, niečím čo je neustále 

prítomné a nanovo vyvstávajúce v procese „robenia etnografie“ plynúci zo samotnej povahy 

skúmania druhých. Počas terénnej práce som sa ocitla v hybridnej pozícii, kde som bola súčasne 

subjektom výskumu i predmetom (seba)odkrývania, terapeutkou i zraniteľnou pozorovateľkou, 

učiteľkou a žiačkou, a v istom špecifickom zmysle tiež ne-autentickou ľudskou bytosťou. Práve 

etické peripetie určovali vo výraznej miere moju výskumnú trajektóriu a formovali uvažovanie 

o spektre. Najintenzínejšie sa im venujem v poslednej podkapitule Tŕnistá cesta k (a)-symetrii. 

Svätou povinnosťou sociálnych vedcov je podľa etablovaného etického kódexu 

(Americam Anthropological Association [AAA] 1971) pristupovať k skúmaným zodpovedne a 

rešpektovať ich dôstojnosť a súkromie. Jeden zo spôsobov ako sa k informátorom správať 

férovo (symetricky) a zamedziť možnej ujme je koncipovať výskum ako otvorený (Denzin 2003 

in Virtová, Stöckelová, Krásna), čo implikuje plné začlenenie účastníkov výskumu do 

výskumného procesu a rozhodnutí učinených počas jeho trvania. Takto koncipovaný výskum 

by mal vytvoreniť priestor, kde môžu informátory namietať a ohradzovať sa voči spôsobu 

získavania často krát citlivých dát a preneseným záverom (Denzin 2003 in Virtová, 

Stöckelová, Krásna). Autorky článku „On the Track of C/overt Research: Lessons From Taking 

Etnographic Ethics to the Extreme“ (Virtová, Stöckelová, Krásna 2017) na príklade 

aplikovania extrémneho etického prípadu (utajeného výskumu a jeho odhalenia) ukazujú, že to, 

čo si predstavujeme pod pojmom otvorený výskum, sa uskutočňuje ( stáva „otvoreným“) 

až  v samotnom výskumnom procese, prostredníctvom situácií, ktoré „nútia“ výskumníkov 

kultivovať špecifickú etickú citlivosť. Behom toho identifikovali autorky článku tri hlavné 

zdroje neistôt, ktoré sa v mnohom podobajú etickým diskrepanciiam, na ktoré som sama 

narážala v mojom výskume. Ako zapojiť do bádania mojich neverbalizovaných informátorov? 

Kto je vlastne predmetom etiky výskumu? Sú to primárne moji kamaráti na spektre? A čo si 

počať s prípadmi, v ktorých sa naše pozície v terapii i vo výskume často-krát rozmazávajú 

a preklápajú?Ako vytvoriť priestor pre spätnú väzbu zúčastnených? Ako im umožniť namietať? 

Ako sa pýtať, overovať a domáhať sa dialógu bez slov?  

Odpovede na vyššie uvedené otázky sa budem snažiť zodpovedať naprieč textom. Na 

tomto mieste pokladám za dôležité zmieniť ešte dve veci operujúce na poli etiky. Za prvé, to 

čo mi v zásade umožňuje hovoriť a legitimizuje moje popisovanie reality na spektre (zasadenej 
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do špecifických konfigurácií materialít pretkaných terapeutickou praxou), ktoré vždy tiež 

vytvára realitu o ktorej píše, je vrúcny, úprimný a rešpektom nabitý vzťah s mojimi 

informátormi. Citová angažovanosť výskumníka sa v mnohých výskumných situáciách stáva, 

naopak, semeniskom nových etických bolehlavov, avšak v mojom zápasení s pochybnosťami 

narážajúcimi na hranice vzájomného porozumenia a platnosti výpovedí o realite na spektre, 

som nachádzala náše kamarátstvo ako jednu z mála reálnych, pravdivých a a relatívne 

stabilných skutočností, ktorá podopiera a drží pohromade mnou spolu-rozprávaný príbeh. Za 

druhé, ako som už spomínala vyššie, moji kamaráti sú anonymizovaný len do istej miery. 

Vzhľadom k výrazným jednotlivostiam, ktoré vykazuje správanie mojich informátorov, k ich 

nezameniteľným pnutiam, vášňam a darebáctvam, je ich možné v určitom prípade rozpoznať 

a identifikovať. Spolu s rodičmi sme dospeli k záveru, že sa práve tieto jednotlivosti bytostne 

podieľajú na tvorbe ich reality a zameniť ich za čokoľvek iné by znamenalo vysať dužinu 

výpovede.  

Tiež je dôležité spomenúť, že naprieč celou prácou sa úmyselne vyhýbam pojmosloviu, 

ktoré by odkazovalo na deficitný charakter a uprednostňujem výrazy spektrum autistických 

podmienok, na spektre, na autistickom spektre, ale miestami tiež autistický subjekt, a to 

z takpovediac foucaltovského dôvodu – diskurz sa spolupodieľa na tvorbe entít, o ktorých 

pojednáva (Foucault 1980, 1982, 1994). Podľa Rortyho (1996: 42) odmietnutie klasickej 

epistémé (referenčných teórií) a diskurzívny obrat znamená, že slová pre nás nepredstavujú len 

nejaké referenčné mosty k veciam samotným bez ich účasti na existencii, ale skôr predstavujú 

uzly v sieti textov, a tieto uzlosiete zas tvoria praktiky, ktoré systematicky tvoria predmety, o 

ktorých hovoria. Zjednodušene povedané, ak si osvojíme túto epistemologickú perspektívu, 

slová prestanú byť „len slovami“. 

Okrem etického rozmeru, moje rozhodnutie predstavuje tiež zásadný analytický krok. 

Presnejšie ide o naplňovanie symetrií, ktoré sa prelievajú do viacerých rovín. Pristupovať ku 

komplexu autistických podmienok z východiskového bodu poruchy, choroby a neschopnosti 

prináša nebezpečenstvo. Môže sa nám totiž stať, že ešte skôr ako sa začneme so spektrom 

stretávať, máme karty na stole dopredu rozdané (autizmus je tým, čím je –  neurovývinovou 

poruchou). O nesamozrejmosti a nehotovosti duševných chorôb píše Jenda Paleček v článku 

Opakujte po mně: duševní nemoc – říkate to stejně?!!?O překládání duševní nemoci (Paleček 

2004). Podobne ako autor článku dochádzam k tvrdeniu, že „skutočnosť choroby je skôr niečo, 

čo sa deje, než čo proste je“ (Paleček 2004: ods. 5). 

Čo sa týka objemu dát, miesta zberu a ich povahy, drvivá väčšina dát je získaná počas 

zúčastneného pozorovania, napísaná formou terénnych poznámok a obracia sa ex-post alebo 
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bezprostredne na čas strávený v hernom prostredí. Terénne dáta využívané v tejto diplomovej 

práci vznikali zhruba od môjho prvého vstupu do herne (27. 4. 2016) do konca mája 2018. 

V štyroch rôznych herniach (3 sa nachádzali v Prahe alebo v dostupnom okolí, 1 sa nachádzala 

na východnom Slovensku, v Prešove) som strávila dokopy približne 100 hodín. Vzhľadom 

k zhustenosti a intenzite zážitkov, terapia v mojom prípade nikdy nepresiahla 120 minút.  

Okrem času stráveného v herni som navštevovala tiež rodiny informátorov v ich 

domácom prostredí, alebo sa stretávala s informátormi na pôde iných inštitúcií (Ramus2, 

NAUTIS). V jednom prípade som bola pre svojho informátora nielen partnerkou v hre, ale tiež 

asistentkou, čo znamenalo, že sme 1- až 2-krát týždenne spolu trávili časť dňa od príchodu zo 

školy až po podvečerné striedanie s rodičmi alebo blízkymi. Nezanedbateľným zdrojom 

podnetov k premysleniu bola účasť v tábore určenom pre „funkčné“ typy autizmu organizovaná 

brnenskou pobočkou NAUTISu, kde som obecne prijímané postupy a praktiky kombinovala 

s alternatívnym prístupom Son-Rise programu.  

Časť dát som získala tiež z pološtruktúrovaných rozhovorov s rodičmi informátorov (4) 

a ich asistentmi (4). Rozhovory som v dvoch prípadoch nahrávala, v ostatných len zapisovala. 

Mimo ľudských aktérov mi poskytovali bohaté informácie, prevažne o Son-Rise zásadách 

a praxi, neľudské súcna ako sú knihy, ktoré som dostala od rodín informátorov, oficiálne 

webové stránky Son-Rise programu3 plné odkazov na články a edukačné videá natočené počas 

praktikovania Son-Rise programu priamo v hernom priestore, rôzne DVD a ďalšie študijné 

materiály.  

V závere metodologickej časti by som rada zmienila ešte jednu vec. Forma práce vrátane 

štruktúry textu, prázdnych miest medzi kapitolami, použitia konkrétnych slov i absencia istých 

termínov, je tiež súčasťou výpovede, alebo presnejšie jej predĺžením. Prázdne miesta medzi 

podkapitolami v praktickej časti sú autorskou stratégiou, skrz ktorú sa snažím ukázať, akým 

spôsobom sa mi realita na spektre ukazovala, dostávala pod kožu a prehovárala (vo 

fragmentoch), a tiež dokumentovaním môjho zlyhania v úsilí namaľovať celistvý obraz.  

  

                                                 
2 Ramus je občianske združenie, ktoré vytvára platformu pre spoločné stretávanie mladých ľudí s postihnutím i bez neho. 

Oficiálna webová stránka dostupná na: http://www.ramus.je/nejlepsi/ [videné 11. 12. 2018]. 
3 Oficiálna stránka celosvetového vzdelávacieho centra Son-Rise programu https://www.autismtreatmentcenter.org/ [videné 

10. 1. 2018]. 

http://www.ramus.je/nejlepsi/
https://www.autismtreatmentcenter.org/%20%5bvidené
https://www.autismtreatmentcenter.org/%20%5bvidené
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1.2. Výskumná otázka a štruktúra práce 

 

Názov mojej diplomovej práce Kde sú hranice človeka? Hľadanie autistickej 

subjektivity vlastne  mnohé vysvetľuje a ilustruje. Napríklad šťastný neúspech. Kým som 

hľadala, nič som nenašla. Až keď som si k tomu „sadla“ a môj objekt „posadila do herne“ vedľa 

mňa, prestala mieriť svoj pohľad do abstraktných výšin a snažiť sa mojim informátorom dostať 

do hláv a začala venovať pozornosť dianiu z „mäsa a kostí, a iných rôzne odolných, 

nestabilných a vzdorných matérii, začala som nachádzať, i keď som nehľadala. Latour v článku 

How to Talk About the Body? The Normative Dimension of Science Studies (2004), kľúčovým 

pre túto prácu, ukazuje, že o tele je najlepšie vypovedať nepriamo, skrz to, ako sa telo 

uschopňuje, zcitlivuje, je ovplyvnené (a tým sa artikuluje). S autistickou subjektivitou je to 

podľa mňa rovnako. Mojou hlavnou výskumnou otázkou je: „Ako sa realita na spektre v herni 

a skrz herné praktiky robí, ustanovuje a vyjednáva? Čo to prezrádza o subjektivite na spektre? 

A čo to prezrádza o realite mimo spektra? Predostreté antropologické pojednávanie najprv 

neúspešne hľadá spektrum, potom ho nachádza a stráca v praktikách a počas celého procesu 

sústavne naráža na produkovanie odlišnosti i podobnosti, hraníc nielen spektra, ale i človeka. 

V tomto ohľade človek nevystupuje ako čosi samozrejmé, zavŕšené a jasne ohraničené, 

ale skôr ako forma bytia, ktorej hranice, obsahy, potenciály a limity sú predmetom 

vyjednávania. To sa deje v „nekonečnom a kolektívnom procese prichádzania na to, ako žiť. 

Každý spôsob života potom reprezentuje spoločný experiment v [spolu]žití (Ingold 2018: 2). 

Spolu s Timom Ingoldom a mnohými ďalšími (Latour 2007, Haraway 2008, Clark 2011, 

Descola 2013) sa pýtam čo znamená byť človekom. „Ako vieme, myslíme, predstavujeme si, 

myslíme, konáme, pamätáme si, učíme sa, konverzujeme v jazyku a žijeme s druhými tak 

signifikantnými a zároveň tak rozmanitými spôsobmi?“ (Ingold 2018: 3).  

V  diplomovej práci sa venujem alternatívnej terapii Son-Rise program. Aplikovaním 

teoretickej a metodologickej výbavy ANT,  konceptu stelesnenia a etnometodologikej optiky 

sa budem usilovať popísať praktiky, v ktorých sa ustanovuje spektrum bez toho, aby som 

suspendovala z hry potenciálnych ne-ľudských aktérov. Bude ma zaujímať prevažne to, ako 

realita na spektre v herni vstupuje do života  skrz materiálne praktiky, o ktorých má zmysel 

hovoriť len ak tieto praktiky zasadíme do siete heterogénnych materiálov s rôznym potenciálom 

jednať. Dôležitou témou budú konštitutívne princípy herne - (a)-symetria a zrkadlo. V herni sa 

(seba)-porozumenie a (seba)-poznávanie vždy deje súčasne v oboch smeroch skrz telesné 

„kopírovanie“. 
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Štyri oddiely druhej kapitoly otvárajú klasické antropologické témy ako je terén, 

etnografovanie a druhý novému premysleniu. Výskumník je subjekt i objekt skúmania, 

informátor je neuroatypický a terén je izolovaná miestnosť. Okrem toho sa budem venovať 

konceptu autenticity. Ukazuje sa, že etnografovanie i autizmus majú čosi spoločné – sen 

o stratenej autenticite. Najprv preskúmam dichotómiu, autentický/neautentický z teoretického 

hľadiska, následne v diskurzívnych poliach a v herných praktikách.  

Náplňou tretej kapitoly je zaostriť pozornosť ešte dôslednejšie na atribúty herne, herné 

artefakty, usporiadanie i jej hranice, pričom budem nadväzovať prevažne na príspevok štúdií 

vedy a technológií. Bude ma zaujímať, ako sa objekty (vrátane ľudských súcien) činia odolné 

i krehké, ako vykazujú rôznu mieru integrity, flexibility a adaptibility, a tiež budem sledovať 

ich potenciál účastniť sa hry. Akým spôsobom herňa vstupuje do interakcií? Ako pozmeňuje 

realitu na spektre?  

V predposlednejm čtvrtej kapitole sa budem venovať hlavnej praxi v herni – tzv. 

joiningu, skrz ktorý dochádza k spoznávaniu a budovaniu porozumeniu medzi bytím na spektre 

a bytím mimo spektra. S tým súvisí skutočnosť, že herňa je uspôsobená na to, aby otvárala, čo 

najviac možností pre joining (potenciál interakcie). Hlavným tvrdením kapitoly je, že 

spoznávať a porozumieť znamená budovať podobnosť. Budem argumetovat, že na pozadí 

vzájomných interakcií sa odohráva ešte čosi iné. Využívajúc koncept artikulácie a stelesnenia 

ukážem proces spoznávania ako omnoho heterogénnejší proces splietajúci do seba rozmanité 

súcna, ktorý je predovšetkým procesom „stávania sa“. Počas tohto „stávania sa“ dochádzalo 

k produkcii nových kvalít. Ja i moji kolegovia na spektre sme si skrz interakcie pestovali 

špecifickú citlivosť voči okoliu i sebe navzájom.  

Posledná kapitola pojednáva o hlavných princípoch herne - o symetrii a zrkadle, 

i o zlyhaní v naplňovaní týchto princípov. Princíp symetrie nie je len konštitutívnym prvkom 

herne, ale tiež je mojim hlavným metodologickým nástrojom. Hlásiac sa k projektu symetrickej 

antropológie, budem symetrický prístup aplikovať nie len na matérie obývajúce priestor 

(vrátane etnografického ja a bytosti na spektre), ale tiež na pozíciu výskumníka a informátora, 

zber dát i analýzu. Sledujúc spôsoby, akými sa subjektivita na spektre ustanovuje, budem 

sledovat, o ako (a)-symetrické, (ne)-stabilné, (ne)-telesné a (ne)-viditeľné, (ne)-komfortné, 

(ne)-konfliktné procesy častokrát ide. 
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1.3. Úvod do sveta ANT a symetrie 

 

Mnou predstavený teoretický rámec mi poskytuje priestor a prostriedky k tomu, aby 

som mohla  analyticky uvažovať, skúmať a rozprávať (fragmentárne) príbeh o realite na 

spekre. Predstavenie a zblíženie/odlúčenie s konceptmi, ktoré sú dôležité pre pochopenie 

dejiska, sa uskutočňuje prevažne v praktickej časti simultánne s tým ako sa stávavajú 

dejotvorné (dostávajú sa k slovu). Na tomto mieste pokladám za žiadúce načrtnúť výskumno-

teoretickú krajinu so svojimi horizontami, hranicami a šedými zónami, v ktorej sa moje bádanie 

odohráva, a teda predstaviť prístup heterogénneho konštruktivizmu, reprezentovaný teóriou 

sietí aktérov (ANT), ktorý môžeme nájsť rozpracovaný v prácach Latoura (1996, 1999, 2005), 

Callona (1991, 1999) či Lawa (1992, 1999), priblížiť ontologický obrat v prístupe k skúmanej 

skutočnosti a stručne zmapovať dráhu subjektu v sociálne-vednom výskume.   

Použitie prístupu ANT mi umožnilo „prehovárať“ najrôznejšie matérie, ktoré sa do 

diania v herni zapájali, a tiež uvažovať o realite na spektre, povahe interakcií v herni, 

subjektivite a tele v predom nevyhradených dvorcoch. ANT predkladá anti-esencialistický, 

procesuálne orientovaný, rezolútne relačný a nesamozrejmý spôsob porozumenia sveta 

(Saldanha: 2003: 421), v ktorom sú do seba navzájom zakliesnené ľudské a neľudské súcna - 

fyzické telá, veci, artefakty, technológie, texty - vytvárajúce rôzne hybridné konfigurácie 

prírod-spoločností. Spojenie aktér-sieť odkrýva mnoho z inovatívnosti, ktorú ANT priniesla, 

pretože se vyhýbá dávnému rozkolu v sociálnych vedách, jednanie vs. štruktúra.  

ANT nepoľavuje v atakovaní esencialistických dichotómií, kategórií a konceptov, ktoré 

sú súčasťou európskeho myslenia po stáročia. To však neznamená, že aplikovaním optiky ANT 

predkladáme obraz reality, v ktorej sa polarity, hranice, odlišnosti a asymetria nevyskytujú. 

.Nevyvierajú však z povahy veci ani nie sú inherentne obsiahnuté v daných entitách, ale sú 

efektom či výstupom generovaným sieťami-aktérmi. (Law 1999: 3) 

 

Teória sietí aktérov je nemilosrdne bezohľadnou aplikáciou sémiotiky. Tvrdí, že entity 

nadobúdajú svoju formu a získavajú svoje atribúty ako výsledok vzťahov s inými entitami. 

V tejto schéme vecí, entity nemajú žiadne inherentné kvality, esencialistické rozdelenie je 

hodené do vatry dualizmu. Pravda a klam. Makro a mikro. Aktérstvo a štruktúra. Ľudské 

a neľudské. Pred a potom. Vedenie a moc. Kontext a obsah. Materialita a socialita. Aktivita 

a Pasivita...všetky tieto oddelené devízie sú neustále narušované a prekračovaní v práci 

vykonanej v mene teórie sietí-aktérov (Law 1999: 3). 
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Vyššie zmienené postupy sa odrážajú v dvoch pojmoch, ktoré sú pre ANT 

fundamentálne zásadné, relačná materialita a performativita (Law 1999: 4). Prvý predstavuje 

zobrazuje ANT ako materiálnu extenziu semiotiky - všetky entity bez výnimky akejkoľvek 

matérie sú „vytvárané vo vzťahoch, týmito vzťahmi a zároveň skrz tieto vzťahy“ (Law 1999: 

4) a dosahujú význam, substanciu, intenciu, umiestnenie, tvar a stabilitu/krehkosť len vo vzťahu 

k iným. Performativita totiž (niekedy) činí objekty trvajúce a stabilné, inokedy ich zasa 

pozmeňuje, rozpúšťa v iných sieťach a nahradzuje. Mol dodáva, že aktéri nikdy „nelenia“ 

a v prípade, že zanikne sieť, v ktorej sú ukotvení a prostredníctvom ktorej sú zjednávaní, 

znamená to ich zánik (Mol 2010: 257). Na rovine analytickej ANT nevidí zásadný rozdiel 

medzi ľudským a iným agentom (Law 1992: 4). Tento radikálny analytický posun Latour 

(2005) nazýva princíp generalizovanej symetrie, čo v praxi znamená, že odmietame predpoklad 

asymetrie medzi ľudskými a ne-ľudskými činiteľmi a zachádzame s entitami rôznej povahy 

súmeriteľne. 

V procese etnografovania som bola často vystavená otázke, čo je aktérstvo a komu 

vlastne prislúcha? Aktér v ANT, aktant, môže byť v podstate čokoľvek, čo jedná alebo má 

potenciál jednať (Latour 1996: 373; Callon, Law 1986: 286). Byť „zdrojom akcie“ znamená 

mať schopnosť sa vzťahovať, asociovať a oddeľovať od iných agentov, teda vytvárať 

„sociálno“. Callon dodáva, že neexistencia stabilnej teórie aktéra, alebo presnejšie radikálna 

neurčitosť aktéra, je najväčším zdrojom sily ANT, ale môže tiež prinášať radu ťažkostí. Nič na 

aktérovi, od jeho veľkosti, motivácie, umiestnenia, podstaty a subjektivity nie je predom 

determinované, dokonca ani to, či pôsobí ako singulárny aktér (Callon 1999: 1). 

Ak budeme pokračovať v osvojení optiky ANT, zistíme, že radikálne sa nepozmenilo 

len samotné aktérstvo, ale i to, čo si predstavujeme pod pojmom sociálno. To totiž neoznačuje 

nejakú podstatu, ani nejakú oblasť skutočnosti (napríklad vo vzťahu k realite prírodnej, 

technickej alebo ekonomickej), ale spôsob, ktorým sa zhluky všetkého možného viažu dokopy, 

ktorým sa jeden typ súcien prekladá do iného typu súcien“ (Latour 2002: 20). Slovo sociálne 

neodkazuje teda len na ľudské. ANT nám naopak dokladá, že drvivá väčšina komunikácie je 

mediovaná skrz rozmanité matérie a komunikácia medzi dvoma izolovanými subjektmi je 

iluzórna predstava. Ak ľudská bytosť formuje sociálnu sieť, nie je to kvôli tomu, že interaguje 

s inými ľudskými bytosťami, ale v dôsledku toho, že interaguje s ľuďmi a nekonečným 

množstvom ďalších matérií (Law 1992: 3). 

 

Je agent agentom primárne kvôli tomu, že obýva ľudské telo, ktoré je nositeľom vedomostí, 

zručností, hodnôt a všetkého ostatného? Alebo je agent agentom, pretože on, či ona obýva 
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súbor elementov (jedným z nich je telo), ktoré sa rozpínajú do siete materiálov, 

somatických a iných, ktoré obklopujú každé telo (Law 1992: 4)? 

 

Žiadne usporiadanie sietí v ANT svete nie je stabilné, autonómne a dokončené (Law 

1992: 5), skôr predstavuje konfliktnú matricu vykazujúcu prvky rezistencie, odporu 

a náchylnosti k rozpadu. Koncept prekladu sa používa na popis toho, ako sa siete-aktéri 

usporadúvajú tak, že sa stávajú odolávajúcimi, trvajúcimi a vystupujú ako punktualizovaný 

aktér, alebo inak ako sa aktéri mobilizujú, vzájomne sa k sebe vzťahujú a držia pokope všetky 

jednotlivosti, z ktorých sú zložené. Z vyššie zmieneného vyplýva, že štruktúra nie je statická 

záležitosť, ale proces – dejisko snaženia, vzpierania a zápasenia i relačný efekt, ktorý 

rekurzívne generuje a reprodukuje seba samého (ibid.) „Preklad (presun s transformáciou) 

odlišný od transfúzie (prenos bez skreslenia) je oboje, proces i účinok“ (Ritzer 2004: 2). Podľa 

Lawa prekladať znamená vytvárať ekvivalent k určitému slovu, rovnako však zradu (betrayal), 

pretože každý preklad v sebe nutne zahŕňa tiež posun a samo sebou ide o riskantnú záležitosť 

(Law, 2007: 5). 

Na otázku, ako je možné, že sme si len zriedka vedomí komplexity, ktorá stojí „za 

vecami“ a častejšie sa nám javí aktér v simplifikovanej podobe ako jedno, odpovedá ANT 

konceptom punktualizácie. Ak aktér koná ako singulárny blok, rozvetvenie mizne a nahradzuje 

ho samotná činnosť a singulárny aktant, až do momentu, kým sa sieť „nezrúti“. Law to 

vysvetľuje na príklade ľudského tela -„pre zdravého človeka, väčšina telesných procesov je 

zahalených, dokonca pred nimi samými. Naopak, pre niekoho, kto je chorý, a dokonca ešte viac 

pre lekára, telo sa konvertuje do komplexnej siete procesov a súboru ľudských, technických 

a farmaceutických intervencií“ (Law 1994: 5). Rôzne vzorce a spôsoby vzťahovania sa sú 

v rôznej miere odolné a využívané, niektoré sú natoľko rozšírené (rutiny), že sa aktivujú skoro 

okamžite a bez námahy. Tiež je dôležité zmieniť to obrovské množstvo „neviditeľnej práce“, 

ktorá stojí za časovo limitovanou stabilitou konfigurácie vzťahov objektu. Úsilie, ktoré vidíme, 

je častokrát len špičkou ľadovca (Law 2005: 337). Koncept punktualizácie súvisí tiež 

s procesmi zviditeľňovania a zneviditeľňovania, sprítomňovania a absentovania a ich kontinuít 

a diskontinuít. To, čo robí objekt viditeľným-neviditeľným, je práve  zas a znova sieť vzťahov, 

v ktorých sa ustanovuje (Law 2005:332). Aktér môže byť viditeľno-neviditeľným na množstvo 

rôznych spôsobov. 

ANT metodológia je veľmi citlivá k detekcii vzbury i dočasnosti harmónie, odporu 

i poslušnosti, symetrii i asymetrii, ktoré ale nie sú inherentne v sieti prítomné, ale sú výsledkom 

vzťahových peripetií v konfigurácii. Moc je generovaná relačne a distributívnym spôsobom ako 
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dôsledok „ordering struggles“ (Law 1992: 5). Inak povedané, prácu ANT môžeme tiež chápať 

ako stopovač mechanizmov, technológií a praktik moci, pretože všade, kde sa vytvára vzťah, 

sa tiež produkuje moc. Pred „zrodom“ ANT optiky sa podarilo úspešne decentralizovať subjekt, 

ale „fyzický svet zostal stáť v plnej sláve nadčasových esencií a absolútnych hraníc“ (Saldanha 

2003: 422). ANT pokračuje v našliapnutej ceste nielen tým, že decentralizuje „objektívnu“ 

realitu, ale tiež vyviazaním sa zo  subjekt/objekt dichotómie ako východiskovej pozície. 

Vyššie načrtnuté zásady ANT budem aplikovať na dianie v herni, na produkciu sociálna 

i na analýzu jednotlivých objektov zapájajúcich sa do heterogénnych sietí, v ktorých sa 

ustanovuje ľudská bytosť „na spektre“, pričom telo bude všadeprítnomným prostredníkom 

(mediátorom) a nebude ho z analýzy možné vynechať. Fyzické telo po dlhú dobu prirodzene 

spadalo do domény prírodných vied a antropológovia naň nazerali ako na „objektívnu 

biologickú bázu, na ktorej kultúra rozohráva nekonečnú rozmanitosť“ (Lock 1993: 134). Aby 

sa telo vyviazalo z dominantnej okupácie prírodnými vedami, bolo potreba učiniť dva kroky. 

Napadnúť jeho univerzalitu a uvoľniť ho z karteziánskeho zovretia. Postštrukturálne ladené 

sociálno-vedné výskumy a s tým súvisiaca decentralizácia subjektu dopomohli k tomu, že telo 

začalo byť „ambivalentné“ - poslušné i spurné a jeho hranice plastickejšie a priepustnejšie. 

Presun od identity k subjektivite a vynorenie konceptov subjektivácie, performativity 

a dekonštrukci, znamená tiež posun od izolovaného, autonómneho, ohraničeného indivídua 

k omnoho krehkejšej a spornejšej existencii (Foucault 1982; Butler 1993,1990). Nemalý kus 

práce pri otváraní čiernej skrinky tela sa uskutočnil na poli medicínskej antropológie. Nancy 

Scheper-Hughes a Margaret M. Lock začínajú svoj známy Prolegomenon k budúcnosti 

medicínskej antropológie (1989) tvrdením, že prvý krok, ktorý je potreba urobiť, je 

suspendovať zvyčajné predstavy a zbaviť sa kultúrneho záväzku voči hlboko zakoreneným 

binárnym opozíciám telo/vedomie, viditeľné/neviditeľné, prírodné/nadprirodzené, 

racionálne/iracionálne, skutočné/neskutočné, ktorými je zaťažená moderná medicína.  

Zásadný moment nachádzam tiež vo filozofickom kanóne ANT Nikdy sme neboli 

moderní (2003), v ktorom Latour poukázal na to, že naše západné moderné myslenie je skrz 

naskrz infikované ontologickou diferenciáciou na prírody a spoločnosti. Skutočnosť sa 

v modernom vedení kumulovala vždy buď na póle prírody, alebo spoločnosti, bez toho, aby 

boli póly samy o sebe niekedy problematizované (Latour 2003: 106). Skutočnosť je však oveľa 

nejednoznačnejšia a hybridnejšia, čo zistíme napríklad, ak stlačíme freónový sprej a jeho 

trajektória nás prenesie naprieč svetom (Latour 2003: 13). Nielen Latour, ale aj ďalší vedci na 

poli  štúdií vedy a technológi, namiesto toho, aby nasledovali vopred stanovenú 
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dichotomizujúcu šablónu, pomocou ktorej by popisovali realitu, radšej nasledujú procesy a 

sociotechnické praktiky, v ktorých sa subjekty, objekty a technológie materializujú.  

Symetria a príklon k ontológii viac ako čokoľvek iné činí to, že a priori neodopiera 

žiadnemu objektu skúmania možnosť vstupovať do života, naopak umožňuje veciam byť tým, 

čím sú (Viveiros de Castro 2004, 2011; Holbraad 2012; Strathern 2012). Posun od 

epistemológie k ontológii sa s narastajúcim časom stráveným v teréne ukazoval ako jediná 

možná cesta smerovania výskumu. Epistemológia mi zväzovala ruky z dvoch dôvodov. Na 

jednej strane ma uvrhla do vlastnej perspektívy, z ktorej nebolo možné vypovedať o tak 

odlišnom spektre podmienok už len preto, že naše podmienky a možnosti poznania sa môžu 

diametrálne líšiť. Po druhé preto, že mi ponúkala množstvo epistemologických perspektív, 

z pohľadu ktorých bolo bytie na spektre buď neurovývinovou poruchou, senzomotorickou 

abnormalitou či behaviorálnou odchýlkou, čo viedlo k  „zdvorilostnému odstupu“ (objekt zostal 

nedotknutý) a tiež k roztriešteniu môjho objektu výskumu na množstvo perspektív, zatiaľ čo 

bytie na spektre bolo jedným i druhým i tretím.  

Vzhľadom k tomu, že som chcela podať mäsité, životom-pulzujúce, konfliktom 

pretkané a mnohoznačnosťou nabité rozprávanie o bytí na spektre, tak ako som sa s ním 

stretávala, posun od epistemológie k ontológii sa ukazoval ako jediný vhodný spôsob. 

„Mäsitosť“, o ktorú som usilovala, som nachádzala napríklad v popise aterosklerózy 

u medicínskej antropologičky Annemarie Mol (2002). Rovnako ako v prípade aterosklerózy, 

i moje objekty skúmania vstupovali do života a strácali sa v praxi. Stačilo nasledovať 

„praktikality, materiality, udalosti. Ak učiníme tento krok, „nemoc“ sa stane tým, čo je robené 

v praxi“ (Mol 2002: 13). Úloha, pred ktorou som stála, bola neľahká. Zmiešať zrkadlové bunky, 

hypersenzualitu, ťažké kovy, dysfunkčné nervové obvody, interakčný error, motoriku, empatiu, 

imitáciu, chýbajúcu reč, dotyk a zraniteľnosť dohromady, a v ideálnom prípade tak, aby to malo 

hlavu i pätu.  
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1.4. Na spektre pod skúmavým vedeckým pohľadom 

 

Spektrum autistických podmienok je v biomedicínskom diskurze definované 

v termínoch nedostatku (deficit v jadrových oblastiach), ako čosi tajomné (vo svojom pôvode), 

neuchopiteľné (nie je známy mechanizmus vzniku), heterogénne (symptomatika i miera 

postihnutia je rôznorodá), problematické (stále prebieha odborná debata, či je jednou poruchou, 

alebo ide skôr o viacero porúch, ktorých symptómy sa prekrývajú) a pervazívne, tzn. všetkým 

prestupujúce a všadeprítomné.  

