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Abstrakt 

Cílem této disertační práce je přispět к poznání, čím a jak byla v minulosti 

utvářena podoba výkladu fenoménu slabomyslnosti (mentální retardace) a jaké 

existenční možnosti z toho pro život člověka s mentálním postižením vyplývaly. 

Čím je pro nás tento fenomén dnes? Jak nahlížíme na otázky související 

s existenciálními potřebami lidí s mentálním postižením v kontextu lidských 

práv? 

Právě v historii vývoje názorů na lidskou mysl, tělo a duši spatřuji 

možnost ujasnit, čím byl fenomén slabomyslnosti utvářen. Proto výklad podoby 

fenoménu slabomyslnosti vymezuji na základě nazírání na lidskou mysl tak, jak 

pravděpodobně souvisel se souběžným poznáváním lidského těla. Kapitola dvě 

je vymezena zkoumáním základní lidské zkušenosti s mentální odlišností od 

mýtických představ o člověku. Pozornost věnuji starověkým poznatkům o 

podstatě duševní nemoci, odvozených od pokusů o první vědecké, racionální 

zkoumání lidského těla. Středověk vnesl do péče o duševně nemocné, kam řadil 

i fenomenologicky neodlišenou slabomyslnost, prvek charitní péče, ale současně 

odpovídal na otázku mentální odlišnosti v intenci božího trestu za hříšné 

provinění. Teprve novověké pátrání po etiologii příčin slabomyslnosti, které 

započalo renesančním přístupem medicíny к lidské tělesnosti, umožnilo 

přiblížit se к pochopení podstaty slabomyslnosti a vydělit ji od ostatních 

duševních patologií. Francouzská revoluce zformulovala novodobé pojetí 

lidských práv, a to se odrazilo ve způsobu uvažování také o člověku 

slabomyslném. Snahy novověkých myslitelů, ovlivněných ideály o rovnosti 

lidských bytostí, pozvolna vyústily i v počátky pedagogiky slabomyslných. 
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Jako cíl kapitoly tři jsem si stanovila objasnit, jak se výklad podoby 

fenoménu slabomyslnosti na konci 19. století vyostřil pod vlivem nových 

vědních, d.f. eugenických vizí. Eugenika podnítila úvahy o tom, zda 

„méněcenní", ti „druzí", „horší" a mezi nimi zejména osoby slabomyslné, patří 

vůbec do našeho světa jako takového. Pokusila jsem se vysvětlit celkový postoj 

vědeckých i společenských elit, i nebezpečí, které ze snadnosti, se kterou se lze 

vymezit vůči jinakosti, vyplývá pro vědy o výchově, včetně speciální 

pedagogiky. Lidská práva osob s postižením, postupně deklarovaná na různých 

úrovních, vnímám jako zcela nezbytnou podmínku pro to, aby se v budoucnu 

většinová společnost к podobným teoriím neuchýlila. A to jako podmínku 

základní, ale nikoli postačující. Za nej základnější předpoklad považuji 

zvnitřnění přesvědčení, že hodnota života člověka s postižením není menší ani 

horší, než hodnota života člověka bez postižení. 

V kapitole čtyři si kladu otázky týkající se možného rodičovství lidí s 

mentálním postižením. Aspoň pracovní odpovědi na ně by mohly napomoci 

к pochopení této velmi eticky choulostivé i vědecky složité problematiky. 

Pokud je mi známo, takto dosud v české speciální pedagogice nejsou 

reflektované. Otázky, které v souvislosti s rodičovstvím osob s mentálním 

postižením pokládám, lze chápat jako začátek cesty, po které by se výzkum této 

dimenze života dospělých osob s mentálním postižením a jejich rodin mohl 

v české speciální pedagogice začít ubírat. Moji snahou bylo naznačit, že lidská 

práva osob s mentálním postižením jsou nejzákladnější platformou, na které je 

vhodné a nutné hledat porozumění pro případné rodičovství těchto lidí. Ale 

v této mimořádně dilematické oblasti je nelze vztáhnout automaticky a 

nepodmíněně к lidsky přijatelným řešením otázek rodičovství, jak je tomu u 

osob s jinými druhy zdravotního postižení. 

Volné rozhovory vedené s rodiči jejich dospělých synů a dcer s mentálním 

postižením v průběhu jara 2009, měly pomoci v rámci jedinečných lidských 
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osudů a zkušeností pokusit se přiblížit možné postoje к otázce rodičovství u 

těch, kteří stojí těmto lidem nejblíže, a to jsou jejich vlastní rodiče. Nezabývala 

jsem se dalším systematickým kvalitativním výzkumem činitelů, které mohou 

ovlivňovat situaci rodin, ve kterých se její dospělý člen s mentálním postižením 

může stát nebo již stal rodičem. Usilovala jsem o pochopení této existenciální 

výzvy, která před lidmi s mentálním postižením a jejich blízkými stojí. Protože -

pokud tyto výzvy existují, čelíme jim i my, a to nejen jako profesionálové -

speciální pedagogové, ale jako lidé vůbec. 
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Abstract 

The main aim of the doctoral thesis is to contribute to the better knowledge 

of the means by which the notion of the phenomenon "developmental 

disabilities" (mental disabilities) was created in the past, and which existential 

opportunities result from this for the life of a mentally challenged person. What 

does this phenomenon mean for us today? How do we understand the questions 

related to the existential needs of mentally challenged people in the context of 

human rights? 

I searched for the clarification of the ways by which the phenomenon of 

mental disability was shaped throughout the history of the development of the 

views of the human mind, body and soul. That is the reason why I define the 

notion of mental disability from the point of the views of the human mind and 

in connection with simultaneous growth in the knowledge of human body. 

Chapter II is shaped by my study of principal human experience with 

mental differences since mythical notions of a human being. I devote my 

attention to the ancient knowledge of the substance of mental diseases, derived 

from the attempts of the first scientific, rational studies of human body. The 

Middle Ages enriched the care for people with mental impairment - among 

which the mental disability was also ranked though in phenomenology 

undistinguished, - by the element of charitable care. At the same time answering 

the questions about mental differences as divine punishment for sinner's 

wrongdoing. Only Modern Times searching for the etiology, the causes of 

mental disabilities, which began with the Renaissance attitude of medicine 
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towards human corporeality, enabled to come nearer to the understanding of the 

substance of mental disabilities and to separate them from other mental 

pathological phenomena. The French Revolution defined modern conception of 

human rights which found its reflection in the deliberations about the mentally 

challenged persons. The efforts of modern thinkers, influenced by the ideas of 

equality of human beings, gradually led to the beginning of the pedagogy of the 

people with mental disabilities. 

The aim of Chapter III is to explain how the discussion about the 

phenomenon of mental disability at the end of the 19th century intensified 

under the influence of new scientific, eugenic visions. Eugenics incited 

questions whether "the inferior", "the others", " the worse"- and among them 

especially mentally challenged persons - belong to our world as such. I try to 

explain the overall attitude of scientific and social elite, as well as the danger 

following from the ease of delimiting us from the "otherness", which greatly 

influenced the science on education, incl. special pedagogy. I understand human 

rights of the mentally challenged people, gradually proclaimed on different 

levels, to be the really indispensable condition for how to prevent the majority 

society to resort to similar theories in the future - this being the necessary 

condition, but not the sufficient one. I also regard the following to be the 

principal precondition: the internalisation of the belief that the value of the life 

of a mentally challenged person is nor lower, nor worse than that of the person 

without mental disability. 

Chapter IV is devoted to the problems of possible family planning of the 

mentally challenged persons. The working version of the answers could at least 

help understand these ethically sensitive and scientifically complex problems. 

As far as I know, they has not been reflected in the Czech special pedagogy up 

to the present time. The issues related to the family planning of the mentally 
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challenged people can be understood as the beginning of the way along which 

the research of this dimension of the life of mentally challenged adults and their 

families could possibly proceed in the Czech special pedagogy. I have tried to 

show that human rights of the mentally challenged persons are of principal 

importance and create the standpoint on the basis of which it is possible and 

even necessary to look for the understanding of possible family planning of 

these people. But in this extremely contradictory field it cannot be automatically 

and unconditionally related to humanely acceptable solution of family planning, 

as the case may be with other persons with health impairment. 

Open interviews with the parents of mentally challenged adult sons and 

daughters which I ran in the course of the spring 2009 could help come nearer 

to the understanding of unique human fate and experience and try to facilitate 

the understanding of possible attitudes to family planning also by those that are 

close to these persons, that is their parents. I do not deal with the systematic 

qualitative research of the factors which can influence the situation in the 

families in which one adult mentally challenged person can become or has 

already become a parent. I have striven to understand the existential appeal 

which the mentally challenged persons and their families must face. For - if 

these appeals do exist - they must be faced also by us. And not only as 

professionals - specialists in pedagogy - but as human beings in general. 
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1 Úvod 

„Slovo inteligence používáme tak často, že jsme uvěřili v jeho existenci, 

představujeme si pod ním skutečně hmatatelnou, měřitelnou entitu. 

Neuvědomujeme si, že jde jen o přijatelný způsob označení fenoménu, o němž 

ani nevíme, zda skutečně existuje". (Gardner, 1997, s.98,) 

Cílem mojí práce je přiblížit se к odpovědi na základní, již na první 

pohled však nejednoznačnou otázku: „Lze vůbec mentální postižení považovat 

ze fenomén hodný speciálního zkoumání?" A pokud ano, s čím vším je 

bezprostředně spjat? Co všechno obnáší? A v jakém rámci a souvislostech 

chápeme jeho význam, jinými slovy - jak se nám vlastně jeví? A jakým 

příspěvkem je pro toto pochopení respekt к lidským právům lidí s mentálním 

postižením? Nemůže se někdy důraz na tato práva stát kontraproduktivní pro to, 

co se jimi vyhlašuje? Například nemohou se stát příčinou bagatelizace 

mentálního postižení, což může vést к hrubé trivializaci pochopení potřeb pro 

tyto lidi? Co znamená obohacující jinakost? Neskrývá se za deklarováním 

jinakosti kupř. touha jinakým nebýt? 

Na některé tyto otázky zcela určitě nelze nalézt odpověď v této práci, ale 

je jistě legitimní si je v jejím v rámci pokládat. Abych se alespoň přiblížila 

možnosti odpovědi na některé z nich, pokusím se nejprve definovat několik 

dílčích, ale pouze zdánlivě jednodušších otázek, které jsou úzce svázány s 

životem lidí s mentálním postižením. 

Otázky spojené se zkoumáním fenoménu slabomyslnosti a jeho 

nejrůznějších projevů vyžadují nepřetržité zkoumání, samotná racionalita a 

13 



pokrok vědění k pochopení mentální retardace nestačí. Mentální retardace není 

pouze klinický popis choroby, jenž ji redukuje na pouhý empirický fakt, něco, 

co lze pozorovat na člověku, ale dokonce ani možnost charakteristického 

způsobu myšlení (volně podle Kouby, s.72, 2006). „Mentální retardace se sice 

jeví jako nevyhnutelný pojem, kterým můžeme popsat některé lidské bytosti, ale 

ve skutečnosti to byla idea, která čekala na tezi o sociální konstrukci, aby se 

realizovala" (Hacking 2006,166). Je tedy snaha o exaktní poznávání a popsání 

mentální retardace jako klinického obrazu určitého chybění, nedostatku, pouze 

a výhradně součást ideologie, která sloužila к ovládnutí druhých? Mou prací 

bych ráda ukázala, že někdy ano a někdy ne. Do jaké míry je fenomén 

slabomyslnosti, tzn. jak se nám mentální retardace jeví, závislý na naši 

zkušenosti a na našem způsobu myšlení? Může existovat fenomén 

slabomyslnosti, aniž by nebyl faktem existence slabomyslnosti podmíněn? 

Oba pohledy se mohou snadno stát škodlivou ideologií - ty, které 

považovaly (a dosud považují) slabomyslnost za jedinou charakteristiku 

člověka, devalvovaly tak lidství člověka s mentálním postižením a sloužily tím 

к jejich vyčlenění. Ale i ty, které popírají tento fakt, skutečnost existence 

mentální retardace, protože ji považují pouze za špatný úhel pohledu 

společnosti na tento fenomén. Ty pak za dostatečný důkaz obvykle považují 

Přehodnocování společenské pozice celých skupin osob s odlišnou mentální 

výbavou v souvislosti s prováděním prointegračních podpor. 

S l a b o m y s l n o s t a f e n o m é n s l a b o m y s l n o s t i o d s e b e n e l z e o d t r h n o u t . 

M e n t á l n í r e t a r d a c e v ž d y b y l a a j e s o u č a s n ě e m p i r i c k o u s k u t e č n o s t í a s o u č a s n ě 

soc iá ln í k o n s t r u k c í , n e b o ť f e n o m é n s l a b o m y s l n o s t i v ž d y by l sp j a t se 

v š e l i d s k ý m m o t i v e m č l o v ě k a p o z n a t p o d s t a t u n e m o c i n e b o p o s t i ž e n í p r o t o , 

aby s e j í d o k á z a l z b a v i t . T o t o l i d ské h l e d á n í a le b y l o s o u č a s n ě n e r o z l u č n ě s p j a t o 
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s člověka úsilím pochopit jinakost nejen proto, aby se jí nebál, ale i proto, že 

v tomto hledání člověk nalézá i potvrzuje smysl své vlastní existence. 

Chceme- li se přiblížit nějakou definicí podstatě fenoménu 

slabomyslnosti, je nutné si připustit, že každá definice mentálního postižení 

v sobě skrývá imanentně zárodky svého popření, něco, co zpochybňuje její 

platnost. Soudím, že je na místě právě toto zdůraznit, neboť s uvolněním 

prostoru pro samostatné myšlení prožíváme tu fázi vývoje speciální 

pedagogiky, ve které je kladen až příliš velký důraz na terminologické 

vymezování a méně již na obsahové změny vedoucí k nové úrovni poznání, 

odrážející posuny ve spolupracujících disciplínách. 

V rámci této disertační práce se budu snažit odpovědně pojednat a 

porozumět otázce rodičovství osob s mentálním postižením v kontextu 

minulého i současného chápání fenoménu slabomyslnosti. Znamená to pokusit 

se ukázat konkrétně p s y c h o p e d i i nejen ve světle toho, čím byla a čím je, ale 

také čím by být mohla (měla). Znamená to tázat se, zda je v kompetenci našeho 

oboru cokoli měnit na stávajících představách o rodičovství lidí s mentálním 

postižením. Ujasnit si, zda je ku prospěchu jejich lidského údělu 

spoluvytvářet v rámci speciálněpedagogických intervencí novou podobu jejich 

Případného rodičovství, a to rodičovství chápaného jako možnost - nikoli nárok. 

Pojem slabomyslnost se v současné odborné psychopedické literatuře 

nepoužívá a i laickou veřejností je aktuálně vnímán jeho rozporuplný, 

dehonestuj ici nádech. Přesto jsem si toto slovo zvolila do titulu disertační práce 

záměrně. Pro zdůraznění skutečnosti, že to, co je moderní, nelze dle Peškové 

(1998) časově ani tématicky ohraničit. Nové není totéž co pokrokové, minulé 

neznamená pokaždé lepší. 
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Když přibližně před tři sta padesáti lety Jan Ámos Komenský přemítal o 

tom, že nikdo z lidí není tak bezcenný, že by si nepřál být svéprávný, že by si 

nepřál užívat věcí a stoupat nad sebe sama,1 netušil, kolika lidmi bude tato jeho 

myšlenka v budoucnosti deklasována a pro kolik lidí se naopak stane zásadním 

příspěvek směrem к univerzalitě naší civilizace, nadějí a inspirací. 

К této disertační práci přistupuji s přesvědčením, že historická amnézie -

nevědomost a nepřiznání si ledabyle maskovaného nezájmu o tyto naše 

spoluobčany ještě v nedávné minulosti - je sice pohodlná, ale zároveň je 

nebezpečná a promítá se do našich současných postojů к lidem s tímto 

postižením. 

' Volné podle Flosse, 1968, 
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2 Vztah fenoménu slabomyslnosti ke konceptu duše, těla a 

mysli 

„Sestup к historickému významu a původu pojmu je jen příležitosti, jak 

sestoupit к silám, které pojem zrodily, které se jím uvědomují, je jen 

předpokladem další amplifikaci aktuálních významů. Pojem zrodily dojmy, 

které se skrze něj kultivují a komunikují." (Kratochvíl 1995,12-13) 

Tato kapitola si nedělá nárok na úplnost ani celkové zpracování 

problematiky, pouze se pokusí v krátkém přehledu nastínit vztah a vazbu mezi 

biologickým kontextem mentálního postižení a podobou výkladu fenoménu 

slabomyslnosti. Bude ohraničena zkoumáním nazírání na lidskou mysl tak, jak 

pravděpodobného souviselo se soudobým poznáváním lidského těla. Vychází 

z přesvědčení, „že žádná epocha nerozvíjí svá učení jen ze sebe samé, nýbrž 

vždy navazuje, vědomě nebo nevědomě, vstřícně nebo odmítavě na názory 

minulé doby. Čím hlouběji pronikneme do dějin vědy, tím velkolepějším se nám 

bude jevit nepřerušené propojení mezi vědeckými problémy po sobě 

následujících staletí." (Rádi 1913, vyd.2006,1, 57) 

Rozlišení pojmu duše a těla chápeme dnes zcela přirozeně bez 

metafyzického podtextu, je naší samozřejmou jazykovou výbavou, stejně jako 

dělení lidského těla na duševní a tělesnou stránku. Slovům mentální postižení, 

duševní onemocnění, fyzický handicap rozumí v běžném životě každý člověk, 

i když nemá nic společného ze speciální pedagogikou nebo jiným příbuzným 

vědním oborem. Slovní spojení „tělo bez duše" jako stav, kdy člověk není 

schopen koncentrace к určitému výkonu, nemá náboženské konotace. Rozlišení 
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lidské přirozenosti na duševní a tělesnou stránku vycházelo především z reflexe 

napětí mezi zdravím a nemocí (Bartoš 2006). 

Speciální pedagogika se jako svébytná vědní disciplína osamostatnila 

teprve v posledních dvou stoletích2. Její předmět, člověk znevýhodněný, 

existoval však od počátku dějin lidského rodu. Speciální pedagogika se ve svých 

počátcích tedy přirozeně, neoddělitelně překrývala s medicínou jakožto součástí 

filosofie, majíce stejný předmět a vycházejíce ze společného základu, a tím byla 

snaha pomoci člověku trpícímu, postiženému nebo nemocnému. Podle Titzla 

(2000, 112) . . .„jsme oprávněni počátky našeho oboru (speciální pedagogiky, 

pozn. aut.) hledat už v době, kdy teprve začíná proces diferenciace vědních 

disciplín. Přesto se tu vyjevují problémy, na jejichž speciálněpedagogické 

pojmenovávání a řešení bylo nutno čekat ještě v řádu tisíciletí." 

Jak upozorňuje Goldberg (2002, 240) „věda o mozku byla vždy na hranici 

přírodních a humanitních věd". Postupné zkoumání mozku a činnosti jeho 

funkcí se pokoušelo vysvětlovat existující rozdílnosti v zákonitostech lidského 

myšlení, vnímání a prožívání, a mělo tak důsledky na vztah a morální, lidsky 

přiměřené postoje většinové společnosti к lidem s odlišnou mentální výbavou. 

V této souvislosti je těsná blízkost medicíny se speciální pedagogikou zřejmá. 

V z t a h těchto dvou vědních disciplín prošel řadou proměn a neustále se vyvíjí. 

Ve všech svých podobách však ovlivňoval naše vnímání světa a vytvořil 

myšlenkové tradice, ze kterých se utvářela geneze našich postojů к lidem 

zranitelným. 

H i s t o r i e v ý v o j e n á z o r ů n a l id skou m y s l , t ě l o a duš i j e n e s m í r n ě z a j í m a v á . 

A č k o l i p r a v d ě p o d o b n ě n i k d y n e b u d e m e v ě d ě t , j a k si n a š i p ř e d c h ů d c i 

v y s v ě t l o v a l i p o d s t a t u m e n t á l n í h o pos t i žen í , j e z ř e j m é , ž e j e j i c h u v a ž o v á n í 

2 přibližně po tuto dobu e x i s t u j í jednotlivé dílčí speciálně pedagogické disciplíny, název oboru 
speciální pedagogika zavedl až prof. Miloš Sovák (1905-1989) v roce 1946 se zřízením Pedagogické 
fakulty v Praze 
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vyplývalo nejen z rozmanitých mýticko - náboženských základů, ale také úzce 

souviselo se soudobými znalostmi a dobovými představami o stavbě lidského 

těla, tedy medicínskými koncepty těla a myšlení. „Touha po zdraví a životě 

provází člověka od prvního úsvitu, kdy začal chápat, co je zdraví a co je 

život...V medicíně je záblesk prvního úsvitu ztělesněn v neúnavném výzkumu, 

který si razí cestu vpřed od milníku к milníku" (Skořepa in Miltner 1990, 9). 

Lze se tedy domnívat, že na to, jak byla psychická odlišnost vnímána ostatní 

společností, má od doby prvních racionálních představ o lidském životě velký 

vliv stávající medicínský koncept. Četná pojednání o mentální poruchách 

vycházejí z pohledu starověkých a středověkých lékařů. Odtud se tedy 

v minulosti významně utvářela podoba fenoménu slabomyslnosti i první 

speciálně pedagogické reflexe. Nevědecké se zde začalo setkávat i střetávat 

s prvními pokusy o vědecké uchopení odlišnosti v duševní výbavě člověka. 

2.1 Filozofie a medicína ve vztahu к slabomyslnosti 

Na postavení člověka, a tudíž i na postavení zdravotně postiženého 

jedince ve společnosti lze pohlížet pouze v odrazu obecných, nejširších proměn 

existenciálních postojů člověka к Bohu, přírodě, druhým lidem i к sobě 

samému v průběhu všech generací. Přístup ostatních к postiženému jedinci 

zahrnuje souvislost mezi společenskými a sociálními podmínkami, vychází z 

filozoficko - morálních zásad společnosti i jejich ekonomických, politických, 

sociálních a demografických podmínek, včetně úrovně obecné vzdělanosti a 

obecné polohy chápání lidského zdraví vdané době. „Poměr člověka a 

společnosti je v nejužší souvislosti s celkovým pohledem na svět a každé pojetí 

společnosti má své kořeny v oblasti hodnot, v nichž člověk zakotvil svou 

existenci." (Komárková 1990, 14) 
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V nej obecnější rovině nelze pochybovat o tom, že sama odlišnost a 

rozdílnost jedinců se stala jednou z podmínek к vytvoření lidské společnosti 

jako takové. Lidem se díky ní podařilo vytvořit sociálně složité struktury a 

vztahy, ve kterých doplňovali a doplňují dodnes činnost druhého či druhých 

právě svou odlišností. Podle Peškové vědomí komplementarity a vzájemné 

odkázanosti je základem činnosti bytostně lidské (1998, 116). 

Pravděpodobně tedy již od počátku svého lidství hledá paralelně člověk 

také mechanismy к respektování této rozdílnosti A tak lze předpokládat, že již 

doba počátků lidské historie se stala svědkem požadavku slabších a nějak 

znevýhodněných lidí za jejich uznání majoritní společností. 

2- 2 Prehistorie 

Beneš dokonce dospívá к názoru že... „dávní lovci a sběrači by se nikdy 

nemohli rozšířit po africké krajině a později po Evropě, Asii a Americe, kdyby 

Předtím nevytvořili ve svém středu kvalitativně nové sociální zázemí v podobě 

Péče o zraněné, nemocné a hladové. Mnoho lovců a sběračů v této rané fázi 

lidských dějin zemřelo proto, že jim nikdo nepomohl v životní tísni, ovšem na 

druhé straně bylo mnoho těch, kdo vděčí za své životy těm, jež se o ně starali 

v době jejich nemohoucnosti" (1994, 145). К těmto poznatkům o léčení a péči o 

nemohoucí blízké dále poznamenává: „Je jisté, že lidé poslední doby ledové se 
V e své činnosti nezaměřují výlučně na uhájení pouhopouhého živobytí. Začínají 
navíc přemýšlet o sobě, o svém životě, o životě druhých i o smrti, která přijde." 

(tamtéž, 95). 
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Obdobím pravěku označujeme nej delší historickou etapu lidského vývoje, 

která je charakteristická neexistencí písemných památek. Datace tohoto období 

je zatížena různými metodologickými úskalími, ale pro účely této práce postačí 

přibližná doba vzniku Homo sapiens sapiens před 40 OOOlety, kdy byl ukončen 

tělesný vývoj lidstva (Beneš 1994), až do vzniku starověkých civilizací Egypta a 

přední Asie přibližně před 3 500 př.n.l.. 

„Tehdy, a právě jen tehdy, může vyvstat oblast, v níž se člověk šílený a 

člověk rozumu, ještě nerozdělení, začínají oddělovat a jakousi velice prvotní, 

velice neohrabanou řečí, řečí ranější než řeč vědy, spolu zahajují dialog své 
# v 

roztržky, prchavě dosvědčující, že spolu ještě hovoří. Šílenství a ne-šílenství, 

rozum a ne-rozum jsou v tu chvíli ještě neurčitě propojené: neoddělitelné, neboť 

dosud neexistují, existují však navzájem vůči sobě, ve svém vzájemném vztahu, 

v rozhovoru, v němž se začínají oddělovat." (Foucaul 1994, 6). 

Archeologické, paleopatologické a paleontologické kosterní nálezy ve 

20. století jednoznačně poukázaly na skutečnost, že již v pravěku žili a přežívali 

lidé s nejrůznějšími druhy poškození mozku spojených s mentální újmou, jako 

jsou např., meningoencefalocélie, hydrocefalie a mikrocefálie, i s mnohými 

závažnými traumaty lebky (Titzl 2000, 12-38). Konkrétní doklady o způsobech 

léčby ale jsou nesmírně vzácné (Říhová a kol. 2005, 9). 

Mezi primitivní chirurgické zákroky, které se objevují již v mladší době 

kamenné - neolitu (5.- 4. tisíciletí př.n.l.) a byly prováděny na živých i 

zemřelých, patří trepanace.4 Různí se však interpretace na jejich indikaci, zda 

jim lze dominantně přičítat rituální, magický nebo léčebný význam. Většina 

1 Paleopatologie - vědeckéodvětví, které na základě lidských pozůstatků se zaměřují na diagnostiku a 
frekvenci patologických procesů v dané populaci (Vojtová a kol., 1970) 

' z řeckéh trypanon čili vrták - umělé vytvoření okrouhlého otvoru v klenbě lební, nejčastěji umístěn 
n a temeni hlavy nebo na čelní kosti 
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odborníků ale zastává názor, že převažují důvody léčebné. Je pravděpodobné, že 

trepanační technika vznikla prostřednictvím úkonů spojených s čištěním úlomků 

kostí a cizích těles při ošetřování poranění lebky. Dobré zkušenosti s dekompresí 

na stavy spojené se zvýšením tlaku mozkomíšního moku byly zřejmě postupně 

uplatňovány na další neurologická a psychiatrická onemocnění, jejichž příčina 

byla prehistorickým člověkem intuitivně směřována do nitra hlavy- do mozku. 
v 

Rad í se s e m ú p o r n é bo les t i h l a v y ( z p ů s o b e n é z v ý š e n ý m i n t r a k r a n i á l n í m t l a k e m ) , 

n e u r a l g i e t r i g e m i n u , da l š í b o l e s t i v é p r o c e s y n a h l a v ě , o b r n y ( n a p ř . př i 

p o l i o m y e l i t i d ě , ep i l eps i i , m e l a n c h o l i i a s t avy s p o j e n ý m i s b l u d y a h a l u c i n a c e m i 

( V o j t o v á a ko l . 1970, 18-28, t é ž Ř í h o v á a kol . 2005, 9-13). J e d n á se t a k o p r v n í 

d o k l a d o p e r a č n í h o z á k r o k u , k te rý se v z t a h o v a l c í l eně к p o s k y t n u t í m e n t á l n í 

ú l evy a n a z á k l a d ě e m p i r i e by l s p o j o v á n s m o z k e m . „ O d s a m ý c h p o č á t k ů růs t 

v ě d y p o d n ě c o v a l y z e j m é n a ž ivo tn í p r o b l é m y , k t e r é b y l o n u t n o řeš i t . I ty 

n e j h e z č í t e o r i e b y b y l y z ů s t a l y v e v z d u c h u , n e z a k o ř e n ě n y v l i d s k é m m y š l e n í , 

k d y b y se h n e d n e s t á v a l y , n e v t ě l o v a l y d o p r o s t ř e d k ů k e z v l á d n u t í s v ě t a . " 

(Te i lha rd d e C h a r d i n 1990 , 2 0 8 ) 

O tom, jaký byl skutečný poměr pravěkých lidí к lidem s mentální 

retardací, nám kosterní nálezy ani doklady primitivního léčitelství nedávají 

nahlédnout. Nevíme, jaké zápasy svedly. Neumíme si představit prvopočátky 

Poskytované péče. Lze pouze spekulovat, stejně jako o představě, kterou 

chovali naši předci o samotné příčině tohoto postižení. „Prehistorické vědy 

nám sice dávají nesčetné množství hmotných dokladů o neúnavné tvořivosti 

lidských skupin, ale mlčí bolestně o duševní stránce jejich tvůrců, o níž jen tu a 

tam některý sakrální nebo pohřební znak nám prozradí, jak bytostně se asi lišila 

od duševnosti pokolení nám bližších, jsouc v zajetí zcela jiných společenských 

tradic a snad i zásadně jiných slohovostí myslivé logiky a představivosti." 

(Šusta, J. 1940,28) 
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2. 3 Slabomyslnost (ještě pod jiným označením) v mýtickém myšlení 

2.3. 1 Pojetí duše a těla v civilizačních okruzích klasického starověku5 

Naše západní civilizace kotví svými kořeny v židovsko- křesťanském 

chápání světa spolu s řecko-římskými myšlenkovými koncepty. I v 

civilizačních okruzích klasického starověku řešily stejné existenciální a 

v podstatě i praktické problémy ve vztahu к zdraví, nemoci, postižení a smrti. 

Počátky základů soustavného odborného zkoumání lidského těla a 

léčebných postupů jsou obvykle hledány v Řecku a Římě. I když současné 

tradice dějin evropského lékařství obecně odvozujeme od dějin medicíny antiky, 

pravda je taková, že řecká a římská podoba medicíny vycházela z lékařství 

starověkých orientálních civilizací. Jejich rozkvět poprvé položil základy 

systematických představ o lidském těle. Egyptské, indické a čínské léčitelství a 

lékařství dosáhlo vysokých kvalit již několik tisíc let před počátkem našeho 

letopočtu (Růžička 2004, 7). 

Už starověký člověk v Orientu se snažil chápat a respektovat souvztažnost 

duševních a fyzických stavů a přemýšlet o povaze duše a těla také mimo 

náboženské souvislosti. 

3.3.2 Starověky Egypt 

V povodí řeky Nilu vznikla starověká civilizace, jejíž základy datujeme 

od 5. až 4. tisíciletí př.n.l. Její velký rozmach, včetně položení prvních, skutečně 

i é n y jsou starověké o r i ^ f l n í říše Egypta. Mezopotámie Indie a Číny,ve kterých prvně začali lidé 
empiricky shromažďovat poznatky o lidském tele (Soukup, 2004) 
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vědeckých základů medicíny, nastal již v tzv.Staré říši, (trvající v období asi 

2700 - 2181 př.n.l. - datace Soukup 2008, 22). 

Egypťané poprvé v dějinách dali vzniknout základům medicíny tak, jak 

chápeme vědní obor dnes - tzn. na základě systematického shromažďování a 

třídění poznatků o lidském těle a léčení prováděné к tomu určenými a 

vzdělanými odborníky. Všechny tyto základní atributy právě egyptská medicína 

poprvé v historii vykazuje. Egyptští lékaři byli často vyhledávání řeckými 

pacienty i lékaři. Vedle racionálního myšlení přežívalo ještě myšlení 

nábožensko-magické, a tak se nemocný mohl obrátit buď na lékaře nebo na 

kouzelníka. (Růžička 2004, 60-73). Podle Lexy prolnutí racionálních a 

spekulativních konceptů v každodenním životě starověkého Egypťana se 

nej úžeji odráželo právě v egyptském lékařství a bylo důsledkem neschopnosti 

člověka uspokojit touhu po zdraví přirozenou cestou. „Proto vida někoho 

v horečce nebo při duševní poruše jednat způsobem odporující přirozenosti, byl 

přesvědčen, že se nemocný ocitl v moci neznámé, neviditelné bytosti, která ho 

nutí jednat proti vlastnímu přání." (Lexa 1923 ve vyd. 1996, 22) 

Díky egyptskému písmu (okolo 3 000 př.n.l.) máme zachované také 

cenné památky, týkající se léčby a přístupu к nemocem a nemocným v tomto 

civilizačním okruhu. Dochované památky svědčí zejména o vynikající 

diagnostice nemoci i rozsáhlé paletě léčiv. Jedná se o tzv. Lékařské papyry, 

většinou opisy textů ze Staré říše, z nichž nejznámější jsou Ebersův papyrus, . 

chirurgický papyrus Edwina Smithe a gynekologický papyrus z Káhunu. Jsou to 

jakési příručky pro lékaře obsahující „Poučení" o nemocech a přístupech к léčbě 
a sloužící к výuce nových lékařů, která probíhala v tzv. Domech života. 

V E b e r s o v ě lékařském papyru se nejvíce odráží spojení mýtického s počátky 

vědeckého uvažování o lidském těle. Magie prostupovala veškerou činností 

lékaře. „Přichází-li lék, má přijít (také) zaklínání (nepatřičných) věcí z mého 
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srdce a z mého těla. Mocná jsou čarovná křídla (působící současně) s léky, a 

naopak (mocná je působnost léku při současném zaříkání)" (III Pap. Ebersův 2/1 

- 2/6 -Říkadlo, jež se má říkat při pití léku, překl. Lexa 1923 ve vyd. 1996, 219). 

Lexa poukazuje na neblahý důsledek tohoto vzájemného prolínání mýtického a 

exaktního do egyptského lékařství, neboť podle autora tento stav způsobil, „...že 

se neurčité hranice mezi lékařstvím a čarodějnictvím staly ještě neurčitějšími" 

tamtéž, 110), protože...."většina lékařů si volila pohodlnou cestu: vytvořit a 

odříkat čarovné říkadlo a deduktivně si najít ložení čarovného léku, než obtížnou 

cestu pozorování, namáhavého usuzování a experimentování" (tamtéž). 

Autorství Smithova papyru - knize o ranách - je někdy připisováno 

samotnému Imothepovi, (asi 2700 př.n.l.osobnímu lékaři faranona Džosera III a 

hlavnímu staviteli pyramid). Tento systematický text obsahuje přesný postup 

Pro lékaře při diagnostice a terapii nejrůznějších poraněních. Odtud pochází i 

známé rozdělení chorob podle prognózy na „nemoc, se kterou se dám v zápas" 

„nemoc, o jejíž potlačení budu usilovat „ a nemoc, kterou nemohu léčit" (Beneš 

1996, 11-22). 

Staroegyptští lékaři, ačkoli položili epochální základy vědecké anatomii a 

chirurgii, polohu a vzájemné vztahy vnitřních orgánů pochopili nedostatečně. 

Soukup (2004, 21-22) tuto skutečnost přičítá mj. i tomu, že Egypťané 

m e c h a n i c k y p ř e n á š e l i a n a t o m i c k é p o z n a t k y z í s k a n é př i p o r c o v á n í tě l zv í ř a t 

sloužící pro potravu nebo rituální účely na lidský organismus. 

Ač chápali funkci nervů, o nichž věděli, že umožňují pohyb končetin, 

chybně rozpoznávali funkci mozku. Byl to pro ně nedůležitý orgán, nespojovali 

ho s místem, kde se tvoří řeč, emoce a sebeuvědomění. Sice popsali anatomické 

útvary na jeho povrchu (mozkové blány), ale mylně ho považovali za pouhý 

zdroj tekutin, které vycházejí otvory v hlavě. 

Při mumifikaci se ho zbavovali tak, že nosem mrtvoly protáhli háček, 

Prorazili čichovou kost a po kouscích jej vytahovali z dutiny lebeční, kterou poté 
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vycpali látkou. Tento pohled zakotvil na tisíce let a významně ovlivnil západní 

myšlení (Zimmer 2006, 20). 

Srdce podle nich tvořilo nejen cévní, ale z části i trávicí ústrojí. Stejně jako 

Číňané považovali srdce za sídlo myšlení a citu - centrum rozumu, vůle, pocitů, 

svědomí, individuality, charakteru - tedy duševní a duchovní stránky člověka. 

"Je to srdce, které vše poznává, a jazyk, který opakuje vše, co si myslí srdce." 

(Růžička 2004, 71) Během mumifikace muselo být proto ponecháno na místě a 

náležitě ochráněno, protože bylo středem těla a sídlem duše. Srdce muselo jít se 

zemřelým do záhrobí a při poslednímu soudu bylo položeno na váhu, na jejíž 

jedné misce leželo srdce a na druhé žádoucí božský pořádek - princip maat 

(Strouhal in Říhová 2005, 15-25). 

Egypťané přisuzovali člověku možnost obstát u spravedlivého 

Podsvětního soudu a skrze dobré skutky dojít spásy. Podle Egypťanů patřil 

neodmyslitelně к těmto skutkům i opravdový vztah klidem v nouzi, kteří 

Potřebují naši pomoc, tedy i к lidem postiženým. Podle souboru Naučení6 dobrý 

život nespočíval v nějaké na odiv stavěné vnějškové formě chování, ale 

v starosti o lidské záležitosti trpících. „Před soudním tribunálem budu uznán za 

spravedlivého, pokud jsem dával chléb hladovému, vodu žíznivému, oblek 

nahému a loď tomu, kdo ji neměl." (Titzl 2000, 58) Autor к tomu doslovně 

uvádí: ....„deklarace podpory slabých tu má podobu až biblickou." (tamtéž 2000, 

58) 

6 forma literárního textu, používaná v egyptském písemnictví již od Staré říše 
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2.3.3 Babylónie a Mezopotámie 

Jedná se o jedno z prvních center starověkých civilizací, ležící na území 

mezi Eufratem a Tigridem. Zde se již ve 4. tisíciletí př.n.l. tvořily první městské 

státy a v druhé polovině 4.tisíciletí př.n.l. na tomto území vzniklo první 

(klínové) písmo. Území se zprvu dělilo na Akkád na severu a Sumer na jihu a 

později, přibližně od 2. tisíciletí, na Asýrii a Babylónii. Posléze bylo území 

(1 595 př.n.l.) dobyto Chetity a samostatný rozvoj mezopotámských říší 

ukončil vpád Peršanů v 6. stol.př.n.l. 

Mezopotámské kulturní oblasti vycházely z představy, že choroba byla 

vyvolávána démony nebo zlými kouzly a byla trestem za lidské hříchy. 

Nemocný člověk byl duchovně nečistý a bohové ho zavrhli. Nej starší lékařské 

texty na tabulkách pocházejí již z přelomu 2. tisíciletí př.n.l. Podle příznaků zde 

uvedených na tabulkách byla rozpoznána existence řady nemocí, včetně 

duševních chorob. (Říhová a kol. 2005, 26-31) Pro uvažování babylónských 

lékařů bylo příznačné, že jednotlivé orgány spojovali s duševními vlastnostmi, 

myšlenkami a pocity a považovali je za sídlo rozumu, emocí a vůle. Srdce bylo 

orgánem rozumu, játra mysli, žaludek chytrosti, děloha soucitu, oči a uši za sídlo 

Pozornosti. (Růžička 2004, 83). Jedná se tedy o velmi podobné pojetí, které 

nalézáme i ve staroegyptské medicíně. 

Nej významnější panovník ve starobabylónské říší Chammurabi vydal 
v 18.stol.př. n.l.starověký zákoník, který byl nalezen v ucelené podobě v roce 

1901. Již v něm nalézáme doklady a poznatky o vztahu většinové společnosti 

к lidem nemocným, postiženým a znevýhodněným, o právech a povinnostech 

jedněch к druhým. Byly zde jasně formulovány zásady ochrany slabých, jako 

trest za spáchaný zločin se ustavilo porušení tělesné integrity zmrzačením (blíže 

Titzl 2000, 70-74). 
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2.3.4 Starověká Indie 

Od 3. tis.př.n.l. se v povodí řeky Indu rozvíjela harappská kultura, na níž 

navázali v první pol. 2. tisíciletí př.n.l. Arjové. Základy indického myšlení a věd 

byly položeny mezi 7. - 4. stol. př.n.l., hlavní nábožensko-filozofické směry 

hinduismus, budhismus a džinismus se zformovaly do začátku našeho letopočtu. 

Ajurvéda- nauka o věku, doslovně věkověda, je tradiční indický název pro 

lékařskou vědu a v systému staroindických nauk byla považovaná za jednu 

z nej důležitějších věd, proto byla vřazena i do prvních písemných sbírek 

staroindické slovesnosti, pocházející asi z poloviny 3. tisíciletí př.n.l. (Miltner 

1990). Indové zastávali názor, že lidské tělo je obraz kosmu a skládá se ze tři 

základních prvků - ducha, žluči a hlenu a narušením jejich rovnováhy vzniká 

nemoc. Podle staroindických představ právě žluč řídila srdeční činnost a 

ovládala myšlení. Díky omezeným anatomickým znalostem považovali 

staroindičtí lékaři (stejně jako Číňané) srdce za sídlo vědomí a mozek 

nezařazovali mezi hlavní vnitřní orgány. Miltner (1990,90,95) i Růžička 

(2004,210) shodně uvádějí, že proti tomu však již na přelomu 2. a 1.tisíciletí 

př.n.l. tantrikové 7 považovali za sídlo rozumu mozek, respektive mozkomíšní 

systém, a prováděli za magickými účely transfúze mozkomíšního moku. Indové 

Provedli klasifikací lidských chorob a mezi nemocemi nacházíme i psychické 

(nervové) poruchy, konkrétně pomatenost a šílenství. Můžeme proto usuzovat, 

že se lékaři zabývali problémy lidí s odlišnou mentální výbavou a pokoušeli se o 

diagnostiku i o jejich symptomatickou nebo kauzální léčbu. 

Tantrismus ucelený směr magicko-mysticko - filozofických představ j e h o ž počátky sahají do 
Přelomu 2. a 1 .tis.př.n.l.a který značně ovlivňoval názory Indů až do dnešní doby. Základem tohoto 
směru bylo odstranění nežádoucí duality v přírodě i u člověka, a to cestou vědomého úsilí. Tantrikové 
neuznávali kastovní rozdíly v duchovním životě a nabízeli možnost pod vedením učitele -gurua osvojit 
s i к dosažení blaha schopnosti, kteří druzí nemají (Zbavitel 1985, 217-219). 
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Jednou ze základních myšlenek filozofie staré Indie je nauka o stěhování 

duší. Storig (1991,66) připomíná, že takto pochopeným stěhováním duší je 

možné vysvětlit prostým a nenuceným způsobem nepopiratelnou a od narození 

existující rozdílnost v dispozicích člověka. 

Je dobré zmínit, že ačkoli v evropském filozofickém pojetí je stěhování 

duší zcela neobvyklé, byl touto tradicí reinkarnace inspirován jeden z vůbec 

nejpozoruhodnějších modelů komunitní podpory lidí s mentálním postižením ve 

20. století - tzv.Camphillské hnutí. Rudolf Steiner (1861-1925)8, ideový tvůrce 

samostatné duchovní vědy antropozofie9, byl přesvědčen, že duch g é n i a po 

minulém životě odpočívá v dalším životě v těle mentálně postiženého. 

S t e i n e r o v á t e o r e t i c k á v ý c h o d i s k a , k te rá vyústila mimo j i n é i v u s t a v e n í 

waldorfské pedagogiky a v praktickou pomoc dětem s různým znevýhodněním 

v rámci waldorfské l é č e b n é p e d a g o g i k y 1 0 , v z b u d i l a zájem ž i d o v s k é h o l éka ře 

Rudolf Steiner, rakouský myslitel, j e ž byl výrazně ovlivněn osobností a dílem Johanna Wolfganga 
von Goetha (1749-1832) . Stejně jako on se snažil propojit filozofii s přírodním poznáním,víru s 
vědou, racoionální poznání s mystickým prožitkem. V roce 1913 založil Anthroposofickou 
společnost, je j í sídlo vybudoval u Basileje. Vydal několik spisů a napsal téměř šest tisíc přednášek, 
k t e r é pronášel po celé Evropě, včetně Prahy (1907), zaměřených na filozofii, umění, lékařství a 
Pedagogiku. 
9 

Antroposofie(z řec.anthropos -člověk sofia - moudrost) j e charakterizovaná j ako samostatná 
duchovní věda o nadsmyslovém poznání světa, jako nezbytném pokračování na cestě nastoupené 
Přírodními vědami. Měla vést к hlubšímu poznání člověka a určení jeho místa na Zemi.. Vychází z 
Principu karmické reinkarnace. Člověk j e trojjedinná, fyzická, duševní a duchovní bytost, u níž se 
Postupně vyvíjí fyzické, éterické a astrální tělo. Vznikla v prvním desetiletí minulého stol., když se 
Steiner myšlenkově odtrhl od theosofie (která se orientuje na přijímání nauk odvozených z tradic 
'ndických nábožens tv í , kdežto Steiner spatřoval nejvýznamnější dějinnou skutečnost v Kristově 
u t rPení). Sám Steiner odmítá antropozofii prezentovat jako náboženství, ale j ako plán možnosti 
Proměny lidské společnosti cestou duchovního poznání světa a j eho skrytých zákonitostí. 

Waldorfské školství. Steiner poprvé své antropozofické výchovné myšlenky uplatnil při otevření 
š k ° l y pro děti dělníků tabákové továrny Waldorf-Astoria roku 1919 v německé obci Waldorf. 
W a ' d o r f s k á pedagogika j e značně pedocentrická, zaměřena na celkově harmonický rozvoj dítěte. 
Působení učitele j e chápáno j ako služba a poslání a zvláštní pozornost j e věnována značnému podílu 
rodičů na chodu života školy. Některé předměty jsou vyučovány v tzv. epochové výuce. Waldorfské 
školství vychází ze Steinerová názoru na sedmiletá vývojových, stadia člověka. Brzy po založení 
P ^ n í waldorfské školy vyvstal úkol modifikovat výuku pro děti s vývojovými poruchami a vytvořit к 
tomu účelu speciální zařízení. Ve světě dnes existují vedle „normálních" tříd v mnoha waldorfských 
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Karla Koniga (1902-1966)." S jeho jménem je spojen vznik první camphillské 

komunity pro lidi s mentálním postižením v roce 1940 ve Skotsku. 

2.4 Slabomyslnost na přechodu od filozofického к medicínskému myšlení 

2.4. 1 Starověké Řecko a Řím 

Naše současné pohledy na lidské zdraví a nemoc, a tedy i nazírání na 

mentální poruchy jsou stále značně určovány odkazem antiky. Tímto obdobím 

označujeme dobu, které začíná mykénskou kulturou ve 14. stol. př.n.l., a končí 

rozpadem západořímské říše v roce 476 n.l. Hrubé členění dějin zahrnuje 

homérské období (asi IlOOpř.n.l. - 800př.n.l.), období archaické (800př.n.l. -

SOOpř.n.l.), klasické období 500 př.n.l. - 400př.n.l.) a dobu hellénismu (od 

Převzetí vlády Alexandrem Makedonským v roce 336 př.n.l. až do roku 30, kdy 

školách souběžně třídy zaměřené na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.(Kranich, 
'993). V tomto systému j e speciální pedagogika nazývaná léčebnou a v České republice je v 
současnosti praktikována ve Svobodné speciální škole J. A. Komenského v Praze. 

' Karel König se narodil ve Vídni do ortodoxní židovské rodiny. Vystudoval medicínu a postupně se 
seznamoval se Steinerovou antropozofickou naukou a z ní vycházející waldorfskou léčebnou 
Pedagogikou. Pro Königa a kroužek jeho přátel byl člověk s mentálním postižením, zejména s 
Downovým syndromem, předmětem hlubokého zájmu ještě během jeho lékařské praxe ve třicátých 
'etech ve Vídni. Po obsazení Rakouska nacisty se mu podařilo uprchnout do Skotska . Usadil se s 
několika rodinami a lidmi s mentálním postižením ve Skotsku , kde 1.června 1940 otevřel nový 
domov pro mentálně postižené zvaný Camphill House. Zde postižení žili společně a pracovali v 
rodinách pečovatelů. Myšlenka založená na rovnosti postižených a nepostižených a snaha o to prožít 
společně smysluplný a užitečný život ve vzájemném respektu a pomoci se ukázala jako velmi silná. 
Hnutí nacházelo postupně příznivce v mnoha dalších zemích světa. U nás vznikla první komunita 
v druhé polovině devadesátých let na v Českých Kopistech na Litoměřicku, kde nyní žije pět osob 
s mentálním postižením.„Karel König důsledně prosazoval "vzdělavatelnost" každého dítěte bez 
ohledu na druh a stupeň postižení. Stát (Velká Británie) legislativně přijal princip "vzdělavatelnosti" 
každého dítěte až počátkem sedmdesátých let, a tak camphillské školy byly na určitou dobu jedinou 
Možností dětí tzv. nevzdělavatelných" http://www.camphill.cz/cz/camphill.html 
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Římané ovládli Egypt). 753 př.n.l. došlo podle tradice к založení Říma, v roce 

146 př.n.l. začala římská nadvláda na Řeckem a pokračovala od postupného 

ovládnutí celého tehdejšího civilizovaného prostoru, až к rozvrácení 

západořímské říše v r.476 n.l. 