Hlavné vedecké metanaratívy vysvetľujúce autistické podmienky sú Teória mysle 

(Baron-Cohen 1995, 2002), Teória centrálnej koherencie (Frith Happé 1994, 1996; Frith 2003) 

a Teória exekutívnych funkcií (Ozonoff 1991). Prvý zmienený metanaratív odkazuje k (len 

človeku prisudzovanej) schopnosti odvodzovať mentálne udalosti druhých z ich vonkajšieho 

správania. To, čo si ľudia myslia a cítia, je interná a skrytá záležitosť, ktorá je mysliteľná a nám 

sprostredkovateľná skrz kognitívne mechanizmy označujúce ako procesy mentalizácie. Bez 

teórie mysle by sme neboli schopný porozumieť, že druhí majú tiež myseľ ako je tá naša 

a navyše pracuje podobným spôsobom. Ide vlastne o ľudskú kapacitu vidieť druhých ľudí v 

termínoch mentálnych stav, ktorá nám umožňuje rozumieť ľudskému jednaniu a budovať 

funkčnú socialitu.  Podľa Barona-Cohena  je práve neschopnosť adekvátnej mentalizácie 

hlavným vinníkom vzniku autistického spektra (Baron-Cohen 1995, 2002).  

Fundamentálna ľudská podobnosť sa teda zakladá práve na kolektívnom disponovaní 

myslí, ktoré sú si viac či menej podobné. To má za následok, že ľudský aktéri, ktorí nesplnili 

kritériá prekazujúce dispozitív mentalizácie (teórie mysle), a takpovediac teóriou mysle 

nedisponujú, alebo aspoň nie v žiadúcej miere, sú častovaní prívlastkom „mindless“.  Byť 

„mindless“ potom neodkazuje len na deficitný rámec, ale implikuje neúčasť na univerzalite 

ľudského druhu. Autor teóriu neskôr prepracoval do empaticko-systematizujúceho celku, ktorý 

nakoniec viedol k radikálnej myšlienky, že autizmus je extrémnym prípadom tzv. mužského 

mozgu (Baron-Cohen 2005).  

Vyššie spomenuté explanačné modely, z ktorých som sa podrobnejšie venovala len 

jednému, ležia v základoch tradičného pochopenia autistických podmienok a ich výstupy boli 

neproblematizovanými predpokladmi mnohých výskumov (napr. Sterck, Begeer 2010). Práve 

tieto zakladajúce psychologizujúce teórie stoja za výstavbou izolovaných svetov i radikálne 

odlišného ľudského súcna postrádajúceho kľúčové ľudské atribútty ako je empatia a socialita 

(Solomon 2010: 244, Bagatell 2010: 44), ktoré majú hlboko negatívne dôsledky pre 

lokalizovaných na spektre a ich okolie. Zároveň mnoho súčasných štúdií vyvracia predpoklad 



25 

 

neschopnosti čítať (a vcítiť sa) a ukazuje nové cesty ako uvažovať o procesoch „mentalizácie“ 

(nie len mentálnej povahy), o úlohe mysle a tela v procese poznávania druhých i seba, a o 

produkcii empatie a sociality (Begeer et al. 2010; Lombardo a kol. 2010; Roeyers, Demurie 

2010). Podľa Hanne De Jaegher (2013) sú vyššie spomínané scenáre, odtelesnými 

a izolovanými verziami, ktoré percepciu, kogníciu a jednanie vysvetľujú relatívne oddelene. 

Podcenenie úlohy stelesnenia v kognitívnych procesoch a situovanosti bytosti na spektre spolu 

s jej vytrhnutím z interakčného rámca sa podpisujú na funkcionálne orientovaných, 

odtelesnených a metodologicky individualistických explanačných teóriách, ktoré len vo veľmi 

obmedzenom nazeraní odpovedajú skutočnosti.  

V súčasnej západnej kultúre sú mentálne ochorenia rovnako ako každé iné ochorenia, 

vymedzené z biomedicínskeho hľadiska a chápané ako telesné dispozície v trpiacom 

jednotlivcovi. Z pohľadu dominantného medicínskeho diskurzu ide o biologicky podmienenú 

a fenotypovo veľmi heterogénnu skupinu neurovývinových porúch prejavujúca sa v dvoch 

hlavným oblastiach - v deficite v sociálnej komunikácii a interakciách a v repetitívnych, 

stereotypných vzoroch spávania súvisicich s úzkym zameraním záujmov a aktivít (Hrdlička, 

Komárek 2014; Thórová 2006). V máji 2013 bolo publikované nové vydanie Diagnostického 

a štatistického manuálnu DSM-5, v ktorom došlo k úplne novému poňatiu problematiky 

(American Psychiatric Assocation 2013). „Diagnózy Autistická porucha, Aspergerova porucha, 

Pervazívna vývojová porucha inak nešpecifikovaná a Dezintegračná porucha v detstve manuál 

zlúčil do jedinej jednotky Porucha autistického spektra. Z troch jadrových príznakov autizmu 

sa odstránilo oneskorenie reči ako diagnostický znak (Hrdlička, Komárek 2014: 14). Podľa 

Grinkera (2008) je piate vydanie diagnostického manuálu zásadné práve kvôli tomu, že sa 

v ňom figuruje senzo-motorický aspekt ako niečo, čo môže so spektrom autistických 

podmienok súvisieť. Ide o dôležitý posun k sebadefinovaniu, vzhľadom k tomu, že 

senzomotorické aspekty sú  zo strany autistických subjektov tým, čo bytie na spektre významne 

utvára (Grinker 2008: 27).  

Svoju úlohu v procese vytvárania deficitného modelu zohralo spojenie s mentálnym 

postihnutím (Eyal 2013; Kittay, Carlsom, Wiley 2010: 15). Odlišný mentálny vývoj 

(intellectual disability) a spektrum autistických podmienok predstavuje najčastejšie 

neurovývinové poruchy a  častokrát sa vyskytujú spoločne. Z neurobiologického hľadiska to 

nie je ničím prekvapujúcim, pretože tieto dve podmienky čiastočne zdieľajú spoločnú 

patofyziológiu. Skupina génov spojených s „poruchou“ intelektu a autistickou „poruchou“ sa 

podieľa na mnohých rovnakých molekulárnych a biologických funkciách (Srivastava, Schwartz 

2014). Najčastejšie sa tieto dve podmienky prekrývajú u detského autizmu, a to až zhruba v 70 
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% prípadov. „Rozloženie intelektových schopností v rámci detského autizmu je rôznorodé, ale 

väčší problém spôsobuje fakt, že vzhľadom na poznávacie (kognitívne) kvality jestvuje vysoké 

percento detí s autizmom, ktoré sú objektívne nevyšetriteľné...“ (Murgaš 2012: 187). Mentálne 

a kognitívne schopnosti úzko súvisia s variabilitou prejavu autistického správania. Na druhej 

strane existuje aj veľmi „nefunkčné dieťa“, ktoré môže mať priemerné alebo až nadpriemerné 

hodnoty IQ (Murgaš 2012: 187). 

Koncept intelektu je historicky, sociálne i politicky konštruovaný a ešte pred tým, ako 

je možné zamýšľať sa nad koreláciou medzi autizmom a mentálnym deficitom, je potreba 

premyslieť to, za akých podmienok vôbec môžeme hovoriť o nedostatku intelektu a 

kognitívnych poruchách. Inteligencia je väčšinou sprostredkovaná skrz zdatné používanie 

jazyka. Problémy s komunikáciou a sociálnou interakciou, ktoré sa u ľudí na spektre hojne 

vyskytujú, môžu pôsobiť ako perfektný maskovací manéver nástroj pri testovaní intelektuálych 

schopností. Tiež musíme uvažovať o tom, ako inteligenciu meriame, že neexistuje len jeden typ 

intelektu a nie každý typ inteligencie je verbálne sprostredkovateľný. Ak budeme nasledovať 

čísla, v minulosti veľké percento ľudí na spektre vykazovalo nejakú formu poruchy intelektu, 

v súčasnosti sa pomer dramaticky mení (Kittay, Carlsom, Wiley 2010: 15). Nadesan (2013: 

208) upozorňuje na fakt, že doteraz nevieme s istotou určiť, ktoré symptómy konštituujú 

odlišnosť a ktoré deficit, a teda nevieme ani identifikovať, čo je na autizme „nezdravé“ 

a potrebné vyliečiť.  

Spektrum autistických podmienok má sklon k sebe viazať ďalšie špecifické „ťažkosti 

spôsobujúce“ konštelácie. Vo veľmi vysokej miere prípadov spektrum autistických porúch 

nefiguruje samostatne. Nedielnou súčasťou života jednotlivcov „na spektre“ je zakúšanie iných 

diskrepancií, spriaznených zdravotných podmienok a mentálnych stavov. Diagnostické hranice 

medzi autistickým spektrom, poruchami intelektu, inými neurovývinovými ochoreniami a 

epilepsiou, nie sú nepriepustné a ostro ohraničené. Spoločná sociálna i klinická história 

kategórií dokladá spoločné trecie plochy (Nadesan 2013). Jednu podmienku nemožno priamym 

rezom oddeliť od druhej a tretej, sú do seba zakliesnené množstvom malých vrubov 

a dohromady spolu vytvárajú komplexnú heterogénnu matricu, ktorá v niektorých oblastiach 

obmedzuje ľudskú bytosť a zároveň niektoré veci im umožňuje. Najčastejšie pridruženými 

podmienkami sú epilepsia, gastrointestinálne problémy, poruchy spánku, ADHD, obsedantno-

kompulzívna porucha, úzkosť, depresia, poruchy učenia a deficit intelektu, záchvatové stavy 

(Hrdlička, Komárek 2014). 

V tejto kapitole som sa snažila stručne načrtnúť základné konštitutívne pole, trenia, 

spletitosti a nesúrodosti, skrz a na pozadí ktorých sa konštruuje spektrum autistických 
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podmienok v biomedicínskom diskurze. Síce v mojej práci opisujem ustavovanie autistického 

spektra v inom prostredí a praktikách, ako sú tie, ktoré konštruujú a zviditeľňujú bytie na 

spektre ako neurovývinovú poruchu, mojim zámerom nie je tvrdiť, že o žiadnu duševnú nemoc 

nejde (de-patologizovať), ani že ide o číry sociálny konštrukt alebo odlišný spôsob bytia. I keď 

parciálne s každým zo stanovísk môžem súhlasiť. V určitom kontexte a situácii.  

Práve heterogénne konštruktivistický prístup k realite na spektre mi umožňuje 

neskúmať autistické spektrum len ako biomedicínsku podmienku, ani výhradne nevenovať 

pozornosť sociálnym kontextom, procesom klasifikácie a diskurzívnym praktikám, a tiež 

vytvára priestor pre zapojenie tých, ktorých sa to bytostne týka skrz používanie ich vlastných 

kategórií. V tele textu sa preto môžu stretávať najnovšie neurobiologické teórie ztelesneného 

vnímania, etnometodologická výbava, selský rozum i zázračné prechody bez toho aby 

dochádzalo k  podkopádaniu reálnosti jedného či druhého a  výhradnému uzurpovaniu 

dogmatickej pravdy.  

Keď interpretuje Jenda Paleček proces ustavovania duševnej nemoci v psychiatrickej 

praxi, hovorí o „pohybe v rôznych realitách (...), a zároveň budovaní rôznych realit“ (Paleček 

2004: odst. 5), odohrávajúci sa medzi tým, čo prežíva pacient a tým, čo vidí 

psychiater/psychiatrička. Zasadením reality na spektre do nových materiálnych, sociálnych 

a symbolických kontextov sa uskutočňuje z môjho pohľadu podobná vec. V hernom prostredí, 

ku ktorému sa viažu určité praktiky a rád,  nadobúda spektrum nové obsahy a stáva sa zároveň 

ešte čímši iným. Toto „preskakovanie“ môže byť jednak užitočné v procese nového 

premyslenia už existujúcich a etablovaných kategórií, a tiež nás môže zaviesť do úplne nových 

zákutí skúmanej skutočnosti.   



28 

 

2. Terén, etnografovanie a druhý 

 

2.1. Trochu iná etnografia? Novodobí divosi v herni 

 

 Predmetom tejto kapitoly je teoretické podhubie alternatívnej terapie Son-Rise 

program8 a z neho vyrastajúcich otáznikov vo vzťahu k antropologickému bádaniu, 

možnostiam i limitom etnografickej metódy. Vlastne ide o stručné pojednanie (premyslenie) 

o veľkých antropologických témach prostredníctvom hľadania odpovede na otázku: Čo sa stane 

v momente, keď posadíme etnografa do herne vedľa neuroatypického druhého? Zostane terén, 

etnograf(ovanie) i druhý v nezmenenej podobe stáť? 

Son-Rise predstavuje súbor materiálnych praktík, postupov a hodnotového nazerania, 

ktoré sú určené primárne pre deti na spektre, prebiehajú v technologicky špecializovanej 

miestnosti (tzv. herni9) a sú založená na predstave, že najprv nám (praktikujúcim) dieťa na 

spektre ukáže ich svet a až potom im my ukážeme ten náš. Tento v praxi zakotvený prístup sa 

nesnaží prinútiť dieťa prispôsobiť sa nášmu neurotypickému prostrediu, ktorému nerozumie, 

ale vedie rodičov a dobrovoľníkov k tomu, aby vstupovali do ich reality na spektre ako prví, 

zapájali sa do nej, spoznávali ju, a až potom im prostredníctvom hry a interakcie ukazovali 

cestu do ich žitého sveta. Program samotnú existenciu rozličných realít zakladá v materialitách, 

fyzikalitách a korporalitách hernej praxe.  

 

Hned od začátku co jsme narazili na Son-Rise program jsme cítili, že s touto láskyplnou 

filozofií bytostně ladíme. Na autizmus se nepohlíží jako na tragédii, ale jako na požehnání 

a příležitost k osobnímu růstu. Zjistili jsme, že jejich přístup a techniky plné respektu a 

pochopení jsme do jisté míry nevědomě již používali. Základní myšlenka je ta, že se 

nesnažíme naše děti násilím odvléknout z jejich světů, ale když oni nejdou k nám, tak my 

půjdeme nejdřív k nim, a až pak jim budeme po pomalých krůčcích ukazovat cestu do 

našeho světa (Matka Adama, 27. 4. 2016).  

 

Svoju pozornosť upriamim na to, ako sa autizmus v herni a prostredníctvom herne robí. 

Presnejšie, pomocou materiálnych praktík, ktoré sa v herni uskutočňujú, a o ktorých má zmysel 

hovoriť, len ak tieto praktiky zasadíme do siete heterogénnych materiálov s rôznym 

potenciálom zapájať sa do hry. Na autizmus sa prostredníctvom Son-Rise prístupu nahliada ako 

                                                 
8 Oficiálna stránka celosvetového vzdelávacieho centra Son-Rise programu https://www.autismtreatmentcenter.org/ [videné 

10. 1. 2018]. V Prílohe 1 sú popísané základné princípy Son-Rise programu, tak ako sa uvádzajú na oficiálnej stránke.  
9 V USA, kde má Son-Rise program svoju základňu, sa používa pre herňu výraz playroom/focusroom. Na oficiálnych stránkach 

sú k dispozícii návody a rady ako si vytvoriť herňu doma.  

https://www.autismtreatmentcenter.org/%20%5bvidené
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na relačnú interakčnú poruchu. Na oficiálnych stránkach je definované spektrum autistických 

podmienok a prístup k nemu nasledovne: 

 

Vo svojom jadre je autizmus neurologickou výzvou, pri ktorej deti majú ťažkosti so 

vzťahovaním a spájaním sa s okolím i s druhými. Väčšina takzvaných problémov v správaní 

vychádza z tohto relačného deficitu. To je dôvod, prečo sa naše dynamické, nadšené, na hru 

orientované metódy zameriavajú tak intenzívne na socializáciu a budovanie vzťahov. 

Samozrejme, že chceme, aby ste si užili vaše dieťa, ale ešte dôležitejšie je, aby si vaše dieťa 

užilo Vás.
10 

 

 

Obrázok č. 1 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (17. 10. 2017) 

 

Son-Rise program je viac než o čokoľvek inom, o privtelení si konkrétnych technických 

postupov. Preto som sa rozhodla, že budem uvažovať o Son-Rise programe ako o technickom 

podpornom systéme. Počas praktikovania sa sledujú štyri hlavné aspekty (social fundamental) 

– interaktívna pozornosť, očný kontakt, neverbálna a verbálna komunikácia, flexibilita. 

V technickom návode Son-Rise programu je možné nájsť ako postupovať v konkrétnych 

situáciách, čo si treba všímať a aké kroky podnikať k náprave, no tiež tam toho dosť chýba. 

Človek sa musí učiť čítať medzi riadkami, veriť „technickej“ intuícii privtelenej hodinami 

strávenými v herni a spoliehať na vlastný tvorivý potenciál. 

Vzhľadom k tomu, že je Son-Rise program uspôsobený na vysoko individualizované 

špecifiká umiestnenia na spektre a adaptovateľný na rôzne pomery, u všetkých rodín, kde som 

                                                 
10 https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php [videné 10. 1. 2018] 

https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php
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Son-Rise program praktikovala, bola „intervenčná nevera“11 neoddeliteľnou súčasťou praxe. 

V teréne som sa skôr ako s rigidnými konštrukciami Son-Rise programu stretávala s jeho 

rôznymi modifikovanými konfiguráciami, ktoré spolu s biomedicínskymi praktikami, 

špeciálno-pedagogickými terapiami a rodičovským milujúcim a starostlivým prístupom 

vytvárali hybridnú asambláž laickej i odbornej expertízy na pozadí spirituálno-hodnotových 

rámcov privtelenej do konkrétnych praktík. Tiež závisí na tom, ako intenzívne konkrétne rodiny 

začlenili Son-Rise program do svojho každodenného života. Existujú tri rôzne možnosti 

praktikovania podľa počtu hodín strávených v herni – lifestyle, part-time, full-time.  

 

Zazvonila som na zvonček. Z okna vystrčila hlavu žena s hnedými vlasmi a s familiárnym 

tónom zakričala, že mám prestrčiť ruku cez zámok a mám si otvoriť bránu. Bol to môj prvý 

kontakt s osobou, ktorá mala byť mojou sprievodkyňou Son-Rise programom a strážkyňou 

terénu. Nasledovala som jej inštrukcie a došla až k vstupným dverám, ktoré boli 

pootvorené. Vstúpila som do domu. V ovzduší voňala vonná sviečka a zelený čaj, ktorý sa 

práve lúhoval. Po zvítaní a pár prehodených vetách ma vyzvala, aby som s  ňou šla na 

poschodie a pozrela sa, ako to celé prebieha. Na druhom poschodí, naľavo od schodov bola 

miestnosť, v ktorej prebiehali terapie. Nešlo o hocijakú miestnosť, ale o špecializovaný 

priestor, tzv. herňu. Vedľa dverí bola presklená tabuľa, cez ktorú bolo vidieť dovnútra. 

Nielenže sme mohli vidieť, čo sa v „pokojíčku“ deje, mohli sme to aj počuť, vďaka 

odpočúvacím technológiám. Nasledujúcich desať minút sme sedeli pred sklom a sledovali, 

ako dobrovoľníčka poskakuje spolu s Adamom po miestnosti, kopíruje jeho pohyby, 

ďakuje mu za úsmev/pohľad a číha na každú možnosť, ako s ním nadviazať kontakt 

(Terénny denník, 27. 4. 2016). 

 

Úvodný úryvok z etnografického denníka naznačuje, že nepôjde o úplne bežné 

etnografovanie. Mojím terénom je uzamknutá ozvučená miestnosť, moji informátori sú 

neuroatypickí a moja pozícia nanajvýš rozporuplná. Vlastne sa dá povedať, že moje 

etnografické skúmanie je postavené na neustálom zjednávaní vlastnej výskumnej pozície, 

bilancovaním medzi komfortom a diskomfortom, zlyhaniach, odstupoch a priblíženiach. Tiež 

je o hraniciach tela – tela výskumníka i tela informátora, o (ne)porozumení na rôznych 

úrovniach, o (seba)spoznávaní, o zjednávaní inakosti, o spurnosti a rezistencii, o dotykoch 

a zvukoch. Rovnako tiež o špičiakoch a stoličkách, o polenách a stopách, o črepoch 

a smietkach.  

 

                                                 
11 Mnoho výskumov skúmajúcich efektivitu sa prikláňa k názoru, že je „intervenčná nevera“ v určitej miere žiadúca 

a nevyhnutná (Murphy, Gutman 2012). 
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Obrázok č. 2 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (3. 10. 2017) 

 

Prestupovala som z nohy na nohu a čakala pred dverami herne. Začala som uvažovať, kto 

[z hľadiska pozície] vlastne prestupuje z nohy na nohu, a kto vchádza do miestnosti. Herňa 

bola pre mňa terénom a ja som bola etnografkou. Ako etnografka som pociťovala viacero 

diskrepancií. Okrem toho, že som bola terapeutkou a žiačkou v simultánnom čase, mala 

som viesť i prijímať. Ďalej konať podľa základných princípov Son-Rise programu, 

a zároveň ísť situáciám v ústrety. Byť subjektom i objektom skúmania. V neposlednom 

rade som bola ľudskou bytosťou s vlastným kontextom a osobnou históriou. A to stále nie 

je všetko. Aby bola terapia obohacujúca a prínosná pre oboch účastníkov, mala som byť 

tiež, a hlavne, ukotveným telom „mindful body“. Čo znamenalo, v čo najväčšej miere 

preciťovať a uvedomovať si všetko, čo sa v mojom tele odohráva. Od telesných procesov 

cez emócie až po myšlienky. Jednoducho byť prítomná všetkým, čo mám k dispozícii. 

Takže okrem špecifickej citlivosti a zvýšenej vnímavosti voči okoliu, ktorú so sebou 

prináša etnografická pozícia, som mala ešte byť všímavá voči potrebám, stavom a pocitom 

vlastného tela. Akoby som sa naraz pohybovala v dvoch terénoch. Jeden bol obohnaný 

štyrmi stenami a druhý tvorený uvedomelými telesnými tkanivami. Mohla som byť vôbec 

naraz všetkým? A aký vzťah panoval medzi jednotlivými pozíciami? Mala by som byť 

„niečím“ prednostne? Tok zúrivých myšlienok prerušilo otvorenie dverí. Bolo potrebné 

rýchlo konať. Vstupovala som do miestnosti a nechala otázky bez odpovedí pred dverami 

(Terénny denník, 27. 4. 2016). 

 

Z pohľadu ANT je kultúra, spoločnosť i herňa súmeriteľnou entitou. I kultúra, 

i spoločnosť, i herňa je totiž komplexnou sieťou pozostávajúcou z heterogénnych matérií alebo 

Latourovými slovami, „bezšvovou tkaninou utkanou z prírody a kultúry“ (Latour 2003: 14). 

Inšpirujúc sa príspevkom Roberta Schmidta Gaining Insight from Incomparability (2008) sa 

pokúsim aplikovať metódu porovnávania na etnografovanie a Son-Rise prístup 
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konštruktivistickým spôsobom tak, aby som namiesto konzervovania existujúcich vzorcov, ich 

narušovala. Porovnávací proces nie je aplikovaný len na pobyt v teréne a pobyt v herni, ale 

aktivuje sa pri každom strete s druhosťou a tvorí jadro „robenia“ antropológie (Viveiros de 

Castro 2004, Schmidt 2008, Strathern 1999). Na ďalší zásadný moment upozorňuje Viveiros 

de Castro, keď píše: „Porovnanie nie je len náš primárny analytický nástroj. Je to náš surový 

materiál, ale tiež konečná základňa, pretože to, čo porovnávame, je vždy a nevyhnutne v jednej 

alebo druhej forme, porovnaním“ (Viveiros de Castro 2004: 4). To nás dovádza ku prekladu 

(translation), ktorý ANT chápe ako zložitý proces dohovárania, počas ktorého sa významy, 

požiadavky a záujmy premieňajú. „Neexituje jeden priamy most medzi svetom a slovom, 

existujú len reťazce prekladov. (...) každý krok znamená, že niečo je stratené a niečo je získané 

(Konopásek 2007: 2).  

Neustálym porovnávaním (mnohonásobným prekladom) medzi sebou a druhým, vzniká 

druhý, ktorý je nielen iný od nás, ale tiež v rade vecí podobný. Antropológia sa ujala prevažne 

prvého aspektu. Podľa Fergusona a Guptu antropológ je nielen špecialista v odlišnostiach, ale 

je špecialista v špecifickej metóde určenej na odkrývanie a porozumenie odlišností (Ferguson, 

Gupta 1997: 2). Negatívna identifikácia prostredníctvom vymedzenie sa voči druhému sa 

nachádza v jadre etnografického bádania. Sociálne a kultúrne vymedzovanie hraníc je 

obdobnou variáciou toho istého mechanizmu. Amazonský perspektivizmus Eduarda Viveirosa 

de Castra je odvážnym činom, ktorý vedľa seba nestavia symetrické svety, ale symetrický 

prístup k rozmanitým svetom. V amazonských svetoch totiž odlišné bytosti majú rovnaký 

prístup (kultúru) k svetu, čo znamená, že sa vlastne bavia o rovnakých veciach, ale odkazy na 

to, o čom hovoria, nie sú rovnaké (Viveiros de Castro 2004: 6). Tento „multinaturalizmus“ tak 

jedinečným spôsobom zakladá prímer a podobnosť. Podobne špecificky sa k odlišnostiam, 

ktoré tvoria jadro biomedicínskej práce, stavia Mol (2002). Odlišnosť, ktorá vyvstáva z jej 

príbehov o artérioskleróze nie je záležitosťou epistemologického nazerania na singulárny 

objekt, ale procesom ustanovovania mnohonásobného objektu v odlišných konšteláciách 

vzťahov a odlišnými praktikami. Telo i choroba sa v medicínskej praxi zmnožuje, ale zároveň 

nikdy nejde o dve rôzne telá.  

Vrátim sa k Schmidtovi, ktorý v spomínanom  článku vedľa seba stavia boxerské 

praktiky a programovanie, vizuálne navzájom nesúmeriteľné praxe, s cieľom objasniť 

a porozumieť logike programovania vtelenej do gest a telesných praktík. Popritom podrobuje 

porovnávaciu metódu kritickej revízii a uvoľňuje jej tvorivý potenciál. V mojom prípade sa zdá 

adekvátnosť predmetom polemiky. Bola som i nebola „cudzinkou v neznámom kraji s inými 

mravmi“. Nebezpečenstvo, ktoré sa postupne odkrývalo, neležalo ani tak v otázke adekvátnosti, 
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ale skôr vo vizuálnej zjavnosti, ktorá vo mne aktivovala uvažovanie v pre-existujúcich 

rámcoch. Predo mnou sa nerozprestieral Amazonský prales obývaný domorodými kmeňmi, ale 

ozvučená miestnosť plná materiálnych a symbolických artefaktov s vlastným morálnym 

systémom, súborom noriem a ustálených činností, pretkaná technologickými a mocenskými 

infraštruktúrami. Je však v tom taký rozdiel? Rovnako ako v etnografickej praxi, i tu som 

nachádzala izolovanosť (krátkodobú), stret s podobným i  radikálne odlišným ľudským 

materiálom, pocit hlbokého znepokojenia sprevádzajúci stratu istôt a vystavenie sa novým 

formám života (Hammersley, Atkinson 2007). 

Vizuálna podobnosť terapeutickej praxe Son-Rise a etnografovania nemá byť funkciou, 

ale štartovacím miestom, z ktorého sa produkujú jemné odlišovacie odtiene, subtílne vlákna 

podobnosti, i tvrdé konštrukcie vzájomného premostenia či rozrušovania pre-existujúcich 

rámcov, tak ako to bolo v prípade boxu a programovania (Schmidt 2008: 339). Mojím cieľom 

nie je pripodobniť jedno k druhému, ale otriasť a spytovať jedno druhým. Takto je podľa mňa 

možné  dospieť k hlbšiemu pochopeniu nielen toho, čo sa v herni deje, ale tiež situáciu, ktorú 

etnograf zažíva pri vstupe, pobývaní a odstupu od terénu.  

  



34 

 

2. 2. (Ne)súmeriteľné praktiky 

 

Ešte skôr ako sa začnem venovať samotnému dianiu v herni, musím urobiť krátku 

odbočku o tom, aký typ úvah ma zamestnával, keď som uvažovala o vzťahu mojej výskumnej 

témy a dizajnu výskumu k antropológii, konkrétnejšie etnografii. Všetko to začalo spýtavými a 

nechápavými pohľadmi, ktoré som inkasovala počas rozhovorov o mojom etnografickom 

výskume. Zo začiatku som im nevenovala špeciálnu pozornosť. Udržiavala som si pozíciu tej 

„zasvätenej v obore“ a vybavenej potrebným teoretickým balíčkom vedenia, ktorá vie o čom 

a ako písať. Postupom času som však začala byť „nahlodanejšia“. Tak som sa raz počas 

rozhovoru so známym na rovinu opýtala, čo sa mu na tom celom nepozdáva. Jeho nepochopenie 

plynulo z názoru, že antropológia disponuje nástrojmi skúmať druhých, druhých ako členov 

iných kultúr, subkultúr či sociálne vyčlenených skupín, ale ešte nepočul, aby antropológ skúmal 

autistov. V jadre tohto argumentu boli dve predstavy. Jedna, ktorá nikoho neprekvapí a to, že 

hlavnou náplňou antropológie je skúmať druhých (definovaných ako kultúrne alebo sociálne 

odlišných) a ďalšia, že antropológia má krátke ruky, čo sa týka skúmania odlišných 

neurobiológií. Situácia je ešte komplikovanejšia, keď jedinci na spektre sú zapletení do ďalších 

podmienok. Spomeniem najväčšieho strašiaka, intelektuálny deficit. Môj druhý bol iný druhý. 

Bol autistický. S inou kultúrou či sociálnou skupinou si vieme poradiť, preložíme ju do našej 

logiky a vysvetlíme na základe existujúcich kategórií, poprípade vytvoríme nové. Iné mozgy 

sú priveľké sústo pre antropológa. To sme už predsa na tvrdom ľade objektívnej prírody. 

Ako sme si ukázali vyššie, proces porovnávania medzi sebou a druhým leží v jadre 

etnografickej práce. Sú však obmedzenia, o akých druhých môžeme vypovedať? V čom sa 

skúmanie druhého ako predstaviteľa inej kultúry tak veľmi odlišuje od skúmania druhého ako 

príslušníka inej neurobiológie? Je fundamentálne odlišné vstúpiť do terénu, v ktorom sa 

pohyboval Bronislav Malinowski od vkročenia do herne? Je antropologický pobyt čímsi 

zásadne iným než znepokojujúcim dobrodružstvom separovaným od jednoliatej reality 

každodennosti, charakterizovaný zvýšenou vnímavosťou voči okolitému svetu, tak ako bol 

definovaný vo svojich začiatkoch (Malinowski 1978: 4)?  

 

Vráťme sa však k prvej predstave. Švédsky antropológ Hannerz reagujúc na Ortnerovej 

prehľadový článok o Teórii v antropológii od 60. rokov (Ortner 2004), uvádza dva hlavné 

spôsoby, akými je charakterizované antropologické bádanie (Hannerz 1986: 363). Prvá cesta je 

tá, o ktorej tiež hovoril môj známy, a teda, že tradičnou úlohou antropológie je skúmanie 
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druhých, kultúrne (sociálne) odlišných. Honba za kultúrnou (sociálnou) inakosťou odviala 

antropológov z rozsiahleho komplexného západného sveta, v ktorom boli koniec- 

-koncov intelektuálne zakorenení do neznámych „exotických“ končín, ktoré sa stali po istú 

dobu hlavným terénom antropológie. Neznáme končiny boli nielen geograficky a kultúrne 

dištinktívne, ale odlišovali sa tiež úrovňou organizačnej členitosti (Hannerz 1986: 365). 

Nepísaným pravidlom bolo, že kvalitná etnografia musí spĺňať „etnografickú      trilógiu 

– jedno miesto, jeden čas (rok) a jeden pozorovateľ. Tieto tri podmienky mali zabezpečiť, aby 

antropológ čo najhladšie splynul s prostredím druhých a nasiakol ich kultúrou do tej miery, aby 

bol schopný reprodukovať perspektívu „ľudu na brehu“, a teda sprostredkovávať „pohľad 

zdola“ (ibid.). O etnografii sa v tomto zmysle hovorí tiež ako o „ľudovom popise“ (Maxwell 

1990). K vyššie zmienenému procesu splývania s terénom nedochádza samo sebou, ale je 

k tomu potrebné osobné zapojenie, upustenie od tradičnej potreby vedeckej kontroly 

a mnohokrát improvizačný štýl, ktorý umožňuje etnografovi ísť v ústrety neplánovaným 

situáciám a učiť sa z dlhej série chýb a zlyhaní. (Agar 1990: 12-13). Takto definovaná 

antropológia našla pôsobisko v lokálnych, menej organizačne rozvinutých spoločenstvách, kde 

ponúkala mikroskopický záber sociálneho života odohrávajúceho sa prevažne vo „face-to-face“ 

kontakte v duchu hesla „small is beatiful“.  

Nielenže bol takýto program antropológie nemožný (iluzórny) a postavený na značnej 

asymetrii medzi Západom a (ne)Západom, na polarizovaní reality, na nebezpečnej naturalizácii 

terénu, ale tiež značne limitoval etnografický žáner na mikrooptiku uspôsobenú na skúmanie 

spoločností a komunít s jednoduchšími organizačnými formami a menej komplexnými 

vzťahmi. „Ide skôr o to zbaviť sa samotnej predstavy, že skutočnosti je možné a má zmysel 

deliť na lokálne a globálne, jednoduché a zložité či primitívne a sofistikované“ (Stöckelová, 

Abu Ghosh 2013: 11). 

Druhým spôsobom, ako charakterizovať to, o čo antropológii vlastne ide, je podľa 

Hannerza (1986: 363) prostredníctvom budovania komparatívneho porozumenia ľudských 

foriem života a myslenia, ktoré nutne nepolarizuje účastníkov na dve skupiny, ja/my a tí druhí, 

ale preferuje celé spektrum variácií medzi „self“ a zvyškom, využívajúc možnosť spoznávať 

nielen z kontrastov, ale rovnako zo vzájomnej interakcie. Obe cesty sa môžu zdať nápadne 

podobné, avšak to čo ich odlišuje, je úroveň komplexnosti, s ktorou vedia nakladať.  