2.4. 2 Antické lékařství 

Přibližně do p o l o v i n y šestého století př.n.l. spadá d o b a , kdy se Ř e k o v é snaží 

Pochopit svět na základě rozumového poznání a v myšlení hledají přirozenou 

Příčinu skutečností kolem sebe. „Matematické a přírodovědné poznávání bylo 
v tomto období ještě těsně spjato s myšlením filosofickým, s výjimkou lékařství, 

které se velmi osamostatnilo." (Šusta 1940, 1,573) Zásadní význam má tedy 

skutečnost, že se medicína začala vydělovat z filozofie jako samostatná vědní 

disciplína právě v této d o b ě kritického přemýšlení. Tím byl položen základ 

racionálního utváření poznatků o lidském těle v kontextu zdraví a nemoci. Díky 
t omu nemoc neměla nadpřirozený původ, byla tudíž poznatelná a léčení muselo 

Ostávat přirozenou cestou. Tradice řecké nauky o lidském těle, její systémové 

získávání a třídění poznatků o zdraví a nemocech na úrovni pozorování, pečlivé 
anamnézy a experiment se staly základem vědecky uceleného pojímání 
medicíny do současnosti. Právě řecké antické lékařství sehrálo nanejvýš 

P r a v d ě p o d o b n ě k l í č o v o u roli při rozlišení č l o v ě k a na psychický a somatický 

aspekt (Bartoš 2006, 259). Lze se domnívat, že v rámci reflexe slabosti, nemoci a 

Post ižení antickými mysliteli můžeme mluvit o počátcích speciální pedagogiky 

(Titzl 2000,110). 

N a p ř e l o m u 6 . a 5. s to l .př . n. l . ř e c k ý f i l o z o f a s l a v n ý l éka ř A l k m a i o n 

( A l k m e o n ) z K r o t ó n u zača l r o z v á d ě t m y š l e n k u , že r o v n o v á h a č ty ř p r v k ů v l h k a , 
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sucha, horka nebo chladu je základ zdraví a převaha jednoho z nich způsobuje 

nemoc. Pravděpodobně pitval mozky zvířat a jako první vyslovil tezi, že mozek 

je orgánem myšlení, duševních projevů a že přerušením mozkových nervů se 

jiné orány stanou nefunkční12. Prohlásil, že všechny smysly jsou napojeny na 

mozek (Zimmer 2004 cituje Longrina 1993,58). Duši považoval za stále se 

pohybující stejně jako Vesmír, a proto nesmrtelnou (Bartoš 2006, 60). 

3.4. 3 Duševní nemoci a hippokratovská lékařská škola 

Tímto pojetím ovlivnil nejen Platónovo (427-347 př.n.l.) pojetí duše, ale 

i hippokratovskou lékařskou školu. Jeho učení o mozku jako sídlu inteligence a 

rovnováze prvků v těle se stalo asi o sto let později základem představ 

starověkých řeckých lékařů o zdraví a nemoci. Rozpracovali ho na učení o 

čtyřech tělních tekutinách neboli humorech (tzv.humorální teorie) - krvi, hlenu, 

žluté a černé žluči, které se tvoří ve čtyřech orgánech - srdci, mozku, játrech a 

slezině. Člověk i jeho zdraví byly součástí přírody a kosmu, proto tyto čtyři 

prvky korespondovaly se čtyřmi přírodními živly - ohněm, vzduchem, zemí a 

vodou, a byly buď horké, vlhké, studené nebo suché. Nerovnováha těchto prvků 

byla příčinou nemoci v tělesném i psychickém ohledu. Tyto názory přetrvaly 

Přes středověk až do novověku. 

Nejslavnějším z těchto lékařů byl Hippokrates (kol.460 př.n.l. na ostrově 
K osu - mezi 380 a 370-př. n.l.nejspíše 377př.n.l. v Larisse). Položil základ 

vědecké lékařské systematiky při zkoumání lidského těla, zdraví a nemoci. Za 
nejdůležitější u lékařského poznání považoval přímé pozorování a pokus, znalost 

12 Alkmaion operoval úspěšně oční poruchy a je mu připisován objev zrakového nervu a Eustachovy 

trubice 
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o složení lidského těla, povahy pacienta i prostředí, ve kterém žije. Autorství 

většiny z asi padesáti traktátů, shrnutých ve spise Corpus Hippocraticum, jsou 

připisovány jeho různým následovníkům a žákům a sestaveny asi sto let po jeho 

smrti. Obsahují systematicky utříděné poznatky ze všech lékařských oborů , 

klasifikací nemocí, a také prognózu, což bylo unikátní. V hledání etického vztahu 

к pacientovi a nároků na morální jednání lékaře dosahují hippokratovci své 

jedinečnosti. Jejich pojetí rozhodlo o humanistickém směřování klidem 

nemocným a trpícím a stalo se jedním z největších odkazů starověku vůbec. 

Hippokrates životem rozuměl lidské myšlení, vitalitu, úsilí. Tělo pokládal za 

materiál, jehož prostřednictvím se život projevuje. Za základ života považoval 
yšepronikající sílu spojenou s jemnou látkou, analogickou větru a nazýval ji dech 

(pneuma). Tlačí se ze vzduchu do plic, к srdci a odtud do celého těla. Zároveň 

Představovala sílu, která způsobuje bití srdce a pohyb končetin (Rádi, 1913, 
vyd.2006, I., 58). Starořecká tradice dichotomie duše-tělo jako představa 

nehmotné duše, která teprve nějak oživuje tělo, převzala později jako jeden ze 
s vých základních postulátů i křesťanská nauka (Komárek 2005, 9-22). 

Hippokrates projevil veliké znalosti a porozumění pro obor psychiatrie, 

Podrobným způsobem je popsáno léčení hysterie. V Corpusu jsou mimo jiné 

také líčeny úrazy hlavy a trepanace lebky. Mezi nejstarší svazky je počítána 

kniha „O svaté nemoci" (epilepsii, pozn.aut.). Její autor všechny psychické 

vlastnosti lokalizoval do mozku, jehož prostřednictvím člověk myslí, vidí, slyší 
a rozlišuje dobré od špatného, příjemné od nepříjemného. Za hlavní příčinu 

nemoci považuje to, že mozek šíleného člověka je nadměrná vlhký s přemírou 

hlenu nebo žluči. Tvrzení autora, že epilepsie není „svatější" než jiné nemoci a 

musíme i u ní hledat přirozenou příčinu se stala milníkem evropské vědy. 

Doklad o racionálním, empirickém pohledu na duševní choroby podal 

Hippokrates i v Aforismech, které se týkají mj. zuřivosti (mánie) „Při třeštění 
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(mánii) jsou úplavice, vodnatelnost nebo exstasis'3 dobré znamení" (oddíl VII, 

5), melancholii jestliže bázeň a smutek dlouho trvají, jsou známkou 

melancholie" (oddíl VI, 23), hysterii, epilepsii (padoucnici) „Mladým 

epileptikům přináší úlevu hlavně změna věku, místa a způsobu života " (oddíl II, 

45), třeštění, blouznění „.Blouznění spojená se smíchem jsou méně nebezpečná, 

horší jsou blouznění spojená s vážným hloubáním" (oddíl VI, 53), pomatenosti 

„Pomatenost nebo křeče při krvetoku jsou zlé" (oddíl VI, 9) a mozkovým 

chorobám obecně (Hippokrates, česky Schrutz 1898 ve vyd. 1993). 

V dalším svazku „O nemocích lidu" je popsána melancholie, která postihuje 

Především myšlení a úsudek, a to v protikladu к epilepsii, která se projevuje na 

těle (Beneš 206, 123-139). 

Z výše uvedeného lze vyslovit velmi opatrný předpoklad, že zájem 

hippokratovců se v rámci tohoto oboru pravděpodobně týkal také lidí 

s mentálním postižením, a již zde je možné pozorovat první náznaky snahy o 

diagnostické rozdělení duševního onemocnění od mentálního postižení. 

2.4. 4 Vydělení pojmu duševní choroby a slabomyslnosti 

К odlišení těchto dvou poruch, staletí se institucionálně i v myšlenkových 

konceptech zcela prolínajících , vedla nesmírně složitá cesta. Ačkoli již Galénos 

029-kolem roku 200 po n.l.,) pojednává ve Zprávě z Pergamu o slabomyslnosti 
a rozlišuje slabomyslnost na vrozenou a trvalou, a taktéž z Římanů Plinius ml. 

(63~115po n.l.) a Juvenalis (60-140po n.l.) si povšimli u četných osob snížení 

rozumových schopností (endemického kretenismu), provázených tělesnými 

symptomy, trvalo dalších přibližně patnáct století, než přišli muži jako byl Jan 

'3 vybočení šťáv z původního místa a přesunutím na jiné, především к mozku 
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Amos Komenský (1592-1670), Philippe Pinel (1745 - 1826), Dominik Esquriol 

(1772- 1840) nebo Thomas Willis (1621-1675)14. Nejdříve u nich můžeme 

hledat počátky systémové diferenciace těchto dvou rozdílných typů zdravotního 

omezení, soudobým jazykem označovaných nejčastěji jako choromyslnost a 

slabomyslnost. (Zeman 1939, též Ludvík 1956) 15. Také Foucault (1994) se 

domnívá, že duševní nemoc jako samostatná kategorie se ustavuje na konci 18. 

stol. Podobně Duinová, Sutcliffová (1997, 72) uvádějí, že „ještě dlouho v 19. 

stol. se duševní choroby neodlišovaly od mentálního postižení a téměř stejně 

dlouho se ignorovaly poruchy osobnosti" . 

2.4. 5 Filosofická reflexe duše a těla 

К utváření názorů na lidské zdraví a nemoc také značně přispělo vrcholné 

období řeckého filozofického zkoumání přírody a člověka, zejména v dílech 

Platóna a Aristotela (384- 322 př.n.l.) Platón rozdělil duši na tři části: nižší duši 

tzv.vitální umístil do srdce, tzv.vegetativní do žaludku a nesmrtelnou duši 

14 T « 

Thomas Willis, anglický lékař, jeden ze zakladatelů moderní neurologie, proslavil se především 
c e tnými pitvami mozku lidí i zvířat, díky nimž zpřesnil názory na jeho stavbou a funkce, 
Pravděpodobně provedl první pitvu mozku u slabomyslného 
15 T 

teprve to otevřelo cestu к prvním pokusům o administraci organizované péče o osoby s mentálním 
Postižením, spojenou se zakládáním prvních specializovaných zařízení. Ústavy pro choromyslné byly 
t°tiž od prvopočátku jejich vzniku určeny jak pro pacienty s duševním onemocněním, tak i pro lidi 
s mentální retardací a i pro pachatele trestných skutků, u nichž se zkoumal právní stav nebo nebyli za 
s v é jednání právně odpovědni - pro věk nebo pro nemoc (Mášová 2008, 43-57). První samostatný 
a zyl pro choromyslné na území tehdejšího Království českého byl zřízen městem Znojmo v roce 1458. 
Ď ů m „Hospitale hominum rationem non habendum" byl určen výhradně pro zaopatření 5 - 1 5 
duševně chorých a dotován z městských prostředků. Až za více než čtyři sta let, v roce 1871, založil 
^ r e l Slavoj Amerling (1807-1884) Ústav idiotů v Praze. 
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smrtelného těla do hlavy. Rozum a myšlení jsou jedinou nesmrtelnou částí duše, 

která se při vstupu do těla spojuje s jeho ostatními částmi. Nesmrtelná duše, 

stejně jako Vesmír, nemá začátek ani konec. Mozek myslí a vnímá, aby mohl 

uvažovat o kráse a vytvářet soulad. Uvažování bylo božské poslání lidské duše. 

Platónova filozofie, obohacena o orientální impulzy na konci antiky a počátku 

středověku (novoplatonismus) se stala určujícím směrem i v křesťanství. 

Nejslavnější Platónův žák Aristoteles ze Stageiry pocházel z vlivné 

lékařské rodiny. Učinil nej systematičtější pozorování přírody a vědecké utřídění 

získaných přírodovědných poznatků ve starověku. Od Platóna si podržel dělení 

duše na tři složky, ale jinak se v názoru na duši a sídlo myšlení od svého učitele 

odklonil. Duši, navázanou na hmotu, rozdělil na lidskou, (racionální), která 

rozumí a myslí, dále živočišnou, odpovědnou za vnímání, a nakonec rostlinnou, 

která zajišťuje rozmnožování. Myšlení je pohybem rozumu, je to kvalita lidské, 

myslící duše. Duše je účelem těla, formuje ho a tělo je jejím nástrojem 

(organon) (Stoŕig 1991, 129-138). Od Aristotela tedy pochází slovo orgán, 

°rganismus. 

Vlastním rámcem Aristeltoleova lékařského poznání se stala představa, že 

místo, kde se spojují jednotlivé smysly v jeden, tzv.společný smysl, není 

mozek, ale srdce. „Mozek nemůže být sídlem pociťování, protože je neschopný 

Počitků a je chladný" (cit.Rádl 1913, vyd.2006, 1,64). Teplo dával do 

souvztažnosti s inteligencí. Jeho přesvědčení o tom, že mozek pouze ochlazuje 

krev, která se vaří v srdci („calor cordis") vyvrátil až za dalších pět století 

Galénos. „Křesťanské srdce se tak stalo centrem nejen vášní, ale i morálky a 

svědomí, orgánem, jehož síla vnímání přesahuje ostatní smysly. Není vůbec 

náhodné, že Ježíš Kristus je často zobrazován s otevřeným srdcem, nikdy 

s otevřeným mozkem." (Zimmer 2006, 23) 
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2.4. 6 Význam alexandrijské lékařské školy pro zkoumání 

duševních funkcí 

Poté, co v roce 332 př.n.l. Alexandr Makedonský dobyl Egypt, se 

Postupně i tato oblast helénizovala, nově založená Alexandrie se stala centrem 

vědy a kultury a řečtina pronikla do všech vzdělaných vrstev obyvatelstva a 

nadlouho zůstala jazykem vzdělanců. To později umožnilo předání 

hippokratovské tradice Římské říši. Během 3. stol.př. n.l. v této souvislosti 

hovoříme o vzniku tzv. alexandrijské lékařské školy. Zde působili především 

dva vynikající řečtí lékaři Herofilos z Chalkedónu a Erastritatos. Oba vytvořili 
n e jen soustavu nových anatomických a patologických znalostí, ale předali řecký 

náhled na zdraví a nemoc do tohoto nového myšlenkového okruhu. Mohli získat 

zcela nové poznatky o lidském těle, protože v této době na krátkou dobu 

Přestalo být tabu pitvání lidského těla16. Popsali nervový systém jako síť 

nervových vláken větvící se od lebky a páteře. Oba se snažili pochopit funkci a 

význam nově objeveného nervového systému tak, jak odpovídalo jejich době. 

Zastávali představu, že vdechem se dostává do těla kousek světové duše, ta 

°živuje tělo a část jí putuje i do mozku. V mozku objevili komory, které byly 

místem, kam podle nich mohla pneumata jedině vplout. Herofilos na rozdíl od 

Aris to te l a prohlásil, že právě v těchto prázdných místech mozku sídlí intelekt 

(Zimmer 2006 21-22). Herofilos také odlišil jako první šlachy od nervů a popsal 

16 Katolická církev prohlásila lidské tělo za posvátné a od 12. stol. zakázala pitvy lidských těl 
Soukup 2004, 40), a tak na starověké anatomické poznatky, získané pitváním lidského těla, navázal 
středověk poprvé až ve svém vrcholném období. Na lékařské škole v Salernu aj. byly výjimečně 
Povolovány pitvy zločinců. Až pod vlivem Mondiniho de Luzzi (asi 1275-1326), profesora lékařství 
* Boloni, se pitvy postupně stávaly součástí výuky na lékařských fakultách i v Montpellier, Paříži aj. 
V českých zemích provedl v r. 1600 první veřejnou a podrobněji popsanou pitvu Jan Jesenský 
(Johanes Jessenius 1566-1621) lékař, profesor a rektor Univerzity Karlovy. 
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vztah mozku a míchy. Erasístratos navíc poznal mozek ještě podrobněji, jako 

první popsal jako jeho specifickou součást mozeček a odlišil senzitivní nervy od 

motorických (Růžička 204 301-312). 

Posledním vůdčím duchem starověku, který se zajímal o lidský mozek a 

mysl, byl Galénos (okolo 129 n.l.- kolem 200n.l.). Narodil se v řeckém 

Pergamu, již v mládí získal hluboké filozofické vzdělání, byl ovlivněn zejména 

Aristotelem. Při důkladných lékařských studiích procestoval značnou část 
v 

Římské říše včetně Alexandrie, kde se mohl seznámit s učením hippokratovců. 

Poté se vrátil zpět do Pergamu, kde jejich učení impozantním způsobem 

syntetizoval a kompiloval s vlastními poznatky z anatomie, které získával jako 

lékař v gladiátorské škole. Několik let působil v Římě, kde se stal osobním 

lékařem Marka Aurelia. Stal se proslulým i díky četným veřejně konaným 

experimentům na zvířatech, kterými podával důkazy o tom, jak fungují jejich 

těla. Tím mimořádně obohatil anatomické poznání, tyto představy ale 

mechanicky přenesl i na stavbu a funkce lidského těla. Galénos rozvinul 

Hippokratovy teze o tělních tekutinách do tvrzení, kterého se později drželi i 

arabští středověcí lékaři, že temperament duše odráží složení lidského těla. 

Pokud jedna z tělních tekutin převažuje, a dochází tedy к tělesné nerovnováze, 

Projevuje se to rovněž na lidské psychice. Mozek považoval za sídlo duše, ale i 

myšlení, které je umožněno psychickými (animálními) pneumaty. Dech se tedy 

Proměňoval pohybem v prázdných mozkových komorách na duši, kde probíhalo 

myšlení a vnímání. Tohoto jeho pohledu se dogmaticky přidržel celý 

středověk. 

Hippokratovci považovali lidské tělo za jeden harmonický celek těla, 

myšlení a duše, ale к pacientům přistupovali rozdílně, protože je léčili podle 

jejich přirozenosti, která byla rozdílná. Komárek (2005, 25) měl pravdu, když 

napsal: „V novověku, žijícím lidskou rovností, má „normočlověk" své 
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nezastupitelné postavení - to co je smysluplné před Bohem či před zákonem, 

může se stát v medicíně pastí - lidé jsou velmi rozdílní". 

Toto poselství starověkých antických lékařů bychom měli oživovat i na 

půdě našeho oboru. Diskriminace totiž neznamená jen přistupovat ke stejným 

skutečnostem nebo lidem různě, ale také přistupovat к různým stejně. Ohledně 

Udí s mentální retardací bychom měli umět společnost, a to nejen většinovou, 

účinněji oslovovat tak, aby právě к těmto lidem byla v rámci „osob se 

zdravotním postižením" postupně prosazována zvýšená solidarita, 

legitimizována jejich mimořádnou zranitelností. 

2 - 5 Slabomyslnost jako sociální konstrukce 

D í k y kosmopolitnímu charakteru Římské říše se začalo křesťanství šířit 

Pbs S t ř e d o z e m n í moře do Evropy již n ě k o l i k století před jejím rozpadem v roce 
4?6n.l. Na jejím sklonku se Konstantinopole postupně stávala střediskem 

vzdělanosti a centrem nové - Byzantské říše. 

Území na jihu a západě zaniklé západořímské říše se přeneslo přes vpád 
Zejména germánských a s l o v a n s k ý c h kmenů, i přes o r i en t á ln í vlivy B y z a n t s k é 

řl'se. P ř i b l i ž n ě od 5. stol ( s t ř edn í a severní Evropa v s t ř e b a l a k ř e s ť a n s k é vlivy až 
0 několik století později) se zde utvářela nová středověká společnost mnoha 

různých národů. Ty anticipovaly z antiky vzdělanost a pojetí práva, 
2 křesťanství jeho víru v Krista, ale postupně také převlála představa o 

křesťanském pojetí charity a etiky vůči slabým, nemocným a postiženým -

účinný soucit s každým trpícím. V této době raného středověku se pod tímto 
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vlivem etablovala tzv. klášterní medicína, od 5. stol až do 14. stol. se léčitelství 

v Evropě soustředilo do rukou mnichů, kdy jednotlivé řeholní řády zakládaly 

při klášterech a kostelech první útulky, tzv.hospice, později chorobince a 

chudobice. Byly to řádové útulky pro chudé zmrzačelé, staré, sirotky, slepce, ale 

často i lidi postižené nemocí nebo úmrtím hlavy rodiny, vysokým počtem dětí či 

živelnou pohromou (Matoušek a kol. 2001, 111). 

Po celý středověk stagnovaly anatomické poznatky o lidském těle, zájem 
0 tělesnost člověka pozbýval na hodnotě. Dostává se do rozporu se zájmem o 

jeho nesmrtelnou, individuální duši, které „křesťanství propůjčuje jedinečnou 

důstojnost" (Storig 1991,157), zejména v dílech sv. Augustina (354-430). „ I 

obrátil jsem pozornost к sobě samému a řekl sám sobě „Kdo jsi?" A dopověděl 

jsem : "Člověk". Neboť mám tělo a duši, ono vně, tuto uvnitř. A pomocí kterého 
z nich měl jsem hledat svého Boha, jehož jsem již marně hledal svými smysly, 

Počínaje od země až k nebi, jak daleko jsem dovedl vyslat své posly, totiž 

Pohledy svých očí? Leč lepší je,co jest uvnitř" (sv.Augustin, vyd. 1926, 308-

309) "tvým Bohem není nebe a země, ani žádné tělo....Již i ty, má duše, jsi 
lePší, neboť oživuješ hmotné mé tělo, dáváš mu život, čehož žádné jiné tělo 

jinému tělu dát nemůže." (tamtéž, 310) 

Utrpení bylo považováno za součást lidské přirozenosti, když se lidé 

stále více zabývali svou duší, zanedbávali své tělo, medicína se stala předmětem 
Vl'ry a recepty se změnily v motlitby (Duin, Sutclifff 1997,24). Také Barnes, 

Mercer a Shakespeare (1999, 18) poukazují na skutečnost, že v průběhu 

středověku byly v lidové kultuře považovány modlitby a náboženské poutě za 

tradiční součástí léčení a nastávala zde dlouhá řada střetů s církví, která se 

snažila zasahovat a řídit medicínu. Existoval odpor к medicínské péči (jako 

°Paku к léčení jako s oučás t i křesťanské charity). Kde bylo na postižení 

nahlíženo jako na součást božího plánu, lékařská intervence byla považována 
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jako jdoucí proti němu. A konečně, klasický pohled medicíny byl sekulární, a 

byl tak v protikladu к ortodoxní a lidové náboženské víře o zdraví a léčbě. 

2.5.1 Středověký výklad mentální poruchy 

V 8. století pronikli Arabové na Pyrenejský poloostrova a začali se 

seznamovat z řeckých originálů s antickou vzdělaností, včetně lékařských děl. 

Protože latina zůstala přes celý středověk až do novověku kosmopolitním, 

jednotícím jazykem vzdělanců, mohla tato díla prostřednictvím následných 

Překladů z arabštiny do latiny vstřebávat postupně celá Evropa. Křesťanští 

učenci se touto oklikou seznámili také s dávnými antickými znalostmi o 

lidském těle. Tento proces se stal základem pro vítězství novověké renesanční 
vědy o lidském těle, zdraví, nemoci a postižení. 

Nejslavnějším muslimským lékařem, byl Ibn Sinná, lat. Avicenna (980-

1037), autor Kánonu, encyklopedického díla, které se stalo nezbytnou učební 

Pomůckou na všech středověkých univerzitách a jejich lékařských fakultách. Ty 

byly 

zřizovány na počátku 13. stol. (Salerno, Montpellier, Paříž) a vyučovalo 
s e zde lékařství navazující na učení Aristotela, Hippokrata a Galéna, v této 

souvislosti hovoříme o tzv. scholastické vědě, resp. medicíně. 

V souladu s medicínou období pozdní antiky se základem středověkého 

medicínského uvažování, nedílně spojeného s diagnostický a terapeutickým 

Přístupem i к lidem s odlišnou mentální výbavou, stal odkaz Galéna z Pergamu. 

Typický středověký výklad melancholie spočíval v představě, že černá žluč 

stoupala přes žaludek a srdce až do mozku, kde narušovala pneuma příznivé pro 

jakékoli intelektuální aktivity a zároveň navazovala letargii a apatii člověka. 

( M e l a n c h o l i e byla již od starověku označením pro obecné označení duševní 

41 



choroby jako takové, byť byly její různé projevy fenomenologicky odlišné 

(Černoušek 1994, 57). 

Středověcí arabští lékaři mezi psychické onemocnění řadili epilepsii, 

šílenství, zoufalství, hučení a bolest v hlavě, závrať, ale také rozklad 

Představivosti a inteligence a zapomnětlivost (Ostřanský 2007/4, 17). 

Nesmrtelná duše neměla fyzikální rozměr, pod vlivem tehdejších 

teologických představ postupně převládalo přesvědčení, že duše sídlí v 

Prázdných komorách mozku a že vnímání probíhá v přední mozkové komoře, 

chápání (myšlení) ve střední komoře a paměť v zadní. Tomáš Akvinský (1225-

1276) považoval rozumnou, nesmrtelnou duši za bytostnou formu lidského těla 
ale netělesnou, na látce nezávislou substanci. Za nejvyšší myšlenkovou 

mohutnost považoval u člověka intelekt a myšlení. Přiklonil se к představě, že 

žádný orgán lidského těla nedokáže vytvářet sebeuvědomování ani jakékoli jiné 

myšlenkové pochody (Zimmer 2006, 24-25). Akvinský také rozdělil duševní 

Poruchy na dvě základní kategorie podle toho, za jsou původu přirozeného nebo 

nadpřirozeného. Za přirozený původ šílenství označil vedle epilepsie, mánie, 

melancholie, letargie také slabomyslnost. Nadpřirozený původ šílenství měly 

ďábelské vidiny a démologické posedlosti. Tohoto dělení se udrželo až do 

novověku (Černoušek 1993). 

2.5.2 První institucionální intervence ve prospěch slabomyslných osob 

Z ů s t á v á i n s p i r u j í c í o t á z k o u spec iá ln í p e d a g o g i k y , z d a j e n á h o d a n e b o 

P a r a d o x , ž e p r á v ě t a t o d o b a d o s p ě l a к ú p l n ě p r v n í d o l o ž e n é o r g a n i z o v a n é 

i n s t i t u c i o n a l i z o v a n é p é č i , c í l eně p o s k y t o v a n é l i dem s m e n t á l n í m p o s t i ž e n í m ? 
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V roce 1071 byl založen velkolepý opatský benediktinský17 klášter v Admontu 
v 

(Štýrsko), v němž nalezlo útočiště i dvanáct „kretinů" (Zeman 1939, 3, též Ottův 

slovník naučný 1888, 1/221 a III/743). Naše znalosti o klášterní medicíně jsou 

nevelké. Kromě nedostatků pramenů je to způsobeno i pohrdavým přezíráním, 

kterému toto období v očích odborníků již od renesance podléhá. Přitom zde 

Působila podivuhodná moudrost některých klášterních představitelů, kteří 

Pojímali starost a péči o nemocné jako jedinečné životní poslání, dokázali chápat 

člověka v jeho celistvosti a jeho případné choroby jako narušení této celistvosti 

léčit. Velký význam měly jistě i zdůrazňované jemné psychologické přístupy 

к pacientům -soucit, trpělivost, laskavost, starost o pacienta, jeho povzbuzování 
a společné motlitby. „Filozofický a praktický přesah Řehole na postoj к lidem 

trpící, starým a nemocným a na léčebnou nebo ošetřovatelskou péči o ně nelze 

vyjádřit, ani docenit." (Říhová a kol. 2005, 50-51) 

Možná díky tomu už v polovině 11. stol dokázali dojít к odpovědi na 

otázku „Kdo že vlastně jsou ti slabomyslní", kterou si naše četná veřejnost 

Pokládala ještě o tisíc let později (Bartoš 1910, XXVII/6, 4). Na rozdíl od ní 

také ani nepředpokládali, jak často slýchal Bartoš18, „že v okresech, krajích, 
d ě t í takových vůbec není" (tamtéž, 6). Ještě ani dalších tisíc let nepostačovalo 

к tomu, abychom se při zajišťování důstojných podmínek pro lidi s mentálním 

Postižením „jak v zájmu lidskosti by bylo žádáno", neobešli bez následujících 

direktivních rezolucí: „Ministerstvo pro veřejné zdravotnictví a tělesnou 

Benediktinský řád - nejstarší řeholní řád v Evropě, zal.sv. Benediktem, první sídlo v Monte Casinu 
( 5 2 9 ) , šířil víru, ale i vzdělanost, zakládal š k o l y , sirotčince, chudobince a nemocnice, do Cech ho 
l'vedl sv. Vojtěch, nejstarší benekt. klášter byl v Cechách zal. 974 pn kostele sv. J.n na Hradčanech 
Později o ostatní řády během celého středověku zakládaly podobne filantropické hospitalm soustavy. 

blikovv pedagog, druhý ředitel Jedličkova ústavu, 18 Augustin Bartoš (1888-1969) výrazný p r v o r e P « 1 > J č o v á n í mimo zdi ústavu - knižně 
kam zavedl umělecko řemeslnou výrobu l < ^ n y « l ^ č n í m p a h ý l u tzv.Bartošových 
Automobil vychovatelem 1931. O b j e v , d e r m a og > ц ^ s p o s t i i e n ý m . nebo amputovaným, 
fenoménů (1964) , zabýval se náhradn.m, tec n kam p , p e d a g o g , desátých a 
horními končetinami - knižně Neobvykle psaní ^ ; c h o v á n í (Jilemnice) a det, s mentalmm 
dvacátých letech minulého stol. s výchovou det, P 
Postižením (Hradec Králové). 
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výchovu se vyzývá, aby vypracovalo osnovu zákona, kterým ústavy pro 

choromyslné by zůstaly vyhrazeny toliko pro skutečně choromyslné, dále aby 

epileptikové - pokud nejsou choromyslní- jakožto i osoby slabomyslné, které 

nejsou s to, aby si sami svoji životní existenci uhájily a o které rodina jejich 

pečovat nemůže, umísťovány byly ve zvláštních ústavech (Senát Národního 

shromáždění R.Čs. 1923, tisk 1737,1). 

Středověk vysvětloval postižení mysli v oblasti démonických sil. Ve 

středověké společnosti bylo nesnadné oddělit náboženství od medicíny. V lidové 

středověké kultuře byli svatí a poutníci tradičními postavami léčení a existovaly 

vleklé spory a četné pokusy církve o zásahy do medicíny. Existoval opak 

к medicínsky pojímané péči (jako opak к pohledu na léčení v rámci křesťanské 

charity). Kde náboženství vidělo postižení jako součást božího plánu, 

medicínské zásahy jako by šly proti tomuto plánu. A konečně, klasický pohled 

medicíny byl sekulární, a šel v protikladu к ortodoxní i lidové víře a zbožnosti 

°hledně zdraví a léčení (Barnws,Mercer,Shakepseare 1999,18). 

Nicméně v myšlenkovém světě středověku i člověk postižený mentálním 

omezením zůstával nadále božím dílem. Medicína do té doby ještě nesloužila к 

ospravedlnění jeho vyloučení. Středověcí lékaři nechtěli přispět к porušení 

božího řádu, naopak usilovali o jeho naplnění. Středověká medicína, byť 

sekularizovaná, ještě neusilovala o to být pouhou vědou o nemocech a léčení, 

chápala člověka trpícího i sebe samu jako součást universálního celku. Půdu pro 

úplnou a záměrnou institucionalizovanou izolaci lidí s odlišnou mentální 

výbavou připravila medicína, zpředmětněná svými anatomickými objevy a 

Mechanickým chápáním duševní stránky člověka, až v době renesance a 

osvícenství. Medicína novověku, oproštěná od pochybností a nahodilostí, už 

jednoznačně hledá podstatu mentálního postižení v lidské fysis, tj. v lidské 

Přirozenosti, zaujata metodou zkoumání a samotným mechanismem postižení 
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VÍC než jeho nositelem.Výmluvně o tom pojednává Foucault (1993, 7-8): 

"..středověká a humanistická zkušenost přejde ve zkušenost naši, tu, jež vykáže 

šílenství do oblasti mentální choroby. Ve středověku a ještě v renesanci vedl 

člověk se slabomyslnosti dramatický rozhovor, v němž se střetal s temnými 

silami světa. Dnes zkušenost šílenství mlčí v klidu vědění, které o ní ví tolik, až 

na ni zapomíná." 

2-6 Člověk slabomyslný a novověká věda o něm 

Ve 14. stol. ovládl Itálii a odtud v 15. stol. západní a střední Evropu nový 
srněr moderního myšlení tzv. humanismus, ve kterém ožívají ideály antiky. Do 

centra všeho poznání se dostává člověk a jeho lidská existence, oproštěná od té 
0 °ž í . Až do nástupu protestantismu (1517) stát a katolická církev spolu po 
Vl'ce jak tisíc let tvořily pevně propojenou mocenskou instituci, která společně 

Prosazovala náboženskou uniformitu a jíž středověký člověk plně náležel, neb 

měla chránila od hříchu. Teprve reformační myšlenkové úsilí spolu 
s rozvojem techniky, aplikací matematiky do astronomie i dalších přírodních 
v ě d , vynálezem knihtisku (kolem 1450) a zámořskými objevy poskytlo nový 

Pohled na směřování člověka ve světě. 

Neff (1948, 284-285) к tomu píše: „Nutný a blahodárný rozpor mezi 
r°zumem a vírou, jež živé náboženské vědomí prožívá jako blažené překlenutí 

Pr°pasti mezi vlastní konečností a řádem hvězdného nebe, jako sounáležitost 

k vesmírné mravní rodině, postupem času ztrácí v rukou bojující a úřadující 
Cl'rkve svou živou krásu, svou světelnou chvějivost, stává se ztrnulým, 

studeným, nařízeným. Rozum se probouzí ze svého oblouznění a začíná se 
VzPouzet." Požadavek svobodného bádání v Písmu se rozšířil i do všech 

°statních oblastí lidského poznání. 
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Humanismus v z d ě l a n c ů zasáh l p o s t u p n ě v š e c h n y v r s t v y s p o l e č n o s t i . 

P o p r v é v n o v o v ě k u byl s á m č l o v ě k z n o v u z r o z e n ý - t zn . r e n e s a n č n í , b e z o h l e d u 

na s v ů j p ů v o d , n a d á n s c h o p n o s t í a o d v a h o u p o z n a t ce lý svě t , t a j e m s t v í p ř í r o d y i 

svého n i t ra . Věda se o d v á ž n ě opros t i l a od s c h o l a s t i c k ý c h d o g m a t a h l e d á 

un ive r sá ln í m e t o d u z k o u m á n í , k t e r o u d o s á h n e n o v é h o p o z n á n í . T o u j e d i n o u 

m e t o d o u v ě d ě n í se z d á l o b ý t e x a k t n í p o z o r o v á n í p ř í r o d y a p o z n á v á n í j e j í c h j e v ů 

a v las tn í , s v o b o d n á r o z u m o v á z k u š e n o s t č lověka . 

V této duchovně objevné době, vedené snahou o konkrétní vědění, začali 

renesanční lékaři opět po mnoha staletích provádět pitvy lidského těla, a 

uejvětším vkladem renesanční medicíny se tak staly její anatomické objevy. 

Ojediněle výtvarně pojatý (z dílny Tiziánových žáků) atlas anatomie Sedm knih 
0 sestrojení lidského těla (1543) profesora lékařství v Padově Andrease Vesala 

(1514-1564) svým významem daleko přesáhla pouhou korekci více než dvou 
Set anatomických omylů Galéna. 

2.6.1 Názory na mentální poruchy v díle Paracelsa 

Se vší odvahou, hraničící se sebezničením, se odklání od představy poznání 
nemoci a její léčby na základě scholastického, universitního vědění o těle 
0riginální myslitel Paracelsus Theophrast Bombast zHohenheimu (1493-1541). 

Náklady medicínských zkušeností získal od svého otce, uznávaného lékaře. Po 
j e h o smrti mnoho let bloudil Evropou a učil na všech tehdejších evropských 
universitách, přednášel (německy - v té době něco nepředstavitelného) např. na 

Universitě v Basileji. Všude se stavěl proti autoritám Galéna a Aviceny, což 

^ús t i lo až v pálení jejich spisů. Jeho úspěchy při léčbě pacientů pomocí nových 
l é k û (např. v Curychu) , které vyráběl sám z různých bylin a kovů, i jeho 
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neúnavný zájem o nemocného, vzbuzoval údiv, závist i nenávist. Stejně jako 

nevybíravá kritika, kterou namířil proti svým kolegům - lékařům. Obviňoval je 
z dogmatismu, prospěchářství a nedostatku instinktu. Za základ léčení a nejvyšší 

metu lékařství považoval lásku к pacientovi „nemocné budu milovat, každého víc, 

než kdyby šlo o mé tělo..."(Rádi 1913, vyd.2006,96 cituje Lessinga 1839, 37-38) 

Lékaře považoval se za poutníka Božího, který s láskou putuje za svými pacienty. 

«Vězte, že lékař musí dnem i nocí myslet na pacienta a neustále na něho myslet. 

Celou svou bytostí a myšlenkami se věnuje vyléčení pacienta za dobře 

Promyšlených postupů." (Rádi 1913, vyd.2006, 112 cituje Kahlbauma 1894, 11) 
sPrávně usoudil, že přístup lékaře i okolní prostředí výrazně ovlivňují 

terapeutické možnosti léčby. 

Podle Paracelsa v přírodě je podáno vysvětlení všech nemocí, přírodě je 

dáno uzdravovat, lékař na základě vlastní zkušenosti a úsudku o zdraví a nemoci 
m ů že pacientovi jen napomáhat a léky podpořit jeho přirozenou životní sílu. 
v 

Člověka a jeho tělo i jeho nemoc si představoval jako mikrokosmos, který je 
s°4Částí makrokosmu - jeho lidská duše je tak součástí duše světové a tvoří spolu 
Jeden harmonický celek. 

Paracelsus nenavázal na teorii čtyř humorálních prvků, ale usoudil, že se 
t ě b skládá ze tří chemických sloučenin soli, rtuti a síry a je oživováno vitální 

silou tzv. archeou. Tímto názorem se zařadil mezi tzv. vitalisty (viz níže). 

Svobodné, ničím nezatížené pozorování přírody i pacientů mu umožnilo dát 
d o souvislosti zevní příčiny mnoha chorob s určitými částmi těla a projevujícími 
Se konkrétními symptomy. Myšlení umístil do mozkových komor, duši do srdce. 
V e světle těchto nových poznatků dal výskyt endemické strumy do vztahu s 
Vr°zenou mentální retardaci. Také epilepsii považoval za nemoc, na rozdíl od 
G a léna dokonce za léčitelnou, a epileptika za nemocného, nikoli posedlého. 

Z t o t o ž n i l se s převládající představou o nepřirozených silách u duševních 
n e m ocí , ale domníval se, že jsou způsobeny citovým traumatem (Duin, Sutclifff 
l 9 9 7> 72). „Ještě než ve svých 48 letech zemřel, zapsal se do historie medicíny 
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jako přední bojovník za svobodu vědeckého zkoumání a za uznání faktu, že 

Pacient je ústřední postavou medicíny." (tamtéž, 36) 

Jeho práce znamená novou epochu v lékařské anatomii, pro pochopení 

Podstaty mentálního postižení v souvislosti s projevy některých organických 

Poškození mozku ale nikoli. Ačkoli pitval mozek a marně hledal tři duté komory, 

kde podle tehdejších představ sídlila racionální duše odpovědná za myšlení, a 

nalezl mnoho nového ve stavbě mozku, mozkovou tkáň ještě nechápal jako 

biologickou podstatu myšlení. 

Z c e l a nové tendence v poznání a členění duševních vad lze spatřovat až 
v díle jiného vynikajícího anatoma, Vesaliova současníka, Felixe Plattera (1536-
l 6 l 4 ) , zvaného Bombastus. Proslulost si získal zejména jako městský lékař 
v Bas i le j i . Ve spise Pojednání o nemocech ducha pravděpodobně jako první lékař 

na světě popsal obraz čtyř odlišných d r u h ů duševních anomálií (imbecilitu neboli 

slabomyslnost, dále choromyslnost, zádumčivost a znavenost neboli apatii), který 

nepodali ani starověcí, ani středověcí lékaři. Imbecilitu neboli duševní zblbnutí 

dále třídí podle druhu a hloubky postižení na idiocii, imbecilitu a slaboduchost, a 

dále do této jednotky řadí tzv. zapomnětlivost a velkou ztrátu paměti „ P l a t t e r ů v 

Pokus utřídit duševní nemoci bývá h o d n o c e n jako první skutečně systematická 

klasifikace, která se opírá nejen o hluboké pozorování a převzaté tradiční náhledy, 
a l e také o myšlenkově ukázněný srovnávací přístup" (Černoušek 1993, 183). Díky 

^latterovi se tak na počátku novověku vydělila slabomyslnost od šílenství, což 

zásadně přispělo к pochopení tohoto postižení a nasměrovalo l é k a ř s k o u vědu dál 
k P o s u z o v á n í etiologie jeho p ř í č in a s p o l e č n o s t к p r v n í m p o k u s ů m o 
destigmatizaci slabomyslných. 
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2.6. 2 Slabomyslnost s pozůstatky mýtickými a René Descartes 

Vůdčí postavou novověké renesanční vědy, jejíž objevy a myšlenky 

zásadním způsobem ovlivnily osvícenecké představy o metodách poznávání 

světa, včetně zkoumání lidské mysli, duše a těla minimálně do devatenáctého 
st°letí, se stal francouzský myslitel René Descartes (1596-1650). Tento 

vynikající matematik a fyzik (objevitel analytické geometrie a kartézského 

souřadnicového systému) a tvůrce moderní racionalistické filozofie žil střídavě 
n a různých místech Evropy, zejména v Holandsku. Zde také píše a vydává svá 
nejznámější díla: Rozprava o metodě (1637), Meditace o první filosofii (1641) a 
principy filosofie (1644). Sklízel uznání již během svého života, zejména po 

vydání Rozpravy ve francouzštině. Nicméně zejména protestantští teologové 
nePnjímali Descartovu obhajobu, že svojí metodou zkoumání se nechce od Boha 
odPoutat, ale naopak ho poznat, a veřejně odsuzovali jeho práci. To ho přimělo 

roku 1649 přijmout pozvání švédské královny Kristiny19 do Stockholmu, kde ale 

záhy umírá. 

Descartes hned zpočátku svého myslitelského úsilí usuzuje, že jediné, o čem 
n e 'ze pochybovat, je vlastní myšlení - člověk tedy žije jen jako myslící bytost, 

-"uvědomil jsem si, že i když jsem chtěl myslit, že vše je klamné, je nezbytně 
n u tno, abych já, který tak myslím, existoval, a pozoruje, že tato pravda: myslím, 
t e d y jsem, je tak pevná a jistá, že ani nej význačnější předpoklady skeptiků nejsou 
Schopny ji otřást, soudil jsem, že ji mohu přijmout bez obavy za první zásadu 
f l l°zofie, j í ž j s e m h l e d a l . " (Descartes ve vyd. 1992,26) Descartes hledal stejně 

Zřetelné východisko i pro výklad celého kosmu a nalezl ho v matematice. Jako 
P r vní důsledně aplikoval její zákony do přírodních věd, včetně biologie. 

ľ ^ é d í T k r t l o v s t v í bylo protestantské, ale královna Kristýna (1626-1689) v roce 1654 abdikovala a 
Konvertovala ke katolicismu a přijala jméno Marie Alexandra 
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Mechanistické pojetí vesmíru přenesl z astronomie na člověka i jeho 

tělo. Kosmos se podle Descarta skládá z nekonečné, nestvořené substance Boha 

a dále ze dvou konečných, na Bohu závislých, ale od sebe zcela odlišných 

substancí: hmoty a duchy. Stejně jako všechna těla mají základ v hmotě, tak i 

duševní činnost má základ v duchu. Hmota - věc rozprostraněná- res extensa, je 

Pasivní, rozlehlá a nevědomá, spojená s pohybem. Naproti tomu duše - věc 

myslící - res cogitans, kterou, na rozdíl od zvířat, v protikladu к Aristotelovi, 

disponuje výhradně člověk, „...neboť vedle bludu těch, kdo popírají Boha, není 

jiného bludu, jež by tak odvracel slabé duchy od pravé cesty ctnosti, jako 

Představa, že duše zvířat je stejné podstaty jako duše naše, a že proto nemáme se 

čeho bát ani doufat po tomto životě, právě jako mouchy nebo mravenci.." (tamtéž, 

42-43) Duše je vědomá, nerozlehlá, bezhmotná, nesmrtelná a je formou čistého 
myšlení. Myšlení (podle Descarta zahrnuje vnímání, představivost, vůli a 
chápání), je tedy výhradně atributem lidského ducha, „...zvířata nemají méně 
r°zumu než člověk, nýbrž nemají ho vůbec. Neboť je vidět, že je ho potřebí jen 
Velmi málo к naučení řeči, protože pak pozorujeme rozdílnost mezi zvířaty téhož 
druhu právě jako mezi lidmi, takže jedny lze snáze vycvičit než druhé, že by se 

°Pice nebo papoušek, nej dokonalejší svého druhu, nevyrovnal v této věci dítěti 
nejomezenějšímu nebo alespoň dítěti s mdlým rozumem, kdyby jejich duše 
n e byly docela jiné povahy než naše." (tamtéž, 42) 

Descartes uvažoval, že dvě tak odlišné podstaty spolu souvisí v jediném 
mi'stě lidského těla: to nalezl v šišince mozkové 20. Na šišinku narážejí „životní 

duchové" jemné fluidum, jež občas proudí nervovými trubicemi a jimi je popud 

Přenášen na duši, takže vznikají pocity. Naráží-li duše na šišinku, způsobuje 
?Měnu ve směru těchto duchů a jimi i v pohybech svalů (Hofding 1926, 50). Na 

°tázku jejich vzájemnosti při jejich naprosté odlišnosti nedokázal odpovědět, 
Veřil, že je umožněna pouze přispěním Boha. 

Г Šišinka (epifyza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku. Je to endokrinní 
г 'ага produkující hormon melatonin. 
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Výsledkem Descartovy dualistické představy o duchu a hmotě se stalo 

uvažování o lidském těle jako o jednoduchém, pozemském mechanickém stroji 

bez duše, který Descartes přirovnával к hodinovému stroji. „Je jisto, že já, to 

jest má duše, jež způsobuje, že jsem to, co jsem, je zcela a naprosto odlišena od 

svého těla a může bez něj existovat" (Neff 1948, 88 cituje Descarta Meditace o 

metafyzice str.a rok vyd. neuv.) Stejně mechanicky vysvětloval fungování 

lidského těla, které se může, stejně jako kterýkoli jiný stroj, pohybovat bez 

duše. Všechny tělesné funkce a tělesné projevy převedl na automatické 

odpovědi „nervových trubic". Dokonce usoudil, že myšlení může probíhat 

nezávisle na mozku, mozek byl pouze prostorem pro pohyb animálních duchů, 

které pohybují tělem (Zimmer 2006, 34-41). 

V roce 1642 se Descartes setkává v holandském Liedenu s Janem 

Amosem Komenským (1592 - 1670). Tito dva geniální myslitelé nemohli dojít 

ke shodě, ačkoli se oba pokoušeli nalézt jednotný systém vědění. Descartes ho 
2 a bž i l na přísně analytickém poznávání rozumem, odtrženém od mravních 

dilemat, pro Komenského zůstává rozum jenom jednou ze součástí celkové 

Boží prozřetelnosti. „Prius u Komenského přece není lidský rozum, nýbrž Boží 
r°zumnost, rozlitá po veškerenstvu. Nejde o to, aby se člověk ubezpečoval a 

ujišťoval o pravdě svého vědění, neběží o to, aby si byl jist tím, co je zřejmé. 

Intelekt je jen nástroj k tomu, aby byl s to stát v Božím řádu. Jde o správný, 

náležitý životní postoj; tuto správnost a náležitost nelze přitom odvozovat z 

«čisté" mysli izolovaným lidským vymýšlením, nýbrž z pravdy Božího světa". 

(Palouš 1992, 77) „Deduktivní vědění u Descarta má intelektualistickou 

Povahu. Je sice praktické, je sice účinným nástrojem pro ovládání přírody, ale 

není jednotné s tím, jak si má člověk vlastně ve svém životě počínat"(tamtéž, 

79). 