Tretia cesta, ktorú Hannerz nespomínal, a pre ktorú som sa rozhodla ja, vyžaduje urobiť 

ešte jeden krok smerom od človeka. Zasadiť stávanie sa človekom naprieč rozličnými 

prostrediami do vnútra posthumanistickej filozofie, do sveta bujnejúcej hybridity prírod- 
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-spoločností v období Antropocénu12. „Stávanie sa“ predstavuje nový druh vzťahov vznikajúci 

z nehierarchických aliancií symbiotických zachytávaní a pripájaní, i miešaním nových agentov 

(Deleuze, Guattari 1987: 241-242), ktorý je, ako nás upozorňuje Haraway, vždy stávaním sa s 

– „becoming with“ (Haraway 2008). Či už hovoríme o človeku, zvieratách, alebo (ne)ľudských 

objektoch, to, kým sa stávajú, závisí vždy na tom, s kým sa to deje (Haraway in Ingold 2013: 

19). Rovnako Latour hovorí o zapletení ľudských a (ne)ľudských kolektívov, ktoré trvá milióny 

rokov (Latour 1999: 198). Kategória človeka, konštruujúca normatívne kognitívny, 

emocionálny a sociálny obraz ľudskosti, sa stáva v konfrontácii s početnými alianciami 

s (ne)ľudskými aktantami plastickejšia a jej hranice multiplicitné a mnohoznačné. 

 

  

Obrázok č. 3 –  Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (4. 4. 2018) 

 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že etnografovanie v duchu „small is beautiful“ dokonale 

sedí na herňu a celá debata o tom, na čo etnografia dosiahne či nedosiahne, je v tomto prípade 

bezpredmetná. Interakcie v herni prebiehajú medzi štyrmi stenami a v centre záujmu sú 

praktiky, ktoré sa robia vo vymedzene malom priestore s vymedzeným počtom ľudí a vo 

vymedzenom čase. Navyše, väčšina udalostí sa odohráva v jednoduchých elementárnych 

formách sociálnej reality, žiadne pretechnologizované vysoko komplexné systémy sa v teréne 

                                                 
12

 Pojem prvýkrát použili chemik Paul Crutzen a biológ Eugene Stoermer na označenie novej epochy v histórii Zeme, pre ktorú 

je určujúca transformácia života na zemi v dôsledku ľudskej aktivity (Crutzen, Stoermer 2000: 17). 
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neukazujú. To všetko je vidieť na prvý pohľad. Rozdelenie na makro a mikro úroveň sa rúti 

v momente, keď začneme pozorovať presah „pokojíčka“ cez zemepisné dĺžky a šírky, naprieč 

časovými ohraničenia a prostredníctvom rôznych úrovní zložitosti. Každá herňa je síce fyzicky 

situovaná na konkrétnom mieste, ale ak zoberieme do úvahy jej biotrajektóriu, pole pôsobenia 

a zamyslené i nezamyslené efekty, tak sa nám osi mapy začnú znásobovať a hranice 

rozmazávať. Veď herne sa zrodili tisíce kilometrov „za mlákou“, odtadiaľ sa prenášali 

a prekladali rôznymi tokmi a heterogénnymi sieťami (informačnými, ľudskými, materiálnymi, 

symbolickými), až doputovali do svojich cieľových zastávok.  

Ďalší úder euklidovskej optike zasadíme v momente, keď sa začneme zamýšľať nad 

blízkosťou vo vzťahu k priestorovej vzdialenosti. Je možné pociťovať blízkosť, pochopenie 

a deliť sa o konkrétne predstavy o živote s ľuďmi, ktorí sa ani zďaleka nenachádzajú 

v dostupnej vzdialenosti, zatiaľ čo vo fyzicky dostupnom okolí narážať na nepochopenie 

a odmietanie. Rodičia Adama pociťovali veľkú radosť v momente, keď narazili na Son-Rise 

program. A to nielen preto, že s ich filozofiou bytostne ladia a je im blízka. Ale tiež kvôli tomu, 

že sa konečne necítili sami a navyše sa mohli napojiť na skúsenosti množstva rozličných rodín 

po celom svete, ktoré praktikovali Son-Rise program a čerpať z nich a to všetko z pohodlia 

domova na internete. Využiť v prospech celkový čas strávený v herniach krížom-krážom po 

svete tak, aby čas (tu a teraz) bol čo najefektívnejšie využitý. Síce boli v „pokojíčku“ sami so 

svojím synom, vlastne tam boli prítomné ďalšie hlasy, stratégie a praktiky, ktoré napočúvali a 

odpozerali cez videá dostupné voľne na youtube a neskôr tiež natrénovali počas kurzov Son-

Rise programu, ktorých sa fyzicky zúčastnili v USA.  

Filozofia stojaca za Son-Rise programom nevyrástla z vákua a je predĺžením, vyústením 

a pokračovaním dlhého sociálno-politického, kultúrneho a biomedicínskeho vývoja, presnejšie 

klinickej kategórie spektra autistických porúch i stretom a odpoveďou na nečakané životné 

udalosti jej zakladateľov a ďalších rodín s podobnou skúsenosťou. Začínajúc vzostupom 

a presadzovaním politiky inakosti, imperatívom individuality, deinštitucionalizácie mentálnych 

ochorení, predovšetkým deficitu intelektu (Eyal 2013), medikalizácie „duše“ (Foucault 2013 

[1961]), rozvoja zdravotníckych sietí a zavedenia zdravotného poistenia a v neposlednom rade 

globalizáciou a ekonomickými faktormi (Feinstein 2012). To všetko sa vpísalo do Son-Rise 

príbehu.  

Okrem toho Son-Rise program nesmeruje len k „náprave“ autistického subjektu, ale tiež 

k transformácii ľudí, ktorí ho praktikujú. Preto by bolo neúplné uvažovať o tomto prístupe len 

vo vzťahu k realite na spektre, ale je ho potrebné zasadiť do osobného, emocionálneho, 

hodnotového a sociálno-ekonomického rámca rodín, ktoré ho praktikujú. Dôraz na 



38 

 

(seba)reflexívne praktiky, ktoré sú obsiahnuté vo filozofickom podhubí programu, sa stáva 

centrálny v „reflexívnej modernite“, čo dokladá narastajúca popularita aktivít, ktoré kultivujú 

stelesnené vedomie, akým je meditácia či joga (Pagis 2009: 267). 
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2.3. Sen o stratenej autenticite 

 

AUTENTICITA (z gréc. authéntes – pravý, vlastný) – termín, ktorý má špecifický výraz 

vo filozofii existencializmu, kde sa ho – obzvlášť zásluhou M. Heideggera a J. P. Sartra – 

užíva k odlíšeniu „vlastného“ ľudského bytia od bytia „nevlastného“. Autenticita ľudského 

bytia (...) sa prejavuje nielen v bezprostrednom pochopení jeho zmyslu, t. j. existencie, ale 

taktiež v starosti o jeho naplnenie. (...) neautentické bytie je samo k sebe neúprimné, snaží 

sa uniknúť svojej ničotnosti, a tým aj svojej slobode a zodpovednosti (Stručný 1966: 30).  

 

 

Obrázok č. 4 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (10. 9. 2017) 

 

Koncept autenticity sa v priebehu etnografovania neustále vynáral z dát ako čosi, čo je 

potrebné podrobiť ďalšiemu skúmaniu. Ukazovalo sa, že etnografia i Son-Rise program spolu 

majú sen o stratenej autenticite. Sen, ktorý má svoj pôvod hlboko v tradícii západného myslenia 

a jeho stavebnou konštrukciou sú dualistické opozície. Termín autenticita je lianou, ktorá sa 

tiahne naprieč textom a spája na prvý pohľad nesúrodé skutočnosti, ako je etnografický pobyt, 

snahu splynúť s okolím, heslo „small is beatiful“, pobyt v herni, bytie na spektre i subjektivitu. 

Operujeme tu s dvomi formami autenticity – autenticitou etnografického bádania a autentickým 

správaním (autentickou subjektivitou). V druhom prípade je možné „o stratenej autenticite“ 

uvažovať až potom, čo ju stratíme. Inak povedané, vo vzťahu k niečomu, čo autentické nie je. 
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Biblia14, Platón15, Kant16, Marx17, existencialisti18, Nietzsche19 i sociálny konštruktivisti vidia 

moment odcudzenia, a tým rozkol medzi autentickým a neautentickým inde. Naopak prírodní 

vedci si tým hlavu lámať nemusia. Ich objekty sa nezvyknú správať „neautenticky“. Príroda je 

od podobných delení uchránená. Najprv sa v krátkosti zamyslím nad oboma líniami užitia 

konceptu, a potom budem nasledovať empíriu.  

Etnografická blízkosť a zžitie sa s prirodzeným prostredím druhých môžu zdanlivo 

poskytnúť etnografovi exkluzívny prístup k autentickým formám sociálneho života. To, k čomu 

odkazujeme, keď tvrdíme, že etnografická skúsenosť je autentická, je jej nefalšovanosť, 

pravosť, hodnovernosť. Dlhé obdobie sa antropológia snažila „rušivú“ prítomnosť etnografa čo 

najviac minimalizovať a zapadnúť do miestneho koloritu (Malinowsky 1978, Lévi-Strauss 

1974). Princíp funguje nasledovne – čím bližšie sa dostane etnograf k pôvodnej skúsenosti, tým 

je skúsenosť autentickejšia. Neautenticita môže byť výsledkom skreslenia skutočnosti, 

podmienená nedostatočným splynutím etnografa s terénom, interpretovaním diania bez 

kontextuálneho zasadenia, stratégiou informátorov atď. Podľa Maxwella (1990: 8) si vlastnú 

menejcennosť zoči-voči metódam tvrdých pozitivistických vied lieči etnografovanie tým, že 

nachádza svoju hodnotu inde a to na poli autenticity. Cieľom Geertzovho zhusteného popisu 

(Geertz 2000) nie je podľa neho zobecniteľnosť ani overiteľnosť, ale autenticita. Tým, že do 

popisu zahrnieme situačný a kultúrny kontext, usilujeme sa o to, byť čo najbližšie pôvodnej 

skúsenosti. Situačný a kultúrny kontext môžeme poznať, len ak danú kultúru dobre poznáme 

a sme s daným prostredím zžití. Pôvodný účel antropologického bádania môže byť niečo úplne 

odlišné od východiskového bodu, nie preto, že výskumník urobil chybu, ale práve preto, že zber 

dát je otvorený autentickej skúsenosti a proces objavovania je ním interne riadený (Spradley, 

1980).  

Ak sa vrátime späť po kostre úvahy, dorazíme k dvom zisteniam. V jadre predstavy stojí 

reliéf prežívania s dvoma krajnými pólmi – autenticitou a neautenticitou nápadne 

                                                 
14 Moment odcudzenia a straty autenticity nastáva po vyhnaní z raja (Starý zákon, Kniha Genezis, kap. 3) a explicitne sa stáva 

prítomným s nástupom pocitu hanby.  
15 Analógiou k strate autenticity môže byť Platónovo Podobenstvo o jaskyni. Uvrhnutím človeka do sveta „tieňov“ oberá realitu 

o autenticitu (pravosť).  
16 Kantova epistemológia obsiahnutá v Kritike čistého rozumu založená na existencii apriórnych, t. j. predskúsenostných foriem 

názoru, znemožňuje poznávať vec o sebe, ale len to ako sa nám daná vec javí.  
17 Marx podobne ako Hegel stotožňuje odcudzenie ľudskej podstaty s odcudzením sebavedomia. 
18 Sartre odlišuje bytie vlastné (autentické) a bytie nevlastné (neautentické), pričom momentom odcudzenia sa stáva 

neúprimnosť k sebe samému. 
19

 „Nietzsche v Nečasových úvahách nachádza odcudzenie v rozpoltení človeka na telo a dušu, ktoré je produktom rovnakého 

deliaceho princípu ako príroda vs. spoločnosť. „Nejvlastnější rys moderního člověka: podivuhodný protiklad nitra, kterému 

neodpovídá vnějšek, a vnějšku, kterému neodpovídá nitro (…). [A]le to je protiklad u všeho živého zcela nemístný“ (Nietzsche 

2005: 97). 
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pripomínajúcu dávny rozkol medzi skutočnosťou a jej reprezentáciou a za ďalšie pozitivistická 

potreba kontrolovateľnosti reality inšpirovaná laboratórnymi podmienkami.  

V zásade by sa dalo povedať, že etnografická trilógia, etnograf a terén tvorili v minulosti 

akúsi rovnicu s ďalšími premennými a konštantami, ktorá pri správnom pomere, dosadení 

premenných a premiešaní zaručovala etnografovi prístup k autentickým formám života 

skúmaných. Ak ponecháme etnografa v teréne dostatočne dlho, naučí sa jazyk a mravy danej 

skupiny, bude možné k autenticite minimálne „pričuchnúť“. Takéto vymedzenie etnografie je 

rýdzo konzervatívne a stálo v začiatkoch antropologického bádania. Dnes si pod pojmom 

etnografia predstavíme rad metód a techník, ktoré sa odohrávajú naprieč viacerými terénmi, 

mnohokrát v obmedzenom časovom úseku a jej hranice s ostatnými kvalitatívnymi metódami 

a experimentom, nie sú jasne definované. Bruno Latour a ďalší z oblasti vedných štúdií nám 

prostredníctvom svojho záujmu o skryté fungovanie vedeckých faktov ukazujú, že žiadna 

realita, ani tá tvorená laboratórnymi stanovami, nie je usmerňovateľná a predvídateľná a tiež, 

že veci „sú natoľko špecifické, že ich proste ničím iným, za čo údajne zaskakujú, nahradzovať 

nejde“ (Latour 2002: ods. 16). Etnografovo „zlyhanie“ stať sa v teréne neviditeľným, môže byť 

naopak živnou pôdou nových situácií a podnetov k premysleniu. Spolu s autormi publikácie 

Etnografie: improvizace v teorii a terénní praxi (2013) sa domnievam, že „predstava 

etnografickej autenticity (...) je pochybná ako epistematicky, tak politicky (Stöckelová, Abu 

Ghosh 2013: 23).   

Na riadkoch vyššie som sa snažila ukázať, akým spôsobom sa vzťahovalo 

etnografovanie k autenticite, a čo ležalo v jadre tohto prístupu. V zásadne môžeme tvrdiť, že 

etnografia sen o stratenej autenticite starostlivo preskúmala, kriticky prehodnotila a minimálne 

čiastočne od neho upustila. Situácia je odlišná v prípade autenticity a bytia na spektre 

v momente, keď ju „posadíme“ do herne. Subjektivity sa v herni konštituujú ako dva póly na 

spektre autenticity. Bytie na spektre disponuje mierou autenticity, ktorá naopak bytiu mimo 

spektra chýba. Vzájomným (seba)poznávaním, ktoré sa deje privteľovaním („joiningom“) 

dochádza k stieraniu týchto hraníc. Východisková situácia v herni zakladá vstupnú asymetriu 

medzi dvoma účastníkmi terapie, ktorá má byť postupom času v herni prekonávaná. 

V praktickom móde by sa dalo na to nahliadať ako na spôsob pozitívnej diskriminácie. Ide 

o špecifickú taktiku, ktorá prevracia optiku a namiesto nedostatku nachádza nové horizonty, 

podobne ako koná v praktickom ohľade pozitívna diskriminácia. „Podle mně to ani jinak nejde. 

Musíš si najít něco, co ti pomůže plně přijat jinakost svého dítěte. Já jsem si našla věci, které 

mé na něm baví, a které se od něho chci učit. Jsou to prkotiny, ale hodně si na tom společně 

ujíždíme. Jednou z věcí je to, že se učím dávat emoce ven z těla, stejně jako on. Když jsem 
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šťastná, vískám, když jsem nahněvaná, buším pěstí do stolu“. (Mama Romana, rozhovor, 11. 

9. 2016). 

 

Podľa talianskeho mysliteľa Alessandra Ferrara (1997: 86-87) je v súčasnej fáze 

vládnucim princípom subjektivity autenticita, tak ako bola pre rannú modernu určujúca 

predstava autonómneho subjektu, na zrode ktorom sa podieľali Descartes a jeho karteziánske 

rozdelenie, Kant a jeho kategorický imperatív a Hegel a jeho princíp subjektívnej slobody. Pre 

autentickú subjektivitu je zásadný „odpor voči predstave subjektivity orientovanej na rozum, 

ktorá je typická pre západnú tradíciu, predovšetkým odpor voči hierarchickému rozvrstveniu 

ľudskej subjektivity na vyšší racionálny komponent a nižšiu sféru afektu“ (Ferrara 1997: 97). 

Keď sa Nadesan kriticky vyjadruje ku kognitívnemu prístupu k autizmu reprezentovanom 

napríklad Firthovou (1989) či Baron-Cohenom (1995), ktorý vyjadruje zvláštny záujem o 

nedostatky, excentricity a nesúrodosti charakterizujúce osoby na spektre (Nadesan 2013: 120), 

útočí na tú istú vládnucu formu racionality.  

Pre antagonistickú verziu autenticity je navyše príznačné, že chápe sociálne očakávanie, 

role a inštitúcie ako čosi, čo zohráva prevažne obmedzujúcu či disciplinárnu úlohu pri 

formovaní subjektivity. Paradigmatický autentický akt je odtrhnutý od zavedenej normativity 

(Ferrara 1997: 99), a to sme sa už predsa dostali na pôdu autistickej subjektivity. 
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2.4. (Ne)-autentický autizmus a hranice človeka 

 

Čo má teda spoločné autizmus s autenticitou? Premostenie týchto dvoch konceptov sa 

ustanovuje v diskurzívnych praktikách a v hnutí vnútri autistickej komunity, ktorá sa usiluje 

o nahradenie deficitného modelu reality na spektre takým modelom, ktorý sa bude zaoberať 

nielen o nedostatkoch, ale aj o schopnostiach a daroch, ktoré umiestnenie na spektre so sebou 

prináša. Takto definovaný autizmus je „odlišnosťou, neurologickou variáciou, fundamentálnou 

súčasťou jednotlivca na spektre, ktorého život obsahuje množstvo zápasov, ale tiež je 

naplneným a zmysluplným“ (Bagatell 2010: 44). Vo vnútri diskurzu odlišnosti sa autizmus 

neustanovuje ako afektívny deficit, alebo dokonca neprítomnosť emocionality, ale ako 

alternatívna citlivosť či špecifická senzuálna percepcia, ktorá sa podieľa na tvorbe odlišných 

ľudských foriem (Bergenmar, Rosqvist, Lonngren 2015: 206).  

 

Čakala som na auto society, na rohu križovatky. Po čase sa objavilo a zastavilo predo mnou. 

V obvykle dobrej nálade z nej vystúpil pán šofér, s ktorým sa vždy takto vidíme párkrát za mesiac 

a prehodíme pár viet. Povedala som mu, že som ho videla v dokumente Děti úplňku. On sa usmial, 

okomentoval to vtipom a spýtal sa ma, čo mi lieta hlavou. Vychrlila som, že píšem o autizme, a tak 

nejako v tom tápam, čoho sa pán šofér chytil „Leničko, a co s tím autizmem teda? Zdá se Vám 

Jeremiáš v nepořádku? Protože podle mně je v cajku. Nic mu nechybí, jenom je poskládaný jinak. 

Vozím děcka do školy a ze školy už léta a potkal jsem mnoho takzvaných těžkých případů. A 

povím ti  něco, moje milá, musíme jim jenom naslouchat. Oni jsou totiž kočičí bytosti. Vidí to, co 

my ne. Pravdou je, že oni si vybírají nás, ne my je. Žák si vybírá učitele, ne naopak.“ Začal 

odopínať bezpečnostný pás a obrátený k Jeremiášovi dodal: „Říkám dobře kocourku, že jo?“ 

(Terénny denník, 11. 2. 2018). 

 

Šofér Society rovnako ako mama Romana zmenili prístup k realite na spektre. Rozhodli 

sa nechať prestupovať svoju realitu realitou na spektre a učiť sa zo vzájomného súžitia a 

pretkávania, ktoré môže byť občas náročnejšie, ale tiež môže viesť k produkcii (seba)poznania. 

Na základe môjho pozorovania som objavovala dve hlavné kontinuá v medziach, ktorých sa 

konceptualizuje autistická inakosť. Jedno oscilovalo medzi totálnou izolovanosťou 

a absolútnou spätosťou s okolím a druhé bolo rámcované ľudským a ne-ľudským. Pokračujúca 

snaha interpretovať autistickú subjektivitu vo vzťahu k (ne)naplňovaniu normatívnej 

(emocionálnej, kognitívnej, funkčnej) kategórie človeka je čiastočne spôsobená identifikáciou 

autistickej subjektivity s neľudskou formou bytia. Prejavuje sa to väčšinou v dvoch líniách – 

buď pozitívnou identifikáciou s neľudskou pozíciou, ako je zviera či mimozemšťan 

a v negatívnej identifikácii, ktorou tematizuje autistickú subjektivitu ako čosi fundamentálne 
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neľudské, démonické či patologické (Bergenmar, Rocquist, Lonngren 2015: 203). Vedecká 

reprezentácia autizmu mnohokrát vytvára dichotómiu človek – vec prostredníctvom použitia 

dehumanizujúcich metafor prirovnávajúcich autistický mozog k počítaču (Cascio 2014: 307), 

alebo dáva do súvislosti zmnoženie výskytu autistických podmienok so symptómami 

postindustriálnej doby (Silverman: 2012: 12). Spájanie myslenia na spektre s animálnym 

myslením môže byť tiež chápané na pozadí diskurzu autenticity za jednu z diskurzívnych 

praktík. Na ontologickej úrovni sa môže podieľať na konštituovaní nových foriem subjektivít 

napádajúcich normatívne hranice človeka.  

 

„Máte-li vizuální typ myšlení, můžete se se zvířaty snáze ztotožnit. Když všechny vaše 

myšlenkové pochody probíhají ve slovech, jak byste si mohli představit, co si myslí zvířata? 

Ale když myslíte v obrazech“ (Temple Grandin v Oliver Sacks 2016: 253). 

 

Medzi týmito diskurzívnymi poľami existuje množstvo prienikov. V teréne som sa 

stretávala s darom i s prekliatím, so spôsobom bytia i so závažnou psychickou poruchou, 

„deťmi úplňku“, „kočičími“ bytosťami i s démonickými tvormi26, s genialitou i zaostalosťou, 

s neohraničenými bytosťami i tými s tvrdou škrupinou. Konceptualizácia reality na spektre je 

výsledkom spolupôsobenia viacerých atribútov od hodnotových systémov cez ekonomickú 

situáciu, stav „závažnosti“ a povahu symptómov či štrukturálnych podmienok (úroveň 

vzdelávacích, sociálnych, terapeutických a odľahčovacích služieb).27  

 

Bolo to márne. Videl len jeden smer, len jednu možnosť, jednu vec [malé presýpacie hodiny, ktoré sa 

používajú pri lúhovaní čaju]. Všetko zmizlo z jeho zorného poľa (...) zvláštne pnutie, ktoré ho absolútne 

zachvátilo (Terénny denník, 16. 11. 2016).  

 

Súvislosť medzi autizmom a autenticitou tiež môže spôsobovať fakt, že autistický 

subjekt mnohokrát koná v duchu hesla, ktoré použil dávno predtým Luther, a ktoré sa často 

zmieňuje v súvislosti s autentickým konaním: „Stojím a nemôžem inak“28 To „nemôžem inak“ 

v kontexte reality na spektre vyjadruje nemožnosť zradiť vnútornú potrebu (nutkanie), ktoré je 

eskalované až do takej miery, že môže viesť k „extrémnej podobe egocentrizmu prejavujúcej 

sa bezohľadnosťou voči druhým“ (Firth 2004: 676). Vo všeobecnej rovine je autenticita spájaná 

                                                 
26 Článok s jedným z „najťažších“ prípadov na spektre  – „démonickým“ Tomášom  https://ona.idnes.cz/zivot-s-autistou-

autismus-d0u-/zdravi.aspx?c=A160317_160617_zdravi_pet [videné 10.2.2018] 
27 Vo všetkých prípadoch, kde som praktikovala Son-Rise program, by sa dalo tvrdiť, že išlo o  dobre sociálne a ekonomicky 

situované rodiny, ktoré disponovali sociálnym i ekonomickým kapitálom potrebným k rozvoju ich dieťaťa na spektre.  
28 Jedna strana môže tvrdiť, že ide o autentické správanie par excellence, iný zasa oponovať, že sa v tom skrýva množstvo 

(ne)slobody, a že sa v takomto postoji stráca dôležitosť rozhodovania a možnosti voľby. 

https://ona.idnes.cz/zivot-s-autistou-autismus-d0u-/zdravi.aspx?c=A160317_160617_zdravi_pet
https://ona.idnes.cz/zivot-s-autistou-autismus-d0u-/zdravi.aspx?c=A160317_160617_zdravi_pet
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s aktom sebaurčenia. Na pozadí spektra autistických podmienok získava trpkú príchuť. Ku 

kontrolným zápasom a repetitívnym mechanizmom, ktoré sú jedným z ukazovateľov 

umiestnenia na spektre, môžeme pristupovať ako k varovným signálom informujúcim 

o možnom ohrození integrity subjektu. Podobne ako v prípade habitu (Bourdieu 1977) sa 

v konaní subjektu konštituujú súbory dispozícií vo vzťahu k okoliu, ktoré usmerňujú spôsob, 

akým koná v určitých situáciách, myslí a vníma okolitý svet. Niekedy môže kontrolný 

mechanizmus spustiť vstup na posvätné územie, narušenie estetického prístupu či 

nepochopenia vtipu.  

 

 

Obrázok č. 5  – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (3. 2. 2018) 

 

Rovnako ako konfliktnejšia verzia autenticity, ktorá sa formuje v opozícii voči 

spoločnosti, autistické správanie zväčša prekračuje hranice na rôznych frontoch (sociálne, 

telesné, symbolické). Neschopnosť privteliť si tieto hranice komplikuje na neadekvátne 

odpovedať. Nezáleží na tom, či dáme do popredia naratív izolovaných svetov (oddelenosť od 

sveta)29 alebo naopak, bytostnú prepojenosť30 s okolím, čo sú dva koncepčné póly, v ktorých 

sa tematizuje vzťah autistickej subjektivity a okolitého prostredia. V oboch prípadoch sa 

                                                 
29 Naratív izolovaných svetov sa rozvíjal hlavne v začiatkom klinickej kategórie autizmu Kannerom (1943) Baron-Cohenom 

(1995) a Firth (1994). 
30 Prince (2010), jedna z ambasádoriek vnútri autistickej komunity, hovorí o tom, aké je žiť vo svete, ktorý je úplne odpojený, 

zatiaľ čo ona pociťuje prepojenie so všetkým bytím. 
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autistická subjektivita vynára prostredníctvom diskurzu ako určujúca sa sama zo seba. To, či 

takéto určenie disponujúce obmedzenou možnosťou voľby, je prejavom slobody alebo 

neslobody, je témou inej diskusie.  

Vyššie spomínané pojednávania konceptualizujú slobodu a autenticitu určitým politicky 

zaujatým spôsobom. Mojím zámerom na tomto mieste textu nie je ani poukazovať na 

nebezpečenstvo, ktoré môže priniesť romantizovanie autistických podmienok, ani 

problematizovať vymedzenie slobody a neslobody na príkladoch nespočetného množstva 

variácií na spektre slobôd-neslobôd, ale predovšetkým mapovať, ako sa jednotlivé diskurzy 

prevteľujú do praktik, v ktorých sa autizmus ustanovuje. Bytie na spektre sa v herni a pomocou 

praktikovania Son-Rise programu stáva ešte čímsi iným než mentálnym ochorením, 

neuroatypickým vývojom, abnormálnou záležitosťou. Stáva sa autentickou formou života, 

darom31, zdrojom sebapoznania. Filozofia vrytá do praxe Son-Rise politizuje inakosť 

autistického subjektu takým spôsobom, že vytvára asymetriu v prístupe k autentickým 

prežitkom. Tej autenticite, o ktorú sa všetci tajne usilujeme.  

Na záver ostáva ešte jeden zásadný krok, ktorý odkrýva skryté fungovanie herne 

založené na revitalizácii klasického opozičného dualizmu, ale v novom autentickom 

prestrojení. Tak ako ontologická diferenciácia prírody a spoločnosti zakladá moderné videnie 

sveta (Latour 2003: 22), herný priestor sa ustanovuje na základe ontologickej diferenciácie 

autentického a neautentického módu bytia. Latour upozorňuje na to, že „moderná“ optika 

nebola teoreticky nikdy spochybnená a vždy sa skutočnosť vysvetľovala, buď na strane prírody 

alebo na strane spoločnosti bez toho, aby boli samotné póly niekedy problematizované (Latour 

2003: 106). Pól autenticity a neautenticity je derivátom polarít prírody a spoločností. 

Autenticita sa viaže na pôvodnú, nerafinovanú, bezprostrednú a úprimnú prírodu, zatiaľ čo 

neautenticita sa viaže na hranie sociálnych rolí, sprostredkovanosť, konštruovanosť. V realite 

sa však ani vydestilované autenticity, ani vykonštruované (v zmysle nepravdivé) neautenticity 

nevyskytujú. Každé bytie je autentickým bytím a zároveň bytím ustanovovaným. Na praxi 

v herni sa budem snažiť ukázať, že realita a „neprirodzenosť“ (konštruovanosť) sú skôr 

synonymami, a že samotný pojem prirodzenosť je sporný a ošemetný výraz. Latourov (1999) 

koncept relatívnej existencie poukazuje na tento zdanlivý rozkol. Reálnosť niečoho je 

dosahovaná pomocou zauzlenosti vo vzťahoch, asociáciáciami prvkov, a teda 

konštruovanosťou. Čím viac umelých konštrukcií, tým viac senziómov, tým viac tiel, tým viac 

pôsobení a náklonností, tým viac realít bude prejavených (Latour 2004: 213).  

                                                 
31 http://www.autismusjakodar.cz/ [videné 10. 2. 2018] 

http://www.autismusjakodar.cz/%20%5bvidené
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Obrázok č. 6 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (12. 2. 2017) 

 

Kniha Nikdy sme neboli moderní rozpráva o tom, ako sa konštituovala modernita dvoma 

hlavnými praxami, purifikáciou a hybridizáciou (Latour 2003: 23) a o klame, ktorý leží 

v predstave prírody a spoločnosti ako oddelených ontologických sfér skutočnosti, aj keď sú 

v praxi neustále premiešavané. Oba procesy sú na sebe závislé a vzájomne sa podmieňujú. Bez 

snahy oddeľovania sféry prírody od sféry spoločnosti by hybridy nemohli bujnieť atď. Pre 

proces „destilovania“ autentických zážitkov budem v herni používať pojem autentizácia a 

pre proces znečisťovania a miesenia pojem falzifikácia. Hľadanie autistickej subjektivity sa 

deje na zreštaurovaných ruinách západných dualizmov.  
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3. V herni, kde sa nie len hrá... 
 

3.1. Všetci (sa) „hrajeme“?  

 

Podľa Fergusona a Guptu (1997: 5) je existencia terénu postavená na vopred určenej 

existencii vzťahov a z nich plynúcich predpokladov, ktoré umožňujú konceptuálnu 

segmentáciu okolitého sveta na rôzne etnografické terény. Rovnako ako sa pod medicínskym 

pohľadom38 stáva z ľudského tela objekt skúmania, po aplikácii antropologickej šošovky sa 

stáva z miesta etnografický terén. Etnografické pole nie je presným synonymom pre 

geograficky či sociálne vymedzené územie. Rovnako tak nezastupuje len mentálny konštrukt, 

ale obsahuje oba elementy a jeho vymedzenie umožňuje uchopiť predmet skúmania (Madden 

2010: 54).  

 

 

Obrázok č. 7 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (17. 9. 2016) 

 

Pozorne som sledovala každý pohyb, zvuk a slovo, ktoré padlo v herni. Snažila som sa 

zaznamenať, čo sa dalo.  Môj prvý zápis bol napísaný z panoptickej pozície. Ja som videla 

ich, oni mňa nie. Po vypršaní doby sme sa pobrali naspäť do obývačky, kde som dostala od 

mamy Adama základnú teoretickú výbavu, nutnú k tomu, aby som mohla vkročiť do 

„pokojíčka“ a začať praktikovať Son-Rise program. Dvere do herne boli vždy zamknuté 

a kľúč bol odložený na stanovenom mieste vnútri herne. Bolo dôležité, aby výmena 

dobrovoľníkov prebiehala hladko a plynule, a aby nebola výrazne narušená realita v herni. 

                                                 
38 Choroba nebola vždy vnímaná ako stav ľudského tela, ktorý môžeme vidieť, ak správne ponoríme lekársky pohľad do útrob 

tela, telesných tkanín prípadne za pomoci biotechnológií, ale je výsledkom spletitej histórie, nezrovnalostí,  socio- 
-ekonomického vývoja a epistemologického posunu na poli medicíny, problematizácie konceptu zdravia a prístupu k životu 

samotnému. Foucalt uvádza, že toto poňatie choroba-stav sa objavuje až na začiatku 19. storočiu spolu so zrodom  modernej 

kliniky. Predtým, boli choroby skôr považované za „čiernych pasažierov“ obývajúcich napadnuté telá (Foucalt 2010). 
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Čakala som pred dverami a dostávala inštrukcie: „Musíš to udělat hodně rychle a bez 

zaváhaní. Prostě tam vlezeš a okamžitě za sebou zavřeš dveře. X reaguje na nové lidi různě, 

někdy si je oblíbí ihned, jindy se na nich ani nepodívá. Je důležité si to nebrat osobně 

a jenom s ním v té místnosti pobýt a užít si to, ať to je jakékoliv.“ Nasledujúc pokyny, som 

rýchlo vkročila do miestnosti, zamkla dvere, kľúč odložila na stanovené miesto a čakala 

(Terénny denník, 27. 4. 2016). 