Komenský, na rozdíl od Descarta, neodděluje duši od hmoty, ale usiluje o 

jejich jednotu, stejně jako nevyděluje teologii zvědy (Štverák, 1988) . Celý 
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život člověka, jeho tělo i jeho trojjedinou duši chápe Komenský v jeho jednotě a 
v přesahu k trojjedinému Bohu. 

Komenského monumentální dílo, odrážející hledání jednoty víry s 

Právem na duchovní svobodu na počátku moderního, r a c i o n á l n í h o věku, vyvěrá 
2 Komenského přesvědčení o universální nápravě lidské společnosti cestou 

obecného povznesení vzdělanosti a vytvořením prostoru pro vlastní aktivitu 

člověka. Proto také u Komenského vrcholným cílem jeho snah je člověk 

s v o b o d n ý , vládnoucí přírodě, člověk dokonalý. (Floss, 1968) 

Dnes je zřejmé, který zobou těchto myšlenkových systémů poloviny 17. 
st°l- o pojetí člověka a jeho bytí ve světě se stal životným a nosným pro 
f°rmování našeho oboru. Který z nich umožnil fakticky se orientovat na 

specifika myšlení člověka s mentálním a z něho plynoucí specifika jeho 

každodenního života a výchovy. Oprávněnost Komenského úvah o tom, „že nelze 
nalézt člověka takové neplodnosti duševní, aby mu vzdělávání nepřineslo vůbec 

žádného zlepšení" (Komenský 1905, IX,4) opakovaně stvrzujeme na půdě 

speciální pedagogiky nejen tím, že se každému člověku s mentálním postižením 

snažíme vytvářet vhodné edukačních podmínky. Usilujeme o to porozumět mu 
v celistvosti a jedinečnosti jeho lidské existence a neodloučenosti od 

Universálního celku lidského společenství. Komenského pansofie jako jednotný, 

všezahrnující systém poznatků o světě se ukázal nanejvýš životný a humánní 

nejen proto, že toto poznání chtěl umožnit celému veškerenstvu, každému bez 
výjimky, ale protože ve výchově a vzdělávání rozpoznal podmínku lidské 

důstojnosti a transcendentního přesahu lidského života. 

Antičtí, arabští nebo středověcí lékaři chápali nemocného i jeho nemoc 

jako součást přírody a přírodu jako součást kosmu. Renesance učinila z přírodní 
v ědy matematicky formální disciplínu, jež se díky svým přísným nárokům na 

52 



jasnost a kontrolovatelnost mohla stát vzorem ostatním vědním oborům. Medicína 
v tomto ohledu nezůstala pozadu za jinými oblastmi poznání, díky Descartovu 
vHvu se v ní již od 17.stol. se v ní začaly dostávat ke slovu myšlenkové postuláty 
a diskursivní zásady převzaté z oblasti matematických přírodních věd. 

Přírodovědecké myšlení však naráží na své hranice, jakmile se pokouší pochopit 

lidské bytí v jeho zvláštnosti a jedinečnosti: jeho oprávněnost je pouze 

Podmíněná, neboť se týká jen té oblasti lidského bytí, kterou lze zkoumat stejným 

způsobem jako fyzikální objekty. Významové a vztahové bohatství lidské 

existence se nedá dovodit z úzce chápaného těla, byť by se jednalo o analýzu 

Mozkových procesů. Každý pokus pochopit lidské bytí tím, že jeho netělesnou 

část převedeme na něco měřitelného, nutně vede k redukcionalistickým 

Představám o „funkčním" uspořádání psychosomatického celku. Matematická 

Přírodní věda nedokáže svými prostředky postihnout celek bytí lidské existence 

v jeho bezprostředních vztazích к okolnímu světu, a tím je limitována (Kouba 

2006, 16-17 cituje Bosse Grundriss der Medizin und der Psychologie 1975). 

Renesance je také dobou, která začíná být temnými stránkami lidské 

Psychiky fascinována. Instituce královských šašků (bláznů říkajících pravdu) 

dostávají nové měřítko ve veřejných disputacích učenců s duševně nemocnými 

(Matoušek 2 0 0 1 , 9 2 ) . 

2.6. 3 Slabomyslnost v očích medicíny a Thomas Willis 

F a s c i n o v á n i záhadami mozku jsou i lékaři. V intencích D e s c a r t o v a 

M e c h a n i s t i c k é h o pojetí přírody a člověka bádal např. vynikající anglický lékař, 

Zakladatel moderní neurologie, Thomas Willis (1621-1675). Willis se pokoušel na 

základě zjištěných anatomických poznatků o mozku a jeho funkcích vytvořit nové 
učení o duši. 
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Jako první popsal cévní systém zásobující mozek krví, nazvaný jeho 

jménem circulus Willisi. Díky své postupné popularitě, bohatství i vlivu u 
nejvyšších aristokratických kruhů Anglie získal nevídané privilegium pitvat nejen 

Popravené zločince, jejichž těla mu panovník poskytoval pro účely vědy, ale i 

mozky svých pacientů. 

Díky tomu Willis vnáší zcela nové myšlenky na fyziologii i patologii 

mozkových funkcí, založených na zkoumání a popisu anatomických změn ve 
stavbě mozku a nervů. Věnoval se studiu a léčbě horečnatých onemocnění, např. 

tehdy většinou smrtelnému zánětu mozkových blan a s tím souvisejících poruch 
vědomí. Jako první klinicky popisuje migrénu a křeče (zejména provázející 
ePilepsii, které dal do příčinné souvislosti s výbušnou silou nervových duchů, 
kteří jsou nasměrováni z mozku v nesprávný čas explodují v nesprávných místech 

svalů). 

Na základě pozorování klinických příznaků chorob u svých pacientů, 
exPerimentů na zvířatech i prováděných pitvách došel к převratnému názoru, že 
animální duchové, tvůrci duševních procesů, nepřebývají v mozkových 

^morách, ale přímo v mozkové tkáni. Tím učinil z mozku nej významnější orgán 
v těle a do konce svého života také centrum svého bádání. Byl první, kdo došel 
k Přesvědčení, že jednotlivé části mozku vykonávají specifické funkce. Své 

Poznatky shrnul roku 1644 v knize Anatomie mozku a nervů. 

Nesmírně zajímavé jsou Willisovy úvahy o mentální retardaci, demencích a 

Psychických onemocněních, které těsně souvisejí s jeho představou o duši. 

Předpokládal, že pouze lidé mají nehmotnou, nesmrtelnou, racionální duši a 
dále, stejně jako zvířata, duši senzitivní. Racionální duše podle Willise , jako 
ЬУ Předsedala, pracovává obrazy a dojmy předkládané senzitivní duší, sledujíc je 

jako v dalekohledu, podle pojetí a představ, které z nich odvozuje, vykonává 
akty rozumu, úsudku a vůle." (Zimmer 2006, 170 cituje Willise God,Angels, It 
S e l f Infinity 1683, 398). Většinu životních dějů tvořila tedy duše senzitivní, 

kontrolována duší racionální. U zdravého člověka mezi nimi vládla vzájemná, 
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mírumilovná harmonie, protože racionální duše nebyla pouze vůdčí, ale 

současně i zranitelná a závislá na zprostředkování světa duší senzitivní. Pokud 

ale mozek onemocní např. melancholií (dnes pravděpodobně bipolární porucha, 

Pozn. aut.), znamená to, že senzitivní duše válčí s duší racionální a duchové 

senzitivní duše potemní a předkládají racionální duši pokřivený obraz světa. 

Willis si představoval, že duchové se vylijí se svých břehů a prorazí si nové 

cesty mozkem a vženou pacienta do trvalých bludů. Je velmi významné, že 

mentální retardaci nepovažoval za tuto válku dvou dimenzí duše, ale 

Předpokládal, že jde o stav, který „zasahoval po výtce racionální duši" a to bez 

ohledu na to, že „odvisela od poruch animálních duchů a mozku samotného." 

Tato onemocnění, zranění senzitivní duše nazval stupiditou (stupidity) nebo 

bláznovstvím (foolishness - dnes zhruba psychóza typu schizofrenie, pozn. aut., 

Zimmer 2006, 170-175)21. 

Willis pitval mozky „pomalého" nebo naopak „blázna od narození" a 
nabyl přesvědčení, že i defekty na mozku nebo jeho poškození mohou být 

důvodem ke změněné mentální výbavě. Vykonal i genealogické studie v rodech 
s »dědičnou stupiditou", také popsal dělení mentální retardace v závislosti na 

hloubce postižení, „někteří lidé nejsou schopni ničeho, druzí alespoň některých 
věcí." и některých se projevilo intelektuální omezení „jestliže se měli naučit 

Písmena", ale mechanické dovednosti zvládali, jiní byli schopni se naučit jenom 

" t o ' co patřilo к jídlům a běžným potřebám" . Také rozlišoval mentální 

nedostatečnost vrozenou od získané, kterou nazval senilitou, nebo-li tzv. 

hloupnutí ve stáří. Pro děti s mentálním postižením nevidí východisko v 

2' Je skutečností že ještě po více než tři sta padesáti letech označení pro dvě tak odlišné skupiny osob 
m i m o normu které vyžadují v mnohém zcela odlišný typ podpory, je používáno promiscue laickou 
V e Nnos t í zcela běžně dokonce i někteří odborníci pomáhajících profesí se nevyhýbají této záměně, 
c °ž jistě nevytváří prostor k destigmatizaci takto postižených lidí. Ještě v roce 1980 Cobb a Mittler 
2 international League of Societies for Person with Mental Hand.cap apelují, že přes společný 
historický původ moderní terapie duševní nemoci a retardace musí přijít doba, kdy se služby pro obě 
odl<šné skupiny oddělí a budou poskytovány profesionály, vyškoleným, na konkrétní způsob 
Poskytované služby (Cobb, Mittler 1980). 
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medicínské pomoci, ale ve stejné době jako Komenský doporučuje vhodně 

uzpůsobenou výchovu ve speciálních školách, kde si mohou zostřit ducha, jak jen 

to bude možné (Zimmer 2006, 174-175). 

Jeho práce znamená začátek nové epochy v anatomii, položila prvé vědecké 

základy neurologii, ale také budoucí psychiatrii a speciální pedagogice. 

Nové descatrovské mechanistické pojetí těla a duše samozřejmě získalo 
také mnohé polemické odpůrce, jak z řad filozofů, tak lékařů. Na duchovní půdě 
Se proti němu vymezili kromě Komenského (viz. blíže kap. 2.6.2.1) zejména 

Thomas Hobbes (1588-1679) - nepovažoval rozum za produkt nehmotné duše, 
a l e pouze za pohyb hmoty a Baruch Spinoza (1632-1677) - odmítl, že by se 

člověk skládal ze dvou odlišných substancí ducha a hmoty, ale obojí považoval za 
s t ejně samostatné stránky lidského bytí. 

V lékařství získali určitý vliv tzv. vitalisté (např. G.E.Stahl 1660-1734, 

osobní lékař pruského krále), kteří stavěli názor o účelných, harmonicky 

^vážených silách v organismu nad exaktnost poznání lidského těla, odvozené 
Z e zákonů přírody. Považovali rovnováhu mezi zdravím a nemocí za zvláštní 

dar ducha, "vitální síly". Oproti karteziánskému pojetí upozorňovali na to, že 

Člověk nejedná pouze na základě měřitelných podnětů, ale také na základě 

zkušeností a subjektivně prožívané tělesnosti. Lidské tělo funguje a projevuje se 

Podle svých jednotlivých kvalit, které jsou mu vlastní. Duševní kvality a 

Prožívání člověka jsou stejně významné jako jeho tělesná stránka, ale nelze je 

zjišťovat prostým měřením nebo stejnými (fyzikálními a kvantitativními) 

metodarni. 

56 



2.6. 4 Slabomyslnost stále jako sociální konstrukce - Philippe Pinel 

jeho žáci 

Významným zastáncem tohoto „přirozeného" směru se stal také 

francouzský psychiatr Philippe Pinel (1745-1826). Dílo a působení tohoto 

vynikajícího lékaře spadá již do období osvícenství, kdy vítězí víra v lidský 
rozum a právo člověka na svobodu a sebeurčení. Lidská individualita získává 
n a hodnotě. Pomalu se začíná hledat lidsky přiměřený poměr i к lidem 
s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pinel a jeho žáci 

k destigmaci takto postižených přispěli zcela zásadně. Pinel se nejprve věnoval 

studiu anatomie, záhy se ale začal soustavně zabývat studiem a klasifikací 

duševních nemocí. Jeho skvělý úspěch je spojen s humanizací péče o 

choromyslné. V r. 1792 se stal vedoucím lékařem v útulku pro duševně choré 

^icetre, jež byl součástí nemocnice La Sapetriere v Paříži. V září téhož roku byl 

svědkem přepadení útulku pařížskou lůzou a povraždění 162 chovanců. O rok 

Později Pinel prosadil změnu nelidských podmínek, které do té doby panovaly 

běžně ve všech podobných zařízeních. Předpokládal, že důvodem šílenství a 

agresivity byly používané v ě z e ň s k é omezovači prostředky . Proto uvolnil pouta 

skupině asi padesáti c h o v a n c ů . Prosadil, že se na duševně nemocné začalo 

Pohlížet jako na jiné pacienty. V roce 1796 dostal na pozorování zcela 

zanedbaného jedenáctiletého chlapce, nalezeného v lese, přezdívaného „divocha 

ZAveryonu". Pinel vyslovil názor, že zanedbanou výchovnou péči nelze 

k t e r a k nahradit. 22 

V roce 1801, na základě pozorování a péče, kterou věnoval v útulku svým 
choromyslným, ale také slabomyslným pacientům, vydal Pinel knihu o 

Toto Pinelovo tvrzení bylo poprvé doloženo a prokázáno až v šedesátých letech minulého století na 
J k | a d ě experimentální práce uznávaného anglického psychiatra Johna Bowlbyho (1907-1990). 
oovvbly vědecky potvrdil determinující vliv vztahu mezi pečovatelem a dítětem v prvních měsících 
f l v ° t a na jeho emoční a kognitivní vývoj. Stálá, nepřetržitá láskyplná péče a zájem pečovatele o dítě a 
JeJ'ch vzájemné, citově bohaté interakce jsou zásadní pro zdravý duševní život dítěte. Tento svůj 
°£iev nazval teorií pevné vazby (secure attachment) a j e v psychologu dosud široce přijímán 
l K°ukolík, 1996) 
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klasifikaci duševních chorob, kde rozlišuje melancholii, mánii s deliriem a bez 

deliria, ale také demenci a idiocii (Zeman 1939, 10, též Duin, Sutclifff 1997 72-

74). 

Pinelovo dílo se stalo základem odborné a současně pokrokové humánní 

Péče o duševně nemocné i mentálně postižené, a také skvělým příkladem pro 

jeho žáky a následovníky. Do Pinelovy školy počítáme Jeana M. Gasparda 

ítarda (1775-1838), který se od roku 1789 stal lékařem ústavu pro hluchoněmé 
v Paříži a jeho odborné práce o postižení sluchu ho postupně proslavily po celé 

Evropě . Stejně jako jeho učitel Pinel se pokoušel nápravně působit na hocha 

z Averionu, kterému dal jméno Viktor. Soustavně se mu věnoval, vštěpoval mu 

základní návyky, rozvíjel jeho motoriku a poznávací funkce . Všechny své 

Poznatky rozpracoval Itard ve dvou knihách, vydaných v prvním desetiletí 

devatenáctého století, kterými jako první vytvořil metodologické a didaktické 

základy psychopedie. 

Zásadní význam mají také práce dalšího Pinelova žáka psychiatra 

Dominika Esquirola (1772-1840), který se stal stejně jako Pinel ředitelem útulku 
v Bicetre. Esquirol ho zcela reformoval, „odstraniv železa a svěrací kazajky, 

Pokusil se o systematiku psychóz, pátral po příčinách slabomyslnosti a šílenství 
a napsal pojednání o idiotismu (1808), v němž doporučoval zaměstnávat 

23 
slabomyslné fyzickou prací. (Zeman 1939, 11)" 

V českých zemích za první ústav, kde byla poskytována speciální péče osobám s mentálním 
P°stižením( 1871-Ústav idiotů), vděčíme také lékaři :Karlovi Slavoji Amerlingovi (1807-1884). Do té 
d °by bylo o jedince s mentálním postižením postaráno v rámci ústavů pro choromyslné společně 
s Pacienty s duševními chorobami (viz též kap??, zatím str. 16). Od druhé poloviny 18. stol. existují 
snahy poskytovat těmto pacientům skutečnou léčebnou péči mimo chorobince ve zvláštních 
budovách - např. v Jihlavě 1769, v Praze od roku 1783 sloužila část špitálu Řádu milosrdných bratří 
(hospital zal.1256 Přemyslem Otakarem II. při kostele sv. Kříže) ke zřízení ústavu pro choromyslné 
kněze, v roce 1789 bylo v rámci pražského chorobince otevřeno odd. tichých choromyslných a 1790 
by' otevřen při nově otevřené Všeobecné nemocnice na Karlově nám. ústav pro choromyslné. Ten byl 
Postupně rozšiřován až na 260 lůžek (1822) a poté postaven (1840-1844) nový, na svou dobu velmi 
m°derní ústav (Svobodný, Hlaváčkova 2004, 108-109). 
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Na práci Pinela, Itarda a Esquirola navázal Edvard Séguin (1812-1880), 

který založil v roce 1843 vlastní ústav pro slabomyslné děti. V důsledku 

Politických změn v roce 1848 byl nucen opustit Francii a emigrovat do 

Spojených států. Zde se ujal zakládání sítě škol pro slabomyslné děti, zejména 
v Pensylvánii. Ve svých četných teoretických pracích se věnoval metodám 

nápravné pedagogice slabomyslných. Prosazoval zavádění duševních, tělesných 

i smyslových cvičení, založených na pozorování slabomyslného žáka. 

Navrhoval vyučovat hudební výuku pro zdokonalení komunikačních dovedností, 

zdůrazňoval individuální přístup ke slabomyslným žákům, který by měl 

vycházet z poznání jejich individuálních zájmů. Zakazoval používání fyzických 

trestů. Propracoval soustavu herních prvků při vyučování slabomyslných 

(Zeman 1939, 12, téžEisová 1983). 
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2.7 Závěr kapitoly 2 

Mezinárodně uznávaný americký profesor neurologie A.R. Damasio napsal 

(1994, 216) „Přemístit ducha z piedistalu nebytí na konkrétní místo při zachování 

jeho důstojnosti a významu, uvědomit si jeho nízký původ a křehkost, a přesto se 

dovolávat jeho vedení. Je to opravdu složitá a nepostradatelná práce." 

Vzdálenými pozůstatky dávnověku je naše současné ukotvení základních 

Mechanismů vzájemné závislosti, odpovědnosti a pomoci. Ve starověku se 

ukotvily naše současné etické postoje к nemocným, stejně jako racionální 

uvažování o těle a jeho případných odchylek. V kontextu evropského středověku 

došlo nejen к rozvíjení myšlenek o nesmrtelné duši, ale také o hříšném těle. 

Středověk udělal z lidí s odlišnou mentální výbavou předmět charity a lidského 
s°ucitu, ale také jejich odlišnost pochopil jako trest za lidský hřích. Svár víry a 

racionality přetrval do novověku a odrazil se i v kontextu chápání duše a těla. 

Bylo to právě novověké racionální pojímání věd o člověku na základě aplikace 

Přírodovědných metod a postupů, započaté v díle Descarta, které stálo u zrodu 

formování svébytných počátků mnoha nových vědních disciplín, včetně 

Psychologie a speciální pedagogiky. Současně ale vytvořilo mechanistický 
2Působ uvažování o těle, který přenesl na celého člověka. Oponenti tohoto 

dualistického pojetí hmoty a ducha stáli u výzvy к humánnímu lékařskému 

Prístupu к mentálně postiženým (Pinel) nebo u první myšlenky jejich 

^dělávání (Komenský). Počátky první diferencované péče o osoby s mentálním 

Postižením pocházely převážně od lékařů. Novověk ale již z medicíny učinil 

Mechanickou přírodní nauku. Cílem úvah lékařů se tak většinou stalo „léčení" 

Mentálního postižení, tedy mozku. Jak upozorňuje Damasio (1994, 218) 

"Západní medicína mozek (přesněji řečeno centrální a periferní nervovou 

soustavu) do svého snažení zařadila, neboť představoval jeden takový orgánový 
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systém. Hlavní proud lékařské vědy ovšem pramálo zajímal jeho nejvzácnější 

produkt, mysl. Ta se v podstatě nestala centrem pozornosti ani další 

specializace, rozvinuté při studiu mozkových onemocnění - neurologie". 

Postupně podoba fenoménu slabomyslnosti začala vynikat a vyostřovat se 
v j iném myšlenkovém konceptu, vněm se řešil problém člověka s mentálním 

Postižením ve světě, a u jehož zrodu stáli také lékaři - v eugenice. Eugenika se 

ale stala jednou z nejproblematičtějších cest s nejméně uspokojivým 

výsledkem, která původně chtěla směřovat к přijmutí a realizaci nově 

Pojmenovaných duchovních úkolů člověka 18. a 19. století. 

Je až s podivem, jak velice dlouho neměli lékaři vůbec představu o tom, že 

Mentální retardace spadá v mnoha případech právě do kategorie „nemoci, 

kterou nemohu léčit" , a proto její nezákladnější „terapie" nespočívá v medikaci 

ani operativní léčbě, ale ve vytvoření vhodně přizpůsobených, na prvním místě 

edukačních, podmínek к smysluplné lidské existenci lidí s mentálním 

Postižením. Stále můžeme považovat výrok Burtona Blatta, o tom .. „že stále 

více se rozvíjející a hlouběji se specializující znalosti o mentální retardaci 

Mohou přispět relativně málo к řešení problémů, jimiž jsou lidé s mentální 

retardací vystavováni" (1987, in Černá, 1997, s. 174) za pravdivý. 

Nicméně psychopedie, kladoucí důraz na to, že více jak polovině lidí 
s Mentálním postižením (předpokládá se, že známe přibližně jednu polovinu 

biologických faktorů mentální retardace - blíže 3.3.2 kap.) medicína nemůže na 

současném stupni svého poznání vlastně nic nabídnout, zapomíná, že pro zbytek 

tradičně vykonávala velmi mnoho. Pokud ale speciální pedagogika sama sebe 

vymezuje jako vědu , „která má co nabídnout (dalším vědám, pozn. aut.) a je 
nenahraditelným přínosem všude tam, kde jde o případ člověka s handicapem" 

(Slowík 2007, 20), základním předpokladem pro toto pojetí je schopnost 

neustrnout na úzké pozici vlastní odbornosti. 
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Psychopedi se musí naučit vést s lékaři smysluplný, otevřený dialog o tom, 

že mentální postižení u jejich pacientů zásadně postihuje pochopení světa i sebe 

sama. Když se tedy vrátím zpět k Blattovu výroku o tom, že „specializující 

znalosti o mentální retardaci mohou přispět relativně málo к řešení problémů 

lidí s mentálním postižením", je dobré poukázat na to, že psychopedi mohou a 

musí přispět relativně hodně k tomu, aby tento, dnes oprávněný výrok, pozbyl 

Platnosti. Psychopedie si musí být vědoma, že v otázce vztahu medicíny a 

speciální pedagogiky má více odpovědnosti, než jsme si dosud přiznávali. Pokud 

Psychopedie přijme tento úkol, může velmi účinně napomoci k tomu, aby se 

medicína navrátila ke svým kořenům, ke svému poslání a lékaři chápali 

lékařskou péči o pacienty s mentálním postižením jako vysoce odbornou, 

současně však i vysoce humánní službu těm nejpotřebnějším. 
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3. Fenomén slabomyslnosti v kontextu eugenických představ 

3.1 Historické kořeny eugeniky 

Když anglický lékař a antropolog Francis Galton (1822-1911) nazval 

»studium vlivů, schopných po stránce tělesné nebo duševní zlepšit či zhoršit 

Plemenné vlastnosti příštích generací lidské společnosti" (Hrubý 1948, 6) 

eugenikou24, nemohl předpokládat, jak jeho názory ohledně biologické 

dědičnosti nejen fyzických vlastností, ale i inteligence, talentu a charakteru 

(Duinová 1997, 67), ovlivní společnost v náhledu na nemoc a postižení, 

důvodní snaha .. „odstranit nemocnost a abnormálnost úpravou manželství" 

(Růžička 1923, 572) a ..."vrátit lidstvu normální konstituci a tuto rozmnožit" 

(572) se v první polovině 20. století přeměnila ve vědecký nástroj segregace, 

diskriminace a v případě německé rasové hygieny i v nástroj genocidy. Převážil 

názor, že ...„není však jistě úkolem společnosti starat se o zachování 

Méněcenného potomstva, nýbrž starat se jen o rozmnožení potomstva sociálně 

hodnotného." (Veselá 1937, 38) 

Tyto postoje vycházely z přesvědčení o nerovnosti ras, kombinované 
s názorem, že rozvoj medicíny, sociální péče a humánní přístup к postiženým je 

nejen nanejvýš nákladný, ale jdoucí přímo proti přirozenému výběru, jak ho 

formuloval Darwin (1809-1882) ve své evoluční teorii, shrnuté v roce 1859 v 

knize O původu druhů. Eugenika odůvodňovala sebe sama, kromě ozdravěním 

budoucích generací, také altruistickým soucítěním se slabými, „méněcennými" 

24 z řeckého „eugenés - dobře narozený, tzn. věda o zlepšování lidského rodu 
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a trpícími, násilné sterilizace slabomyslných neváhala deklarovat jako „čin 

lásky к bližnímu" (Veselá 1937, 11). Na teorii o rasové méněcennosti pohotově 

navázal program eugenické méněcennosti lidí s mentálním postižením a později 

eutanazie v nacistickém Německu. 