 

Herňa podobne ako terén neodkazuje len na špecifické miesto, ale aj na špecifický 

proces. Praktikovanie Son-Rise programu a podoba herne sa vzájomným pôsobením pretvárajú, 

v rôznej miere naplňujú štandardy, sú rozlične (ne)funkčné a  (ne)adaptovateľné. Niektorí 

rodičia sa inšpirovali Son-Rise prístupom a uspôsobili detskú izbu potrebám herne, ale ostali 

na polceste a miestnosť ostala v hybridnom izbovo-hernom režime. Prvá rodina, ktorá ma so 

Son-Rise programom zoznámila, bola naopak, zapálenou odnožou. Poháňaní pokrokmi 

a úspechmi, ktoré mapovali na správaní svojho autistického chlapca i na vlastných životoch, 

usilovali sa o čo najvernejšiu realizáciu herne nasledujúc striktne zásady Son-Rise prístupu. 

Posledná rodina, kde som strávila najdlhší čas, má herňu umiestnenú vo vnútrobloku, teda 

oddelenú od detskej izby i od zvyšku bytu. Podľa slov rodičov boli časy, keď v nej Jeremiáš 

trávil dlhé hodiny, avšak s narastajúcim vekom a bez výraznejšieho progresu sa od herne 

postupne upúšťalo a  niekedy sa stane, že sa z nej stane na krátky čas garáž na bicykle alebo 

miesto, kde sa suší čistá bielizeň. V súčasnom stave je miestnosť uspôsobená tak, aby 

odpovedala na požiadavky prostredia a podľa potreby menila svoje habity.  

Fenomén hry sa ocitol v centre záujmu mnohých bádateľov naprieč rôznymi 

disciplinárnymi poľami. Hranie skúmajú detský psychológovia, pedagógovia, sociológovia 

i neurovedci. Symbolika hry a jej „neskutočná“ povaha je predmetom siahodlhých úvah 

filozofov. Napríklad Eugen Fink vo svojej knihe Hra jako symbol světa (1993) ukazuje hru ako 

fenomén, v ktorom sa odohrávajú možnosti ľudského života. Herný kontext nám často krát 

umožňuje zažívať veci, ktoré sa nám inde stať nemôžu. Spontaneita a ľahkovážnosť, ktoré sú 

často asociované s hraním, sú touto logikou vykladané ako vedlajšie účinky jednania(hrania) 

„akoby“. Akýkoľvek akt sa stáva v prostredí hry realizáciou natrvalo nezaťaženou bremenom 

nezvratnosti a odpovednosti. Avšak pojem „neskutočnosť“, ktorí by sa na prvý pohľad mohol 

zdať odpovedajúci, je problematický a zavádza nás na široké multidimenzionálne spektrum 

(ne)-skutočností, (ne)-viditeľností, (ne)-uchopiteľností, (ne)-sdeliteľností, na územie, kde sa 

bytie realizuje v rôznych formách vždy niekde medzi absenciou a prítomnosťou, potenciálom 

a nemožnosťou, neustále premieňa pomery týchto prvkov v súvzťaží s ostatnými bytnosťami. 
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Zo semiotického hľadiska pojem hra (hranie) odkazuje na dve špecifické skutočnosti 

raz vykreslené v ostrom antagonizme, inokedy skoro v zameniteľných rolách. Na hru (hranie), 

ako špecifickú aktivitu spájanú s detstvom, ktorej sú prisudzovaní atribúty ako spontaneita 

a autenticita, a na hranie rolí, ktoré je umelým, konštruovaným procesom, obsahujúcim prvok 

pretvárky a prehrávania. Druhá metafora má bohatú históriu v sociologickom slovníku. 

Spomeniem dve najdôležitejšie príspevky – dramaturgickú analýzu sociálnej reality (Goffman 

[1959] 1997) a koncept performativity v diele Judith  Butler (1990, 1993).  

Naša subjektivita sa podľa Butler konštruuje skrz repetitívne performatívne úkony 

(hranie). Ak to vztiahneme na genderovú identitu, chápe ju ako štylizované opakovanie aktov, 

imitáciu dominantných vzorcov vnútri disciplinačného heterosexuálneho matrixu. V Son-Rise 

herni sa takisto opakuje, kopíruje a napodobňuje. Skrz repetitívne performatívne úkony sa v 

herni konštruuje podobnosť v opozícii voči dominantnej neurotypickej matrici.. Butler nám 

pripomína, aká je vtomto  procese fundamentálne zásadná nápadoba (napodobňovanie) 

zdôrazňuje diskurzívnu rovinu performativity a represívne pôsobenie dominantných 

mocenských štruktúr.  

Goffman ([1959] 1997) používa analógiu divadelného predstavenia k popisu a analýze 

sociálnych interakcií. Herci (účastníci dejiska) si vytvárajú vlastné stratégie sebaprezentácie, 

osvojujú si role a pretvarujú sa na základe situácie a očakávaní. Hranie sociálnych rolí nemusí 

byť vždy „košér“, často krát dochádza k diskrepanciám rolí, hromadí sa napätie a k slovu sa 

dostávajú zákulisné ťahy a podvratné techniky. Goffman vnáša do hry (sociálnej reality) masky, 

ktoré v sebe zahŕňajú prvok zastierania, pretvárky, postranných úmyslov a rozdelenie 

na  javisko/zákulisie – miesto, kde sa vstupuje a vystupuje z rolí. Dramaturgická analýza 

ukazuje, čo má byť videné i to čo má byť skryté, a tiež mapuje napätie a uvoľnenie spojené 

s prezliekaním masiek a prepínaním medzi regíonmi. V Goffmanovej dramaturgickej analýze 

nachádzam spolu s ďalšími kritikmi, nedostatky tkvejúce hlavne v nesymetrickom pripisovaní 

intencie a aktérstva na stranu ľudských agentov bez významnejšieho zapojenia ne-ľudských 

súcien, absencii štruktúr moci a tiež v polarizovaní skutočnosti.. Často-krát tak trochu hráme, 

a tak trochu zakrývame, no zároveň tak trochu nehráme, a tak trochu odkrývame. A deje sa to 

v rôznej miere (ne)-zamýšľane. Niekedy nás môže sama hra-situácia do seba vtiahnuť a maska 

na tvári „páliť“, aj keď sme to vôbec nechceli. Miestnosť môže byť zároveň javiskom 

a zákulisím v rôznej intenzite, v závislosti od situácie a zapojenia ostatných súcien (nie len tých 

ľudských). Pokiaľ budeme uvažovať o hraní ako o náprotivku niečoho skutočnejšieho a 

o maske ako o protiklade k „pravej tvári“, ďalej ako o pár krokov nezájdeme. Vždy totiž 

budeme narážať na odveký rozkol medzi reprezentáciou a realitou. Ak však k hraniu budeme 
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pristupovať ako k špecifickému módu bytia,  ktorý sa ustanovuje prostredníctvom osobitej 

ekonómie (ne)-reálnosti, nakladajúcej s rôznymi zmesami spontaneity a prehrávania, 

ľahkovážnosti a zodpovednosti, odkrývania a zakrývania (a zároveň tieto ekonómie generuje), 

môže nám toho veľa prezradiť... 
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3.2. Herňa spoluvytvára zázrak 

 

Môj etnografický pohľad smeroval do herne. Tých herní bolo viac. Presne štyri. 

Fungovali na podobných princípoch, ale v rozmanitých variáciách, ktoré vzišli z procesu 

adaptácie na špecifické podmienky. V dvoch prípadoch bola herňa tiež detská izba, v ďalšom 

bola výhradne herňou a nesuplovala žiadne iné roly. V  treťom prípade išlo o prístavbu 

umiestnenú vo vnútrobloku. Mentálna i fyzická konštrukcia herne vykazovala vysokú mieru 

adaptability a flexibility, i keď niektoré piliere disponovali nezdolnou stabilitou navzdory 

rozmanitosti intelektuálnych, emocionálnych, socio-ekonomických a materiálnych prostredí, 

do ktorých boli zasadené. Ak uvažujeme o herni z hľadiska prenosnosti a premenlivosti, ponáša 

sa skôr na mutable mobile (Laet, Mol 2000) než na immutable mobile (Latour 1987). Ide o 

konceptuálny objekt, ktorý autorom Laet a Mol umožnil lepšie si predstaviť a uvažovať o 

pumpe v Zimbabwe (Laet, Mol 2000). Naprieč časom a rôznymi geografickými lokáciami sa 

totiž menil nielen fyzický tvar pumpy, ale tiež jednotlivé komponenty, pričom neprestávala 

„úspešne“ produkovať čistú vodu, bola miestnou hrdinkou a dôležitým nástrojom v národnej 

politike. V rozdielnych podmienkach môže čistá voda znamenať rôzne veci. Premenlivosť 

súvisí s prácou, ktorá udržiavala pumpu v chode a ktorá mala efekt na rekonfiguráciu vzťahov, 

ktoré držali pumpu „na žive“. Keď sa pumpa zlomila alebo pokazila, miestny diel nahradili 

komponentom, ktorý mali k dispozícii, alebo ho vyrobili rukami, nech už to bolo čokoľvek. 

Herňa je ešte iný prípad, i keď vykazuje podobnú mieru flexibility a adaptability. 

Neviditeľná práca, ktorá bola pre miestnych používajúcich pumpu skrytá „pod kapotou“ pumpy 

dovtedy, kým sa nepokazila, sa v prípade herne deje rukami tých, čo v herni praktikujú Son-

Rise a najlepšie vedia potreby svojho dieťaťa. Konštruktér a finálny užívateľ je jedna osoba, 

rovnako ako je tomu v populárnych DIY „doing it yourself“ postupoch. Podobne ako v prípade 

čistoty vody, je i v Son-Rise programe variabilita v dosahovaní štandardizovaných čiastkových 

cieľov zameraných na neverbálnu komunikáciu, interakciu a očný kontakt. Herňa je navrhnutá 

s cieľom spolupodieľať sa na zázraku. Čistá voda v Zimbabwe je podobný zázrak. 

 

V rýchlosti som vstúpila do herne a zamkla za sebou dvere. Kľúč som odložila na miesto 

na poličke, kde sa bez pomoci stoličky priemerne vysoký človek nedostane. Prebehla som 

si miestnosť očami. Išlo o celkom malú, útulnú miestnosť, ale dosť veľkú na to aby sa v nej 

mohlo poskakovať, tancovať v kostýmoch a predvádzať scénky. Vedľa dverí bolo okno 

smerujúce do chodby. Okno slúžilo na pozorovanie. Pod oknom sa nachádzal stôl, kde bolo 

vždy čosi na zahryznutie. Často tam bývali oriešky, ovocie alebo iné zdravé potraviny. 

Zásadne neobsahovali mliečny proteín kazeín ani lepok. Za oknom boli dvere, kde bola 
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toaleta. Oproti dverám v rohu miestnosti bolo vyhradené miesto na kreslenie. Adam mal 

záľubu v kreslení zubov – stoličiek a očných zubov. Ku kresleniu sa vzťahovali ďalšie 

aktivity v postupnom poradí. Kreslenie obrysov a strihanie zubov, vystrihovanie kazov 

a finálne umiestnenie hotového produktu v rohu miestnosti. Určitý zub sa môže vystrihnúť 

len s konkrétnou farbou nožníc. Kazy majú len stoličky atď. Na stene nad kresliacou zónou 

bolo zrkadlo. V ďalšom rohu  boli rozložené už vystrihnuté a vyfarbené zuby vždy na 

striedačku stolička/očný zub. Dôležité bolo, aby neboli na zemi pohádzané, naopak, museli 

byť odložené symetricky a lineárne za sebou. Nad mojou hlavou boli police, kde boli rôzne 

hracie a špeciálne pedagogické pomôcky, obľúbené obrázkové knižky, panáčikovia. Bolo 

dôležité, aby boli tak vysoko, aby ich Adam nevidel pri bežnom pohybovaní sa po herni. 

V herni by ste márne hľadali akúkoľvek elektroniku či dekorácie. Nič, čo by mohlo Adama 

rozptyľovať. A zabudla som na hodiny. Tie viseli na stene oproti dverám ,tak aby na nich 

človek videl, keď vstupuje do herne, ale tiež aby boli viditeľné po celý čas a nenútene 

štruktúrovali čas v herni (Terénny denník, 5. 5. 2016).  

 

Son-Rise program podobne ako lietania, ktoré ako príklad uvádza Latour, je vlastnosťou 

celého združenia zapojených entít (Latour 1994: 38). V tejto podkapitole sa budem venovať 

špecifickej účasti (ne)ľudských aktantov na praktikovaní Son-Rise programu. Z popisu vidíme, 

že nejde o  hocijakú izbu, ale o špeciálne navrhnutú a technologicky vybavenú miestnosť. 

V nasledujúcich riadkoch sa budem snažiť ukázať, že herňa nevystupuje ako nedotknutý, od 

konania oddeliteľný, nezaujatý objekt, na pozadí ktorého sa praktikuje Son-Rise terapia, ale 

naopak, do konania vstupujúci a aktívne sa zapájajúci do tvorby a premeny sociálna. Jej (herne) 

návrh, usporiadanie, technologické zabezpečenie i vnútorné vybavenie umožňuje samotné 

praktikovanie Son-Rise praxe. V štúdiách vedy a technológií nájdeme mnoho príkladov toho, 

ako dizajn technológie a materiálne spracovanie formuje každodenné praktiky, naše 

presvedčenie či sociálne usporiadanie (Latour 2002, Sclove 1995, Winner 1998). Bruno Latour 

(1992: 152) sa na príklade obyčajného bezpečnostného pásu zamýšľa nad tým, ako sú 

technológie nezvratne zapletené do ľudských kolektívov, a ako tvarujú každodenné praktiky 

a usmerňujú naše správanie. Ak si nezapneme bezpečnostný pás, kontrolka bude blikať 

a vydávať zvuk dovtedy, kým to neurobíme. Rovnako ako v prípade bezpečnostného pásu či 

hotelového kľúča, aj herňa „núti“ zúčastnených správať sa určitým spôsobom. Nedrží im pištoľ 

pri hlave, ani nemyslí ako človek. Avšak povaha herne a spôsob, akým funguje, vstupuje do 

konania v nezanedbateľnej miere. V snahe vyhnúť sa technologickému determinizmu, ktorý do 

technológie vkladá inherentné vlastnosti, i sociálnemu konštruktivizmu, ktorý vysvetľuje 

technológiu prostredníctvom sociálneho kontextu a sociálnych činiteľov, sa javí najschodnejšia 
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tá cesta, ktorá nepovažuje atribúty technológie za čosi objektívne dané, ani za holé sociálne 

konštrukty, ale prisudzuje im reálnosť i konštruovanosť (Brey, 2005: 62).  

Nie každý most v Amerike musí byť inherentne diskriminačný voči černochom ako 

v prípade mostov na Long Islande (Winner, 1980: 123). Diskriminačným sa stáva až 

v momente, keď je zasadený do partikulárnych socio-technických konfigurácií. Podobne nie 

každá detská izba je herňou, ale stáva sa  ňou v špecifických podmienkach. Fyzická konštrukcia 

mostu rovnako ako materiálne vybavenie a priestorová izolácia herne disponuje potenciálom 

„diskriminácie“ v prípade mostov a „rovnostárstva“ na strane herne. Podľa Winnera (1980: 

127) predstavujú technologické artefakty spôsoby budovania rádu vo svete. Herňa zhmotňuje 

spôsob budovania rádu v neuroatypickom svete so špecifickými potrebami. 

  



55 

 

3.3. Intenzívny (totálny?) svet za dverami 

 

Priestorové a materiálne členenie herne funkčne pracuje s predstavou, že autistické 

subjekty sú preťažené rôznymi stimulmi, ktoré im zabraňujú v tvorbe sociálna, a preto je 

potrebné im uspôsobiť miestnosť tak, aby umožňovala a podporovala tvorbu interakcií 

a eliminovala rušivé elementy. Z neurobiologického hľadiska sa táto téza označuje pod pojmom 

Syndróm intenzívneho sveta a jej priekopníkmi sú švajčiarski vedci v oblasti neurovied, 

manželia Markramoví (Markram, Markram 2010). Neuropatológia autistického mozgu 

je  podľa tejto teórie spôsobená hyperfungovaním lokálnych neurónových mikroobvodov a 

hlavnými príznakmi sú hyperreaktivita a hyperplasticita. Na vnemovej a kognitívnej úrovni 

môže toto nadmerné fungovanie viesť k zintenzívneniu vnímanému sveta až do tej miery, že sa 

okolitý svet stáva krutým a vysoko stresujúcim miestom (Markram 2010). Herňa je navrhnutá 

tak, aby bola na vysoký záťažový level pripravená a umožňovala intenzívnosť prežitku 

spracovávať, usmerňovať a podeliť sa oň.   

 

Vaše dieťa môže napredovať v správnom prostredí. Väčšina detí na autistickom spektre je 

stimulovaná množstvom rozptýlení, ktoré si väčšina z nás ani nevšimne. Ukážeme vám, 

ako vytvoriť optimálne vzdelávacie prostredie, aby sa odstránili rozptýlenia a uľahčili 

interakcie. Okrem toho táto práca/herňa drasticky znižuje boje s „push-pull kontrolnými 

spormi“, ktoré bránia pokroku a užitočnej interakcii, čím pripravujú cestu nielen pre 

progresívne učenie, ale aj pre sladkosť interakcie, po ktorej rodičia tak túžia.
40 

 

Ak uvažujeme o herni v akýchkoľvek súvislostiach, jeden atribút nemôže byť 

opomenutý. Herňa je navrhnutá tak, aby odpovedala individuálnym potrebám a adaptovala sa 

na rozmanité podmienky. Môže sa rozpínať na ľubovoľnom počte metrov štvorcových, byť 

strohá i prítulná, presvetlená i mať zatemnené okná. Musí byť však pevne ohraničená. Úlohou 

hraníc je zamedziť prenikaniu a rušeniu „zintenzívneného sveta“ z vonku a sústrediť sa na 

dianie (interakcie) v herni, ktoré sa deje v zhustenom a koncentrovanom móde.  

 

Někdy nechápu, jak mě to spolkne [čas v herně]. A přitom je to jenom místnost (smích). 

Na jedné straně, když se fakt nastavím na autíka v herně, tak přestávám vnímat časovou 

dimenzi, jakoby jsem se ztratila v časové smyčce a jenom dělám „joining“, tvořím 

a procitávám. Když nemám den, tak je to naopak, uvěznění ve věčnosti. Každý jeden pocit 

                                                 
40 Citované z: https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php 
 

https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php
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se tam prostě zintenzivní. Nuda, vztek, radost i nadšení. Je tam všeho moc, někdy až příliš. 

A nejvíc tam máš sebe a toho druhého (Dobrovoľníčka Katka, rozhovor, 26. 3. 2017). 

 

Katka hovorí o tom, že ju čas v herni mnohokrát „spolkne“ svojou intenzitou. Odkiaľ sa 

tá zhustenosť času a prežívania v herni berie? Budem tvrdiť, že „koncentrát“ je efektom 

konfigurácie vzťahov, ktoré držia herňu „nažive“. Nie je inherentne obsiahnutá v atmosfére 

v herni, ani v samotných princípoch, ale je efektom zhromaždenia aktantov. V každodennej 

realite sme málokedy odpojení od virtuálneho sveta, od telefonického spojenia s dlhým 

zoznamom kontaktov, mimo informačného a tržného toku, a navyše zavretí v relatívne malej 

miestnosti s ďalším človekom. Pokiaľ v akejkoľvek miestnosti sedia dvaja ľudia, ktorí pracujú 

za počítačom, je možné sa druhému vyhnúť a ani to nestojí veľa námahy. Pozerajú do 

obrazovky namiesto do očí. Herňa je interakčný priestor, v ktorom sa číha na očný kontakt 

a všetko, kde by sa dalo dlho pozerať namiesto očí toho druhého, nie je vhodným objektom. 

Druhý aspekt herne, o ktorom sa Katka zmienila, je „strácanie sa“ a „splývanie“ v joiningu. 

Aby som vysvetlila tento fenomén, prepožičiam si vysvetlenie od teórie enaktivizmu.  

Joining je komplexná interakcia, ktorá v sebe môže zahrňovať verbálne i neverbálne 

obsahy, premenlivý kontext, množstvo aktérov a technologických mediácií. Dôležitý je časový 

aspekt súvisiaci so synchronizáciou,  reciprocitou a spoločnou aktivitou. Interakcie predstavujú 

„kombináciu diskrétnych a spojitých udalostí v rôznych časových intervaloch a sú často odolné 

proti vonkajším narušeniam. Podstatné pre interakciu je účasť (zapojenie sa) rôznych agentov“ 

(De Jaegher 2013: 6) a tiež to, že interakcia nie je čírym vlastníctvom aktérov medzi ktorými 

prebieha, ale vykazuje istú mieru autonómie. Interakcia tvorí samo-autonómnu, 

samoudržateľnú konfiguráciu v oblasti relačnej dynamiky a zároveň pritom autonómia 

zapojených agentov nie je zničená, i keď jej rozsah môže byť rozšírený alebo redukovaný (De 

Jaegher et al., 2010: 442 – 443;  De Jaegher, Di Paolo 2007: 493). To potom môže viesť k tomu, 

že sa interakcia vyvíja smerom, ktorým ani jeden z ľudských účastníkov nezamýšľal. De 

Jaegher (2013) to ilustruje na príkladoch, ktoré sa nám dejú na každodennej báze, napríklad, 

keď sa cítime s niekým na „jednej vlne“, alebo keď kráčame úzkou chodbou a snažíme sa 

vyhnúť tomu druhému, kto ide oproti nám a namiesto toho si obaja opakovane vstupujeme do 

cesty. Stáva sa to tiež, keď držíme telefón pri uchu a nie sme schopní hovor ukončiť, i keď 

obaja vieme, že konverzácia skončila. To sú príklady, v ktorých interakcie žijú v istej miere 

vlastným životom, avšak závislé na neviditeľnej účasti ostatných agentov. Podobne sa môže 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2013.00015/full#B38
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2013.00015/full#B38
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2013.00015/full#B37
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cítiť Katka, keď sa „napojí“ na Romana a začne sa strácať v synchronicite a rytme spoločných 

činností. Joining pokračuje cez jej účasť, ona sa však v interakcii stráca, stáva sa kolieskom 

v dynamike interakcie.  

 

 

Obrázok č. 8 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality  (10. 9. 2017) 

 

Ideál izolovaného „pokojíčka“ je naplňovaný v rôznych herniach odlišne. 

Zakomponovanie toalety do herne je prejavom snahy čo najviac sa priblížiť ideálnej situácii. 

Pokiaľ by tam WC nebolo, znamenalo by to, že vždy keď potrebuje niekto z herne na potrebu, 

musí ju opustiť. V herni vládne zvláštny režim, ktorý by bol prerušený a nahradený vonkajšou 

realitou. Zamykaním, odomykaním, vstupom a výstupom z miestnosti dochádza 

ku krátkodobému narúšaniu nepriepustnosti hraníc. V momente, keď sa otvoria dvere, 

dochádza k prenikaniu senzuálnych vnemov a iných  rušivých elementov, od ktorých boli 

účastníci terapie zámerne izolovaní. V realite teda môžeme skôr hovoriť o polopriepustných 

hraniciach, ktoré sú narušované tokom ľudí, vecí, informácií i emocionálnych nálad. 

V určitých ohľadoch má herňa niektoré atribúty Goffmanových (1961) totálnych 

inštitúcií. Totalizujúci charakter je symbolizovaný bariérami (zamknuté dvere), ktoré ich 

izolujú od vonkajšieho okolia, znemožňujú im odchod a vytvárajú materiálne i symbolické 

hranice medzi svetom vo „vnútri“ a tam „vonku“. Ohraničenosť herne a izolovanosť od okolia 
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spolu s ozvučením a presklenou41 tabuľou nasmerovanou do chodby sa spolupodieľajú na 

tvorbe panoptického efektu, ktorý mnoho  totálnych inštitúcií využíva. Podobne ako 

v Bethamovovom panoptikone (Foucault 2000), i tu je cieľom vytvoriť vedomý a nepretržitý 

stav viditeľnosti a zároveň disociovať pár, vidieť – byť videný. Na rozdiel od represívne 

definovaných inštitúcií je v herni „všadeprítomný dozor“ využívaný skôr produktívnym 

a transformatívnym spôsobom. Od prvého momentu ako vstúpi dobrovoľník do herne, vie, že 

môže byť kedykoľvek pozorovaný. Rozdiel je v tom, že ten čo sleduje, koučuje a to na základe 

vzájomnej dohody. Panoptický efekt sa podieľa na aktivácii sebadisciplíny obojstranne 

žiadúcim spôsobom.  

Zásadný proces, ktorý sa v „totalite“ odohráva, je premena jednotlivca – dochádza 

k  ustanovovaniu nových subjektivít. I v týchto bodoch totálna realita herne nápadne pripomína 

realitu v totálnych inštitúciách. Kritickým miestom, na ktoré poukázal medzi inými Weinstein 

(1982) je, že Goffmanov koncept pôsobí veľmi homogenizujúco a represívne. Zverenci 

inštitúcií sú pasívne objekty, postupne umŕtvované prostredníctvom rozmanitých činností, kde 

nie je miesto pre odpor a vzdor, a kde sa podceňuje úloha terapeutických a rehabilitačných 

procesov pri transformácii subjektivít. Pobyt v herni sa odlišuje od pobytu v totálnej inštitúcii 

v mnohých ohľadoch, napríklad krátkym časovým trvaním, vzťahom medzi účastníkmi, ktorí 

sa usilujú o čo najväčšiu mieru symetrie a pozitívnym potenciálom transformácie.  

Ďalším atribútom herne je jej prepojenosť s domovom42, ktorá sa prejavuje fyzickou 

dostupnosťou i vysokou mierou komfortu a dôvernosti. Herňa funguje v odlišnom móde, je 

izolovaná od každodennej reality domáckeho prostredia, ale zároveň si od neho prepožičiava 

intimitu. Intimita a blízkosť je kostnou dreňou celej terapie a dôvernosť prostredia uľahčuje 

a podnecuje jej budovanie. Tiež sa v tom odzrkadľuje praktický zreteľ. Son-Rise terapia bola 

vyvinutá rodičmi a pre rodičov. Postavenie a úloha rodičov a rodičovskej nepodmienečnej 

lásky43 má v terapii centrálne miesto (Kaufman 2004).  

  

                                                 
41 Nie každá herňa má presklenú tabuľu a je ozvučená. V teréne som sa s oboma vymoženosťami (v jednej herni) stretla len 

v dvoch prípadoch. Väčšinou mala herňa presklenú tabuľu, ale nebola ozvučená, alebo v jednom prípade nebola ani ozvučená, 

ani presklená. Vzhľadom k tomu, že som väčšinu času trávila v herni, kde bola minimálne jedna technologická zabezpečenosť 

k dispozícii a všetky rodiny vnímali tento model za ideálny, ale ešte sa k nemu nedopracovali.  
42 To však neznamená, že sa herňa nemôže nachádzať v inom než domácom prostredí. Existuje mnoho herní v rôznych 

kútoch USA, ktoré boli umiestnené v rôznych vzdelávacích inštitúciách a organizáciách.  
43Jedno zo základných princípov programu je: Rodič je najlepším zdrojom dieťaťa. Dostupné na: 

https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php 

 

https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php
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3.4. Herné artefakty 

 
Držala som v ruke dve škrabošky na spanie. Neviazali sa, boli vzadu na gumičku. Najprv 

som ilustračne predviedla, ako sa maska navlieka a vyzlieka. Zopakovala som to párkrát 

a pritom pozorne sledovala Marušku. Váhala som. Nevedela som odhadnúť, ako zareaguje 

na to, že nič neuvidí. Opatrne som nasadila škrabošku Maruške a potom sebe. Chytila som 

jej dlaň a položila na moje líce, aby sa necítila dezorientovane, a urobila som rovnakú vec. 

Najprv nesmelo postupovala prstami po tvári, keď narazila na chrbát môjho nosa. Zviezla 

sa po ňom prstom a vydala zo seba rovnaké zavýskanie, ako keď sa v parku spúšťa na 

šmykľavke. Taktiež som sa zviezla prstom po jej nose a dopadla ním na koleno. Maruška 

sa rozosmiala. Ďalšiu polhodinu sme pokračovali v  šmýkaní sa prstom po nose a menili 

miesta dopadu (Terénny denník, 10. 8. 2017). 

 

Dôležitou súčasťou herne sú hracie a vzdelávacie pomôcky. V manuáli k vytvoreniu 

herne sa nachádza podrobný popis toho, ako by mala vyzerať herňa, a aké hracie a vzdelávacie 

pomôcky sú k praktikovaniu Son-Rise programu vhodné. Herné artefakty by mali v prvom rade 

vykazovať odolnosť. To, že je niečo odolné a stabilné viac či menej, je efektom (výsledkom) 

konfigurácie vzťahov heterogénnych matérií (Law 1992: 6). Byť odolnou a trvácou pomôckou 

znamená odolávať náporu a držať svoj tvar i v momente, keď je hádzaná, žuvaná či ohýbaná.  

Taktiež by nemala byť veľmi rušivá a nadmieru stimulujúca. Neónové farby, uhrančivé vzory, 

blikajúce svetlá či iné objekty vydávajúce zvuky spadajú do kategórie „nevhodné“. Je dobré sa 

tiež vyhýbať predmetom, ktoré pozostávajú z veľkého množstva komponentov. 

Fragmentovanosť objektu má potenciál priťahovať pozornosť.  

 

 

Obrázok č. 9 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (7. 9. 2017) 
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Hracia pomôcka je definovaná ako objekt s potenciálom spúšťať, povzbudzovať či 

mediovať interakciu medzi účastníkmi herne. Hrací artefakt by mal „lákať do hry“, spúšťať 

imagináciu a kreativitu a v ideálnom prípade by mal byť dostatočne flexibilný na to, aby sa 

adaptoval na rôzne situácie bez toho, aby stratil zo svojho kreatívneho a hracieho potenciálu. 

Pre typ pomôcok, ktorý je spúšťačom alebo zosilňovačom nežiadúcich atribútov bytia na 

spektre, je v Son-Rise terminológii používaný výraz „zosilňovač autizmu“ (object enhancing 

autism). Objekty začlenené do siete špecifických vzťahov majú potenciál posilňovať atribúty 

reality na spektre alebo naopak, zoslabovať ich. Takýto nevhodný objekt je u každého rôzny. 

Väčšina hračiek na trhu je navrhnutých tak, aby pohltili dieťa natoľko, že ich rodičia sa môžu 

venovať svojim záležitostiam a majú na chvíľu od dieťaťa pokoj. Od hračky v herni sa očakáva 

opačný efekt. Hracia pomôcka by mala byť prostredníkom (mediator) medzi účastníkmi.  

Úlohu prostredníka nám môže bližšie ozrejmiť aplikácia Latourovej definície 

technického objektu na situáciu so škraboškou. Škraboška sa môže zdať oproti komplexným 

technológiám banálnym predmetom, ale i na jej účasti je možné ozrejmiť, akú úlohu zohrávajú 

hracie objekty v priestoroch herne. Technika podľa Latoura „vytvára význam cez zvláštny typ 

artikulácie, ktorá prekračuje hranice zdravého rozumu medzi znakmi a vecami“ (Latour 1994: 

38). Kompozícia situácie alternatívneho šmýkania po nose pozostáva zo mňa, Marušky, 

herného priestoru, škrabošky a ďalších jednotlivostí. Zakrytím očami škraboškou sme 

suspendovali z hry zrak a dali priestor prstom brázdiť po tvári a manipulovať s jej proporciami 

novým spôsobom. Chrbát nosa si prepožičal funkciu šmýkačky a uzavretosť a funkcia priestoru 

umožnila posúvaním hraníc telesnej intimity potenciálnej situácii vzniknúť. Boli sme to ja 

a Maruška, kto sme sa šmýkali prstami po nose. Na druhej strane podobná situácia nikdy 

nenastala bez škrabošky mimo herného priestoru. Aktérstvo, tak ako ho chápe Latour, môže 

byť prisudzované aktantom len z toho dôvodu, že sú zapletení do „procesu prepožičiavania 

kompetencií, vzájomným ponúkaním nových možností, nových cieľov a nových funkcií (ibid.: 

35). 

Vráťme sa ešte nachvíľu späť do herne. Správne umiestnenie jednotlivých artefaktov 

(poličky s hracími a učebnými pomôckami, zrkadlo, hodiny) je pre dianie taktiež v herni 

zásadné. Vyššie zmienené artefakty nadobúdajú kompetencie až ako výsledok pôsobenia celej 

siete socio-technických vzťahov (Akrich, Latour 1992). Zvesením zrkadla z herne a povesením 

ho v kúpeľni sa diametrálne premení význam a vlastnosti zrkadla. Tento jav nazvali Pinch a 

Biker interpretatívna flexibilita (Pinch, Biker 1987).  
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Obrázok č. 10 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (10. 9. 2017) 

 

Vošla som do miestnosti, zavrela dvere (bez zamknutia) a očami hľadala hodiny. Nikdy 

predtým som si neuvedomila, aké je zásadné mať v zornom poli hodiny. Jednoducho 

pretože tam stále boli. Tentoraz som bola v herni, ktorá bola v polosurovom stave, 

v procese tvorby. Hodiny ani funkčný zámok ešte neboli zaobstarané. Sledovala som 

Tomáša a automaticky som sa k nemu začala pripojovať. Najprv sme sa kývali v sede 

a pohadzovali si s dominom. Buď nadhadzoval domino veľmi prudko, alebo s ním hodil 

v plnej sile do steny. Opakujúc zjemnenú verziu  a masírovaním dlaní som sa snažila, aby 

v tele začal objavovať citlivosť. Vedela som, že to dnes nebude najľahšie. Na prvý pohľad 

bolo zrejmé, že nemá svoj deň. Ruky mu stále vyskakovali, pohľad mu blúdil a mal citeľné 

napätie v tele. Pýtala som sa rodičov, či nevedia dôvod a vraj mu menili lieky a nejako to 

nesadlo, tak čakajú, či sa to zrovná alebo nie. Minúty sa vliekli ako hodiny, moja 

odhodlanosť chabla a trpezlivosť pretekala. Miestnosť sa mi zdala primalá a skľučujúca. 