Vznikla široce uznávaná představa, že humánní přístup, výchova, léčba a 

sociální solidarita к slabomyslným lidem i lidské soucítění s nimi je luxus, 

který se neslučuje s vizí spravedlivé společnosti a který ohrožuje existenční 

jistoty „plnohodnotných" občanů a samu podstatu moderního sociálního státu. 

Kořeny zla byly nalezeny v lidské sounáležitosti s potřebnými, na prvním místě 

Mentálně postiženými: „Právem se vyčítá charitě, že má vinu na rozmnožení 

Méněcenných, na degeneraci lidstva, že tisíce abnormálních, kteří by zahynuli 
V e špinavých koutech v opuštěnosti, jsou s péčí a láskou zachováváni , kdežto 

statisíce normálních tuto péči a lásku postrádá." (Veselá 1937, 23-24) Sama 

autorka připouští, že „úspory jsou uváděny ojediněle, ačkoli finanční důvod je 

skutečným pozadím mnoha těchto (sterilizačních, pozn.aut.) zákonů" (tamtéž, 

12) jejich zmenšení je účelné z důvodu hospodářských a tak se ulehčí 

hospodářsky zdravým rodinám." (tamtéž, 22)25 

Jeden z nej význačnějších myslitelů dvacátého století Michel Foucault 

(1926-1984) pojmenoval tento společenský jev ve svém díle Je třeba bránit 

společnost jako problém moci, jako možnost uplatňovat svoji politickou 

nadvládu nad druhými lidmi prostřednictvím označení jedné skupiny jako té, 

která ohrožuje zdraví budoucích populací. Společnost, obávající se o svoji 

hospodářskou stabilitu, našla východisko v biologismu. Biologizující teorie 

Uvažovaly v modu pokroku ve společenském a sociálním vývoji člověka v přímé 

25 Např. Německo udávalo, že náklady na každého „vadného" žáka jsou 2x a až 3x větší než na 
° s tatní žáky 
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aplikaci biologických poznatků o evolučním vývoji člověka. Eugenici 

kombinovali nadšení z nově se rozvíjející vědy o dědičnosti s přesvědčením, že 

jsou předurčeni k tomu, aby zbavili svět „nedobrých životů" (Foucault 2005, 

53-68, 213-235) . Jádrem eugenického přesvědčení byl názor, že „úbytkem 

méněcenných ulehčí se celku a bude možno více se zabývat zdravými a 

nadanými dětmi." (Veselá 1937, 36) 

Foucault také ukázal, jak se předsudek ohledně biologicky determinované 

Podřadnosti ras se rozšířil na biologicky determinovanou podřadnost nějak 

odlišných i uvnitř jedné rasy. „Rasismus skutečně umožní stanovit na jedné 

straně vztah mezi mým vlastním životem a smrtí druhého člověka, který není 

vztahem válečného a válečnického střetnutí, nýbrž biologickým vztahem." 

(Foucault 2005, 228) 

3.1.1 John Langdon Haydon Down 

Pro podobu výkladu rasově podmíněného fenoménu slabomyslnosti byly 

důležité především poznatky Johna Langdona Haydona Downa (1828-1896), 

Vedoucího lékaře ústavu pro slabomyslné osoby v Surrey (Anglie, pozn. aut.). 

Jako první předpokládal, že odhalil vztah mezi biologickým statutem 

nadřazenosti a podřazenosti jednotlivých ras a jednotlivými symptomy 

Mentálního postižení. Své hypotézy předložil v práci Observations on an Ethnic 

Classification of Idiots v roce 1866. U některých svých pacientů pozoroval 

charakteristické obličejové symptomy, které byly podle jeho názoru typické pro 

Mongoloidní rasu. Popsal klinický obraz choroby, jejíž vlastní příčina byla 

Později (roku 1959) dána do souvislosti s aberací 21. chromozomu. Porovnával 

ale i symptomy mentální retardace různých jiných etiologií a přiřazoval 

jednotlivé nositele m e n t á l n í retardace podle těchto vnějších znaků к jednotlivým 
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etnikum. Při výkladu vzniku mentálního postižení předpokládal, že vývoj 

»bílých" anglosaských dětí s mentálním postižením se zastavil již v děloze, a 

čím byl jejich mentální defekt závažnější, tím byl přirovnán к takzvané „nižší" 

rase, etiopské, kavkazské nebo indiánské. Down napsal, „že mnozí z idiotů a 

imbecilů v jeho péči by se dali odkázat к jiné z velkých odnoží lidské rodiny, 

než ze které vzešli" (Zuckoff 2004,43). Dopad Downových teorií o přiřazování 

°sob s mentálním postižením к úrovni jednotlivých „nižších" ras byl velký a 

Posloužil jako jeden z důkazů na vědeckém poli ke zdůvodnění rasově 

motivované nadřazenosti i diskriminaci lidí s mentálním postižením. 

Pravděpodobně poslední, kdo něco takového zamýšlel, byl sám Down, který 

věnoval velké úsilí zlepšení péče o děti s mentálním postižením a svými 

Poznatky zamýšlel zpřesnit hodnotící škálu mentálních deficitů. 

Eugenika se stala novým společným lidským postojem, konkrétním 

způsobem myšlení, jistým druhem filosofie, ve kterou skoro každý uvěřil. 

Crichton ( 2006, 543-548) uvádí, kolik předních vědců a myslitelů přitahoval 
eugenický koncept (mj.W.Churchilla, T.Roosevelta, J.B.Shawa) a že výzkumy 

byly prováděny na nej významnějších amerických univerzitách - Harvardu, 

Vale, Pricetonu, a financovány předními nadacemi, např. Rockefellerovou a 

Podporovány Národní akademií věd. 

„Nejhorší ze všech krutovlád je bezcitná tyranie idejí." (Johnson 1999, 

365) Idea, vyjádřená slovy amerického eugenika Ch.B. Davenporta26, 0 

"Zušlechtění lidstva dokonalejším křížením" (in Hrubý 1948, 6) se ukázala 

Právě takovou. Crichton správně připomíná, že „při zpětném pohledu je 

Překvapivé, jak málo lidí odporovalo." (2006 544) Jen zlomek eugeniků 

neztratil vnímavost pro r o z p o r u p l n o s t eugenických idejí. Mezi ty vědce, kteří 

26 Charles Benedict D a v e n p o r t (1866-1944) J e d e n z předních amerických eugeniků, zaměřuje se 
vedle slabomyslnosti také na problematiku lidské dědičnosti albinismu, Huntingtonovy choroby 
n e b o alkoholismu 
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dokázali pochybovat, problematizovat vlastní podstatu eugenických vizi, patril 

jeden ze zakladatelů české eugeniky a její prední propagátor Vladislav Ružička 

( 1870-1934). Otázka v jeho stěžejním díle Biologické základy eugeniky z roku 

1923 v sobě definovala zásadní pochybnost: „Bylo by nasnadě se tázat, zdali 

tedy celá snaha eugenická není jen výrazem marné touhy po nesplněných 

ideálech? " (Růžička 1923, 571) ...„neboť vymýtit chorobnou či asociální 

dispozici z lidské konstituce značilo by přeměnit lidský druh."(tamtéž) 

3. 2 Eugenika a fenomén slabomyslnosti 

V tomto společenském kontextu se nutně utvořila zcela nová podoba 

výkladu fenoménu slabomyslnosti. Ten se začal postupně přeměňovat z určité 

vědecky i lidsky omezené, ale postupně se rozvíjející znalosti o mentálním 

Postižení v antipatii a skupinový předsudek. Fenomén slabomyslnosti začal 

vycházel z jednoduchých stereotypů o nekvalitě a neužitečnosti mentálně 

Postižených. T r a n s f o r m o v a l se z klíčového principu pomáhat slabomyslnému 

jako lidskému jedinci zlepšit jeho úděl do podoby konkurenční ideologie 

pomáhat к zlepšení života „těm druhým" procedurálním odstraněním mentální 

nedokonalosti. Eugenici přesvědčovali veřejné mínění o tom, že v prvé řadě 

slabomyslní jsou eugenicky nežádoucí a narušují kvalitu národa. Jménem 

biologického vymezení zdatnosti jedince došlo k jeho třídění, a snadno tak к 

N a t i v n í m u vymezení hodnoty lidské identity sníženou mentální úrovní u 

slabomyslných jedinců. Sílila představa možnosti mentální postižení a jeho 

nositele vědecky e l i m i n o v a t . To se stalo předznamenáním pro první praktická 

selektivní eugenická opatření, která vyústila až v násilný zásah do reprodukce 

t i s í c ů slabomyslných a posléze v Německu v jejich přímou fyzickou 

67 



likvidaci. Také Zuckoff připomíná, že na začátku historického vzniku Spojených 

států se к lidem s mentálním postižením okolí chovalo shovívavě a se soucitem, 

byť s občasnými krutými excesy. Nicméně v polovině 19. stol. se tento 

fenomén slabomyslnosti přeměnil v politický a sociální problém spojený se 

snahou státu tyto lidi separovat (2004, 161-162). Jejich natalita se stala 

neslučitelná s představou o užitečnosti, bezchybnosti a kvalitě celé lidské 

Populace. 

Pokus o vědeckou eugeniku znamenal jednu z nej větších regresivních 

Proměn hodnocení fenoménu slabomyslnosti v historii moderních dějin, kdy 

byla slabomyslnost nazírána prizmatem neproduktivity „nedobrých", ohrožující 

ty „dobré" a „rasově čisté", a státem regulované zásahy do integrity takových 

osob, vedoucí až к jejich fyzické likvidaci, považovány za legitimní. V 

existenci slabomyslných eugenici nalezli ústřední příčinu zhoršující se 

hospodářské situace a v konečném důsledku ohrožení prosperity světa. 

„Z eugenického hlediska snad nej důležitější, protože pro ohrožení kvality 

národa nejnebezpečnější, je skupina velmi různě detailně se projevujících a 

různě silně se uplatňujících defektů, shrnovaných pod názvem slabomyslnost." 

(Hrubý 1948, 174) „Nelze proto ani upírat práva lidské společnosti pakliže - a to 

budiž zdůrazněno - po zcela objektivním vědeckém zjištění se odhodlá nějakým 
zPŮsobem zakročit proti těm jedincům, kteří jsou s to ohrožovat tak vzácnou 

hodnotu, jakou je zdraví příštích generací. A takovými právě jsou nebožáci, 

Postiženými těžkými dědičnými, především v oblasti duševní a nerovové." 

(tamtéž, 208) 
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3.2.1 Možné zdroje eugenických postojů к slabomyslným lidem 

Ukazuje se, že pravděpodobnou příčinou eugenického myšlení byl a je 

strach, domnělý nebo skutečný, z materiálního nedostatku a současně obava z 

jinakosti, které lze obrátit proti některé marginalizované skupině. Důvody, proč 

se tyto obavy obrátily na počátku 20. století konkrétně proti lidem 

slabomyslným, se hledají obtížně. 

Svoji roli mohlo sehrát to, že vlivem rozvoje lékařských věd, ale také 

akcentem na veřejné zdraví, byla na konci 19. a začátku 20. století přijata 
mnohá sociálně-hygienická opatření na ochranu zdraví obyvatelstva a boji proti 

chudobě. Zdraví se z privátní sféry stalo určitou veřejnou komoditou, kterou 

hylo možno plánovat a ovlivňovat, veřejná zdravotní péče začala být politikum, 

státem organizovaná a částečně i financovaná (blíže např. Gordon, 1995). Díky 

t°mu se podařilo vymýtit většinu infekčních chorob, zejména neštovice, tyfus, 

choleru a lékařský výzkum se začal přirozeně orientovat jiným směrem. „Tím, 

jak klesá význam hlavních infekcí jakožto příčiny onemocnění a smrti, tak 

současně vzrůstá relativní příspěvek genetických chorob." (Hatina, Sykes 

1999,11) Tím se zájem vědců, ale i širší veřejnosti více orientoval směrem 
k dědičným chorobám, kam podle soudobých představ zařadili slabomyslnost. 

V kontextu této medicínské orientace se začaly také uplatňovat názory na 
m°žnou kvantifikaci inteligence, započaté v polovině 18. století ve frenologii. 
T a byla založena na myšlence rakouského lékaře Franze-Josepha Galia (1758-

1828), že velikost a tvar mozku poukazují na sídlo a kvalitu duševních a 

charakterových vlastnosti člověka a že různé tvary lebky a lebečních výstupků 
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odrážejí různé intelektuální schopnosti člověka. 27 O inteligenci se nesprávně 

uvažovalo jako o samostatné entitě. Na přelomu 19.a 20.století se navíc 

Psychologie ustanovila jako věda, která stále častěji používala experimentální 

metody (Nakonečný 1995, 82), a do centra pozornosti psychologů se dostaly 

snahy o exaktní měření lidské inteligence. Jako první Alfred Binet (1857-

1911) a Théodor Simon (1873-1962) sestavili pod názvem „Binet-Simonova 

inteligenční škála" standardizovaný test inteligence, a to z důvodu diferenciace 

slabomyslnosti na školách. Z kritéria pro mimořádnou pomoc méně úspěšným 

žákům se proti původním záměrům autorů záhy stal metodologický nástroj, 

jakési objektivní měřítko, odůvodňující segregaci a diskriminaci osob s nižším 

než žádaným inteligenčním kvocientem. 

V dalším, byť spekulativním, vysvětlení lze vyostření výkladu fenoménu 

slabomyslnosti přičíst měnícím se společenským podmínkám nejen ve výše 

uvedeném smyslu, ale také ve změnách způsobených postupným odklonem od 

fyzické práce. S příchodem průmyslové revoluce v 18. a 19. století byly nároky 

společnosti ve stále větší míře zaměřeny na ryze intelektuální činnosti spojené 

s rozšiřováním gramotností, povinnou školní docházkou a dosaženým 

formálním vzděláním. Čím více lidí se začalo zabývat náročnou duševní 

činností, přímo spjatou s myšlením, a čím většímu ocenění se takovým aktivitám 

ve společnosti začalo dostávat, tím rychleji klesal společenský statut lidí 

s mentálním postižením. Vnímání jejich lidské hodnoty se totiž snadněji 

redukovalo pouze na jednu hodnotu - inteligenci, zejména abstraktní myšlení, 

nadřazené nad ostatní stránky člověka. Ale místo toho, aby se v souvislosti 

s tím zvyšovala morální povinnost kulturní společnosti zdokonalovat metody a 

způsoby podpory, včetně speciálně pedagogických, které by tyto disproporce 

27 odezněla poté, co francouzský neurolog Paul Broca ( 1824-1880)y r l 861 prokázal lokalizaci 
Mozkových funkcí řeči - motorickou afázii, kterou sám pojmenoval afemu 
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neustále vyvažovaly směrem к rozvíjení možností člověka s mentálním 

Postižením, a tak zlepšovaly jeho předpoklady uspět v životě, došlo к opaku. 

Také Gardner zdůrazňuje, že ve společnosti, ve které významné místo 

zaujímá školský systém vzdělávání, který podporuje psaní, čtení, abstraktní, 

kauzální a hypotetické myšlení, sehrává logicko-matematická inteligence, 

Potažmo věda velmi důležitou roli „mnohdy na úkor dalších forem 

inteligence orientovaných na estetiku a osobnost člověka." (1999, 184) 

Z toho vyplývá určitá relativní nadřazenost tohoto typu inteligence v 

současném západním světě, která je ovšem u lidí s mentálním postižením 

Postižena ve velké míře. Autoři, kteří se věnují zvláštnostem kognitivních 

Procesů u osob s mentálním postižením, shodně upozorňují právě na jejich 

omezenou schopnost abstrakce a zobecňování (Švarcová 2001). 

Odborníci proto naléhají, aby jako podmínka úspěšnosti člověka 

s mentálním postižením v životě byla speciálně pedagogická podpora, ale i 

ostatní typy dopomoci, orientovány právě na jeho zájmy a nadání, nikoli na 
dílčí deficity (Černá a kol., 2008). 

Zdůraznit n a l é h a v o s t této skutečnosti může orientace současné západní 

společnosti na g r a m o t n o s t a vzdělávání, které sehrávají klíčovou roli a není 

Pravděpodobné, že by se s i t uace v dohledné době zásadně změnila. L i d é , kteří 

těmto požadavkům n e d o k á ž í dostát, se tak mohou stát snadněji znevýhodněnou 
menšinou (Gardner 1999). Autor usuzuje, že "mentálně postižené nebo 

artistické děti se hudbě (zde lze doplnit i ostatní esteticko-umělecké činnosti, 

P°zn. aut.) možná věnují proto, že představuje ostrov normality v moři 

Poškození." (tamtéž, 145) 
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3 Dědičnost a slabomyslnost 

Darwinovo28 vědecké zkoumání přenosu obecných vlastností i jednotlivých 

znaků z rodičů na potomky vyústilo ve vývojovou teorii o tom, jak v průběhu 

generací výhodné znaky pro přežití předávají rodiče svým potomkům. 

V lékařské rovině se uvažovalo o dědičnosti jednotlivých chorob, spojené 
s nejzákladnější lidskou snahou předcházet nemocem a postižením. Nabízela se 

možnost usuzovat o jednoduchém přenosu vadných genů slabomyslnosti, 

založená na představě o dědičnosti slabomyslnosti jakožto nežádoucím, 

degenerovaném variabilním znaku inteligence, která se dědí podle schématu 

jednoduchého mendelistického znaku dědičnosti29. Převážil názor, že duchovní 

Podstata člověka sestává právě z inteligence jako dědičné, vnějšími podmínkami 

neovlivnitelné entity. S tím se spojila nová představa o možnosti regulace 

genetického výběru budoucích rodičů, která vyústila v selektivní eugenické 

°Patření, omezující reprodukci slabomyslných (viz blíže kap.3.4). 

3- 3-l Různorodost hereditárních teorií u slabomyslnosti 

Tehdejší vědecké poznatky o pravidlech dědičnosti slabomyslnosti mohly 
být tak různorodé, protože měly pouze spekulativní charakter ohledně podstaty 

inteligence. Příkladem toho, k jak odlišným výsledkům díky tomu mohli 

jednotliví výzkumníci, kteří se vyjadřovali к otázce dědičnosti slabomyslnosti 
d°cházet, lze ilustrovat n á s l e d o v n ě : ve Spojených státech v roce 1914 Goddard 
tVrdil: "Jestliže jsou slabomyslní oba rodiče, budou takové i všechny jejich 

děti « (Goddard 1914, 561 in Gould 1997, 183) 

Í ^ D a r w i n ( 1809-1882) .anglický lékař a přírodovědec, jeho stěžejní dílo O původu druhů vyšlo r. 1859 
, Jednoduché, dobře definované a nespojité znaky dědičnosti, které se chovaj, podle vzoru Mendelova křížení 
l r a c h » (Řehoř Jan Mendel 822-1884) 
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Také první český profesor genetiky Artur Brožek (1882 - 1934) v roce 

1913 vyjádřil názor, že „ dva rodiče slabomyslní mají více méně celé potomstvo 

více méně slabomyslné, zdravý a slabomyslný má potomstvo buď na pohled 

zdravé, ale se skrytým základem choroby, nebo polovinu potomstva chorého, 

Polovinu zdravého skrytě zatíženého, dva skrytě zatížení pak v potomstvu 

alespoň čtvrtinu dětí slabomyslných..." (1913, 133 in:Černá 2008, 43) 

Herfort se také věnoval studiu dědičnosti slabomyslnosti, uvědomoval si 

důležitost možné hereditární zátěže v rodinách s výskytem slabomyslnosti. Z 

toho důvodu zřídil v Ernestinu (12. července 1913) „soukromou eugenickou 

stanici" - jednalo o evidenci slabomyslných a sestavování jejich rodokmenů. 

Herfort vypracoval speciální dotazníky, které dával к vyplnění rodičům svých 

slabomyslných chovanců, a zjišťoval tak „metodou rodokmenovou" výskyt genů 

slabomyslnosti v příbuzenském okruhu.30 

Herfort si ale dobře uvědomoval limity těchto šetření a zdůrazňoval 

opatrnost při usuzování o vzniku slabomyslnosti. „Dědičné zatížení mohli 

bychom jen tehdy označit za pravou příčinu slabomyslnosti, kdyby ve všech 

Případech mělo za následek vrozenou slabomyslnost. Působí u našich případů 

stejná příčina stejné n á s l e d k y jako ve fyzice a chemii? Víme, že ne." (1915 in: 

1932, 172) Autor u p o z o r ň o v a l , že v rodinách se vedle slabomyslných dětí 

nacházejí i děti bez mentálních deficitů a často i velmi nadané. 

Též Růžička si byl vědom, že eugenika odráží možná poslední, ale nikoli 

konečné poznatky vědců o lidské dědičnosti. Na rozdíl od převládajícího 

Pevného přesvědčení e u g e n i k ů o tom, že věda o dědičnosti disponuje 

nezvratnými fakty o genetických pravidlech, vyslovil v této souvislosti 

Pochybnosti, které se týkaly dědičnosti slabomyslnosti. „Slabomyslnost lze 

30 genealogická analýza je dosud nejběžněji používaná metoda v lékařské genetice v oboru 
Psychiatrie, přinesla mnohé poznatky ohledně rizik duševních poruch, ale neznamená vyřešení 
dědičného přenosu těchto chorob (Zvolský 1990, 9). 
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pojati jako soubor příznaků, objevující se na pozadí různých chorobných stavů, 

jejichž etiologie je ovšem různá, takže po stránce dědičné nelze považovat 

slabomyslnost za jednotku. Nezbývá než i zde přiznat, že o příčinách 
31 

slabomyslnosti ničeho nevíme. " (1923, 422) 

Naproti tomu Jarmila Veselá tvrdila, že: ....„existuje vysoké procento 

pravděpodobnosti zatíženého potomstva u vrozené slabomyslnosti. Jsou-li oba 

rodiče slabomyslní, mají z 80%-90% slabomyslné dětí." (1937, 28) 

Oproti tomu Hrubý se přikláněl к názoru, že:.... „nesmíme zapomínat, že 

každý, a to nejen složitý, ale i jednoduchý stav nebo znak na individuu 

zjistitelný není pouhou výslednicí vlivu dědičných vloh, ale součinem tohoto 

vlivu a působení prostředí ve kterém se dotyčný jedinec nalézá. Tyto vlivy 

Prostředí mohou značně pozměňovat efekt vlohové konstituce" zejména u 

člověka, „kde navíc přistupují vlivy výchovy, hygienické péče a mnohé jiné." 

(Hrubý 1948, 84) "v případě dědičnosti duševních vad je nutno počítat s těmi 

^komplikovanějš ími možnostmi, už proto,že každý projev duševních defektů a 

chorob je individuálně trochu jiný." (Hrubý 1948, 172) 

Další, poválečný vývoj prevalence mentálního postižení v populaci jenom 

Potvrdil, že ani nucené sterilizace statisíců mužů a žen s odlišnou duševní 

výbavou nevedou к vymýcení mentální retardace, ale že toto postižení je 

naopak stálým údělem určitého procenta lidí. 

í i 7 , . , , , . niianfrenie nikoli demence. Již tehdy bylo známo, 
Zde j e myšlena slabomyslnost vrozena - oligogenic, m * j j 

každá slabomyslnost má geneticky vrozené příčiny. 
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3.3.2 Současné poznatky genetiky v psychopedii 

Ačkoli genetika je považována zajeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů 

lékařské vědy ve 20. stol. a zásadně rozšířila naše poznání i v oblasti dědičnosti 

mentálního postižení, ještě sto let od přijetí prvních sterilizačních zákonů gen 

inteligence není znám a autoři přiznávají, že i v současné době je asi 50% 

biologie mentálního postižení idiopatického původu, a to zejména u jeho 

lehčích forem (Berne-Smith 2002, též Raboch, Zvolský 2001, in Černá 2008). 