Stálo ma veľkú námahu vyhnúť sa trepotajúcim rukám. Už som bola rozhodnutá, že to 

skrátim, keď zrazu niečo vypátral v škatuli so skladačkami, ľahol si na koberec, vyzliekol 

si ponožky a vyložil mi chodidlá  na stehná. Následne začal čímsi točiť. Nevidela som o čo 

ide, ale začula melódiu z hracej skrinky. Privrel viečka a začal metať rukami vo vzduchu. 

Porozumela som tomu tak, že chcel, aby som mu masírovala chodidlá, mal to veľmi rád 

a upokojovalo ho to. Hudba zasa upokojovala mňa (Terénny denník, 12.8. 2016). 

 

Dobrá herňa má obsahovať čo najmenej rušivých elementov a nemá byť príliš 

stimulujúca. Ak by boli hračky v dosahu očí a rúk, znamenalo by to, že by mali permanentný 

potenciál rozrušovať. Zrkadlo by malo byť umiestnená tak, aby bolo možné pomocou neho 

nadväzovať očný kontakt a povzbudzovať interakciu s osobou na spektre. Hodiny by mali 



62 

 

visieť na mieste, na ktoré je odvšadiaľ vidieť. Ani príliš nízko, ani príliš vysoko, ideálne oproti 

dverám. Miestnosť totiž neodpovedá len potrebám človeka na spektre, ako sa môže na prvý 

pohľad zdať, ale tiež ostatným zúčastneným, ktorí v nej trávia čas počas terapií. Počas 

praktikovania sa ukázalo, že nielen moji neuroatypickí informátori majú svoje špecifické 

potreby, ale rovnako i ja. Akurát tie moje nebili toľko do očí, lebo socio-technologický 

environment, v ktorom sa mimo herne pohybujem, je navrhnutý na mieru „západnému 

prototypu“ – normálnemu subjektu so štandardizovanou telesnou schránkou a typickou 

nervovou aktivitou, do ktorého náhodou zapadám. Svet je vo väčšine prípadov navrhnutý 

nehľadiac na ich potreby. Blikajúce semafory, multitasking v práci, zoznamovacie aplikácie, 

nekončiaci príval nových impulzov a zmien citlivému senzomotorickému aparátu neuľahčuje 

adaptáciu. 
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4. Spoznávať znamená privteľovať (skrz sklo) 
 

4.1. Joining – stávanie sa „podivínom“  

 

V tejto podkapitole sa budem venovať hlavnej terapeutickej náplni Son-Rise programu, 

tzv. joiningu48. Okrem toho budem hovoriť o tele, ktoré sa začleňuje, a o materialitách, ktoré 

do tohto začleňovania vstupujú. Participácia na repetitívnych úkonoch a stimulačných aktoch 

vedie v priestoroch herne k budovaniu porozumenia medzi autistickým a neautistickým 

subjektom prostredníctvom identifikácie sa s druhým na základe  podobného správania. 

Vykonávanie rovnakých (spoločných) činností, kopírovanie telesných pohybov, vydávanie 

podobných zvukov je stelesneným módom spoznávania. Mama Romana to zhrnula slovami: 

„Vlastně to dá rozum. Jak ukázat někomu, že Vás zajímá a že ho plně respektujete? Jak mu 

sdělit, že není úplný podivín, který nikam nepatří? No jenom tak, že s ním budete dělat všechny 

ty podivné věci. Podivín přestává být podivínem, když potká dalšího podivína“ (Mama 

Romana, rozhovor, 11. 9. 2016).  

 

 

Obrázok č. 11 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (12. 10. 2017) 

 

                                                 
48 Joining je jednou z najdôležitejších techník programu Son-Rise®. Je to prvá vec, ktorú robíme, a je absolútne nevyhnutná 

pre budovanie dôvery a vzťahov. Keď sa pripojíme k našim deťom, zúčastňujeme sa ich ismu („stims“) s hlbokým záujmom a 

prijatím – bez snahy o zmenu alebo presmerovanie. Všetko učenie a interakcia spočíva na platforme vzťahu, ktorý je postavený 

s vaším dieťaťom práve prostredníctvom joiningu. Dostupné na https://blog.autismtreatmentcenter.org/2017/07/the-7-joining-

no-nos-youre-probably-doing.html [videné 22.04. 2018 

https://blog.autismtreatmentcenter.org/2017/07/the-7-joining-no-nos-youre-probably-doing.html
https://blog.autismtreatmentcenter.org/2017/07/the-7-joining-no-nos-youre-probably-doing.html
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Joining smeruje na ten súbor zručností, v ktorých ľudia na spektre z pohľadu 

biomedicínskeho vývoja signifikantne zaostávajú – na imitačné schopnosti (Rogers, 

Pennington 1991, Meltzoff, Gopnik 1993). Podľa dominantného biomedicínskeho diskurzu 

nastáva niekde pri prenose informácií v zrkadlových neurónových obvodoch, ktoré podmieňujú 

imitačné schopnosti a mimikry. Deficit v napodobovaní komplikuje nadväzovanie interakcie 

s druhými a v zásade pozmeňuje celý proces vzťahovania sa k okoliu, ktoré môže byť pre 

človeka na spektre v mnohých ohľadoch nepriateľské a nehostinné územie. V neurotypických 

prípadoch sa imitačné schopnosti začínajú objavovať hneď na začiatku vývoja (Meltzoff, 

Moore 1977, 1983) a zohrávajú rozhodujúcu rolu v rozvoji kognitívnych vzorcov rovnako ako 

pri rozvoji sociálno-komunikačného správania, ako je jazyk, hra, spoločná pozornosť či 

v tvorbe subjektivity a intersubjektivity (Rogers, Pennington 1991). Autorky článku Autism and 

the Question of the Human (Bergenmar, Rosqvist, Lonngren 2015) ukazujú, že takto definovaná 

realita na spektre je určitou epistemologickou pozíciou vnútri diskurzu deficitného modelu, 

a že je možné čiastkové odlišnosti vidieť inak, stačí presunúť pozornosť z očného kontaktu na 

ústa, uprednostniť partikulárne porozumenie pred holistickým, a sledovať skôr stratégiu 

založenú na pravidlách než na neurotypickej šablóne vnímania emocionálne výrazy tváre.49 

Realita na spektre v takto koncipovaných výskumoch vyvstáva skôr ako „alternatívny 

kognitívny štýl než sociálny deficit“ (Bergenmar, Rocquist, Lonngren 2015: 206). 

Najnovšie vedecké poznatky v neurovedách chápu myseľ nielen ako telesnú entitu, ale 

tiež aktívnu dynamiku. Enaktivizmus alebo enaktívny prístup zašiel v rozklade dovtedajšieho 

neuroaparátu najďalej, kritizuje lokalizacionizmus a upozorňuje na neuroplasticitu mozgu. 

„Telo je viac než len anatomické, fyziologické štruktúry a senzomotorické stratégie. Ide skôr 

o neistú sieť rôznych vzájomne prepojených samosprávnych aktérov (organických, 

kognitívnych, sociálnych), z ktorých každá interaguje nielen medzi sebou, ale tiež so svetom 

z hľadiska dôsledkov pre svoju vlastnú životaschopnosť (Sheets-Johnstone 1999).  

„Podivínske praktiky“50, ako ich nazvala mama Romana, zviditeľňujú inakosť 

(autistickosť) a vedú k tomu, že sú ľudia na spektre vyčleňovaní z kolektívov, a uzatvárajú sa 

do vlastných svetov. Son-Rise program funguje na predpoklade, že ak sa obaja účastníci herne 

začnú správať rovnako podivínsky, nastane opačný efekt – inklúzia a zneviditeľnenie. 

Viditeľnosť či neviditeľnosť atribútov bytia na spektre je efektom súboru vzťahov 

heterogénnych matérií (Law 1992; Law, Singleton 2005). „Pozorovala som dianie v herni a po 

                                                 
49 Pozri Krebs et al., „Face Processing”; Rosset et al., „Typical Emotion Processing”. 
50 Pod neobvyklým správaním sa môže rozumieť spôsob artikulácie, vedenia rozhovorov, držanie tela a chôdza, stereotypné 

telesné pohyby, spôsob používania nástrojov každodennej potreby, koníčky i nadväzovanie medziľudských vzťahov – všetko 

to, čo zviditeľňuje atribúty autistického spektra.  
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čase som si uvedomila, že sa joiningom stráca dištinkcia medzi autistickým a ne-autistickým. 

Nevidela som dieťa na spektre ani terapeuta. Videla som dvoch ľudí ležať vedľa seba na 

koberci, pozorne si sledovať čiary na dlani a  bruškami prstov druhej ruky ich obkresľovať“ 

(Terénny denník, 18. 7. 2016). 

 

 

Obrázok č. 12 –  Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (26. 10. 2017) 

 

Točili sme sa dookola. Vždy po krátkom časovom úseku točenia sa zastavil, pozrel sa, či 

sa tiež točím a čakal, kým sa zastavím. V momente, keď som sa zastavila, sa na mňa usmial 

a roztočil sa znova. Bol to signál, že mám pokračovať. Zo začiatku som pociťovala skoro 

okamžite závrat z točenia. Postupom času sa to zlepšovalo. Dokonca som po dotočení 

rýchlejšie nachádzala pevnú pôdu pod nohami a stabilizovala sa v priestore. Spoločné 

točenie sa bol tiež spôsob komunikácie. Vyjadrovali sme si tým, že sa „počúvame“, nielen 

ušami, ale predovšetkým telom. Obaja sme sa vedome udržiavali v spojení. Niečo podobné 

tomu, ako keby sme boli spolu „na dráte“ (Terénny denník,     18. 10. 2016).  

 

Spoločné delenie sa o priestor a spoločné činnosti ako točenie sa, kreslenie, triedenie 

a hádzanie ma privádzali k radu otázok. Tie hlavné sa týkali toho, ako spoznávame seba, 

druhého i svet, ako sa vzťahujeme k sebe, k druhému i ku svetu a ako sebe, druhému i svetu 

rozumieme. Pojmy subjektivity, intersubjektivity a objektivity sa mi zdali ploché a nič 

hovoriace. Ako v sebe môžu obsiahnuť v celej šírke a hĺbke rozmanitosť, mnohoznačnosť 

a rozporuplnosť, ktorou sa vyznačuje bytie nielen na spektre? Ako pomenovať jemné vlákna 

novonadobudnutej citlivosti, ktorá sa neviazala len k potrebám vlastným i toho druhého, ale 

taktiež k tomu, čo nás obklopovalo? 
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Mohla som hneď siahnuť po konceptoch, s ktorými operuje moja teoretická orientácia, 

ale nevedela som si dobre predstaviť, ako ANT optikou uchopiť vyššie položené otázky. 

Druhou možnosťou bolo aplikovať koncept stelesnenia (Csordas 1990, 1993), ktorý sa 

vzhľadom k neverbálnej povahe diania v herni ponúkal ako najschodnejší. Posun, ktorý urobil 

Csordas, učinili tiež bádatelia na poli neurovied, filozofie, psychológie a psychiatrii. Hovorí sa 

tomu „rekorporalizácia“ poznania. Koncept nesmeruje len k stelesneniu kognitívnych procesov 

i mozgových obvodov, ale aj na vznik týchto procesov v senzoricko-motorickom zažívaní 

organizmu vo vzťahu k jeho prostrediu. 

Rozhodla som sa postupovať tak trochu neobvyklým spôsobom. Podobne ako to robia 

moji informátori. A to tak, že aplikujem na výskumný problém koncepty, ktoré konštituovali 

moje premýšľanie o sociálne naprieč stávaním sa antropologičkou, a zistím, čo mi môžu 

ponúknuť, a v čom ma naopak, limitovať. Pobyt v herni s mojimi neuroatypickými kamarátmi 

bol pre mňa v mnohých ohľadoch erupciou (ne)istôt, znalostí a (ne)schopností, ktorá je v užití 

a následnom upustení od konceptov sledovateľná.  
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4.2. Jednotlivosti, na ktorých záleží a strata esa z rukáva 

 

Rôzne vedecké tábory odpovedajú na vyššie položené otázky odlišne. Moji kolegovia 

na spektre mi ukazovali, že ani tie najprirodzenejšie veci, ktoré vykonávame takmer 

automaticky, nie sú samozrejmosťou. Napríklad pomenovávanie vecí slovom, osvojenie si 

pravidiel stolovej hry či privtelenie špecifickej zručnosti ako je viazanie šnúrok na topánkach, 

pitie z plastovej fľaše či zapnutie gombíka. Všetky tieto veci pozostávajú z množstva 

jednotlivostí, na ktorých záleží. Sociológia predstavuje prvý tábor. Na otázku, ako vieme, čo 

vieme, odpovedá: „Za všetko môže spoločnosť“. Nálepka „made in society“ prilepená na čele 

ľudského aktéra završuje predstavu rodovej (spoločenskej) bytosti. Odmala sa vzťahujeme 

k svetu prostredníctvom kategórií, ktoré nám dodáva naše sociálne prostredie (Durkheim 2001; 

Durkheim, Mauss 1963). V klasických prácach sociológov i v neskorších sociálno- 

-konštruktivistických prístupoch má spoločnosť predné zásluhy v tvorbe jednotlivca a hlavné 

angažmá v poznávacom procese.  

Bádatelia na poli vedných štúdií sa naproti tomu snažia ukázať, že spoločnosť nie je 

univerzálnym explanačným zdrojom, skrytou príčinou vecí, ale je, ju „treba skladať dokopy, 

robiť, konštruovať, ustanovovať, udržovať a zhromažďovať (Latour 2002: ods. 19). Jedinečná 

primeranosť objektov, na ktorú poukazujú, rozkladá dovtedy panujúce predstavy o sociálne 

a triešti sociálno na zhluky všeličoho ľudského i neľudského  splietajúce sa navzájom do seba. 

(Latour 2002: ods. 20).  

 

 

Obrázok č. 13 –  Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (26. 10. 2017) 
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Ďalším monopolom na vysvetlenie je jazyk. Či už je v područí spoločnosti, alebo 

naopak, podrobuje sociálno svojej logike, jazyk je považovaný za hlavný kanál, cez ktorý môžu 

jednotlivci súvisieť so sebou navzájom (Mead 1934; Vygotsky 1962; Riceour 1990, 2003; 

Barthes 1986). Mead zašla dokonca tak ďaleko, že tvrdí, že neexistuje iná forma správania, 

v ktorom sa indivíduum vzťahuje k sebe ako k objektu, než tá lingvistická. Vzťahovanie sa 

k sebe ako k objektu skúmania predpokladá istý odstup, ktorý je pre reflexívne SELF 

fundamentálne zásadné. „(...) jednotlivec sa nemôže zažívať priamo, ale len prostredníctvom 

média jazyka“ (Mead 1934: 142). Keď Mead formulovala túto tézu, určite nezohľadňovala 

ľudské bytosti s rozdielnym neurologickým vývinom, avšak paradoxne v mnohých ohľadoch 

„to sedí“. Častý problém s používaním osobných zámen ja/ty (Charney 1981; Lee, Hobson, 

Chiat 1996) pri osvojovaní jazyka dokladá sťaženú schopnosť vzťahovať sa k sebe ako 

k objektu, od ktorého sa je možné dištancovať. Alternatívnou tézou môže byť tvrdenie, že sa 

vzťahujú k sebe ako k subjektu a rovnako tak pristupujú k ďalším entitám, s ktorými sa 

dostávajú do interakcie, alebo naopak, že túto subjekt-objekt rovinu nerozlišujú.  

 

S Romanom som cvičila vyslovovanie hlások a slabík. Stále dookola som ho učila 

vyslovovať kolo. Ko-lo, ko-lo, ko-lo. Ja som povedala „ko“ on vydal zo seba čosi ako „ťa“, 

na to som povedala „lo“ a on zas zopakoval „ťa“. Takto sme to trénovali hodiny. Rozhodla 

som sa, že v našom spoločne prežívanom svete bude „ťa-ťa“ reprezentovať kolo (Terénny 

denník, 12. 2. 2017).  

 

Počas dlhých hodín sledovania ako sa Roman úmorne snaží vyslovovať hlásky, som si 

začala uvedomovať, koľko súhier musí nastať, aby zvuk znel žiadúcim spôsobom a koľko 

špecifických jednotlivostí dokáže týmto súhram zabrániť. Osvojovanie jazyka nie je len 

otázkou osvojovania si abstraktných štruktúr a spôsobu objektivizácie a zvýznamňovania sveta, 

ako zdôrazňuje Mead. Vyžaduje si totiž špecifickú účasť celého organizmu, nielen 

neurologického aparátu. To, na čo narážam, nie je len „materialita slov“, o ktorej hovoria Moser 

a Law (1998: odst. 26), ale ešte niečo iné. Slová sa nielen vyrovnávajú so zvukom a akustikou. 

Súvisia s jazykom, hrtanom, hlasivkami, bruchom, dýchaním, svalovými schopnosťami 

a ďalšími špecifickými záležitosťami. Môžu ale tiež zlyhávať v uchopovaní sveta, môže im 

unikať nielen zvuk, ale i zmysel. Diskurzívnu povahu zvýznamňovania sveta a tvorby sociálna 

nie je možné opomenúť ani v prípade mojich nehovoriacich kolegov na spektre, avšak jej 

prednostné postavenie v explanačnom procese by ma donútilo uvažovať o subjektivite, 

intersubjektivite a poznávaní odohrávajúcom sa na spektre  len v termínoch deficitu a absencie. 
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Absencia zrozumiteľného verbálneho prejavu nedokladá nediskurzívnu povahu 

subjektivity, ale vedie k rozvíjaniu iných subtílnejších a v matérii (telesnej i mimotelesnej) 

usadených spôsobov komunikácie a vzťahovania sa k svetu. Napríklad očným kontaktom 

nadviazaným cez zrkadlo, podpichovaním sa pomocou nesprávneho umiestnenia dielu 

koľajníc, usilovaním o kooperáciu podsunutím farbičky pod ruku alebo konfliktom 

znázornenom v uhryznutí vlastnej dlane. Law a Singleton na prípade skúmania alkoholizmu 

prišli na jedno zásadné zistenie počas snahy uchopiť „strácajúci sa“ objekt, ktorý môže vniesť 

nové svetlo do úvahy o (ne)diskurzívnej povahe bytia na spektre. Uskutočniť veci prítomnými 

nutne a súčasne implikuje rad absencií (Law, Singleton 2005: 8). Absencia je vždy istou formou 

prezencie a naopak. Jazyk ako dorozumievací kanál sa môže stávať ešte prítomnejším 

v momentoch, keď ho neovládame. Tam, kde jedinec so štandardne rozvinutou rečovou 

schopnosťou vysvetlí jednou vetou svoj zámer, môže subjekt na spektre nachádzať 

komplikované a nejednoznačné cesty komunikácie vyžadujúce zapojenia tela i okolitého 

prostredia. Na druhej strane, tam kde jazyk „nestačí“, môže gesto, obraz či pohyb vypovedať 

viac než tok slov. Hranice medzi sprostredkovateľnosťou a nesprostredkovateľnosťou sú vratké 

a plastické. A my ako antropológovia „nemôžeme očakávať, že dokážeme vyrozprávať 

konzistentný príbeh“ (Law, Singleton 2005: 12).   

Proti vševysvetľujúcej pozícii jazyka sa vymedzuje fenomenologická pozícia 

prezentovaná Merleau-Pontym, ktorá stavia telo do role subjektu a snaží sa prinavrátiť 

abstraktnému „self“ telo z mäsa a kostí, ktoré nie je len prostriedkom či nástrojom, ale je 

„viditeľným tvarom našich intencií“. Je „bytím vo svete“ a ako také nemôže k sebe ani k svetu 

pristupovať inak než pomocou vlastnej telesnej skúsenosti (Merleau-Ponty [1945] 2002: 432). 

Na ceste za hľadaním autistickej subjektivity vystupuje telo a telesné praktiky oveľa 

zásadnejšie ako v prezentovanom prípade Mead. Mohlo by sa preto zdať, že fenomenológia 

Merleau-Pontyho bude vhodnejším analytickým kandidátom. Kde Mead a ďalší kladú do 

popredia nekompromisne jazyk, Merleau-Ponty nekompromisne dosadzuje telo. Subjektivita 

i kultúra sa deje primárne a pôvodne prostredníctvom telesného zažívania. Identita subjektu sa 

nielenže neabstrahuje od telesnosti, ale je ňou fundovaná.  

V koreni každej našej skúsenosti a v každej našej reflexii nachádzame bytosť, ktorá sa 

rozoznáva (...) nie pozorovaním a nie ako vec daná, ani stretom s nejakou ideou seba, ale 

prostredníctvom priameho kontaktu s tou skúsenosťou (Merleau-Ponty [1945] 2002: 432). 

 

Fenomenologický prístup v antropológii namiesto odtelesnenej kultúry dosadil živé a 

žité svety. Ukázal, ako sme do tohto sveta „vhadzovaní s hranicami vymedzenými vlastnými 
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žitými telami, ich tvarom a funkciami, limitované a rozširované našimi percepčnými 

a kognitívnymi schopnosťami, neoddeliteľne pretkané vzorcami naprieč rôznym svetom 

a telami iných subjektivít“ (Čargonja 2013:44). Na mnohých úrovniach sa fenomenológia 

významne zaslúžila o kolaps racionalistických dualít. Predovšetkým konečne prinavrátila mysli 

jej vlastnú telesnosť, avšak v samotnom prístupe nachádzam dva zdroje komplikácií. Prvý 

súvisí s tým, že na pozadí fenomenológie vyvstáva telesná realita ako tá, ktorá vždy osciluje 

medzi dvoma vzájomne prepojenými a zameniteľnými polaritami naprieč rôznymi 

senzorickými modalitami, stvárnená na príklade dotýkania a dotknutej ruky alebo videním 

a viditeľným telom (Merleau Ponty 1968: 136, 143). Použitie opozičného modelu umožňuje 

vyvstávať rubu i lícu, pozadiu i popredu, vnímajúcemu i vnímateľnému, avšak vedľajším 

efektom je stieranie ostatných pozícií na kontinuu. Množstvo ľudských i neľudských 

účastníkov môže byť vyradených z hry v dôsledku aplikovania fenomenologickej optiky 

neschopnej uchopovať realitu v jej komplexnosti a mnohoznačnosti. Druhé problematické 

miesto má čo dočinenia s postulátom „naše vnímanie končí u objektov“, ktoré implicitne 

dokladá telesnému vnímaniu atribút pôvodnosti (preobjective) a konštituuje objekty vo svete 

ako sekundárne produkty.  

Merleau-Ponty hovorí o priamom kontakte so skúsenosťou, ktorá sa odohráva v tele. 

A čo okolité matérie a praktiky, ktoré do interakcie vstupujú? Lieky, ktoré utlmujú vzrušivosť 

neurónov, diéty, ktoré pozmeňujú fungovanie tráviaceho traktu, repetitívne úkony, ktoré 

redukujú stres, materiály, ktoré odievajú telo, objekty, ktoré svojimi atribútmi doslova 

paralyzujú vedomie – to všetko vstupuje medzi „nedotknuté“ telo a „prvotnú“ skúsenosť. Telo 

mojich kolegov na spektre bolo mnohokrát zmätené, fascinované, rozhádané a neustále re-

aktualizované. Prísť na kĺb zmätku znamenalo veľakrát pretvoriť polovicu izby, previazať 

šnúrky, skontrolovať lístočky na oblečení, vyzuť a obuť obuv, zistiť stav smädu a hladu 

a preveriť ďalšie kvantum potenciálnych škodcov. Komfort vo vlastnom tele nebol vecou 

samozrejmou, ale bol podmienený zažehnávaním konfliktov na rôznych úrovniach, do ktorého 

vstupovalo množstvo ďalších jednotlivostí a neodohrávalo sa len v hraniciach tela.  

V doméne praxe je nemožné obísť Bourdieuho (1977, 1979) sociálne informované telo, 

ktoré generuje a zjednocuje všetky praktiky na základe strategického kalkulovania v systéme 

objektívnych potencialít, ani koncept habitus. V snahe prekonať odvekú dualitu jednotlivca 

a štruktúry stavia Bourdieu do popredia telo, ktoré sa stáva predmetom vtelených štruktúr. 

Telesná inkorporácia sa potom deje prostredníctvom schopnosti tela k mimésis (Bourdieu 1979: 

60). Rovnako ako v herni, i tu sa osvojuje a začleňuje pomocou nápodoby. Habitus vystupuje 

ako „systém (...) dispozícií, ktorý je nevedomým, kolektívne inkultovaným princípom pre 
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generovanie a štrukturovanie praktík a reprezentácií“ (Bourdieu in Csordas, 1990: 11). Nerobí 

to však nesystematicky, ani náhodne, ale podľa „princípu, ktorý vytvára a zjednocuje všetky 

praktiky, systému neoddeliteľne kognitívnych a hodnotiacich štruktúr, ktorý organizuje víziu 

sveta v súlade s objektívnymi štruktúrami určeného stavu spoločenského sveta: tento princíp 

nie je nič iné ako sociálne informované telo“ (Bourdieu 1977:124). 

 

(...) so svojimi chuťami a nechuťami, nutkaniami a odpudivosťou (...) všetkými zmyslami, 

a to znamená nielen tradične piatimi zmyslami (...), ale aj zmyslom pre nevyhnutnosť, 

zmyslom pre povinnosť, zmyslom pre smerovanie a zmyslom pre realitu, zmyslom pre 

balans a zmyslom pre krásu, spoločným zmyslom a zmyslom pre posvätnosť, taktickým 

zmyslom a zmyslom pre zodpovednosť, obchodným zmyslom a zmyslom pre 

spolupatričnosť a slušnosť, zmyslom pre humor a zmyslom pre absurdity, morálnym 

zmyslom a zmyslom pre praktickosť, a tak ďalej (Bourdieu 1977: 124). 

 

 

Obrázok č. 14 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (5. 12. 2017) 

 

Mlčky som sledovala ako k sebe pripevňoval časti koľajníc. Niektoré boli pokreslené 

farbičkami, iné boli zo svetlého dreva a ďalšie zas z tmavšieho. Natiahol ku mne ruku 

a podal mi jeden diel a ukázal na miesto, kde to mám pripojiť. Urobila som, čo odo mňa 

vyžadoval. Herňa bol terén, v ktorom šéfoval on. Chvíľu si premeriaval výtvor a potom 

siahol do škatule po ďalší kúsok. Po chvíli mi zas vložil do dlane diel a ukázal na miesto 

„kam to patrí“. Vedel, kam jednotlivé diely patria. Mal jasnú predstavu o tom, aké majú 

veci byť. Usmiala som sa naňho a rukou sa načiahla k miestu, ktoré mi ukázal. V jednom 

momente som však zmenila smer a išla to pripojiť na iné miesto. Jeho ruka vystrelila 

k mojej ruke a zabránila mi v mojom zámere. Zobral neposlušný diel do svojich rúk, vložil 

ho na správne miesto a viackrát pohladil miesto, kde do seba diely zapadli. Rozpoznala som 

z jeho tváre a telesných „mikropohybov“, že je spokojný. Po čase sa ku mne otočil a viedol 
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moju ruku k miestu „incidentu“. Zas ho pohladil bruškami prstov a vyzval ma 

k zopakovaniu. V momente, keď som viackrát za sebou pohladila miesto spoja, usmial sa 

na mňa. Pokus o vzburu bol rozpoznaný a potlačený. Stabilita bola udržaná (Terénny 

denník, 22. 10. 2017). 

 

Raz počas spoločnej večere, keď sme sa rozprávali o tom, prečo Jeremiáš robí to, čo 

robí, povedala jeho mama, že v tom má svoju logiku a je potrebné ju v tom hľadať. Zdanlivo 

nepodstatná vec sa stáva fundamentálne dôležitým stanoviskom v snahe porozumieť druhému, 

ak ten druhý nezapadá do kategórie rozumnej a zmysluplnej ľudskej bytosti na pozadí západnej 

racionality a kognitívnej normativity. Jeremiáš presne vedel, kde má diel svoje miesto. 

Rovnako ako pľul jedlo na zem z istých dôvodov. Zanechával stopy. Sliny na oknách, plne 

neprežúvané jedlo na dlážke, čiary v piesku, pokreslené steny, ryhy na dreve nábytku, rozliata 

voda na dlážke. To všetko bola jeho stopa. Odkaz miestu, že sa ho účastnil a taktiež 

dožadovanie sa pozornosti (Terénny denník, 14. 11. 2017). Jeho konanie disponovalo 

vnútornou štruktúrou, niekedy stabilnejšou, inokedy krehkejšou. Raz priezračnou, inokedy 

nerozpoznateľnou. Tým, že som ju narušovala, niekedy náhodou, inokedy zámerne, začala som 

si túto štruktúru privteľovať. Jeho zámery, smerovanie i rozčúlenia začali dávať postupne 

zmysel. Nedialo sa to žiadnym magickým spôsobom, ale pokusom – omylom. 

Zaznamenávaním situácií, ktoré viedli k „erroru“ jeho integrity, ich priebehov, odznenia 

a následné analyzovanie viedlo k tomu, že som sa naučila mnohým veciam predchádzať alebo 

s nimi pracovať. Praktiky odohrávajúce sa naprieč spektrami sa ukazovali nielen ako užitočné 

mosty intersubjektivity, ale taktiež ako špecifické spôsoby konštituovania vlastnej subjektivity 

usilujúcej zladiť vlastné potreby s požiadavkami a možnosťami okolia tak, aby bola udržaná 

vnútorná integrita. 

Odbočka k Bourdieumu prináša dve dôležité ponaučenia, ktoré sa odzrkadlili v mojom 

prístupe ku skúmaným a k praxi v herni. Habitus vykazuje určitú vnútornú logiku, 

systematickosť, nadväznosť, konzistenciu a mieru integrity. Človek je zmysluplným 

a rozumným aktérom na scéne, rovnako tak moji kamaráti na spektre. To nutne neznamená, že 

táto vnútorná logika je dosiahnutá, uvedomelá, dokonaná, ani že je na prvý pohľad zjavná. 

Naopak, mnohokrát ide o najkrehkejšie záležitosti, najrôznejšie dohodovania, 

hasenie konfliktov, ututlávanie nezrovnalostí a rafinované i surové strategické postupy. Cesta, 

cez ktorú sa prediera každá subjektivita usilujúca o integritu, zmysluplnosť a sebaurčenie, môže 

byť miestami dláždeným chodníčkom, inokedy neprehľadnou húštinou či tŕnistou cestou. 

A tým sa dostávame k druhému poučeniu. V Bourdieuho príbehu sa jednotlivec konštituuje vo 
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vzťahu k objektívnym podmienkam. Habitus je spojením medzi týmito objektívnymi 

potencialitami a celkovými ašpiráciami a praktikami, ktoré sú kompatibilné s týmito 

podmienkami, avšak jedno druhé navzájom nedeterminuje (Bourdieu in Csordas 1990: 11-12). 

Zúrivé metanie telesnej konštrukcie tak často zobrazované v prípade „ťažkých“ umiestnení na 

spektre nemusí byť len popudom, reakčnou odpoveďou na iritujúci stimul z prostredia, ale 

môže byť v kontexte potencialít a kompatibilných praktík jedným z mála možných spôsobov, 

ako vyjadriť hlboké narušenie integrity plynúce z neschopnosti naplňovať vlastné potreby 

v danej situácii.  

Od Merlea-Pontyho a Bourdieuho je už len krôčik ku Csordasovmu konceptu 

stelesnenia (embodiment) a jeho dôležitému paradigmatickému kroku (Csordas 1990, 1993). 

„Stelesnenie ako paradigma alebo metodologická orientácia si žiada, aby telo bolo chápané ako 

existenciálna pôda kultúry, nie ako objekt, ktorý je dobré zohľadňovať, ale ako subjekt, ktorý 

nevyhnutne je-bytím“ (Csordas 1993: 135). Týmto posunom Csordas ponúka ekvivalent 

k metafore „kultúra ako text“, ktorý dlho vládol kultúrnej antropológii a „otvára nové 

konceptuálne pole, v ktorom fenomenálne telo človeka, telesné bytie-vo-svete dôsledne 

vystupuje ako podmienka možnosti akejkoľvek kultúrnej tvorby“ (Fischer-Lichte 2004: 138). 

Na pozadí konceptu stelesnenia je každý kognitívny proces nutne stelesnenou aktivitou. 

Podobne ako ostatné mentálne procesy majú svoju odozvu v stelesnenom bytí, čo nutne vedie 

ku kolapsu dualizmov mysle a tela a ostatných derivovaných rozdelení, ako sú kultúra/biológia, 

mentálne/materiálne, subjekt/objekt. Toto zrútenie umožňuje preskúmať, ako sú kultúrne 

objekty (vrátane vlastných tiel) vytvorené alebo objektivizované. Nie v procese ontogenézy 

alebo počas socializácie, ale v pretrvávajúcej neurčitosti a toku žitej kultúry (Csordas 1990: 

40).  

 

Mackali, miesili a formovali sme spolu kinetický piesok. Svoju pozornosť sme smerovali 

na malé farebné čiastočky, z ktorých bol tvorený, na textúru, ktorá sa zázračne nelepila na 

prsty, na tvarovateľnosť. Fascinovalo ma, ako fluidne kontúruje a prispôsobuje sa danému 

reliéfu, ako sa štiepi pod našimi rukami a následne spája naspäť v celistvú hmotu. Mala 

som pocit, že ten piesok macká jedno telo, i keď sme boli dve (Terénny denník, 17. 9. 

2017).  

 

S Maruškou (a pieskom) sme zažívali zvláštne prepojenie. To, čo sa tam dialo, nám 

môže priblížiť termín somatické módy pozornosti (Csordas 1993). Pozornosť tak ako s ňou 

pracuje Csordas, je vedomým obracaním sa smerom k objektu, ktoré implikuje viac telesného 

a multisenzorického zapojenia, aké umožňuje psychologická definícia. Počas tohto procesu 
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prebiehajú dve signifikantné účasti – účasť „with body“ a „to body“ (Csordas 1993: 138). 

Zúčastniť sa telesného pocitu („attend to body“) potom predstavuje nielen účasť na tele ako 

izolovanom objekte, ale tiež zúčastnenie sa na situácii tela vo svete. To znamená, že ide 

o spôsob účasti na intersubjektívnom prostredí, ktoré umožňuje povstať tomu telesnému pocitu. 

Záver, ktorý z toho plynie je, že naše telesné zažívanie, ktoré sa nutne odohráva vo svete, je 

tiež režimom konštituovania vlastnej subjektivity i intersubjektivity. Moje telesné prežívanie 

mi mohlo prezradiť niečo o Maruške, o tom, aký svet nás obklopuje, a čo sa vlastne okolo nás 

deje. To, čo sme miesili, nebol len piesok, ale i vlastné telá. Spoluúčasť na rovnakom telesnom 

stave podľa Csordas konštruuje intersubjektivitu, ktorá má podobu akejsi „interkorporeity“. 

Csordas tento proces dobre opisuje na príklade liečiteľov jedného evanjelického hnutia v 

Severnej Amerike, ktorý ukazuje ako k adekvátnemu pochopeniu iného možno dospieť len cez 

telesné vnímanie seba samého. V prípade daných liečiteľov vedie cesta k stanoveniu diagnózy 

a liečeniu pacienta cez vlastné telesné prežívanie pacientom udávaných príznakov zo strany 

liečiteľov (Csordas 1990).  
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4.3. O čiastočnej koherencii i dočasných integritách 

 

Ani jeden z vyššie zmienených prístupov mi neumožnil pracovať s celým spektrom 

neistôt, nejasností a nesúrodostí, s ktorými som bola neustále konfrontovaná, i keď každý 

z nich mi umožnil  vzťahovať sa k realite na spektre inak. Posun k rekorporealizácii (Heiner 

2008) nielen poznania, odohrávajúci sa na interdisciplinárnych pôdach, umožnil sledovať, ako 

mozgové obvody interaktívne komunikujú s celým radom aktérov od percepčného aparátu až 

po motorické zariadenie, pokožku, zmysly, tráviace ústrojenstvo a výmenný látkový 

mechanizmus medzi telami a prostredím – kolektív matérií, raz spolupracujúci, inokedy 

v konflikte. Každý z použitých spôsobov mi poskytoval návod k tomu, ako postupovať pri 

skúmaní reality, ale nedovolil plne prehovárať empíriu. V miestach, kde som si bola najviac 

neistá, som mohla vždy v krajnom prípade dosadiť buď spoločnosť, habitus alebo telo. Každá 

z teórii si ponechávala tajne istotu v rukáve, počítala s východiskovým bodom – esenciou, ktorá 

tu je pred chaotickou, rozporuplnou a neusmerňovanou realitou. Strata tejto istoty bola 

vykročením na územie heterogénneho konštruktivizmu.  

 

Vošla som do miestnosti. Maruška ako zvyčajne triedila. Triedenie kontúrovalo jej telesné 

praktiky. Triedila jedlo na tanieri i objekty vo svojom prostredí. Záležalo na substancii (u 

jedla) a na veľkosti, nikdy nie na farbe. Neznášala ryžu alebo cestoviny s omáčkou. Keď 

spoznávala, súčasne s tým aj triedila. Spoznávala prostredníctvom triedenia. Najradšej 

usporadúvala klasické čierne sponky podľa veľkosti. Stavala ich do radov ako vojakov od 

najdlhšej sponky po tú najkratšiu. Zaujímalo ma, ako sa vôbec k triedeniu sponiek dostala, 

preto som sa na to spýtala jej rodičov. Jej mama mi odpovedala, že sa to stalo náhodou, ešte 

keď bola malá a ustavične plakala (...) „Držala som ju pri hrudi a jemne ňou hojdala, aby 

sa upokojila, keď sa zapozerala na moje vlasy – na miesto, kde som mala zapichnuté 

sponky, aby mi nepadali do očí. Všimla som si Maruškinu reakciu a sponky som si z vlasov 

vybrala a položila na stôl. Naťahovala sa k nim. Tak som sa s ňou za stôl posadila a ona 

sponky zoradila (...) Odvtedy je triedenie spôsobom ako sa vyrovnať s vlastnou krehkosťou 

a vnútorným chaosom. Aspoň tak si to vykladám. Ja si zapálim cigaretu, ona si roztriedi 

sponky“ (Terénny denník, 10. 9. 2017).  
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Obrázok č. 15 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (5. 11. 2016) 

 

Medzistupňom od miesta, kde som vo výklade skončila, k ANT, je teória enaktivizmu 

(Varela, Thomson, Rosch 1992), teória rozšírenej mysle (Clark, Chalmers 1998) a stelesnej 

kognície enaktivizmu (Varela, Thomson, Rosch 1992) na poli kognitívnych vied. Enaktívny 

prístup v k autizmu je založený na premise, ž e porozumenie mysle a  subjektivity na spektre je 

možné prostredníctvom stelesnenej skúsenosti a sociálnej interakcie. Ide o spletenec 

senzomotorických, kognitívnych, sociálnych, skúsenostných a afektívnych aspektov autizmu v 

koherentnom rámci založenom na komplexnej nelineárnej multikauzalite. Koordinácia 

stelesnených režimov zvýznamňovania sveta s ostatnými nám umožňuje participovať v 

procesoch zvýznamňovania sveta (sense-making) druhého a tým dospieť k sociálnemu 

pochopeniu a intersubjektivite, ktorá môže ukázať nové premostenia medzi autistickými 

subjektmi a neautistickými kontextami. Osvojením si tejto optiky sa potom nesnažíme Marušku 

odnaučiť triediť svet, ale pýtame sa, prečo sa Maruška pohybuje, vníma a robí veci týmto 

daným spôsobom, a čo to má dočinenia s jej angažovaním a chápaním sveta, ostatných a seba. 

Veci jej dávajú zmysel, keď nie sú zmiešané v jednom „vreci“. Svet sa stáva pre ňu 

zrozumiteľným pomocou usporiadania vecí a matérií rovnakej povahy dohromady. Možno je 

pre ňu náročné vstrebávať hybridnosť a nepriehľadnosť sveta v hypersenzuálnom kontexte. 

Možno triedenie supluje rolu príručného balíčka vedenia, tak ako o ňom píše Schutz (1967), 

a umožňuje Maruške predierať sa inak netypizovanou a nezrozumiteľnou „húštinou.51 Ak 

                                                 
51 Schutz (1967) vo svojom programe fenomenologickej sociológie rozpracoval koncept životného sveta a tzv. príručného 

balíčka. Ide o súbor vedenia, ktorú slúži k interpretácii životného sveta – ako zaobchádzať s vecami, vyznať sa vo svete 

a zvládnuť situácie a dorozumieť sa s druhými. Nejde o rigidný a stabilný súbor postupov, ale prispôsobuje sa novým podnetom 

a interakciám.  Interpretácia sveta je odvodená od zásoby vedenia, ktorá obsahuje typizácie. Interpretovať životný svet znamená 

ho typizovať.   
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interpretovať realitu znamená ju typizovať, tak Maruškino triedenie môže predstavovať 

alternatívny spôsob typizácie. Tiež môže toto správanie odhaľovať konštitúciu odlišnej 

koncepcie celistvosti súvisiacu so špecifickým radom vecí, repetitívnymi vzorcami správania 

a bohatstvom percepčného vnímania. Na triedenie a usporadúvanie sa tiež môžeme pozerať ako 

na spôsob udržovania a organizovania vlastnej integrity a autonómie. Autonómia je 

v enaktívnom prístupe definovaná ako sebarozpoznávacia a sebaodlišovacia sieť procesov, 

ktoré sa udržiavajú v neistých podmienkach (Varela 1997; Di Paolo 2005). 

Neisté podmienky nás dovádzajú na územie neistých a vratkých úspechov („precarious 

achievements“) a frakčných súdržností („fractional coherences“), o ktorých hovorí Law, keď 

hovorí o objektoch (Law 2002, Law 1992: 5) Kam tým smerujem? Zvyčajne uvažujeme 

o veciach ako o stabilných a v mnohých ohľadoch rigidných objektoch s presne vymedzenými 

tvarmi. Uvažujeme o nich v dvojitej (ne)mennosti – jedna sa týka viac či menej stabilnej formy 

vo fyzickom priestore a druhá viac či menej stabilnej štruktúry v sieti vzťahov (Law, Singleton 

2005: 337). Zabúdame však o nich uvažovať z pohľadu kvanta „potu a odrenín“. Law 

a Singleton nás upozorňujú na jeden dôležitý fakt, a to ten, že to stabilné a nemenné na objekte, 

je len špička ľadovca, zatiaľ čo pod hladinou leží to obrovské množstvo nevyhnutnej práce 

s premenlivými a rozporuplnými matériami potrebných k tomu, aby sa špička ľadovca týčila 

nad hladinou vo svojej nemennosti (Law, Singleton 2005: 338). Integrita a koherencia nie je 

vecou samozrejmou a stálou, ani nie je rozdávaná zadarmo. Ak sa začneme na objekty pozerať 

nielen prostredníctvom viditeľnej štruktúry a tvaru, ale ako na proces stávania sa, ktorý 

vyžaduje úsilie, môžu sa nám začať ukazovať nové horizonty (podvodné svety).  

Neviem, nakoľko si toho boli vedomí moji kamaráti na spektre, avšak ja som si toho 

vedomá zďaleka nebola. Sledujúc hodiny strávené nachádzaním a strácaním vratkých 

momentov komfortu. Začala som v Maruškinom starostlivom triedení jedla na tanieri, 

Jeremiášovom neúnavnom značkovaní prostredia a Adamovom hodiny trvajúcom kreslení 

zubov, nachádzať ešte čosi iné ako repetitívne stereotypizované správanie – jeden z hlavných 

symptómov umiestnenia na spektre. Rigidita v správaní a reči, štandardizácia postupov 

a lipnutie na stereotypoch mohli byť tiež postupy zvládania stimulačného erroru, strategický 

ústupok za cenu ponechania si špecifickej citlivosti a percepčnej bohatosti. Spôsob ako 

dosahovať dočasné úspechy a udržiavať si čiastočné súdržnosti v konfigurácii rozhádaných 

vzťahov, ako byť autonómnym a integrovaným celkom, schopným rozprávať svoj príbeh, 

pozostávajúci z fragmentov, ktoré sú niekedy viac, inokedy menej konzistentné. Ten príbeh 

neopisoval len zápasy a cyklické, nekonečne sa opakujúce momenty. Bol tiež zmysluplný 

a hodnotný. Metodologické nástroje ANT zasadené do špecifickej konfigurácie vzťahov 
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(herne), mi umožnili objavovať jedno i druhé. Dovolili mi vidieť premenlivé, nestabilné, 

konfliktné a zraniteľné kontúry, rovnako ako stabilné, harmonické, do železnej košele odeté 

momenty. V herni sa totiž na stereotypne opakujúce správanie nepozerá ako na rušivý element, 

ktorý je potrebné „odnaučiť. V herni sa stáva rituálom, kľúčom do sveta na spektre52, spôsobom 

telesnej komunikácie, ktorý prináša náhľad do tajných zákutí fungovania ekonómie tela na 

úrovni redukcie stresu. Točenie sa dookola alebo húpanie sa zo strany na stranu je potom 

telesnou technikou aktivujúcou sa pri presiahnutí určitej stresovej hranice a ide o vypestovanú 

stratégiu zvládania špecifických situácií. 53 

Rituál má v antropologickom bádaní exkluzívne postavenie, rovnako tak aj v herni. Zo 

stereotypizovaného, rušivého a problematického správania sa v priestoroch herne stáva rituál, 

prostredníctvom ktorého je možné porozumieť človeku na spektre. Objekt sa ustanovuje ako 

objekt len v sieti vzťahov, ktoré ho zviditeľňujú (Law, Singleton 2005: 336). Rituál sa stáva 

rituálom len v konfigurácii vzťahov, ktoré ho zviditeľňujú. 

 

Bola som s Adamom v „pokojíčku“ druhýkrát. Bála som sa, že je to na mne vidieť (...) že, 

sa v tom necítim dobre. Pripadala som si ako v americkej reality show. Eskalácia emócií, 

hluk, trieštenie energie, afekt. Tri „éčka“ – entuziazmus, energia, enjoyment. Nechápem, 

prečo práve takýmto spôsobom ho „privábim“ do nášho sveta. Bojím sa, že to nebude 

fungovať, že poznať, že v to neverím stopercentne. Je to na mňa veľmi „húúú“. 

Premotivované a trochu násilné. Jedna vec je, ako sa v tom cítim ako terapeutka, druhá  ako 

etnografka. Ani v jednom prípade to nešlo. (...) na druhej strane som tam strávila 

zmysluplný a obohacujúci čas. Nemyslím si, že to nefunguje, len si potrebujem nájsť v tom 

svoju cestu. Stanoviť hranice, čo mi je a čo mi nie je príjemné. Na čom som ochotná 

pracovať a čo je mimo mojej misie (Terénny denník, 2. 5. 2016 ). 

 

Úryvok z etnografického denníka popisuje prvú fázu „oťukávania“ so Son-Rise 

programom. Zásadnou dilemou, ktorú som riešila v začiatkoch etnografovania bolo to, do akej 

miery je potrebné, aby som tomu naozaj verila. Zdá sa to možno ako banálna vec, ale v praxi 

mohla viesť k množstvu nedorozumení a nepríjemností. Pretože som nebola len etnografkou, 

ale aj terapeutkou. To, že som s procesom nebola úplne stotožnená, som vnímala ako čiastočné 

klamanie kľúčových strážcov terénu a koučov. Okrem etickej perspektívy ma trápili 

pochybnosti výskumnej povahy. Cítila som angažovanosť a fakticitu procedúry ako nutný 

                                                 
52 http://www.srp-terapeut.cz/son-rise-program/zakladni-principy [videné 12.4.2018] 
53 Nielen Son-Rise program sa usiluje o porozumenie prostredníctvom repetitívnych úkonov. Podobne pracuje so 

stereotypizovaným správaním napríklad Handle terapia alebo zmyslovo-integračné terapie.  

https://handle.org/about-handle [videné 12.4.2018] 

http://www.srp-terapeut.cz/son-rise-program/zakladni-principy
https://handle.org/about-handle
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element k tomu, aby som mohla skutočne popísať dianie v herni. Presvedčenia, motivácie, 

emócie, imaginácia, vnútorné svety a čierne skrinky mali byť jedným z dôležitých pracovných 

materiálov. Môžem popisovať transformačné akty a pohybovanie „medzi spektrami“ (svetmi), 

keď sa autentickej skúsenosti nezúčastním? Nefunguje to podobne ako Thomasov teorém? Pred 

mojimi neutíchajúcimi úvahami ma zachránil až úryvok z knihy Rituals of kinship among the 

Nayakyusa o kmeni Ndembu, ktorý „sprístupňuje rituály každému, kto ich vieru berie vážne“ 

(Wilson 1957: 6). Výraz „branie vážne“ vo mne zarezonovalo spolu s Latourovým „braním 

vážne“ (Latour 2002). Rituály mi môžu byť sprístupnené, ak ich budem brať vážne, nie ak sa 

s nimi plne stotožním. Bezpredsudkový a optimistický prístup, jeden z hlavných pilierov, 

neútočí na vieru, ale na predsudky. Ako vieme, že niečo (ne)bude fungovať ešte predtým, ako 

to naplno vyskúšame? Môžem si udržať istý odstup a vlastný spôsob praktikovania, a zároveň 

nestratiť prístup. Ale k čomu? V jadre môjho premýšľania ležala podobne ako v spirituálnych 

prístupoch k autizmu predstava rozkolu a odcudzenia medzi autentickým a neautentickým 

módom bytia. Mojím prvým zistením teda bolo, že ešte predtým ako sa pustím do mapovania 

autentizačných pohybov, musím urobiť jeden krok. Kriticky prehodnotiť svoj postoj 

k autenticite, čo znamenalo brať realitu v jej plnej reálnosti. 

Wilson okrem iného prišla k záveru, že v rituáloch sa nachádza hlavný kľúč 

k pochopeniu ľudských spoločností, lebo sa v nich odrážajú najdôležitejšie sociálne pohnútky 

(Wilson 1957: 241). Son-Rise program pristupuje k ritualizovanému správaniu podobne, vidí 

v ňom cestu ako porozumieť človeku prostredníctvom procesov zvýznamňovania sveta. Na 

rozdiel od rituálov spoločenských, výrazové formy sú vysoko individualizované, a tým činom 

inakosť ich výrazovej formy neobmedzená. Podobne ako v rituáli, i tu záleží na 

jednotlivostiach. Na správne zastrúhanom hrote ceruzky, lineárnom umiestnení papierov, 

cyklickom a rytmickom pohybe, štandardizovanom postupe. Veci sa majú diať istým presne 

stanoveným spôsobom, nie inak. „Adam si potrpel na to, aby sa celý proces od nakreslenia 

obrysu zuba až po jeho finálne umiestnenie na podlahe v pravom kúte izby dial správnym 

spôsobom. Pre očný zub a stoličky platili rozdielne pravidlá. Jeden bol vyfarbený a mal kazy, 

druhý bol tvorený len kontúrou. Jeden bol zdravý, druhý bol nezdravý“ (Terénny denník 12. 5. 

2016). Symboly sú na obecnej rovine polysémické a je možné ich považovať za uzly, v ktorých 

sa stretávajú rôzne roviny klasifikácie (Turner 1991; Lévi-Strauss 1974; Douglas 1966). 

V podkapitole o autenticite som predstavila jeden z prístupov, ako je možné o herni uvažovať, 

a to pomocou autentizačného procesu. V autentizačnom procese sa na polysémickom pozadí 

neustále miešajú symboly autenticity-neautenticity, vnútra-vonkajška, komfortu a diskomfortu, 

viditeľnosti a utajenosti. V rytmickom pulzovaní joiningu sa tieto rôzne symboly miesia 
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dokopy, ale v určitom bode, keď dôjde k prerušeniu, sa nanovo tieto rozdiely ustanovujú 

a proces sa znova opakuje.  

Najzásadnejšie atribúty rituálu, ktoré nám môže objasniť povahu ritualizovaného 

správania na spektre, je účelovosť a transformatívny charakter. Na obecnej rovine ide o súbor 

evokačných nástrojov, ktoré majú kultivovať silné emócie, zmierňovať popudy a 

zažehnávať konflikty v procese usilovania a stávania sa iným. Okrem toho majú sprevádzať 

zmenu v konfigurácii vzťahov (Gennep 1997, Turner 1991). Zmenu v herni nie je možné 

vystopovať na lineárnej časovej priamke, neprebieha v štádiách odlúčenia, pomedzia a prijatia, 

ako to je v tradičných analýzach prechodových rituálov (Gennep 1997). Naopak, ide často o 

reverzibilné, rozporuplné, dočasné a cyklické procesy, ktoré vykazujú prvky odlúčenia, 

pomedzia i prijatia v simultánnom čase. Účelovosť v kontexte herne sa uskutočňuje 

prostredníctvom integračných procesov a transformácie pomocou autentizačných procesov. 

Oba procesy sú vzájomne prepletené a nasiaknuté jeden druhým tak, že o nich nie je možné 

hovoriť samostatne. Prítomnosť jedného zahrňuje potenciál druhého a naopak.  

 

V jednom momente sa to celé zvrtlo o 180 stupňov. Začal vrieskať, búchať, hádzať 

všetkým, čo mu prišlo pod ruku. Zdalo sa mi, že ho samotného intenzita vreskotu 

prekvapila, ale zároveň uspokojovala. Mal privreté viečka (...) kŕčovitosť a napätie vymetal 

zo seba prudkými šmahmi rúk, nôh a trkotaním zubov. Hľadala som očami po priestore 

niečo, čo by ho mohlo upokojiť. Nakoniec som to vzdala a metala rukami a nohami tiež. 

Po afektívnom hurikáne sa odtiahol do kúta a začal sa vracať k sebe. Aspoň tak som pre 

svoje výskumné účely nazývala procesy, keď začínal postupne získavať nadvládu nad 

afektom. Otvoril oči a bol schopný vedomej interakcie (Terénny denník,  18. 8. 2017). 
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4.4. Artikulácia – keď točenie nespôsobuje závrat 
 

Sedela som pri nej [Maruška] na podlahe a vyfarbovala plochy na papieri, zatiaľ čo ona 

vyfarbovala omaľovánku My Little Pony. Pozorne som sledovala, ako venuje činnosti 

všetku svoju pozornosť a popritom si hmká. Hmkala som si tiež. Po čase vyfarbovania si 

vždy odstúpila a sledovala výtvor z diaľky. Postávala pri tom a obracala hlavu na stranu. 

Tiež bolo vidieť, že na striedačku ostrí zrakom na konkrétne miesto. Odstúpila som si a 

obracala hlavou a ostrila očami na rôzne body tiež. Nesnažila som sa veci úplne roboticky 

opakovať a pritom ju druhým očkom sledovať, ale skôr som sa nechávala viesť jej 

spôsobom objavovania textúr, foriem a farieb. Snažila som sa vypestovať si citlivosť k jej 

správaniu tak, aby bolo pre mňa samozrejmejšie a automatickejšie nasledovať jej postupy. 

Vo finálnej fáze sa jej otupil hrot. Zlomený hrot je error. Little Pony to schytal (Terénny 

denník, 10. 9. 2017).  

 

 

Obrázok č. 16–  Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (5. 11. 2016) 

 

Ak sa vrátime úplne na začiatok kapitoly, k výpovedi Romanovej mamy, stávanie sa 

podivínom sa uskutočňovalo prostredníctvom robenia podivných vecí – kreslenie zubov, 

triedenie sponiek, zbieranie smietok, točenie sa, hádzanie loptičiek či zanechávanie stôp. Počas 

tohto procesu sme sa stávali špecifickým spôsobom citliví nielen voči sebe navzájom, ale aj 

voči elementom, z ktorých pozostával náš herný priestor. Naše obrazy v zrkadle sa stávali 

komplexnejšie a zároveň neprebádanejšie, čím viac sme sa na seba pozerali. V tlaku dotyku, 

ktorý sme pociťovali na dlaniach počas tlieskania, sme nachádzali širokú škálu nepoznaných 

dotykových senzácií. V  cyklických koordinovaných motorických pohyboch sme nachádzali 

nové úrovne uvedomovania a neuvedomovania nelimitované na dva krajné póly vedomia 

a nevedomia. Naučila som sa rozoznať na základe pritisnutia ceruzky na pokožku adekvátnosť 
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hrotu presne tak, ako to Maruška vyžaduje, i moment, kedy je potrebné ho zastrúhať. Stala som 

sa citlivejšou voči usporiadaniu objektov v priestore, formám i matériám, ktoré nás 

obklopovali. Spoločne s mojimi kamarátmi na spektre sme objavovali pôžitok zo závratu 

spôsobeného neustálym točením, pocit ľahkosti zapríčinený skákaním a podivnú slasť 

spôsobenú dotýkaním sa vlastných tiel. Naše vzájomné spoznávanie sa uskutočňovalo na 

pozadí pestovania vlastnej citlivosti k mnohovrstevnatosti módov bytia. A to je podľa Latoura 

jediný spôsob, ako hovoriť o tele – pomocou stávania sa citlivým k tomu, z čoho je vyrobený 

svet (Latour 2004: 206).  

Latour hľadajúc správny spôsob, ako nechať prehovárať telá, ale neobmedziť sa na 

opozičný subjektovo-objektový model, v ktorom je buď telo fyziologicky a anatomicky dané 

a nejaké, alebo fenomenologicky zažívané, prichádza s konceptom artikulácie. Ten uchopuje 

telo v dynamike „stávania sa“, ktorá sa vždy uskutočňuje nepriamo, prostredníctvom 

nadobúdajúcej schopnosti tela byť ovplyvneným, zmáhaným a pohlteným odlišnými 

matériami, ktoré ho obklopujú (Latour 2004). Ukazuje to na prípade „stávania sa nosom“ za 

účasti vonných sád v parfumovom priemysle. Prostredníctvom tréningu sa žiaci učia „mať“ 

nos, ktorý im umožní obývať bohato diferencovaný vonný svet. Artikuláciu si môžeme 

predstaviť ako materiálne vykročenie z čierno-bieleho ochudobnenia sveta smerom k 

bohatej pestrosti, ktorá sa medzi čiernou a bielou nachádza. Nie však v tom zmysle, že nám je 

postupne odkrývaná hĺbka a šírka rozmanitosti, ktorá tu dávno pred nami bola, ale že súčasne 

s naším vykročením sa prehlbuje i rozširuje samotný svet. Ak sa vrátime k nosu, nos môžeme 

mať rôznymi spôsobmi. Keď som popisovala, ako sme sa s Maruškou šmýkali po nosoch, nos 

vystupoval ako šmýkačka, pomocou ktorej sa naše prsty učili vzťahovať k tvarom vlastného 

tela. Kontúrovaním sklonu chrbta nosa sme si privteľovali hranice pokožky a okolitého sveta, 

učili sa vzťahovať sa k sebe vo svete s rôznorodosťou dotykov.  

„Nadobúdanie tela je progresívny čin, ktorý produkuje naraz zmyslové 

sprostredkovanie i citlivý svet“ (Latour 2004: 207) a tiež je to veľmi špecifická záležitosť. Síce 

telo máme, telo sme a telom sa stávame (Mol, Law 2002), žiadne telo nie je kompletné, 

dokončené, ani autonómne (Law 1992: 5). Z toho dôvodu ho môžeme ďalej nadobúdať 

(artikulovať). Nadobúdanie tela, tak ako o tom uvažuje Latour, sa deje pomocou učenia sa byť 

zasiahnutým (learning to be affected), ktoré môžeme tiež chápať ako privteľovanie si zvýšenej 

citlivosti, ktorá telu otvára nové horizonty vznikajúce simultánne so zvyšovaním (Latour 2004: 

211). Súčasťou stávania sa artikulovaným telom („nosom“) bola sada vonných fragmentov, 

takže v istom, špecifickom slova zmysle, sme si privtelili sadu a sada sa stala súčasťou tela. Je 

však potrebné mať na pamäti, že jednotliví účastníci artikulácie disponujú istou mierou 
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autonómie a nielen ľudia, ale aj chemické zlúčeniny, levandule a morský vánok si žijú 

vlastnými, i keď bytostne spletenými životmi.  

 

Ako obvykle sme si vyfarbovali dobre známych poníkov v pastelových farbách. Smiali sme 

sa počas toho a boli v dobrej nálade. Maruška sa na mňa dokonca občasne pozrela počas 

kreslenia, čo sa nikdy predtým nestalo. Vyfarbovanie si vždy robí nárok na jej celú 

pozornosť. Tesne pred dokončením obrázka omylom drgla do plného pohára s vodou a celý 

obsah vyliala na omaľovánku. Postihnutý nebol len takmer dokončený vyfarbený obrázok, 

ale všetky ostatné nevyfarbené papiere, ktoré sa rozmočili. V momente, keď som to videla, 

stiahlo mi hrudník. Prostredníctvom Marušky som si k tým gýčovým stvorám vypestovala 

vzťah a tiež som za hodiny sledovania kresliacej Marušky, „prehltla“ jej vášeň 

k vymaľovávaniu poníkov. Dokonca som plánovala, že ju mimo herného režimu zoberiem 

na výlet pozrieť sa na živých poníkov. Vymýšľala som cestu tak, aby bola pre ňu čo 

najpríjemnejšia. Uvažovala som, čo sa stane, keď uvidí poníkov v nepastelových farbách. 

Rozmýšľala som, koľko samostatných mištičiek jedla musím nabaliť, aby bola každá 

potravina zvlášť atď. Vlastne som si uvedomila, že počas pobytu v herni, som sa stala tak 

citlivou voči  Maruškiným strachom i radostiam, pnutiam i pudeniam, rozmarom 

i potrebám, že som vedela zhruba v sebe reprodukovať scenár, ktorý sa v nej odohrával. 

Zvláštnym spôsobom som vedela, čo približne prežíva. Ako som to vedela? No predsa 

vďaka tomu, že som to prežívala spolu s ňou (Terénny denník, 17. 8. 2017). 

 

 

Obrázok č. 17 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (10. 9. 2017) 

 

Naše telá sa učili byť ovplyvnené doteraz nepovšimnutými rozdielmi 

prostredníctvom špecifického umelo konštruovaného prostredia herne. Koncept artikulácie sa 

ponúka o to viac, že v herni panuje zvláštny režim zvýšenej pozornosti a uvedomovania. Latour 

však upozorňuje, že artikulovanie tela nie je spôsobené prechodom z nepozornosti do 
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pozornosti, zo semivedomia do vedomia, i keď tieto procesy môžu učenie sa byť zasiahnutým 

sprevádzať (Latour 2004: 207). V herni sme sa síce neučili stávať sa nosmi, ale učili sme sa 

množstvo nekomodifikovateľných a mimo herne takmer nepoužiteľných „stávaní sa“ – 

hurikánmi (točiť sa a metať vecami okolo seba), popoluškami (triediť všetko, čo nám prišlo pod 

ruku), nadhadzovačmi (hádzať gumené loptičky do pohyblivého terču), kresličmi 

(poníkov, zubov a abstraktov) a jedno veľmi užitočné učenie sa byť ovplyvneným realitou 

druhého. Jeho pnutiami, odporom, potrebami, chuťami, strachmi i vášňami. Ja a Maruška sme 

sa učili byť ovplyvnené, súvisiace, angažované, zasiahnuté a zvábené sebou navzájom. A čím 

viac sme si privteľovali špecifickú citlivosť tej druhej, tým viac citlivé voči svetu sme sa stávali. 

Je to podobné ako s učením sa jazykov. Osvojovaním si jazykov si človek privteľuje špecifickú 

citlivosť k tvarosloviam, významom, koncovkám a zvukom. V niektorých jazykoch sa pod 

jedným pojmom ukrýva kopa vecí, zatiaľ čo iný jazyk má pre každý z kopy predmetov vlastný 

pojem. S osvojovaním si jazyka narastá i počet matérií, s ktorými človek súvisí. 

„Prostredníctvom materiality jazykových prostriedkov slová konečne prinášajú svety“ (Latour 

2004: 210) a stará múdrosť koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom konečne dáva zmysel. 

Pretože koľkokrát si ovplyvnený, zasiahnutý a zvábený iným, druhým odlišným, toľkokrát si 

telom (človekom).  
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5. O zrkadle a symetrii. Son-Rise program 
 

5.1. Otvorené šuplíky a mínové polia na ceste k autenticite 
 

Zrkadlo a zrkadlenie má v mojom etnografickom naratíve ústrednú pozíciu. Neúnavne 

sa vynáralo ako v teréne, tak v procese písania. Objavovalo sa vo výpovediach informátorov i 

fyzicky obývalo priestor v herni. Obrazy v zrkadle ma všade prenasledovali, zatiaľ čo zrkadlové 

bunky (ne)rušene cirkulovali obvodmi vyrytými do mozgovej kôry.54 V snahe preskúmať 

otravne sa vracajúci motív zrkadla, som zhromaždila všetky miesta v etnografickom denníku, 

kde sa koncept zrkadla vyskytoval. Nachádzala som dve súvisiace, ale odlišné línie užitia. 

V prvej skupine prípadov bol tento element spätý s mojimi neuroatypickými informátormi 

a viedol ku konceptu autenticity a procesom autentizácie a artikulácie. V  druhom prípade 

vyvstával motív zrkadla ako princíp, ktorý usporadúval herný priestor, tvoril dužinu 

terapeutickej praktiky a viedol k budovaniu podobnosti.  

 

 

Obrázok č. 18 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (5. 11. 2016) 

 

Všechno, co jsem řekla, sama poznáš v pokojíčku. No a co ti vlastně můžeme nabídnout? 

Terapii chápeme jako dialog a vzájemný způsob obohacování. On tě něčemu přiučí a ty ho 

něčemu přiučíš. Ze zkušenosti jiných dobrovolníku ti můžu říct, že Adam dobře supluje 

                                                 
54 Zrkadlové neúrony sú jedným z najviac medializovaných, skúmaných a prepieraných konceptov v neurovedách. 

Ramachadran, neurovedec indického pôvodu, tvrdí, že výskum zrkadlových buniek zakladá naše uvažovanie o človeku a jeho 

hraniciach. Novšie výskumy sa zhodujú na tom, že nejde o jeden typ buniek, ale o mix rôznych bunečných typov. Skúmanie 

zrkadlových buniek podľa Ramachadrana konštituuje empatiu, intersubjektivitu a jazyk a jeho ďalší výskum pomôže rozpustiť 

„bariéry“ medzi ľuďmi. Na druhej strane mnoho z funkcií, ktoré sú prisudzované zrkadlovým neúronom, nie sú preukázané 

a dokonca sú dôvody, pre ktoré si myslieť, že to tak nie je. Článok dostupný na: https://www.wired.com/2013/12/a-calm-look-

at-the-most-hyped-concept-in-neuroscience-mirror-neurons/ 
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rolu vnitřního zrcadla. Může to být někdy kruté, neumí to moc kouskovat. Někdy ti to napálí 

z první, jindy se za tebou ani neohlídne. Měla jsem jednu dobrovolnici, která musela 

skončit, protože se v ní ozvalo strašně moc nevyřešených věcí (Mama Adama, rozhovor, 

27. 4. 2016). 