Někteří genetici mají dokonce za to, že specifická etiologie je známá pouze 

Přibližně v 50% případů středně těžké, těžké a hluboké mentální retardace, ale 

nejasná u většiny případů lehkých forem, které je považováno za snížení IQ 
v rámci varianty normy (Židovská, 1990). 

Také Zvolský (1973, 178-179) předpokládá, že ačkoli budou dále postupně 

°bjevovány nové příčiny mentální retardace, pokud je inteligence distribuovaná 

jako kvantitativní znak podle Gaussovy křivky, vedle osob s nadprůměrnou 

inteligencí se na druhém pólu budou jako minusvarianta vyskytovat osoby 
s Podprůměrnou inteligencí, a to bez specifických příčin, pouze jako výraz 

Polygenní dědičnosti v rámci normální variability. Tyto případy nazvala 

Zebrinová-Rudinová (1967, in Zvolský 1973, 178) „fyziologickou oligofrenií" a 

ostatní formy „patologickou oligofrenií." Nicméně Zvolský upozorňuje, že tento 

model je pouze teoretický a empiricky bude potvrzen velmi obtížně. Složitost 

těchto výzkumů je způsobena tím, že ohraničení skupiny idiopatické mentální 

retardace proti ostatním formám je možno provést pouze per exclusionem, 

Protože nevykazují žádné specifické příčiny oproti jiným formám mentální 

retardace (tamtéž). 

К tomuto vysvětlení se autor přiklání i ve své pozdější koncepci genetických 

Poruch v psychiatrii (Zvolský 1990). Podle autora i přes značný rozvoj 

genetiky současná psychiatrie prozatím rezignuje na možnost odhalení 

Skladního poznání o etiologii většiny mentálních poruch a mechanismů jejich 
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dědičného přenosu, na objevení klasického genetického defektu, který by byl 

způsoben konkrétní biologickou chybou, a to i přesto, že v minulosti došlo 

к vysvětlení některých příčin mentální retardace v důsledku chromozomální 

Poruchy (Downův syndrom) nebo vrozené poruchy metabolizmu 

(fenylketonurie) na genové úrovni. Zvolský se i nadále přiklání к hypotéze, 

Podle které můžeme odvodit část poruch inteligence v důsledku jejího 

rozložení podle Gaussovy křivky jako jednoho z kvantitativních znaků 
v populaci. 

Pokud to ale nebyly vědecké poznatky o dědičnosti, jejichž přímým 

důsledkem byly nucené sterilizace desítek tisíc slabomyslných jedinců, jak lze 

vysvětlit, že tolik vědců poskytlo těmto eugenickým experimentům alibi? 
proč v době, kdy představa o lidské dědičnosti byla tak slabá, hereditární teorii 
0 slabomyslnosti jako o vlastnosti nutně se přenáší z rodičů na jejich potomky, 
Celý vědecký svět téměř bezezbytku přijal? Představa o znehodnocení populace 
a oprávněnosti eliminačních eugenických opatření se o ně vpravdě neopírala. 

Scharsach uvádí, že když výzkumníci z psychiatricko-neurologické kliniky 
v Hamburku provedli přešetření 522 zdravotních posudků z roku 1934 o 

»zdravotním stavu z hlediska dědičnosti", na jejichž základě se eliminovali 

duševně, ale i tělesně a smyslově nevhodní nebo méněcenní, jen sedm procent 

bylo založeno na e l e m e n t á r n í c h legitimních empirických znalostech (2001, 29-

30). 

Foucault je p ř e s v ě d č e n (1995), že nikoli Darwinova teorie sama, ale 

rozvinutí Darwinovy teorie dědičnosti i na společenské jevy umožnilo promýšlet 

otázky duševních poruch prizmatem evolucionismu. Též Rádi blíže pojednával o 
vlivu darwinismu na jiné než biologické oblasti lidského usuzování. Rádi 

ilustroval, jakým způsobem byl darwinismus akceptován mnoha vědci a „boj o 

život, přirozený výběr, dědičnost, atavismus, degenerace, atomy byly i mimo 

biologii bernou mincí a zaváděny do téměř všech věd." (1909 in 2006, dil.IL, 
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168) Teorie o přirozeném výběru jako základ exaktních věd měla napomoci 

„obnovit a zlepšit svět" ( tamtéž). 

Za podobou výkladu fenoménu slabomyslnosti, jak se rozvinul na 

Přelomu 19. a 20.stol., tedy nestál žádný konkrétní vědecký omyl, nýbrž 

způsob, jakým vědci i intelektuální elity o slabomyslných lidech přemýšleli, a 

který se odrážel v jejich konkrétním jednání, tzn. v jakém duchu publikovali 

výsledky své práce nebo veřejně vyslovovali své postoje. Byl odrazem jejich 

Přesvědčení, že existenci jednoho člověka lze povýšit nad existenci druhého 

člověka a představy o světě jako o místě, které lze osvobodit od lidské 

nedokonalosti. „ ....inteligence byla abstrahována na jedinou vlastnost, ta byla 

umístěna do mozku a poté kvantifikována do formy jediného čísla a tato čísla 

byla užita к řazení lidí podle hodnoty. A to vše se opakovaně dělo jen proto, aby 
se došlo к závěru, že utlačované a znevýhodněné skupiny (rasy, třídy, pohlaví) 

jsou vrozeně podřadné a že si své podřadné postavení zaslouží." (Gould 1997, 

50) 

Za jednu z podmínek, které nás mohou ochránit před zneužitím kterékoli 

„spravedlivé vize", ústící v jedinou „morálně správnou ideologii" , lze stanovit 

Povinnost vědce uvažovat také v dimenzi konkrétních lidských osudů a 

Pochopení odpovědnosti za ně. Tu např. vyjádřil Růžička jako jeden z mála 
eugeniků takto: „ P o k u d chce eugenika zabraňovat určitým jedincům 

nevhodnou vlastností nadaným nebo pocházejícím z rodin,v nichž takové 

vlastnosti se opakovaně vyskytují, účast na plození, je nasnadě možnost 

nespravedlivého postupu, jemuž se lze vyvarovat jen velmi podrobným a 

Pečlivým studiem jednotlivého případu " (Růžička 1929, 723) 
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3. 4 Sterilizace slabomyslných jako nástroj společenského pokroku 

Jedním ze základních východisek pro omezení plodnosti se staly ve své 

době velice vlivné myšlenky T.R.Malthuse32, který dokazoval, že lidstvo má 

tendenci se množit geometrickou řadou, kdežto životní prostředky a potrava 

Pouze aritmetickou. К přelidnění tak přispívají i veřejné chudinské podpory 

rodin, které tak napomáhají к jejich rozmnožování. „I když nás naše humánní 

Pojímání úkolu státu nutí к tomu, aby se veřejná péče starala o osoby 

méněcenné, nesmíme právě z humánních důvodů podporovat respektive 

nezabránit jejich r o z m n o ž o v á n í . Filantropické snahy naší kultury zamezují 

Přirozenému výběru, když vychováváme méněcenné, ale nezabraňujeme jejich 

rozmnožování. (Veselá 1937, 23-24) Posléze Malthus přidal další názor, že 

možností záchrany pro civilizovanou společnost a její pokrok je omezení a 

ovládání rozmnožovacího pudu (Rádi 1909 in: 2006, díl II, 111-113). 

Tyto myšlenky o hrozbě přelidnění spolu s domnělými vědeckými pravdami 

o dědičnosti méněcenných genů, a „stoupajícím počtu osob defektních i jejich 

větší plodností" (Veselá 1937, 20) se proměnily na pozadí strachu z 

hospodářské recese v pregnantně formulované sterilizační zákony v mnoha 

státech Evropy, v případě Severní Ameriky se přidala i obava z přívalu 

Přistěhovalců. Měla to být cesta к odstranění bídy a postižení, zejména 

mentálního, z lidské společnosti. Právní normy o „zamezení množení 

nežádoucích mentálně defektních" pouze odrážely soudobé etické vědomí a 

obecně sdílené smýšlení společnosti o lidech s postižením, zejména 

slabomyslných, jako o zdroji přímého znečištění a ohrožení lidské rasy. 

•»Eugenice jde o regulaci s t y k ů pohlavních a sice takovou, která by měla v prvé 

^ T h o m a s Robert Malthus (1766-1834), anglický historik a politický ekonom, spis o zákonu vzrůstu 

°byvtelstva vydal roku 1798 
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radě na zřeteli zájem potomstva, který je totožný se zájmem národa, lidstva. 

Nemá tedy v eugeniee rozhodovat prospěch jednotlivce, nýbrž prospěch 

Plemene, druhu." (Růžička 1923, 715) 

Sociální teoretikové ve snaze zlepšit úděl celého lidstva nalezli 

Prostřednictvím eugeniky, na podkladě skupinového předsudku, dělítko mezi 

hodnotným a neplnohodnotným životem, mezi těmi, kteří smějí a nesmějí mít 

Potomky, kteří se smějí a nesmějí narodit. Ačkoli „někteří moralisté namítají 

Proti sterilizaci, že je útokem na nenarozený život a že i méněcenné nezrozené 
deti mají právo na život", jejich námitky nebyly mravně odůvodnitelné, byly 
v Protikladu к úsilí eugeniků „ochrana defektních nesmí jít tak daleko, že by se 

dovolovalo rozmnožování defektních." (Veselá 1937, 35) 

Mnozí upozorňovali na skutečnost, že právě osoby slabomyslné jsou 

hez mravní odpovědnosti, a v důsledku toho se rozmnožují nejrychleji. Vznikla 

jednoduchá rovnice slabomyslní rovná se nejvíce dětí, to znamená „největší 

břímě". „Nebezpečí zhoršení kvality populace není však dokumentováno víc 

houpajícím relativním počtem osob defektních, nýbrž i jejich větší plodností, je 

dva a půl krát větší než plodnost zdravých žen" (tamtéž, 20)33. Udávaly se stále 
Se zvyšující počty slabomyslných v ústavech a nákladnost těchto zařízení. 

Ideálem péče o slabomyslné se stala jejich nucená sterilizace. 

3 3 

V této souvislosti j e dobré podotknout, že je nanejvýš pravděpodobné, že udávané počty byly jen 
^ohady, protože žádná statistika o stoupajícím počtu defektních jistě vedena nebyla. Podobně jsou 
d , l e s „známy" údaje o snížené sexualitě, tudíž i plodnosti těchto lidí, zvláště mužů. Van Dyke et al. 
( 1 " 5 , 205) např.uvádí, že chlapci s Downovým syndromem jsou sterilní. Takto postižené dívky 
^°hou otěhotnět a přivést na svět jak dítě zdravé, tak postižené stejným syndromem.(též kap. 5.5.1). 

dua l i ta ani u lidí bez postižení, ani u lidí s postižením není výhradně biologický atribut, je 
p°dmíněna nejen pudově, ale rovnocenně také sociálními vlivy. Podle Mellana problematika 
pl°dnosti j e výrazně ovlivněna zejména u osob bez dostatečných sexuálních informací, žijících „ve 
J.P°lečenské izolaci, často v nepřirozených podmínkách, které neposkytují ani základní informace o 
'dskérn sexuálním chování" (2004,13). Zůstává tedy otázku, do jaké míry současná data o neplodnosti 

° S o b s mentálním postižením mají exaktní, resp. spekulativní charakter. 
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Sterilizace se měla týkat zejména osob s lehkým mentálním postižením , 

protože „eugenicky nejnebezpečnější případy jsou chroničtí duševně choří 

s mírným průběhem nemoci, neboť právě ti nejspíše plodí děti. Právě lehčeji 

duševně choří zakládají rodiny a znamenají nej větší nebezpečí pro přenesení 

chorobné vlohy." (Veselá 1937, 27) К neméně přesvědčeným patřil i Hrubý 

„Nebezpečí slabomyslnosti je v tom, že případy méně těžké , to jest stojící mimo 

ústavní péči přímo v prostředí denního života, a těch je většina, mohou se 

neobyčejně množit v poměru к normálním nebo dokonce nadprůměrným 

složkám obyvatelstva. U slabomyslných lidí schází jakýkoli pocit odpovědnosti 

Při plození dětí." (1948, 175) 

V myšlence nucené sterilizace byla Amerika i Evropa značně různorodá, 

ve Spojených státech první zákony platily od roku 1907 (ve státě Indiana) a do 

roku 1931 bylo přijato celkem 67 sterilizačních zákonů, které se vztahovaly 

zejména na slabomyslné a duševně nemocné osoby. Sterilizace byla zakotvena 

např. do legislativy ve Skandinávii, Švýcarsku a Polsku , naopak např.ve 

Francii, Itálii a Portugalsku к ní byl značný odpor. Nad zákonně upravenou 

sterilizaci přemýšleli i v mnoha dalších státech, např.Anglii, Kanadě, Austrálii. 

Ve srovnání s německým zákonem o genetickém zdraví, který měl od počátku 
v úmyslu používat libovolné formy represe, se ostatní státy chovaly zejména 

rnéně systematicky. 

Eugenická sterilizace byla nejprve deklarovaná jako dobrovolná, ale záhy 

téměř celý proces probíhal v intencích soudních příkazů. (Např. v USA z výše 

uvedených 67 sterilizačních zákonů znalo dobrovolnou pouze sedm zákonů). 

Převládl názor, že „jedině nucenou sterilizací budou zachyceny nezodpovědné 

elementy."( Veselá 1937, 43) 
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Dobrovolnost byla shledána jako zbytečná. U slabomyslných bylo svolení 

spatřováno vlastně jako bezvýznamné, a " příbuzní jsou také často 

slabomyslní", nicméně tito „neodpovědní" měli návrh na zákrok podávat 

dobrovolně sami, „aby tím uznali výhodu sterilizace pro ně i celé veškerenstvo" 

(tamtéž, 79). Tento cynický paradox, který měl zakrýt represivní rys sterilizací 

uplatňovali rasoví hygienici v Německu, když odpovědnost za vymýcení 

chorobných genů přenechávali „uvědomělému pacientovi s dědičnou nemocí" 

(Scharsach 2001,31). 

... „ slyšel jsem i názory z vědeckých míst, před několika lety na 

konferenci o sexualitě mentálně postižených jedna vysokoškolská profesorka 

měla přednášku o tom, že sami mentálně postižení musí pochopit, že jejich 

dualita je ovlivňovaná podmínkami, ve kterých žijí, a tak nějak vnitřně se 

musí ovládat, že musí pochopit, jestliže žijí v nějakém zařízení, tak se musejí 

Podle toho i tak chovat, ona to tak opravdu vážně myslela, že oni sami musí se 

sexem něco dělat, ono je to složité téma, schopnost lidí se vcítit do mentálně 

Postižených je malá, málokdo si to chce představit, přitom to není tak složité. 

(z rozhovoru s otcem syna s mentálním postižením, jaro 2009) 

V roce 1897 byla provedena první eugenická sterilizace německým 

chirurgem Kehrerem u ženy, která měla sedm slabomyslných a abnormálních 

dětí34. Nicméně Duinová uvádí (1997, 70), že pod dojmem eugenických vizí se 

Pro mnoho ženských lékařů stala děloha zdrojem psychických obtíží a 

duševních poruch a americký lékař Robert Battey již po roce 1872 prováděl 

°variotomie, při níž odstraňoval zcela zdravé vaječníky u žen považovaných za 

nepříčetné a hysterické. Někteří lékaři ho následovali a uchylovali se к těmto 

34 První sterilizaci provedl americký lékař Lungren v r. 1890, když při operaci císařským řezem 
Podvázal pacientce oba vejcovody za účelem zabránění schopnosti rozmnozovam, první Vasektomie 
byla provedena švýcarským lékařem Lennandrem r. 1894. 
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„normálním ovariotomiím" v přesvědčení, že zabrání dědičnému přenosu 

nepříčetnosti na děti u takto postižených žen. 

3.4.1 Počty eugenicky sterilizovaných osob 

Podle dostupných českých i zahraničních zdrojů počet osob s mentálním 

Postižením, které byly v Evropě a Spojených státech na základě sterilizačního 

zákonodárství nedobrovolně sterilizováni, ani počet osob, které na následky 

těchto praktik zemřely, není přesně znám. 

Někteří němečtí rasoví hygienici považovali za reálné, aby se sterilizace 

t ý k a l y i všech příbuzných osob s dědičnou chorobou, celkem tedy asi dvanácti 

miliónů Němců ( S c h a r s a c h 2001, 31). Stejně absurdní názory jako v Německu 

Padaly i v USA. „Daleko přestřelují proto návrhy některých amerických 

eugeniků, jež někteří prohlásili trvalou sterilizace nej spodnějších desíti ze sta 
všeho obyvatelstva za nezbytný požadavek národní eugeniky každého národa, 

vycházeje z předpokladu, že méněcenní tvoří desetinu společnosti. Tento 

Program měl během dvou pokolení zajistit sterilizaci až 15 mil. lidí na základě 

soudního příkazu." (Růžička 1923, 487) 

Myšlenka eugenické sterilizace vyústila v Německu v přijetí zákona O 

dědičném zdraví H.července 1933, súčinností od 1.ledna 1934. Již ve stejném 

roce bylo provedeno 180 000 až 200 000 sterilizací, a to ve stejném poměru u 

mužů jako u žen (Veselá 1937, 137). Nicméně již v roce 1919 Německo 

Přiznalo, že z eugenické a sociální indikace se provádějí na tisících ženách 
r°cně (tamtéž, 15). 
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Otřesnost celé ideologie rasové hygieny se ukazuje i v důslednosti, se kterou 

byla provedena. Odhad slabých, nezdatných, méněcenných, na něž se zákon 

z roku 1934 vztahoval a jejichž životy ohrožovaly čistotu německého národa, 

byl 300-400 tisíc (tamtéž). Scharsach (2000, 33) udává, že počet fakticky 

provedených sterilizací v Německu a Rakousku ve 30. a 40.letech 20. stol. byl 

Právě tento. 

Ve Spojených státech nucenou sterilizaci muselo podstoupit přibližně 60 

tisíc osob, označených za slabomyslné, sterilizační zákony tam byly zrušeny až 

kolem roku 1960 (Zuckoff 2004, 258). 

3.4. 2 Počty sterilizovaných osob s mentálním postižením 

Určit, kolik těchto nucených zákroků bylo provedeno přímo na lidech 
s mentálním postižením, resp. kolik v přímém důsledku nucené sterilizace 

zemřelo lidských jedinců, není možné. Němečtí rasoví hygienici udávali, že z 

celkového počtu 180 - 200 tisíc sterilizovaných osob v Německu v roce 1934 

tvořili 45,7% slabomyslní (Veselá 1937, 137), nicméně zavládlo přesvědčení, že 

je vědecky oprávněné к eliminaci kohokoli rasově, sociálně nebo politicky 

nepohodlného použít označení „duševní méněcennost". „Diagnózy vrozená 

slabomyslnost, schizofrenie, nebo maniodepresivní psychóza se používaly zcela 

svévolně pro politicky nevhodné osoby. Lékaři, ústavy i zdravotní soudy 

Podlehly nátlaku Hitlerova osobního tajemníka Martina Bormana, který tvrdil, 
že „podivínské, vzpurné a nevyzpytatelné chování" či „charakterové úchylky 
v rodině" jsou typické příznaky slabomyslnosti. V jednom pokynu pak 

nezakrytě požadoval, aby se „morální a politické postoje" braly v úvahu při 

stanovování diagnózy slabomyslnost." (Scharsach, Hans-Henning 2000, 30) 
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Také Crichton uvádí, že američtí eugenici zabývající se výkladem termínu 

slabomyslnost pod něj zařadili libovolně téměř cokoli ...„od chudoby a 

negramotnosti po epilepsii" . Jasná definice „degenerovaných" nebo 

„nezpůsobilých" neexistovala." (2006, 545) 

3-4.3 Počty osob zemřelých v důsledku sterilizačních zákonů 

V přímé souvislosti s nucenou sterilizací přišlo o život jenom v Německu a 

Rakousku pět až šest tisíc žen a asi šest set mužů (Scharsach, Hans-Henning 

2000, 33). Počet mrtvých koresponduje se sdělením Veselé (1937, 137), která 

uvádí, že se v roce 1934 v Německu podle klinických zpráv úmrtnost 

Pohybovala mezi 0,2%-5%. Vysoká mortalita nebo celoživotní následky byly 

důsledkem nejen časté ledabylosti při prováděných zákrocích, ale také toho, že 

bylo dovoleno „na základě vědeckých pokusů" v rámci tehdy zcela 

neověřených léčebných metod a bez průkazných klinických studií provádět 

sterilizaci také rentgenovými nebo radiovými paprsky (Scharsach, Hans-

Henning 2000), a to zejména po novelizaci německého sterilizačního zákona 

v roce 1936, který připouštěl i jiné metody než-li chirurgické, tehdy zejména 

experimentální ozařování. 

3-4.5 Sterilizace a české eugenické hnutí 

Českému eugenickému hnutí jako celku se podařilo zdržet se represivních 

eliminačních forem eugeniky. Růžička již v roce 1923 žádal od české 

eugeniky, aby se zdržela selektivních metod, působila v souladu s vědeckými 

Poznatky v oblasti biologie a vyvarovala se před cestou a praktikami německé i 
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americké plemenné hygieny. „Ačkoli myšlenka selektivní hygienou plemennou 

h l á s a n á je velmi svůdná a vybízí к napodobení, je přece o t á z k o u , zdali její 

provádění je skutečně s to , aby zaručilo onu sociálně biologickou zdatnost 

národa, která je žádoucí." (1923, 721) Také připomínal, že ...„v každém případě 

má být prozkoumán rodokmen osoby u níž zákrok má být proveden a pečlivou 

všestrannou úvahou zajištěna jeho oprávněnost rozhodujícím momentem musí 

být lékařská indikace." (tamtéž, 487) Možná proto, že si Růžička uvědomoval 

tak zřetelně rizika eugeniky a s nimi spojeného bezpráví „pocit křivdy, 

jednotlivci neprávem způsobený, jest zřídlem tolika zla, že kdyby se ho 

eugenika dopustila, pozbyla by svého oprávnění" (tamtéž, 723), se české 

eugenické hnutí nikdy nepřiklonilo к násilným selektivním metodám, ale 

Profylaktická a preventivní opatření směřovala к snižování nemocnosti a 

zlepšení hygienických podmínek, eliminaci škodlivých vlivů na zdraví mládeže 

apod. Díky tomu u nás nedošlo к diskreditaci eugeniky jako v jiných zemích, 

ačkoli od druhé poloviny třicátých let se ideje rasové hygieny zřetelněji 

Projevovaly i v českém eugenickém hnutí. „Německé sterilizační zákonodárství 

je nej blíže e u g e n i c k é m u ideálu provádění sterilizace na základě poznatků o 

dědičnosti. My Češi musíme žádat alespoň minimum. Za takové minimum 

Pokládám nucenou sterilizace slabomyslných." (Veselá 1937, 209) Nicméně 

Pokusy o uzákonění sterilizace z eugenických důvodů nezašly tak daleko a 

obsahovaly pouze návrh na dobrovolnou sterilizaci. 

Stejně jako u jiných forem bezpráví, musely i nucené sterilizace lidí 
s mentálním postižením nalézt určitý prostor a podporu ve společnosti. Tento 

fenomén nemohl v z n i k n o u t mimo zorné pole většiny. Jak vysvětlit snadnost, 
s jakou se změnilo s o c i á l n í myšlení? Jak mohly názory o hereditárním přenosu 

slabomyslnosti, považované za vědecké, které byly z velké části záhy 

vyvráceny, tak lehce přimět většinovou společnost к použití 

mstitucionalizovaného násilí? Proč názory a postoje společnosti se vyhrotily 
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tak, že označila „odlišné, J i n é " za „méněcenné", a jejich sterilizaci 

považovala za dobrý způsob spásného řešení vlastních obav z budoucnosti a 

sociálního sestupu? 

Zde je podstatné připomenout Foucaultův názor: „Čím více podřadných 

druhů bude mizet, čím více bude odstraněno nenormálních jedinců, tím méně 

bude degenerovaných lidí к druhu, tím více já - nikoli jako jedinec, nýbrž jako 

druh - budu žít, budu silný, zdatný, budu se moci množit. Smrt druhého člověka 

prostě není můj život, pokud se bude jednat o mé osobní bezpečí, smrt druhého 

člověka, smrt špatné, podřadné rasy nebo kohosi degenerovaného, 

nenormálního, to je právě to, co učiní život obecně zdravějším a čistším." 