 

S rodičmi Adama som strávila dlhé hodiny rozprávaním o životných postojoch, ich 

prístupe k diagnóze a o tom, čo pre nich znamená skutočnosť, že ich dieťa je autistické. Ich 

prístup odmietajúci uvažovanie v termínoch nedostatku je vecou rozhodnutia zhmotneného v 

praxi. Rozhodli sa, že budú umiestnenie ich syna na spektre považovať za dar a príležitosť 

k sebapoznaniu. Podľa slov jeho rodičov Adam dobre supluje rolu vnútorného zrkadla. To 

znamená, že odráža to, čo bežne očami nemusíme vidieť. Viac či menej citlivo vyťahuje rôzne 

emócie na povrch – strach, zraniteľnosť, odmietnutie i hanbu. Môže sa stať, že rozhýbe 

v človeku nevyriešené veci. V príbehu sa vyfarbujú hranice medzi vnútorným a vonkajším, 

viditeľným a neviditeľným, vedomým a nevedomým, skrytým a zjavným, klamlivým 

a skutočným. Okrem toho medzi nimi (obrazmi) môže nastávať množstvo diskrepancií 

a nezhôd. To sa potom prejavuje vo vytváraní rôznych stratégií a postupov ako obrazy, 

v ideálnom prípade zosúladiť alebo aspoň nesúrodosti zamiesť pod koberec.  

 

Konzistentnosť a integrita človeka, ako sme sa poučili skôr, nie je východiskovou 

podmienkou, ale špičkou ľadovca. Pod hladinou sa deje množstvo „neviditeľnej“ práce, ktorá 

drží fragmenty, partikularity a špecifickosti pohromade. Adam svojím konaním spochybňuje 

dve miesta v predošlom tvrdení – „neviditeľná“ a „pod hladinou“. Čo ak je práca vykonaná 

v mene integrity a celistvosti ľudského subjektu viditeľná, materiálna a situovaná? Čo ak sa 

nedeje pod hladinou, ale na povrchu? Prevládajúca predstava západnej metafyziky, ktorá spojila 

ľudskosť so špecifickou  mentálnou aktivitou, je tá, že najväčšie bitky sa dejú v našom vnútri 

a majú nemateriálnu povahu. Podľa nej sa uzmierujeme, milujeme, nenávidíme, vyrovnávame 

sa so svojou zraniteľnosťou i čelíme najskrytejším strachom niekde v našich vnútorných 

svetoch, mentálnych územiach, kde sídli subjektivita. Gilbert Ryle toto stanovisko označuje 

ako „dogmu ducha v stroji“ (Ryle 2000: 17). Metafora nehmotnej mysle (ducha) žijúceho vnútri 

hmotného tela (stroja) a pohybujúca pákami stotožňuje karteziánstvo a deriváty splodené 

z tohto rozdelenia. Podľa Rylea je toto stanovisko živené dvomi mylnými predstavami – jednak 

tým, že myslenie je primárne činnosťou mysle a po ďalšie, že ide o internú operáciu, 

odohrávajúcu sa vo vnútri nás, v totálnom súkromí a v tichosti (Ryle 2000: 28). Ryle to 

vysvetľuje na príklade myslenia, avšak jeho závery sa dajú aplikovať i na „naše“ mentálne 
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aktivity. Napríklad Konopásek v stati s príznačným názvom Making thinking visible with 

Atlast. Ti (2007) ukazuje, že to, čo je mnohokrát považované za úspechy mysle, môže byť lepšie 

opísané v termínoch materiálnych praktík a postupov. Podobne Schmidt uvažovanie 

o viditeľnom a neviditeľnom zasadzuje do porovnávajúceho rámca medzi boxovaním 

a programovaním, pričom sa v oboch prípadoch ukazuje špecifická stelesnená logika 

a zvýrazňuje interaktívna dimenzia (Schmidt 2008: 349-350).  

Hranice (ne)viditeľnosti vykreslíme na situácii „ozvania sa nevyriešených vecí“ 

spomenutej Adamovou mamou. Človek v sebe môže nachádzať disonancie, ktoré sa snaží 

maskovať. Krycími manévrami, nepriznaním či potlačením potom dochádza k odcudzeniu 

(rozdeleniu skutočnosti na dve sféry), ktoré rozpolcujú (falzifikujú) človeka na vnútrajšok, 

ktorému je prisúdená autenticita a vonkajšok, spoločensky akceptovateľný obraz. Ilustračne 

môžeme tieto procesy chápať vo freudovskom duchu ako vznik tajnej zásuvky –  podvedomia, 

v ktorom sú uložené spomienky, pocity, asociácie i podprahové vnemy. V dôsledku toho sa 

môže stať taká podivná vec, že navonok vyrovnaný človek môže v sebe niesť hŕbu odložených 

nepríjemností. Adamov dar potom spočíva v tom, že nerozlišuje medzi týmito dvomi rovinami, 

nemá podvedomú zásuvku. Adam je v podobnom zmysle neodcudzená entita ako Temple 

Grandin v rozhovore s Oliverom Sacksom:  

 

Nemám v pamäti žiadne fascikle, ktoré by som musela skrývať. Vy tam máte zablokované 

spoje. Ja nie. Žiadne tajomstvá, žiadne zatvorené dvere, všetko je k dispozícii (Temple 

Grandin in Oliver Sacks 2016: 218).  

 

Adam svojím počínaním ukazuje, že to, čo je neviditeľné pre oči, môže byť viditeľné 

inak. To, čo sa javí ako najskrytejší vnútrajšok, môže byť za istých podmienok vytiahnutý na 

denné svetlo. A Adam doň môže pichať ako do osieho hniezda. Pre „vyťahovanie vecí na 

svetlo“ použijeme pracovný názov autentizácia. Čas v herni je obohacujúci pre dobrovoľníkov 

práve preto, že sa v ňom učia nachádzať stratenú jednotu, naslúchať svojim pocitom a 

naplňovať svoje potreby, ktoré môžu byť v rôznej miere potlačované. Ako každá materiálna 

praktika i technika autentizácie vyžaduje špecificky uspôsobený environment.  

 

Vošla som do miestnosti a nasledovala ignorancia. Hodinu a pol som si s ním kreslila bez 

štipky pozornosti. Rozmýšľala som nad tým, čo robím zle. Možno nie som ukotvená v 

prítomnosti. Možno nie som dostatočne vnímavá. A možno len nemá chuť interagovať. 

Odmietnutie je špecifický pocit. Nielen že som cítila zvláštny tlak v hrudníku, ale tiež som 

sa správala divne upnuto. Moje pohyby boli neisté, akoby sa každým pohybom snažili sami 
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seba ospravedlňovať. Nadýchla som sa jedenkrát, druhýkrát a snažila som sa postupne 

kotviť. Venovala som pozornosť tomu, akým spôsobom moja ruka objíma farbičku, tomu, 

ako sa kĺže po papieri i vzájomnému odporu hrotu a papiera. Sledovala som čiary, ktoré sa 

pod mojím pohybom vynárali a popri tom jedným okom ignoranta. Vyzeral, že nič okolo 

nevníma, ale naozaj nevnímal? Po čase som začala nachádzať radosť. Pôžitok z tvorby 

postupne nahradil neistotu hrudného koša a postupne sa vteľoval do pohybov. Ťahy 

farbičkou sa prestávali ospravedlňovať a začínali byť viac isté (Terénny denník, 22. 6. 

2017).  

 

V podkapitole o herni sme sa venovali rôznym aspektom herne, ktoré vstupujú do diania 

a pozmeňujú ho. Vynechali sme jeden dôležitý prvok, ktorý poskytuje emocionálno- 

-spirituálne nastavenie Son-Rise terapie a to kotvenie. K jeho pochopeniu pomôže príklad so 

špecializovaným počítačovým programom. Konopásek totiž ukazuje, že počítač, alebo 

presnejšie špecializovaný počítačový program, nemusíme chápať len ako predĺženie mentálnej 

kapacity, ale môžeme o ňom uvažovať ako o špecifickom virtualizovanom environmente, ktorý 

nielen tvorí pozadie, na ktorom je možné presúvať, rozdeľovať, kopírovať a mazať súbory (čo 

je možné i inak), ale tieto techniky umožňuje a premieňa. Rovnako ako sa virtuálne objekty 

stávajú na ploche počítača ešte viac tvarovateľné a manipulovateľné (Konopásek 2007: 6), sa 

telá v špecifickom v „zakotvenom“ nastavení stávajú vnímavejšie a otvorenejšie autentizačným 

postupom Kotvenie si vyžaduje sprítomnenie tela a zároveň vyprázdnenie hlavy. Prítomnosť 

jedného vytlačuje prítomnosť druhého do úzadia. Jednou z možností ako to dosiahnuť je určiť 

si kotevný bod a presúvať ho rôzne po tele a popritom venovať plné vedomie dianiu v tele 

a kontaktu s okolím – zaostriť na dýchanie, preciťovať dotyk chodidiel so zemou a tlak pier na 

sebe, trenie sa stehien, mapovať emočný stav v hrudníku  či napätie. Cieľom techniky je stať sa 

plne vedomým telom. Na ceste za stratenou autenticitou a zjednotením vnútorného 

a vonkajšieho obrazu asistuje Adam tým, že nastavuje zrkadlo vnútornému obrazu a otvára 

odložené, potlačené a nevyriešené veci. 

Vedec aplikujúci teóriu sietí aktérov s hranicami i nevyriešenými vecami zaobchádza 

podobne (Latour 1993, Callon 1986). Učí sa uvažovať mimo existujúcich rámcov a vyhradené 

dvorčeky a v prípade potreby otvára čierne skrinky. Taká situácia nastáva v momente, keď 

zjednodušenie, ktoré je nevyhnutné pi opise komplexných systémov, vedie k neuspokojivému 

modelovaniu sietí aktérov, a preto je potrebné systém podrobiť kritickej revízii tým, že čierne 

skrinky otvoríme, a pozrieme sa na dovtedy skryté fungovanie utajovaných agentov. Otváranie 

skriniek sprevádza vyrojenie sa nových aktérov (Callon 1986: 29-30). Telo a jeho zákutia môžu 

byť výborným príkladom takejto čiernej skrinky. Pokiaľ obraz, ktorý vidíme v zrkadle, nie je 
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odpovedajúci, musíme otvoriť čierne skrinky a domaľovať obraz novou škálou farieb. Vedec 

z radov ANT existenciu hraníc nepopiera, ale nazerá na nich ako na výsledok nekončiaceho 

procesu stretu heterogénnych vláken. Keď Latour (1993: 95) hovorí o tom, že treba nasledovať 

stabilizáciu prírod-spoločností a zároveň sledovať spôsoby a mechanizmy, akými sa vzájomne 

očisťujú, hovorí aj o tomto konkrétnom prípade. Autentické vnútro spojené s prirodzenosťou 

a sociálne konštruovaný vonkajšok spojený s  falzifikáciou je variáciou na rovnakú tému, 

prejavom toho istého deliaceho princípu  prírod--spoločností.  

O Adamovej schopnosti je možné uvažovať, len ak zasadíme človeka do sveta 

„nemoderného“, stojaceho na procesoch očisťovania a oddeľovania (Latour 2003). Keď 

Foucault opisuje prechod k novej politickej ekonómii tela, hovorí, že moderné trestanie vidí 

v manipulácii s telom spôsob, ako „prehovárať k duši jedinca“. Techniky nápravy nadobúdajú 

formu zvnútornených sebadisciplinačných spôsobov vedenia seba samého (Foucault 2000). Ak 

má byť náprava účinná a trvalá, musí mieriť na „dušu“. V príbehu o novej ekonómii trestania 

je duša obdarená vyššou ontologickou hodnotou. Podobne smeruje svoju pozornosť Son-Rise 

program – dovnútra. Ak má byť autentizačný proces účinný, musí externalizovať duševné 

pochody. Ponúka sa mi otázka, kto iný by bol povolanejší ukazovať, že nič ako oddelená kultúra 

a oddelená príroda neexistuje ako moji neuroatypickí informátori. Veď spektrum podmienok, 

na ktorých, prostredníctvom ktorých, a v ktorých sa uskutočňuje ich existencia, je prejavom 

jednej z najspornejších aliancií prírod-spoločností. 

 

Vždy si robí veci po svojom. To sa jej nedá uprieť. Na bábike ju zaujímajú len oči, ktoré sa 

točia a niekedy vlasy, ktoré splieta. Jedlo prehĺta tak, akoby nejedla týždeň a mali jej ho 

každú sekundu vziať spred nosa, a keď ide na toaletu, musí mať všetko stiahnuté úplne pri 

členkoch. Raz sa pocikala, lebo sa tak dlho pokúšala stiahnuť si napasované džínsy k 

členkom, až to prešvihla. Keď sa tak nad tým zamyslím, mnoho vecí, v ktorých si musí 

hľadať vlastnú cestu, robíme zautomatizovane (Asistentka Terka, rozhovor, 25. 8. 2017). 

 

Maruška koná svojsky. Je však potrebné si ozrejmiť, čo pojem „svojský“ 

predstavuje v partikulárnych podmienkach. Maruška sa správa svojsky, pretože 

manipuluje s hračkou inak ako bežné dieťa. To, čo definovala asistentka ako prejav 

svojskosti (odchýlka od normy, zdroj autenticity), môže byť v iných podmienkach, 

napríklad počas diagnostiky, jedným z kritérií k udeleniu diagnózy, indikátorom 

umiestnenia na spektre. Venovanie pozornosti čiastkovej súčiastke totiž môže odkazovať 

na neschopnosť pracovať s objektom v celistvosti, ale tiež na odlišnú konceptualizáciu 

celku a fragmentov. V prostredí herne neobvyklá manipulácia s predmetom nie je 
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symptómom autistického spektra. Prostredníctvom neobvyklej manipulácie Maruška 

nastavuje účastníkom terapie zrkadlo, v ktorom sa zračí, že „svoji“ mnohokrát nie sú. 

Svojským správaním vytvára dištinkciu medzi sociálne prijateľným a sociálne 

neprijateľným správaním, aby ju následne mohla spochybniť. Obraz v zrkadle toho 

druhého je neželaný spoločnosti. Na druhej strane hrozí, že trvanie na robení vecí po 

svojom si vyžiada daň. Urputnosť môže viesť k pomočeniu sa. A tiež sa naskytá otázka, 

koľko slobody-neslobody sa v Marienkinej urputnosti nachádza. Možno lipnúť na 

svojom, je jediný spôsob vzdoru a rezistencie, ktorý jej vo svete navrhnutom pre 

štandardne fungujúce mozgy ostáva. 

 

Ak začnete uvažovať nad každou, i najmenšou drobnosťou, prečo ju robíte tak alebo onak, 

zistíte, že všetučko všetko môže byť predmetom sporu. A to sa už z miesta nepohnete. 

Nechcem vyznieť zle, Marušku nadovšetko milujem, ale niekedy by som si priala, aby len 

na krátku dobu, kým si stihnem vydýchnuť, robila to, čo iné deti. Správala sa tak, ako 

situácia vyžaduje, nemala vždy vlastný plán, neustále by nevzdorovala (...) raz za čas sa 

cítiť, že nie som na mínovom poli (Mama Marušky, rozhovor, 25. 8. 2017). 

 

Keď hovorí mamka Marušky o tom, že vzájomné žitie je mnohokrát bolestivý 

proces, naráža tým nielen na stratu istôt, ktorá je spôsobená stretom s odlišnou ľudskou 

formou života, ale tiež na nepretržité spochybňovanie statusu quo. Osvojovanie si rolí 

a vzorcov správania môže viesť k odmínovaniu poľa.  

Na konci rozhovoru sa Terka zatúlala v spomienkach a s pobavením a nostalgiou 

mi rozprávala vtipné udalosti z jej života, v ktorých sa ako malá a neznalá správnych 

spôsobov zachovala podobne svojsky ako Maruška. Maruškino svojské správanie 

naštartovalo v Terke aktualizáciu spomienok. „Herný priestor vo mne vždy oživí toľko 

spomienok. A väčšina z nich je z detstva. Vraciam sa stále dookola k tomu, aká som bola, 

čo mi robilo radosť (...) premýšľam o mojej súčasnej situácii. Niekedy v sebe vidím to 

drzé nebojácne dievčisko a potom mám momenty, keď si vravím, že som sa tak zmenila. 

Je to zvláštny pocit. Byť i nebyť sebou“ (Terka, rozhovor, 28. 5. 2017). Maruška vrátila 

Terku späť do čias, keď sa ešte len „zabiehala“ v správnych postupoch. Spomienky na 

detstvo v nej evokujú obdobie spontaneity a  nevinnosti. Tiež v nej rozhýbavajú 

pochybnosti a neistotu vzťahujúcu sa k tomu, čím bola a čím je. Terka sa snaží 

diskontinuitu medzi detským obrazom a súčasným stavom preklenúť. V herni sa 
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minulosť neodráža v pasívnej prítomnosti, ale aktívne si vyberá to, ako a na čo 

z minulosti spomína. 55 

Ak sa pozrieme na Maruškine správanie zblízka, zistíme, že postupuje podobne 

ako etnometodológ. Narušovaním zabehnutých vzorcov správania aktivuje „spytovací“ 

mechanizmus rovnako ako Schützov cudzinec (1944)56 alebo etnometodologický 

experiment (Garfinkel 2002 [1984]). V jadre Garfinkelovho experimentu je tzv. 

etnometodologický agnosticizmus alebo indiferentnosť, čo môžeme chápať ako 

ľahostajnosť voči diktátu, teórii, metóde či praktike sociálnej analýzy. 

Etnometodologický experiment narúša rutinu s cieľom odhaliť spôsoby, akými ľudia 

zvýznamňujú svet okolo seba pomocou daných praktík. V centre stojí aktér, účastník 

interakčných aktov, ktorý je považovaný za akéhosi praktického sociológa. 

Etnometodologické skúmanie je potom snahou o pochopenie toho, čo praktický sociológ 

robí, aby rozumel svetu, v ktorom žije a koná (Garfinkel 1984). Maruška svojím 

svojským správaním vytvára situácie podobné etnometodologickému experimentu. 

Narušovaním vzorcov odhaľuje svojej asistentke spôsoby, akými zvýznamňuje svet. 

Zároveň etnometodologický experiment smeruje oboma smermi. Prostredníctvom 

svojského správania môže dobrovoľník nachádzať spôsoby, akými Maruška 

prostredníctvom praktických úkonov a telesných techník zvýznamňuje svet okolo seba.  

 

                                                 
55 Podobne pristupuje ku kolektívnej pamäti Halbwasche, ktorý tvrdí, že sa pamäť konštituuje, funguje a reprodukuje v určitých 

rámcoch, ktoré sa podpisujú na tom, akú majú jednotlivé spomienky relevanciu a na čo spomíname (Halbwasche 1952 (2010) 
56 Shütz sa v eseji Cizinec. Esej ze sociální psychologie vysvetľuje z pozície cudzinca, situáciu prvotného stretávania 

s referenčnou skupinou. Cudzinca Shütz definuje ako človeka, ktorý sa snaží byť trvalo prijatý alebo aspoň tolerovaný 

skupinou, do ktorej vstupuje. (Schütz 1944: 499) 
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5.2. Poďme si nastaviť zrkadlo! 
 

 

Obrázok č. 19 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (5. 11. 2016) 

 

„… je tam všeho moc, někdy až příliš. A nejvíc tam máš sebe a toho druhého. Z každého 

koutku na tebe padá vlastní projekce. Situaci nezlehčuje fakt, že tam s tebou je někdo, kdo 

neustále testuje tvoje hranice [smích]. Na druhé straně, umí docela dobře tyhle věci vycítit 

a někdy když mi je špatně, tak je nejvíc oporou. Jenom koukáme (…) držíme se za ruce, 

kopeme do míče, bezmyšlenkovitě bloudíme městem a v jednom kuse dostávám ty jeho 

pusinky skrz dlaň (Rozhovor s Barborou, 11. 10. 2018).  

 

V druhej skupine prípadov sa motív zrkadla viaže k praktikám vnútri herne. 

V hlavnej terapeutickej činnosti joiningu dochádza k zrkadleniu a nápodobe. Funkcia 

zrkadlenia je výstižne znázornená v nemom filme Maxa Lindera, Sedem rokov nešťastia 

(1921), v ktorom sa majordómus snaží zamaskovať skutočnosť, že sa zrkadlo rozbilo 

a ostal len prázdny rám tým, že si stúpi za rám a supluje rolu zrkadla (napodobňuje 

správanie toho, kto stojí pred zrkadlom). Barbora má v herni pocit, že sa všade v herni 

vidí. Realita na spektre a realita mimo spektra si navzájom nastavujú zrkadlo a začínajú 

sa pretínať. Opakujú sa činnosti, pohyby, jemná motorika, gestá i zvuky. Sprvu hrubo 

kontrastujúce deliace čiary začínajú blednúť v spoločnom zosynchronizovanom rytme 

činností. Hranice spektra a hranice tiel sa rozpúšťajú. Tento proces nám môže priblížiť 

Merleau-Ponty odkazujúc na Husserla, keď hovorí o vnímaní druhých ako o fenoméne 

spájania (phenomenom of coupling), ktorý sa deje tak, že percepciou druhého sa telo 

vnímajúceho i toho druhého spojí prostredníctvom konania, ktoré ich spáruje. Počínanie 

druhých sa pre človeka stáva zmysluplné, pretože je aj jeho možným konaním. 
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Perspektíva druhého sa podľa Merleau Pontyho otvára v momente, kde sa obaja definujú 

ako počínanie vo svete, spôsob uchopovania sveta, ktorý nás obklopuje (Merlaeu Ponty 

v Zahavi 2014: 79) V Son-Rise programe sa pre podobný proces používa termín 

vzájomné ladenie (Kaufman 2004). Vzájomné ladenie však oproti prostému vnímaniu 

druhého vykazuje navyše špecifické súznenie, ktoré nie je permanentným stavom, ale 

čímsi, o čo je potrebné sa neustále pokúšať. Blízkosť a približovanie sa  razom sekundy 

môžu zmeniť v odstup a stupňovanie rozdielov. Stačí nesprávny pohyb, odmietnutie 

splnenia požiadavky, stanovenie hraníc, rozhodenie režimu poobedným spánkom, zmena 

obvyklej trasy či medikalizácie. Vzájomné ladenie začína nanovo. 

 

Obaja sme kľačali pred zrkadlom a dívali sa na svoje obrazy. Roman urobil grimasu, ja som 

ju napodobnila. Tak to pokračovalo istý čas, až kým so svojou tvárou neurobil niečo, čo 

som nebola schopná napodobniť. Zväčša podobné veci, čím narážam na testovanie rôznych 

tvárových svalových vláken s cieľom dosiahnuť konkrétnu podobu, robíme v úplnom 

súkromí. Napríklad trénovanie mimiky tváre či úsmevu na fotografiu. Tiež som si musela 

zvykať na pocit, že sa na seba pozerám do zrkadla a nie som pri tom sama. Pocit, ktorý 

osciloval medzi hanbou a diskomfortom. Snažila som sa odmyslieť si ten divný 

nepomenovaný pocit a pokračovala som so zápasením so svojimi tvárovými svalmi, ktoré 

ma vôbec nepočúvali. Je trochu trápne a ponižujúce, keď s vami nespolupracuje vaše 

vlastné telo. Hlavne, keď vidíte, že vedľa vás šesťročný chlapec to zvláda, síce mierne 

neohrabaným strnulým spôsobom, ale predsa. Moje „zrkadliace snahy“ sa zdali byť márne. 

Nejako to nešlo. Chvíľu sa pozorne zaoberal vlastnými úškľabkami a potom začal sledovať 

môj výraz v zrkadle. Celá grimasa pozostávala z „vcucnutia“ lícnych svalov a vytvorenia 

„zobáčika“ a striedavého žmurkania raz na jednu, raz na druhú stranu. Nechápal, že mi to 

nejde. Aspoň to som vyčítala z jeho tváre odrážajúcej sa v  zrkadle. Bola som prekvapená, 

že niekoľko emócií som zbadala až dnes v zrkadle. Zvykne mať hlavu zaklonenú, takže 

zväčša mi veľa vecí na jeho tvári a výraze unikne. Po neúspešných pokusoch zmenil 

stratégiu, rozdelil grimasu na pár čiastkových úloh a postupne ich ukazoval. On vcucol líce, 

ja som vcucla líce. Zopakoval to ešte párkrát a prešiel do ďalšieho štádia. Skúsila som 

nerobiť nič a len sa naňho dívať. Jeho pohľad bol nasmerovaný niekam inam a rôzne si 

precvičoval gestikuláciu. Len čo som sa pripojila k jeho činnosti, vrátil sa do bodu, kde sme 

skončili a pokračovali sme v precvičovaní. V momente, keď moja tvár vystrúhala čosi, čo 

sa aspoň sčasti podobalo vytúženému cieľu, sa bez slova postavil a odišiel od zrkadla. Na 

dnes lekcia gymnastiky tvárového svalstva skončila ( Terénny denník, 5. 7. 2017). 

 

Sledujúc svoj obraz i toho druhého, sme sa o sebe s Romanom dozvedeli pár vecí. 

Napríklad to, že niekedy nie je možné správne suplovať rolu zrkadla, lebo neovládame 

rovnaké veci. Moje potenciality sú odlišné od jeho potencialít. Roman disponuje 
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špecifickou  strnulou ovládateľnosťou vo svaloch, zatiaľ čo mne chýba. Tiež narážame 

na iný prístup k celku. Ukázal mi, ako rozporciovať grimasu na časti v momente, keď 

som sa neúspešne pokúšala napodobniť celok. Okrem toho som zistila, že máme inak 

nastavené hranice komfortu. Podrobné sledovanie svojej tváre a nácvik výrazu sa naráža 

na hranice súkromia a vstupuje do intímneho priestoru. A v neposlednom rade sme prišli, 

z určitého pohľadu, na banálnu a samozrejmú vec. Na to, že ja nie som on a on nie je ja. 

A takáto „banálna“ vec je podľa Merleau Pontyho zakladajúcim elementom 

intersubjektivity (Merleau Ponty v Zahavi 2014: 79). 

Zrkadlo je na poli výskumov kognitívnych vied profanovaným objektom. 

Podieľalo sa na veľkých výskumoch empatie a sebauvedomenia nielen u človeka, ale tiež 

u neľudských subjektov (Gallup 1970). Rozpoznávanie vlastnej tváre v zrkadle je 

kľúčovým mechanizmom podieľajúcim sa na konštitúcii subjektivity a intersubjektivity. 

Podľa všeobecne prijímaného vedeckého diskurzu (seba)rozpoznávací mechanizmus 

poskytuje empirický dôkaz prítomnosti (seba)vedomia. Rozpoznanie a stotožnenie sa 

s vlastným obrazom v zrkadle je tradičným meracím nástrojom v počiatočnej fáze 

sebapoznania (Gallup 1970)57 a kritériom vyššej úrovne vedomia. Zvyčajne sa objavuje 

medzi 18 a 24 mesiacom (Bertenthal, Fischer 1978). Ak sa človek v zrkadle nespoznáva 

a nestotožňuje sa s obrazom, je to signál, že je niekde problém, aspoň vzhľadom 

k prevládajúcemu neurotypickému vývoju. Proces rozpoznávania súvisí s tvárovou 

mimikou a procesom imitácie, ktoré sú často skloňované so spektrom autistických 

podmienok. Ľudia na spektre boli v minulosti často spájaní so zlomenými zrkadlovými 

neurónovými obvodmi alebo nedostatkami teórie mysle (mentalizácie), i keď rada 

súčasných výskumov tieto teórie postupne vyvracia.58 V súčasnosti sa vedci zhodujú skôr 

na tom, že existuje rôznorodá škála možností sebaspoznávania a zrkadlové seba-

rozpoznávanie nemusí nutne predpokladať koncept self ani ho vyvracať (Zahavi 2014). 

 

Mala som so sebou v herni nápoj v škatuľke s dierkou na slamku. Bol to mandľový drink. 

Išla som sa napiť. Pri posrkávaní ma pozorne sledoval. Nevedela som, či vie ako piť zo 

slamky, ale rozhodla som sa, že to zistím. Rôzne sme si poskakovali po herni a ja som 

pritom cucala. Po istej dobe som mu to podala do rúk. Odhodil to. Výhodou takejto formy 

                                                 
57 Zrkadlový test sebauvedomenia bol navrhnutý Gallupom (1970) na to, aby zmapoval stav sebauvedomovania u zvierat 

a ľudí. Ukázalo sa, že v zrkadle sa spoznávajú zástupcovia druhov ľudoopov, slony, delfíny a ľudia starší ako 18 mesiacov. 

V posledných rokoch sa zrkadlový mechanizmus tiež skúmal na umelej inteligencii (kritérium sebauvedomenia) dokonca 

v prípade robota Nika došla k sebarozpoznaniu – https://www.bbc.com/news/technology-19354994 [videné 20.5.2017] 
58 Schulte-Rüther, M., Otte, E., Adigüzel, K., Firk, C., Herpertz-Dahlmann, B., Koch, I., & Konrad, K. (2016). Intact mirror 

mechanisms for automatic facial emotions in children and adolescents with autism spectrum disorder Autism 

Research DOI: 10.1002/aur.1654 

https://www.bbc.com/news/technology-19354994
http://dx.doi.org/10.1002/aur.1654
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pitia je, že sa to nevyleje. Pomyslela som si, že to je tá správna odolnosť, o ktorej písali 

v manuáli voči nástrahám afektu na spektre. Tak som to vyskúšala ešte raz. Neúspešne. 

Potom mi napadlo, že vyskúšam využiť „vcucnutie líc“ z grimasy, aby som ho nasmerovala 

k tomu, ako cucať zo slamky. Po hodine neúspešných pokusov nakoniec potiahol pitie 

pomocou slamky (Terénny denník, 5. 7. 2017). 

 

V role Schutzovo cudzinca, praktického sociológa či vedca z ANT radov, sa raz 

nachádzali moji neuroatypickí kolegovia, inokedy ja, rodičia, asistenti a ďalší 

dobrovoľníci. „Napasovanie“ mojich kolegov na spektre do role vedcov aplikujúcich 

konkrétne vedecké stratégie nebolo prejavom snahy obdarovať ich čímsi výnimočným, 

a tým aspoň sčasti minimalizovať ich asymetrickú pozíciu. Naopak, usilovala som sa 

uvažovať o dianí v herni mimo deficitného a dysfunkčného rámca, pomocou schopností, 

o ktorých hovorili moji informátori. Okrem týchto schopností existuje ďalší rad 

neschopností, ktoré im zásadne sťažujú fungovanie vo svete. Romantizovanie podmienok 

môže viesť k ďalšej asymetrii. Moji neuroatypickí kolegovia boli všetko, len nie pasívni, 

zmierení a rezignujúci. Mojím zámerom bolo poukázať na terapeutické stratégie, 

v ktorých sa rovný prístup dohovára špecifickým spôsobom. Medzi štyrmi stenami herne 

sa z repetitívneho mechanizmu stáva dôležitý mnoho vypovedajúci rituál, z neschopnosti 

odpovedať sociálne žiadúcim spôsobom prejav autenticity, z odmietnutia a ľahostajnosti 

lekcia bezpodmienečnej lásky, zo strachu príležitosť osobnostne rásť a z nízkofunkčného 

autistu učiteľ, etnometodológ i domáci. Rola učiteľa sa môže v zapätí prehupnúť do role 

žiaka, predstaviteľa štruktúry i cudzinca. Pozíciu subjektu a objektu výskumu sme si 

prehadzovali ako horúci zemiak. Z času na čas sme si nastavovali zrkadlo. Testovali sa 

v rôznych situáciách. Navzájom sa učili a zlyhávali. Približovali sa a vzďaľovali.  

Herňa v špecifickom ohľade, ktorý som sa snažila prezentovať v tejto 

podkapitole, slúži ako zrkadlo, v ktorom sa stretávame s iným i naším obrazom, inou 

i našou (ne)autentickosťou, inou i našou krehkosťou, inou i našou (ne)rozpoltenosťou, 

inými i našimi (ne)vyriešenými vecami, inými i našimi (ne)vlastnými spôsobmi konania. 

Iný sa stáva podobným. Podobne pokriveným obrazom, podobne sporným a zraniteľným 

aktérom.  

Okrem toho, že sa prostredníctvom zrkadla môžeme stotožniť s druhým, tiež sa 

od neho odlišujeme. V herni sa nielen pripodobňuje, ale tiež polarizuje a odlišuje. Vedľa 

seba stoja dve bytosti schopné a neschopné na milión rôznych spôsobov. Niekto vie piť 

zo slamky, iný vie vytvoriť zobáčik i simultánne žmurkať. Niekto vynáša nevyriešené 
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veci a niekto ich v sebe potlačuje. Polarita postupov a (ne)schopností v sebe zahŕňa 

potenciál ich preklenovať. 
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5.3. Tŕnistá cesta k (a)symetrii 

  

Symetria predstavuje základný konštitutívny prvok výstavby herne i samotnej terapie. 

Princíp symetrie leží nielen v srdci programu, ale je tiež kľúčovým metodologicko- 

-teoretickým stanoviskom môjho etnografického, terapeutického i ľudského prístupu. Symetria 

viac ako čokoľvek iné a priori neodopiera objektom skúmania ontologickú platnosť, naopak, 

dáva im priestor robiť námietky a vymedzovať sa. V praxi to vyzerá tak, že „výskumník 

nakladá s pravdou i falošnými predstavami, vedeckými i sociálnymi elementmi, ľudským 

konaním a materiálnym svetom, racionalitou a iracionalitou“ (Konopásek, Paleček 2012: 7) 

symetricky. Znamená to, že ich vysvetľuje tým istým typom príčin a ani k jednému pólu 

dichotómie nepristupuje ako k sebavysvetľujúcej skutočnosti (Brož, Stöckelová 2015: 13). 

Podobne ako Palečka ani mňa primárne nezaujíma, „či je tá či oná výpoveď bláznivá, 

objektívna, odborná, subjektívna, nenormálna, nepravdivá, nezdravá, skutočná“, ale to, „ako sa 

takou stáva. Nezaujíma ma hotový status rôznych fenoménov. Zaujíma ma nehotovosť statusov 

rôznych (ne)skutočností, vyjednávania a ustavovania ich (ne)reálnosti, (ne)normálnosti“ 

(Paleček 2004: ods. 8). 

 

 

Obrázok č. 20 – Z cyklu Praktikality, materiality, korporality (5. 11. 2016) 

 

V teréne som sa naučila jednu vec a to s neoblomnou istotou. So symetriou je to oveľa 

komplikovanejšie, ako sa môže zdať. Na ceste k (a)symetrii je množstvo prekážok, 

nezrovnalostí a falošných míľnikov. Vzdialenosť medzi asymetriou a symetriou je niekedy taká 
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malá, že si navzájom „dýchajú na krky“ a inokedy sa asymetria v sekunde preklopí do symetrie 

a naopak. S princípom symetrie sa v herni viazali štyri hlavné osie hniezda kontroverzií. 

(Ne)súmerateľnosť spirituálne konštituovaného terapeutického prístupu a prevládajúceho 

biomedicínskeho prístupu, (a)symetria vo vzťahu k svojim výskumným informátorom, 

(a)symetria svetov a (a)symetrická analýza. O mojich zlyhaniach a malých úspechoch 

v naplňovaní hlavného programu najlepšie vypovedá empíria. 

Prvá skupina polemík súvisela s obdobnou otázkou, akú si kládli Konopásek a Paleček 

(2012) v článku The Principle of Symmetry from the Respondents' Perspective: Possessions, 

Apparitions and Mental Illnesses in Research Interviews with Clerics: „Za akých podmienok 

sa spektrum autistických podmienok stáva raz závažnou klinickou kategóriou a v odlišnom 

socio-materiálnom prostredí špecifickým spôsobom bytia vo svete, záležitosť spirituality či 

interakčným errorom? Na jednej strane som sa konfrontovala s publikáciami písanými 

odborným jazykom exaktných vied, na druhej strane knižkami pripomínajúcimi beletriu 

používajúcu jazyk a pojmoslovie motivačných kníh. Vedľa seba stáli vedecké fakty a zázračné 

vyliečenia. Vo vedeckých laboratóriách sa zaplietali dysfunkčné neurónové obvody, 

senzomotorické disrupcie, abnormality v správaní a choré neuroaparáty. To všetko v spolupráci 

s biomedicínskymi technologickými aktérmi, zatiaľ čo v herni sa otvárali čierne skrinky, plnili 

budovateľské plány, nadobúdala sa špecifická citlivosť a učilo sa prostredníctvom vzdelávacích 

a herných pomôcok. Princíp symetrie „zdôrazňuje symetrické a súmeriteľné analytické 

zaobchádzanie s rôznorodými realitami“ (Brož, Stöckelová 2015: 13), ako však postupovať 

v momente, keď sú tieto dve reality do seba nerozlučiteľne zapletené? 

 

Jeremiáš čaká na užitie liekov. Tak ako každý večer. Ide o prášok, ktorý sa rozmieša napríklad v 

jogurte a jeho úlohou je bojovať s epileptickými záchvatmi. Pri tom sa kýva s celým trupom zo 

strany na stranu. Jeho otec sa kýva skoro totožne s ním a dáva mu lyžičku s jogurtom a liekom do 

úst (Terénny denník, 22. 11. 2017). 

 

Realita na spektre sa po vstupe do herne stáva tou istou a zároveň celkom inou 

záležitosťou, rovnako ako sa to deje po vstupe do diagnostickej ambulancie, inkluzívnej 

školskej triedy či sociálneho zariadenia. To, o čo usilujem, však nie je perspektivizmus – jedna 

realita (zapletená do spektra autistických podmienok) a rôzne verzie príbehu (reprezentácie), 

ani snaha prekladať jednu perspektívu do druhej, ako to urobila počas rozhovoru o Son-Rise 

programe moja známa, špeciálna pedagogička. Realita v herni i praktikujúce telá boli natoľko 

mäsitými, živými a skutočnými záležitosťami, že uvažovať o nich ako o prepracovaných 
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sebaklamoch či rôznych pohľadoch na vec by bolo nepoctivé voči zažitej skúsenosti 

i informátorom. Rozhodnutie pristupovať k spektru autistických podmienok inak zakladalo 

nové reality vstupujúce do života prostredníctvom materiálnej praxe.  

  

Moderná biomedicína už dosť dlhú dobu vysvetľuje, čo sa deje s telom, pulzom, mozgovou 

aktivitou pri imitácii, pri pociťovaní lásky, spolupodieľaní a motivácii. (...) tieto veci fakt fungujú. 

Už len to zrkadlo. Son-Rise v niečom vykráda [pozitívne] poznatky neurológie a súvisiacich 

disciplín. Ak terapia pomôže rodičom lepšie prijať chorobu svojho dieťaťa, tak to považujem za 

legitímny spôsob (Natália, rozhovor, 12. 5. 2017). 

 

Ukazovalo sa, že ide o objekty s nejednoznačnými hranicami, niekde sa pretínajúcimi, 

inde ostro oddelenými (napr. v otázke definovania a medikalizácie). Praktikovanie Son-Rise 

programu bolo mnohokrát prekladané všeobecne prijímanými i alternatívnymi 

biomedicínskymi praktikami (užívaním liekov, dodržiavaním diét, očistnými procedúrami). 

Skôr by sa dalo povedať, že u rodičov praktikujúcich Son-Rise program som pozorovala 

zvýšený záujem o nové medicínske postupy a terapeutické praktiky. Hodiny pozorovania 

svojho dieťaťa v herni sa u mnohých rodičov pretavili do citlivosti k telesným prejavom reality 

na spektre. Naučili sa pozorovať rôzne telesné procesy počas záchvatov zlosti, telesnej pohody 

a nepohody, informačného či senzuálneho zahltenia – od problémov s trávením (nadúvanie, 

riedka stolica, nestrávené zvyšky v stolici), tepom, teplotou tela či potením. Rodičia sa podieľali 

na budovaní expertnej znalosti a stávali skutočnými odborníkmi vo veciach spektra autistických 

podmienok vlastného dieťaťa. Mnohokrát si viedli denníky, ktorých obsah sa nápadne 

pripomínal lekárskym záznamom.  

 

… při představě, že v každé hraniční situaci, kdy je to s ním těžké, ho nadopují léky, mi 

svírá hrudník. A nejhorší je, že to tak fakt dělají. Já chápu, že v zdravotnictví ani v sociální 

oblasti nejsou peníze, lidské sily jsou maximálně přetížené, demotivované a vyčerpané. … 

každý jeho vztek a sebestřední móres je způsob se snaží sdělit svoje potřeby (otec Romana, 

22. 8. 2016).  

   

Druhým osím hniezdom polemík bol vzťah medzi mnou, výskumníčkou a terapeutkou, 

a mojimi neuroatypickými informátormi. Naplňovanie princípu symetrie vo vzťahu 

k skúmaným bolo pre mňa tak fundamentálne zásadné, nielen z etického hľadiska, ale vo 

všetkých aspektoch práce, že pocit zlyhania viedol  k odlúčeniu sa od terénu na istý časový 
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úsek. Neskôr sa moje zlyhanie a „útek z terénu“ stal v mnohých ohľadoch užitočnou lekciou 

v otázkach etiky, symetrie a metodologického vedenia.  

Svätou povinnosťou antropológie tak ako o nej uvažujem, je umožňovať ľuďom, veciam 

a situáciám vytvárať kus vlastnej reality, ktorá by inak mohla ostať nevidená a nepočutá. Matky 

v chudobnej štvrti Alto do Cruzeiro na severovýchode Brazílie mohli v etnografickom 

pojednaní Nancy Sheper-Hughes spoluvytvárať príbeh každodenného násilia, v ktorom nie je 

miesto na plač ani v najtragickejších chvíľach (Sheper-Hughes 1993). Sheper-Hughes 

rozpoznáva samú seba ako tú, ktorá „je tam“ a „podáva svedectvo“ (Sheper-Hughes 1992: 286).  

Etnografie Nancy Sheper-Hughes (1993) či Ruth Behar (2014) odkrývajú rozmer 

etnografie, ktorý značným presunom etnografického pohľadu z kultúrne odlišných druhých na 

„trpiacich“ (suffering subjects – Robbins 2013) naberá na dôležitosti. V prípade prvej 

zmienenej autorky sa ustanovuje rola antropológa-svedka v extrémnych situáciách na pozadí 

morálnej filozofie. Razantne sa odkláňa od skoršej pozície antropológa ako objektívneho 

pozorovateľa ľudských podmienok (Sheper Hughes 1995: 410) a razí cestu zodpovednej, 

reflexívnej a morálne zaviazanej forme svedectva. „Antropológia je najviac fascinujúca, 

a zároveň bizarná a znepokojujúca forma svedectva, v ktorej sa cítime komplicmi so 

štruktúrami moci a bezmocný v snahe odbremeniť druhého od utrpenia a straty, či konať alebo 

sa zdržať a pozorovať (...), ktorá nám ostala na sklonku 20. storočia“ (Behar [1996] 2014: 5).  

V knihe The Vulnerable Observer: Anthropology That Breaks Your Heart  Behar 

odhaľuje seba ako „zraniteľný subjekt“ a snaží sa vyrovnať s otázkou, ako byť antropológom 

(očitým svedkom utrpenia) a vyviaznuť zo situácie, ktorá vám „láme srdce“ tak, aby bolo 

možné o nej vypovedať. Behar sa snaží hľadať balans medzi druhými a sebou, pozorovaním 

a účasťou, nie však spôsobom uzátvorkovania vlastnej zraniteľnosti, ale naopak, preskúmava a 

nachádza prípady, v ktorých „stávanie sa zraniteľným“ viedlo k otváraniu nových horizontov 

etnografického bádania, ktoré je vždy nevyhnutnou formou svedectva.  

 

V antropológii, ktorá historicky existuje na to, aby „dávala hlas“ druhým, neexistuje žiadne väčšie 

tabu než (seba)odhalenie. Impulzom našej disciplíny, ktorá má korene v západných fantáziách o 

barbarských druhých, bolo zamerať sa predovšetkým na „kultúrnu“ skôr než na „individuálnu“ 

realitu. Iróniou je, že antropológia bola vždy zakorenená v „ja“ – chápané v komplexnosti 

psychológie a vlastnej histórie – pozorujúc „my“, ktoré až donedávna bolo považované za 

pluralitné, ahistorické a neindividualizované (Behar, 2014: 26).  

 

Obe vyššie zmienené autorky mi pomohli sa vyrovnať s vlastnou výskumnou situáciou. 

Moji druhí trpeli. A ja som toho bola svedkom. Mnohokrát to presahovalo mieru očitého 
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svedectva. Ich utrpenie som nielen videla, ale tiež som sa ho hmatateľne dotýkala a vstupovala 

doň. Náplňou práce terapeutky bolo vedieť, ako v špecifických situáciách utrpenia postupovať, 

akými konkrétnymi spôsobmi poskytnúť úľavu alebo v niektorých prípadoch dozerať na 

priebeh a byť fyzicky prítomná.  

 

Čas [v herni] ubiehal pomaly. Mal za sebou ťažký deň. Bez toho, aby som sa spýtala alebo 

videla jeho žiacku knižku, som vedela, že mal epileptické záchvaty. Je po nich na smrť 

unavený, prespí polovicu dňa a potom vstane a je mimo. Bol v napätí. Jeho pleť bola bledá. 

Na tvári mal otlačenú textúru posteľnej bielizne a vlasy mal uležané rôznymi smermi. 

Citlivosť  na podnety bola zvýšená. Väčšinu času mal zavreté oči. Tenzie z končatín 

dostával z tela nečakanými šmahmi rúk. Vyžadoval si plnú pozornosť. V momente 

nepozornosti som to schytávala. Miestami som mala pocit, že v herni vládne diktatúra. 

Sedel na posteli a s prudkou silou hádzal dielmi lega do podlahy. Prudkosť, ktorú vkladal 

do hodu, ho samotného striasala. Zobrala som mu škatuľu s legom a snažila sa mu 

vysvetliť, že to nejde. Neprijímal to. Následne smeroval do malej miestnosti s toaletou 

a zobral si odtiaľ metlu. Metlou sa snažil zhodiť škatuľu z hornej poličky. Zavádzal do 

toho, pokiaľ som mu metlu nevzala. Nepokoj a afekt v ňom narastal. Aj napriek tomu, že 

ma s Jeremiášom spája ďaleko viac než „pracovný“ vzťah, dnes som to fakt nedávala. 

Nevládala som a mala som toho plné zuby. Následne som sa začala obviňovať a jeho 

obhajovať (Terénny denník, 28. 10. 2017). 

 

Moje dilemy s (a)symetrickou pozíciou k skúmaným dokumentuje môj dočasný odchod 

z terénu, ktorý som si odôvodňovala jednak mojou nepripravenosťou čeliť rôznym nástrahám, 

ktoré súvisia s realitou zapletenou v spektre autistických podmienok a tiež mojou hybridnou 

pozíciou výskumníčky-terapeutky, v ktorej som sa spočiatku necítila komfortne. Úryvok 

z denníka popisuje jeden z ťažkých dní. Bola som v ten deň v koncoch a hlavou mi prebleskla 

na sekundu predstava, že by som Jeremiáša najradšej niekam zavrela, nech si aspoň obaja 

nachvíľu vydýchneme. Keď som sa potom spätne vrátila k tejto predstave, otriaslo to mnou. 

Mala som byť predsa tá, ktorá má pochopenie a pomáha mu v podobných situáciách. Tento 

nepríjemný zážitok mi ukázal, že niekedy nie aje možné byť terapeutkou ani výskumníčkou, 

pretože intenzita zážitku je taká silná, že jej neviete čeliť inak ako v nahosti a zraniteľnosti 

vlastnej existencie. Bytie ľudskou bytosťou s vlastnou osobnou históriou, psychologickým 

profilom a hodnotovým presvedčením sa nedalo uzátvorkovať. Vlastne som v danom momente 

nevedela byť ničím iným. Táto situácia mi ukázala, že symetria môže tiež znamenať, že máte 

pochopenie pre seba rovnako ako pre vašich trpiacich informátorov. Že toho môžete mať dosť, 

aj keď tí, ktorí k tomu dopomohli, za to tak úplne nemôžu. 
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Postupom času som v odchode z terénu, nachádzala ešte čosi iné. V snahe o maximálne 

rovný prístup som sa dopustila opaku. Pasujúc sa do role obhajovateľky a ochrankyne som 

bytosti na spektre urobila viac pasívnymi a bezmocnými, ako boli. Ich pasivita a bezmocnosť 

paradoxne nepramenila ani tak z ich situácie, ktorá podmieňuje množstvo schopností 

a neschopností, trápení a radostí, ale skôr plynula z môjho prístupu „ochranného plexiskla“, 

ktoré zamedzovalo stretu s nekomfortnými situáciami. Moje úsilie „brať informátorov vážne“ 

sa prejavovalo tak, že som sa ich snažila uchrániť od ťažkostí, ale tiež od nových situácií, ktoré 

aj navzdory môjmu úsudku nemuseli byť nutne nepríjemné a náročné. A tak sme sa vyhýbali 

každému stretu s nekomfortnou situáciou i za cenu toho, že to bude nekomfortné mne, v 

„dobrej“ snahe uchrániť ich od potenciálnych trápení, čím som im nielen robila „medvediu 

službu“, ale tiež som im  neumožnila vznášať výhrady. Tak som istú dobu ukracovala seba i ich 

o vzácne situácie, v ktorých im je umožnené klásť námietky a byť „zaujatými, aktívnymi, 

neposlušnými a plne angažovanými v tom, čo o nich druhí hovoria“ a na oplátku „klásť vlastné 

otázky svojím vlastným spôsobom“ (Latour 2002: ods.28). Uvedomila som si to až raz pri 

rozhovore s kamarátkou, ktorá ma počas debaty o ekologickom násilí a bezmocnosti prírody 

vyrovnať sa s inváziou plastu, odkázala na nenápadnú húsenicu, ktorá dokáže stráviť igelitovú 

tašku a urobí z nej látku pre nemrznúce zmesi.59Keď príroda vznáša námietky voči tvrdeniu 

o jej bezmocnosti, prečo nie i moji „nehovoriaci“ kamaráti na spektre?  

 

Nápady mi dochádzali. Maruška si v kúte mrmlala tú svoju tajnú reč a hojdala sa zo strany 

do strany. Ja som sa hojdala s ňou a snažila sa zosynchronizovať s jej mrmlaním a dychom. 

Istú chvíľu trvalo, kým som sa „joinla“ presne na mieru. Začala som hojdaním, potom 

pridala zvuky, ale len do takej miery, aby môj zvuk neprebil jej zvuk, ale skôr pôsobil ako 

ozvena. Takto to prebiehalo dosť dlhú chvíľu bez zjavnej odozvy. Rozhodla som sa, že 

skúsim zapojiť niečo z tony hračiek a pomôcok, ktoré sú výbavou herne. Hneď so začiatku 

sa mi dostali do ruky kostýmy šmolkov. Pobavilo ma to. Do neba volajúce klišé – autisti 

majú radi modrú a ich obľúbené postavičky sú šmolkovia. Šlo o dva kostýmy šmolkov, 

Koumáka a Nešiku. Začala som si ich podrobnejšie prezerať a rôzne s nimi manipulovať. 

Zo začiatku tomu Maruška nevenovala pozornosť a nerušene pokračovala v svojej aktivite. 

Posadila som sa pred zrkadlo a začala si obliekať kostým Nešiky. Šlo o modrú kombinézu, 

čapicu a veľké modré rukavice. Kostým Koumáka som prehodila cez stoličku. Poobhliadla 

som sa v sekcii maľovaniek a obrázkových knižiek a skoro okamžite narazila na 

ilustrovanú knižku o šmolkoch. Bolo zjavné, že bola prelistovaná spredu dozadu veľakrát. 

Opotrebovaný papier, poškodené dosky a rožky na stranách o tom vypovedali. Výber 

                                                 
59Článok dostupná na https://zahranicni.ihned.cz/c1-65707540-nenapadna-housenka-by-mohla-zbavit-svet-plastu-dokaze-

stravit-igelitovou-tasku-a-udela-z-ni-latku-pro-nemrznouci-smesi 
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kostýmov v herni teda nie je náhodný. Madlenka má rada šmolkov. Prelistovala som si 

knižku s názvom „Nešika a kámen budoucnosti“ a začala som hrať úvodnú scénku, v ktorej 

našiel Nešika kameň budúcnosti. Prvýkrát som zahliadla, že mi venovala pozornosť. 

Nevšímala som si to a pokračovala v deji. Z pragmatických dôvodov som sedela 

v tureckom sede pred zrkadlom. Jednak kvôli tomu, aby sa moje oči nachádzali približne 

vo výške jej očí a tiež preto, aby som mohla sledovať dianie v herni. Začala som si listovať 

v knihe ďalej, keď si ku mne sadla a narovnala mi čapicu na hlave. Mala som ju zámerne 

otočenú naopak. Keď zhodnotila, že je čapica nasadená správne, natiahla sa po kostýme 

Koumáka. Obliekla si ho bez uvažovania, spôsobom, ktorý jasne naznačoval, že sa tento 

proces opakoval viackrát. Medzičasom som žonglovala s jablkom (kameňom budúcnosti) 

a čítala ďalej príbeh. V momente nešikovnosti mi jablko vykĺzlo z rúk a dopadlo hneď 

vedľa Marušky. Zobrala jablko do rúk, nasadila si na špičku nosa okuliare s výraznými 

čiernymi okrúhlymi rámami, ktoré boli súčasťou kostýmu a zapozerala sa doň. Pridala som 

sa. Koumák a  Nešika spolu civeli do kameňa budúcnosti  (Terénny denník, 10. 7. 2017). 

 

Situácia s Koumákom a Nešikou bola v mnohých ohľadoch prelomová z pozície 

etnografky i terapeutky i napriek tomu, že som nevedela, do akej miery Maruška porozumela 

môjmu predstaveniu. Naše spoločné „civenie“ do jablka mi dodalo odvahu viac iniciatívne 

vstupovať do interakcií a ukázalo nové možnosti, ako sa vyrovnať s hybridnou pozíciou 

etnografky-terapeutky. Odstup udržiavajúca etnografická pozícia pozorovateľa bola pre 

mňa  spočiatku komfortnejší variant ako angažovanejšia rola terapeutického sprievodcu. 

Dovtedy som zastávala skôr pasívnu pozíciu pozorovateľa. Herňu som vnímala ako unikátny 

interaktívny priestor, ktorému šéfujú, na rozdiel od zvyšku sveta, výhradne moji informátori. 

Snažila som sa čo najmenej narušovať zabehnutý poriadok svojou prítomnosťou. Vyfarbovala 

som farebné plochy na papieri s Adamom, húpala som sa s Maruškou a hádzala gumené 

loptičky s Jeremiášom. Presne tak ako to robili oni a podľa ich vlastných pravidiel. Myslela 

som si, že ak budem okolo nich „chodiť po špičkách“ a čo najhladšie splyniem s dianím v herni, 

prejavím mojim informátorom toleranciu, úctu a vytvorím priestor, v ktorom sa budú cítiť 

bezpečne a slobodne naplňovať svoje potreby. Postupom času sa začali hromadiť situácie, ktoré 

nasvedčovali, že akokoľvek sa snažím byť nevstupujúcim tieňom, moja prítomnosť vstupuje 

do situácií a premieňa ich. Toto zistenie viedlo k transformácii mojej role do aktívnejšej 

podoby. Začala som občasne narušovať opakujúce sa schémy, vytvárať nové situácie, 

experimentovať s pomôckami a formou akcie-reakcie testovať vzájomné hranice komfortu 

a diskomfortu. Zo začiatku to boli malé veci – nasadila som si čapicu nakrivo, vystrihla stoličku 

nevhodnými nožnicami či umiestnila vec na iné miesto. Niekedy boli moje malé prehrešky voči 

systému tolerované, v niektorých prípadoch sa dokonca stali naším dôverným vtipom, inokedy 
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sme spolu tvrdo narazili na hranice prijateľnosti a konflikt bol na streche. Úzkostlivým 

vyhýbaním sa akejkoľvek spornej situácii a znej plynúcich negatívnych reakcií som im  brala 

možnosť vyhradzovať sa a namietať. Až v momente, keď som prestala hrať „tieňovú hru“ 

a odsunula pokrivený súcit, som začala budovať symetrickejší a partnerskejší prístup k mojim 

informátorom. Sporné situácie začali otvárať nové pole interakcií a vzájomného spoznávania.  
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6. Záver  
   

  Mojím výskumným zámerom bolo skúmať ako sa ustanovuje bytie na spektre v 

špecializovanom hernom prostredí podľa praktik a zásad Son-Rise programu. Pri nasledovaní 

mojich sprievodcov realitami naprieč spektrami (i mimo ne) som záhy zistila, že moje bádanie 

sa bude odohrávať na viacerých frontoch naraz a bude sprevádzané epistemologickými otrasmi 

a etickými peripetiami. Terénom mi bola herňa, vlastné výskumnícke SELF i antropologický 

podnik s jeho spletitou históriou, paradigmatami, konceptami a vlastným slovníkom. Dianie 

v herni totiž nepretržite plodilo nové a nové otázniky napadajúce zažité predstavy o humanite 

a socialite, rovnako ako stavebné kamene moderného západného myslenia, opozičné dualizmy 

kultúra/príroda, telesné/mentálne, reprezentácia/skutočnost a ich deriváty. Časom sa 

ukazovalo, že nie je možné vypovedať o realite na spektre bez toho, aby sa tým neprezradilo 

niečo o skutočnostiach mimo-spektrum,  že nejde načrtávať hranice človeka bez toho, aby to 

nezasahovala do mojich obrysov a siluet mojich kamarátoch na spektre, a tiež že nemožno 

popisovať povahu bytia na spektre bez toho, aby to súbežne nerozprávalo fragmentárny príbeh 

o hybridite prírod-spoločností, o nevyhnuteľnej zapletenosti agentov, o previazanosti svetov a 

kvaziobjektoch, ktoré ich obývajú. 

Práve týmto „postranným“ výskumným misiám sa venujem v druhej kapitole, v ktorej 

sa snažím zachytiť  pohyby (premyslenie) klasických antropologickým konceptov ako je terén, 

etnografovanie a druhý, odohrávajúce sa počas pobývania v terénoch. Ukázalo sa, že nutnou 

podmienkou k tomu, aby som mohla ďalej pokračovať vo svojich výskumných ambíciách, je 

nie len rozpitvať, spochybniť a znova poskladať skúmanú realitu, ale podobnému procesu 

musím vystaviť i samotný prístup k nej. Skúmala som stávanie sa neuroatypickým človekom 

v špecifickom prostredí herne. Behom procesu „stávania sa“ uskutočňujúceho v herniach sa 

vynárala jedna signifikantná kvalita, fundamentálne zásadná pre nastoľovanie symetrie – 

autenticita. Autentický potenciál tkvie, na rozdiel od tradičných konceptualizácií, v schopnosti 

spájať, asociovať, konštruovať, byť čo najviac ovplyvnený a zcitlivený. Počas hlavných 

terapeutických praktík sa tento potenciál kultivoval a zapájal do interakcií a tým sa 

spolupodieľal na symetrickom prístupe k autentickej skúsenosti.  

 Aplikáciou fenomenologickým konceptov stelesnenia a habitu som sa snažila vysvetliť, 

ako dochádza k spoznávaniu medzi mnou a druhým a popísať tie podivné interakcie - 

spoznávali sme skrz sklo a postrkovali sa prostredníctvom objektov. Ani jedna z teórií 

neposkytovala objektom pole pôsobnosti. Boli len rôzne neživé matérie vyskytujúce sa v našom 
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ľudskom svete. Až využitím ANT som mohla zapojiť do procesu konštruovania spektra 

všetkých agentov, ktorí sa v herni hlásili ku slovu. 

V tretej kapitole sa preto venujem technologicky špecializovanému hernému prostrediu 

a jeho účasti na konštrukcii spektra, autenticity a sociality. Herňa predstavuje veľmi špecifické 

prostredie, a to nie len preto, že sa v nej praktikality, materiality a korporality miesia 

jedinečným spôsobom. Počas môjho etnografovania vstupovala do „hry“ ako špecifický 

technologický objekt, hraničný priestor i symbolická brána do sveta na spektre, v ktorom sa 

neustále zjednávajú hranice. Hranice medzi dôverne známym a cudzím, medzi mnou a druhým, 

medzi svetom mimo spektra a svetom na spektre, medzi autenticitou a ne-autenticitou, medzi 

praktikantom Son-Rise programu a osobou na spektre, medzi učiteľom a žiakom, medzi 

subjektom a objektom etnografického výskumu. Niekedy sa deliace kontúry zdali jasne 

viditeľné, inokedy sa strácali v pulzovaní joining. Niekedy herňa polarizuje priestor, no v zapätí 

dualitu prekonáva a hranice nanovo ustanovuje. Symetria sa v sekunde môže preklenúť do 

asymetrie. Jasná vec sa stáva v zlome sekundy vecou sporu. Istota sa premieňa v neistotu. Nie 

je jednoznačné určiť, kto prijíma a kto dáva, kto vedie a kto sa nechá viesť, ani kto prebýva 

v koho svete, a kto koho zo sveta vyvádza. Behom celého môjho pobytu som viedla s mojimi 

kamarátmi na spektre vnútorný dialóg. „Kto komu činí službu? Ty mne, či ja tebe? Sme si 

rovní? Sme k sebe úprimní? Kde sú hranice nášho vzájomného porozumenia? Kde sú limity 

Son-Rise programu? Kde sú hranice človeka a limity intersubjektivity? Váhanie a neistota. Je 

možné aj napriek toľkému váhaniu a neistote niečo zmysluplné povedať?“ Tento text je snahou 

sa s vyššie položenými otázkami  vyrovnať.  

Mojim hlavným tvrdením je, že v herni a skrz herné praktiky sa spektrum buduje skrz 

podobnosť - dochádza k neustálemu stieraniu hraníc autistického spektra a ich opätovnému re-

definovaniu. Druhý, iný, autistický sa ustanovuje ako podobný. Deje sa tak prostredníctvom 

tzv. joiningu, ktorý je integračným,  inkluzívnym a autentizačným procesom usilujúcim 

o nastolenie symetrie a ustanovovanie podobností. Herňa predstavuje (a)symetrický priestor 

nekonečnej re-aktualizácie hraníc na mape spektra. Počas praktikovania Son-Rise program, tak 

ako o ňom uvažujem naprieč touto prácou, sa zlomok času lieči a napráva, ďalší diel sa 

(seba)spoznáva, potom buduje vzťah skrz vzájomné interakcie, hrá sa a nakladá 

s neporozumením a neistotou. Okrem toho, je tiež filozofiou (určité filozofické stanoviská sú 

implicitne vryté v každej konkrétnej praktike), rozhodnutím a presvedčením (bez rozhodnutia 

a presvedčenia nie je možné Son-Rise program praktikovať v plnom ošatení).  

 Aj napriek všetkým podivnostiam, alebo práve vďaka nim, sa mi prostredníctvom terénu 

a terénnej praxe otváral jedinečný konceptuálny priestor pre skúmanie sociálnych, 
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diskurzívnych, emocionálnych, spirituálnych, telesných i materiálnych rozmerov skutočnosti. 

T.S. Eliot v jednej svojej eseji napísal, že známkou dobrej poézie, je „urobiť z dôverne známeho 

cudzie a z cudzieho dôverne známe“ (Eliot 1950: 259). Domnievam sa, že dobrá poézia a dobrá 

etnografia sa v tomto smere od seba zas tak veľmi nelíšia. Dobrá poézia obracia veci na rub, 

hľadá podobnosť a blízkosť v cudzom a neznámom, zatiaľ čo nevšednosť, odcudzenie a novotu 

nachádza v dôverne známom. Realita na spektre je tak trochu mimozemským územím a súčasne 

mimozemským vôbec nie je. Hodinami strávenými v hernom moduse bytia, kopírovaním, 

zrkadlením, autentizáciou a artikulovaním sa neuroatypické stávalo typickým a typické 

neuroatypickým. Niekedy sme naplňovali zažité predstavy o človeku inokedy sme ich 

nemilosrdne napádali. Raz sme budovali hranice spektra, druhý krát sme ich repetitívnym 

pohybom tela zmizikovali. (Spolu)stávali sme sa podobnými a odlišnými na toľko rôznych 

spôsobov.  

V samom jadre opakujúcich sa aktivít sme nachádzali súvzťažnosť, k sebe samotným, 

k tomu druhému, i k prvkom okolitého prostredia, tak esenciálnu pre všetko, čím sme 

prechádzali. Trpezlivým opakovaním krokov mojich kamarátov na spektre som vynaliezala 

nové kompetencie, navzájom sme sa prekračovali prostredníctvom hry na zrkadlo, zcitlivovali 

sme určité schopnosti a iné zas nechali krpatieť. Nielenže medzi nami vznikali interakcie, ktoré 

sa vytrhávali z bežného interakčného rámca, ale tiež v herni vyvstávali úplne nové kvality 

súcien. Špecificky uspôsobené prostredie sa zúčastňovalo zrodu nových kvalít. Autentických 

kvalít. V hernom kontexte sa z nosa stávali na čas šmýkalky a zo skákania ventilačný otvor. 

Telá sa stávali nástrojmi „afektizácie“ a módy vzťahovania sa k svetu, ktoré vstupovali do 

života spolu s činnosťou, v ktorej sa vytvárali. Možno je práve citlivosť a nadobúdajúca 

schopnosť tela „byť dotknutým“ jednou z príčin, prečo sme tak zraniteľný. Čím viac nových 

prvkov cez nás preniká, tím sa stávame „širšími“, ale i otvorenejšími dezintegračným vpádom. 

Ale to je len moja domnienka. Každopádne, strety so spektrom mi rozporcovali realitu na 

jednotlivosti a poukázali na mnohonásobná vlákna, ktorá ich držia pokope. Zamiešali viac 

odtieňov, textúr a kvalít do (predtým) samozrejmého obrazu. Produkovali a zároveň odkrývali 

rôzne formy aktérstva, stanoviská a (ne)-intencionálne pôsobenie i tam, kde som ich nečakala.  

V závere musím zmieniť,  že naprieč celou prácou hovorím o spektre len nepriamo, skrz 

rozličné situácie, subjektivity a kváziobjekty podobne ako to robí Latour (2004), keď sa snaží 

niečo tvrdiť o tele. Sprostredkovaný prístup sa mi javil ako jediný úprimný a poctivý. 

A posledné zdánlivo banálne tvrdenie - bytie na spektre sa mi ukazovalo skrz spektrum a bytie 

na spektre konštruovalo spektrum. Spektrum možností medzi autistickým a neautistickým, 

neurotypickým a neuroatypickým, normálnym a nenormálnym, viditeľným a neviditeľným, 
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symetrickým a asymetrickým, podobným a odlišným, prítomným a absentujúcim, telesným 

a netelesným. Spektrum, ktoré v potencialitách do seba vždy zahrňuje i to, čím práve nie je, 

k čomu aspiruje, s čím sa pasuje a akými aférami je poznačené. Bez asistencie herne by sa 

pravdepodobne nič z toho nestalo. A takisto bez účasti nás všetkých, ľudských i neľudských 

súcien tak nezvratne zauzlených do tohto príbehu.  
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Príloha č. 1 - Princípy Son-Rise progamu74 

 

 

 

                                                 
74 Dostupné na oficiálnej stránke Son-Rise programu  

 https://www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/index.php 
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Príloha č. 2 – The Treatment Options The Son-Rise Program  
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