(Foucault 2005, 228) 

Zákony, přijaté к nucené sterilizaci slabomyslných i jinak postižených 

lidí, legitimizoval akt jejich vyloučení na pozadí vědeckých teorií, které se 

záhy ukázaly jako zcela falešné. Ideje na spásu světa jsou velmi často spojeny 

s kultem násilí. Nucená sterilizace se pak snadno mohla žádat „jako nepatrná 

oběť, kterou jsou slabomyslní povinni přinést celku." (Veselá 1937, 33) 

Eugenické myšlení si nárokovalo i jinou, na první pohled méně represivní 

formu zabránění početí slabomyslným lidem, než byla nucená sterilizace, a tou 

byla forma jejich p o v i n n é h o vyloučení z většinové společnosti do ústavů. 

Institucionální vývoj péče o slabomyslné byl utvářen prvotní snahou zlepšit 

život slabomyslným lidem postiženým sociálním stigmatem. Poskytnutím 

azylového typu péče byly tyto instituce přínosem v době, kdy neexistoval žádný 

jiný typ podpory než-li v rámci rodinné soudržnosti. Pokrok pro výchovu i 

léčbu lidí s postižením přinesly první ústavy, rozčleněné podle jednotlivých 

typů postižení a z a m ě ř e n é na první pokusy o rehabilitaci těchto osob. 

Eugenické hnutí ale v těchto zařízeních začalo postupně spatřovat 

institucionalizovaný nástroj к zabránění slabomyslným lidem v jejich 
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sexuálních aktivitách a možné reprodukci. Jediné, na čem záleželo, už neleželo 

v dimenzi pomoci, ale v dimenzi eliminace odlišnosti. Institucionální 

rozdělenost dvou světů tak přispěla к neznalosti většinové společnosti nejen 

specifických potřeb člověka s mentální retardací, vyplývající z jeho deficitů, ale 

ve svém důsledku i základních potřeb vyplývající z jeho lidství, tedy toho, co 

je společné všem lidem. Zajímat se o lidský život a jeho prožívání ve všech jeho 

podobách je předpokladem pochopení, soucítění i cestou к nápravě. 

Eugenickému myšlení se daří ve špatných časech. Nej lepší ochranou proti 

šíření eugeniky je vzdělaná veřejnost, která si uvědomuje dimenze života 

s postižením (Wertz, Fletcher 2004,300). 

3.5 Teorie zdůrazňující vliv biologických faktorů při páchání zločinů 

v eugenickém hnutí 

V průběhu 19. a na počátku 20. století se začala v kriminologii 

zdůrazňovat determinace biologických faktorů zločinnosti. Tato teorie 

studovala anatomické, fyziologické , psychologické a psychiatrické zvláštnosti 

Pachatelů, které je odlišují od „normálních" občanů (Vítek 1971, 31-54). Na 

základě této biologické koncepce zločinu, jejím představitelem byl zejména 

Césare Lombroso (1835-1909)35, došlo к chybným předpokladům, které 

Přisoudily epilepsii, duševním chorobám a snížené mentální úrovni stigmata 

zločinnosti. „Jsou (slabomyslní, pozn.aut.) nebezpečím pro mravní úroveň 

společnosti." (Veselá 1937, 39) 

35 C. Lombroso, italský vojenský lékař, profesor psychiatrie, trestní antropologie a soudní medicíny. 
pod vlivem Darwinovy vývojové teorie a teorie vyšší rasy na základě systematických výzkumů mezi 
2 |očinci a ve věznicích vypracoval biologickou koncepci zločinnosti. Předmětem jeho studií 
v Padesátých letech 19.stol. bylo mj. studium kreténismu a pelagry. 
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Tyto názory se odvolávaly na domněle vědecky rozpoznané souvislosti 

mezi slabomyslnosti, emocionální labilitou a následnou morální nekvalitou. 

„Tito lidé (slabomyslní, pozn.aut.) jsou elementem typicky asociálním, a 

jelikož jsou prosti jakékoliv morální odpovědnosti, zpravidla se dočista pudově 

množí, čímž neobyčejně zatěžují průměrné hodnoty populace." ( Hrubý 1948, 

209) Byl tak nastolen zřetelný vztah mezi sníženou inteligencí a pácháním 

trestných činů. Rozhodující úlohu měly sehrávat dědičné faktory, hovořilo se o 

„rodinné degeneraci". Bylo tak možno udělat zjednodušující rovnítko mezi 

mentální postižení a chudobu, přistěhovalectví, dokonce prostituci a zločin. 

Vítek uvádí, že např.mezi lety 1910-1920 došli výzkumníci к závěru, že 

mezi zločinci je až 89% slabomyslných a že slabomyslnost byla považována za 

hlavní příčinu zločinnosti až do konce 30. let (1972, 53). 

V této souvislosti je dobré připomenout, že z českých autorit к této otázce 

svůj názor vyjádřil např. Herfort. Při studiu rodokmenů slabomyslných svěřenců 

zkoumal také výskyt patologických jevů včetně alkoholismu v jejich rodinách a 

zdůrazňoval, že můžeme odhalit korelaci těchto patologických faktorů se 

slabomyslnosti v jednotlivých případech, která ale neposkytuje žádný důkaz o 

kausálním spojení (1932, 173). 

Oprávněnost teorie o determinaci slabomyslných osob к páchání 

trestných činů byla podtržena mnoha vědci ve Spojených státech i Evropě a 

vycházela z premis, které formuloval např. již v roce 1914 přední americký 

„heredik" H.H. Goddard takto: „Víme, co je to slabomyslnost a musíme 

Podezírat každého, kdo se na své okolí nedokáže adaptovat, nežije podle 

společenských zvyklostí příslušné vrstvy nebo se v jejím rámci rozumně 

nechová, že je slabomyslný." (Goddard 1914, 571 in Gould 1997, 180) 
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Henry H. Goddard (1866-1957) pracoval jako ředitel výzkumné 

laboratoře koedukovaného ústavu pro děti s mentálním postižení v New 

Jersey. V Evropě se seznámil s Binetovými testy měření inteligence, které 

Potom v ústavu aplikoval a rozšířil jejich také znalost mezi americkými 

odborníky. Testování inteligence, kterou považoval za nejdůležitější, d ě d i č n o u a 

neměnnou vlastnost, mělo sloužit к eliminaci takto „nebezpečných" (blíže 

Gould 1997, zejm.177-190). 

3.5.1 Zločinnost jako nové sociální stigma slabomyslných 

Důsledkem přesvědčení o zločinnosti na dědičném biologickém základě 

slabomyslnosti se nutným požadavkem profylaxe zločinu stala eliminace 

slabomyslných jedinců ze společnosti buď formou jejich sterilizace nebo 

separace v ústavech. Nucenou sterilizaci slabomyslných nebo jejich vyloučení 
ze společnosti uchopili eugenici jako prostředek redukce zločinnosti. Sterilizační 

zákony se vedle přesvědčení o tom, že jedinci méněcenní, v prvé řadě 

slabomyslní, plodí méněcenné potomstvo, opíraly o mýtus zabránění přenášení 

zločinných vloh slabomyslnými a jinak duševně nemocnými. „Zmenšením čísla 

slabomyslných (sterilizací, pozn.aut.) je zamezen příliv slabomyslných do 

kriminality a znamená to praktický boj proti zločinu." (Veselá 1937, 160) Táž 

autorka (1937, 160-163) došla к závěru, že sterilizační zákon, vybudovaný na 

Čistě eugenickém hledisku, zachytí nejvíce dědičně defektních zločinců právě ve 

skupině slabomyslných, kteří jsou zastoupeni v jednotlivých kategoriích 

zločinců zejména mezi prostitutkami, žebráky a tuláky. 

Goddard za použití Binetových inteligenčních testů klasifikoval hloubku 

Postižení zejména mezi osobami s nejlehčím stupněm mentálního postižení, u 
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kterých považoval výsledky testování za nejprůkaznější. ( Třístupňový systém 

slabomyslnosti existoval ve Velké Británii přibližně od poloviny 19. stol., u nás 

podobnou kvantitativní klasifikaci poprvé použil Karel Herfort v roce 1918 

(Herfort 1918 in 1932, 110)). Na rozdíl od humánního nazírání Herforta 

Goddard označil osoby s nejlehčím stupněm mentální retardace za 

nejnebezpečnější pro společnost, a to nejen z důvodu jejich zachovalé 

schopnosti reprodukce, ale také pro relativně snazší možnost jejich návratu do 

společnosti. 

Z tohoto postulátu O různých formách zločinnosti, a tedy rozdílné 

nebezpečnosti pro společnost v bezprostřední závislosti na závažnosti 

mentálního postižení, vycházely postoje i některých našich eugeniků, zejména 

Jarmily Veselé. Autorka měla také stejně jako Gorddard za to, že " zvláště 

debilní jsou škůdci společnosti, ačkoli mohou být vychováni к vykonávání 

jednoduchého povolání, debilní tvoří základní masu žáků pomocných škol. 

Svým r o z m n o ž o v á n í m zaplavují dědičný základ populace poměrně velkým 

Počtem dědičných vloh. " (1937, 28-29) 

„Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti umožňuje, sice určitý stupeň 

vzdělání jedince, však jedinci ti zůstanou v sociálně nejnižších vrstvách a bývají 

trvalými hosty veřejných ústavů a rekrutují se z nich zločinci a tuláci. "(Veselá 

1937, 28-29) 

Autorka o spojitosti zločinnosti a slabomyslnosti konstatovala, že naopak 

mezi podvodníky a hochštaplery se slabomyslní téměř nevyskytují, více jich 
, , , . , , v . . , v ; „ r i n r o t i mravnosti, nejvíce jich zaznamenala mezi nacházela mezi zlodeji a zlocinci pi ou 

žebráky, tuláky a prostitutkami (tamtéž 160-161). 

л/ v , i s o u tyto názory z hlediska etiologie zločinu zcela V současné dobe jsou 
j.'t ; -«torHflce iako biologický zdroj nemravnosti a vyvráceny a faktor mentální retardace ja^u & 

zločinnosti opuštěn. 
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V etopedické literatuře převládá názor na bio-psycho-sociální etiologii 

patologických poruch chování, tedy jeho multifaktoriální povahu, a mentální 

retardaci označuje pouze za jeden z možných predisponujících faktorů poruch 

chování (Kocurová 2002, in Slowík 2008, 137). 

Tím, že slabomyslní byli označeni za „morálně nedostatečné" a v jejich 

Případném začlenění nalezla společnost ohrožení nejen společenského 

blahobytu, ale i bezúhonnosti, získal fenomén slabomyslnosti další degradující 

sociální rozměr. Lidé slabomyslní se stali menšinou vědecky předurčenou ke 

zločinu, tudíž oprávněně i к sociálnímu vyloučení. 

3. 6 Současnost a budoucnost eugeniky. Nazvat ji lépe? Ale jak? 

Eugenika jako žádná jiná moderní medicínská teorie nepracovala tak 

vyhraněně s konceptem mentální méněcennosti. Ale až díky tomu, že mnozí 

další rozpoznali, že se v těchto domněle nových vědeckých poznatcích může 

skrývat možnost zbavit se ..." silně se rozplozujících duševně nenormálních, 

kteří jsou nebezpečím pro mravní úroveň společnosti"(Veselá 1937, 39), se 

mentální postižení stalo takovým stigmatem. 

O tom, jak se za posledních padesát let změnilo chápání mentálního 

Postižení, svědčí i odsouzení eugenických vizí. „Po druhé světové válce se 

nikdo nepokládal za eugenika a nikdo si ani nevzpomínal, že by jím někdy byl. 
0 eugenice se přestalo hovořit ve vysokoškolských učebnách, třebaže některé 
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myšlenky si svou popularitu v zakamuflované podobě zachovávají dodnes." 

(Crichton 2006, 545)3 6 

Nucenou sterilizaci osob s postižením dnes považujeme za extrémně 

násilnou intervenci státu do oblasti jejich rodičovských práv. Nicméně panuje 

nesoulad v otázce, zda v současnosti eugenika přetrvává, a to v podobě 

dobrovolného a individuálního rozhodnutí, zejména v oblasti prenatální 

diagnostiky. Wertz, Fletcher (2004, 299) mají za to, že rozhodnutí к potratu 

Postiženého plodu je eugenické v tom smyslu, když rodiče, kteří zvážili 

rodinnou situaci, se rozhodli proti narození dítěte se znevýhodňujícím 

genotypem. Také upozorňují, že při široce založeném průzkumu názorů, 

Provedeném v roce 1994-1995, většina genetiků, zejména z rozvojových zemí a 

států Východní Evropy (včetně České republiky) souhlasila stvrzením, že 

„důležitým cílem genetické konzultace je redukce počtu nehodících se genů". 

Zřejmý spodní proud eugenického myšlení nalézají také v rozvinutých státech u 

veřejnosti, která má značnou averzi к lidem žijící z veřejné podpory (tamtéž 49-

% „Dítě, ať zdravé či postižené se dostává do komodity, kterou lze odmítnout 

legálně zabít" (Vojtko 2005, 181). Haškovcová v této souvislosti hovoří o 

možném riziku tyranie normality a novodobé eugeniky (2002, 128). 

Jak uvádí také Duinová, některé názory se kloní k tomu, že lze genetické 

Poradenství, směřující к možnosti nabídnout rodičům potrat v případě 
chromozomální aberace nebo malformace plodu, označit za eugenické (1997, 

67). 

Jedním z mála těch, pro které i na konci 40. let minulého století byla otázka sterilizace 
slabomyslných nerozlučně spjata s jejich „nehodnotou" a nebezpečím pro budoucnost národa po 
? t r á n ce , jakostní", a otevřeně publikoval své názory, byl u nás profesor Hrubý 1948) „Jenom proto, 

oprávněný a eugenicky blahodárný zákrok sterilizace pošpinili, nesmíme je hned zavrhovat."(Hrubý 
48> 210) „Není tedy eugenická sterilizace žádným zlem , naopak j e dobrodiním pro lidskou 

společnost a i pro samotné ony jedince, kteří s e j í podrobí (tamtéž). 
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V současnosti neexistuje v západní kultuře etický konsenzus, co lze v rámci 

Prenatální diagnostiky37 označit za eugenicky přijatelné (Kořenek 2002, blíže též 

kap. 4.5.2 ). 

Můj osobní postoj к výše uvedenému vychází z nazírání na eugeniku jako 

ideologii, která v moderních dějinách bezprecedentně poškodila takové 

množství lidí s postižením, převážně mentálním, že nás opravňuje do budoucna 

už vždy považovat za krajně nebezpečné všechny názory, které připouštějí, že 

život v některých svých formách může být považován za méně lidský než jiný. 

Zcela se ztotožňuji s tím, jak se к otázce selektivního potratu vyjádřila 

Profesorka etiky a politiky lidské reprodukce na Wellesley College (USA) A. 

Aschová, .... „další dítě, pokud ukončíte těhotenství u plodu 
s diagnostikovaným D o w n o v ý m syndromem - nebude mít Downův syndrom. To 

je všechno, co víte. Nevíte, jestli to dítě bude šťastnější, jestli z něj budete mít 

větší radost nebo jestli ono bude rádo s vámi. Chcete učinit důležité rozhodnutí 

na základě jediné c h a r a k t e r i s t i k y a zredukovat celé lidské bytí na tuto jedinou 

charakteristiku." (in Zuckoff 2004, 149) 

Je dobré zdůraznit, že prenatální diagnostika nemusí nutně směřovat 

к abortu postiženého plodu, ale skýtá možnosti úspěšné terapie plodu in utero38 

Tento cíl prenatální diagnostiky, sloužící к podpoře narození dítěte bez 

Postižení, je odborníky shodně vnímán jako jednoznačně humánní a eticky 

Pozitivní (Slabý in: Beránek 2002, 16). 

w 3 i*Wn souhrn m e t o d , které vedou к rozpoznání plodu (obvykle 
Prenatální diagnostiku chápeme jako ouh № o c h 2 0 0 8 ) 

genetických podmíněných ještě pred narozením i 

38 před narozením, v děloze 
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3.7 Závěr kapitoly 3 

Tato disertační práce pojednává o různých podobách výkladu fenoménu 

slabomyslnosti a jeho proměnách od jeho počátečních podob až к té současné, 

formované lidskými právy. Uznáváme, že se chápání tohoto fenoménu 
v mnohém zcela změnilo. Speciálně pedagogický důraz klademe na pozitivní 

aspekty života osob s mentálním postižením, jejich přání a nadání, které zvyšují 

možnosti jejich úspěchu v životě. I s ohledem na zneužití eugeniky v minulosti 

se také zcela změnilo uvažování o formách, o které se smějí opírat resp. které se 

jeví jako nepřijatelné, při řešení otázek spojených s případnou reprodukcí těchto 

lidí. Podle Wertzové, Fletchera (2004, 299) násilná sterilizace zdravotně 

„nedobrých" je většinou profesionálů z rozvinutých států Evropy a Ameriky 

Považována zajedno z nejhorších zneužití, spojených s eugenikou. 

Nicméně např. podle Parischové (in Walshová , Hellerová 2002, 103), ačkoli 

rodičovství žen s mentálním postižením bylo na počátku 20.století v USA 

vyhodnoceno profesionály jako jedno z hlavních ohrožení úspěšnosti a stability 

národa, přesvědčení, že ženy s mentálním postižením nemohou být úspěšnými 

rodiči pokračovalo (i po druhé světové válce, pozn. aut.) a nadále zůstává velice 

kontroverzní. 

Jaké jsou současné názory na případné rodičovství osob s mentálním 

Postižením? Mohou nebo nemohou se dobře postarat o svoje děti? Proměnily se 
Vůbec od dob eugenických vizi? A pokud ano, jak? Jak dnes, ze zcela odlišného 
sPeciálněpedagogického paradigmatu pohledu na mentální postižení, vnímáme 
eu§enické pojetí jejich rodičovství, formulované např. takto „ jedinci 

Méněcenní plodí méněcenné potomstvo a mají též průměrně méně schopností se 
0 Potomstvo se řádně starat a vychovávat". (Veselá 1937,10)? „I kdyby u 

d o m y s l n ý c h nebyla obava, že budou mít zatížené děti, je jisté, že 
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slabomyslní nemohou dát dětem přiměřenou výchovu a že děti stanou se 

břemenem veřejnosti?" (tamtéž, 13). Lze v kontextu rodičovství rozpoznat, zda 

dnešní podoba tohoto fenoménu odráží skutečně život člověka, jehož lidství 

není mentálním postižením umenšeno a velikost hodnoty jeho života není 

limitována mentálním postižením, ale spočívá v stálé možnosti tyto limity 

Překračovat? 

Strnadová uvádí, že „z hlediska výzkumu i speciálně pedagogické 

intervence se do středu zájmu zahraničních odborníků dostávají rodiny osob 
s mentálním postižením, ve kteiých právě tyto osoby mají roli rodičů. Pro 

českou speciální pedagogiku je to spíše problém, na který je začít třeba hledat 

řešení" (2008, 97). Lze se ptát, zda právě tento "problém" je možno „řešit" 

jakýmkoli výzkumem. Eugenika nejlépe ukázala, „že víra v pokrok založený 
na růstu vědomostí je sama o sobě iracionální" a že „mezi přijetím moderní vědy 
a uplatněním rozumu v lidských záležitostech není ve skutečnosti žádná pevná 

souvislost", jak se skepticky vyjádřil anglický filosof a politolog John Gray 

(2006, 26) . Lze se ale také ptát, zda můžeme v případě, že je tato oblast života 

lidí s mentálním postižením vnímána jimi samotnými a jejich blízkými jako 

aktuální téma, jako odborníci mlčet. Psychopedii se zde naopak skýtá prostor к 

Prohloubení znalostí o specifikách mentálního postižení. Navíc i k tomu, aby 
v Případě eventuálního rodičovství osob s mentálním postižením napomohla 
Zvnitřnit základní postoje pochopení a soucítění к těmto lidem, a zlepšila tak 

jejich lidský úděl. 

Pokud některé z podob fenoménu slabomyslnosti, a to jedny 
г nekrutějších, vznikly v nedávné minulosti a měly zřetelně regresivní formy, 

musejí podle mého mínění speciálněpedagogické priority trvale zahrnovat i 
snahu přesvědčovat většinovou společnost o tom, že život ve všech svých 

Podobách si zasluhuje největší respekt, že „život člověka je neporovnatelná 
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hodnota" (Kořenek 2002, 272), a to i v kontextu postižení, neredukovatelná 

pouze na jeho případnou slabost nebo bezmocnost. 

V průběhu času slabomyslní lidé různým způsobem perzekvováni, 

částečně omezeně mohli uzavírat manželství, ale vždy se mnohým z nich rodily 

děti. Patrně ale teprve e u g e n i c k é hnutí v desátých až třicátých letech 20. století, 

které na základě výzkumů shledalo, že slabomyslní snižují biologickou zdatnost 

národa, a jejich povinnou sterilizaci interpretovalo jako „hygienické opatření", 

sloužící к sociálnímu p r o s p ě c h u celku, z jejich rodičovství udělalo skutečný 

fenomén. V roce 1914 G o d d a r d napsal: "žádné slabomyslné osobě nesmí být 

dovoleno rodičovství." ( G o d d a r d 1914, 561 in Gould 1997,183) Jaký je 

současný speciálně pedagogický pohled na tento problém? 

Další kapitola disertační práce se bude proto týkat úvah o obrazu 

fenoménu mentálního postižení v kontextu rodičovství osob s mentálním 

postižením s vědomím výše uvedeného. 
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4 Pojednání o otázce rodičovství osob s mentálním postižením 

v kontextu lidských práv 

Cílem této kapitoly disertační práce o rodičovství osob s mentálním 

Postižením je přispět, byť z tohoto dílčího úhlu, к ucelenějšímu obrazu o 

Postavení těchto lidí v naší společnosti. Za jeden z úkolů si kladu postihnout 

vnímání tohoto problému rodiči dospívajících a dospělých osob s mentálním 

Postižením a poukázat na nezbytné předpoklady, který by mohly vytvořit 

společensky příznivější náhled na rodičovství osob s mentální retardací, a otupit 
t ak předsudky a nepochopení vůči těmto lidem. 

4.1 Stručně к otázce svobody věcného zkoumání problému rodičovství 
0 sob s mentálním postižením 

Nelze výzkumu, zaměřenému na rodičovství osob s mentálním postižením, 
snadno přiřknout negativní konotace, vnímat ho dokonce jako neetický? Nejeví 
Se takové zkoumání jako neodpoutatelné od dílčích deficitů mentálního 

Postižení, naopak nutně i na ně se orientující? A které ve své podstatě ani 
n emůže být jiné, protože v otázce rodičovství nejsou v popředí pouze lidská 

Práva osob s mentálním postižením. Musí být totiž vždy nutně spjato s 

Evokováním lidských práv také jiné, stejně zranitelné skupiny, kterou je 

nenarozený život - potencionální lidská bytost, a nutně hájit i její prospěch . 

Nemůže tak takové zkoumání, byť nechtě a nezamyšleně, ale velmi snadno, 

Zdiskreditovat úspěšnou snahu posledních desetiletí „změnit způsob uvažování o 

dentální retardaci" (Reiss 1994 in Černá a kol. 2008, 81), která znamenala jeho 

Posun Od modelu nedostatku takového jedince směrem к modelu podpory ze 
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strany většinové společnost? Ohrozit to, čeho bylo ve prospěch lidí s mentálním 

postižením již dosaženo, a ve svém důsledku tak ohrozit tyto jedince 

v potenciálních možnostech jejich každodenní existence? Navíc se zcela 

ztotožňuji s názorem, že „vše, co je možné zkoumat, ještě není nutné zkoumat, 

obzvláště ne tehdy, je-li ve hře lidská důstojnost." (Munzarová 1995, 377) 

Jediným, snad d o s t a t e č n ý m důvodem i argumentem pro širší speciálně 

pedagogické zkoumání této dimenze mentálního postižení se tak smí stát pouze 

skutečnost, že rodiče s mentálním postižením a jejich děti tady už s námi žijí, a 

my jejich lidskou situaci vnímáme velmi okrajově. Jaký máme vhled do 

rodičovských konstelací p r a v d ě p o d o b n ě značného množství lidí s lehkým 

mentálním postižením, kteří nejsou minimálně v právní rovině v této sféře nijak 

diskriminováni? Jaké je naše porozumění pro jejich usilování o to stát se a být 

dobrým rodičem? 

při téch vyšetřeních, když potom vycházela ze zvláštní školy, tak mi ta 

psycholožka řekla „může se i vdát, může mít i děti, protože ,o není dědičný, ale 

musela by mí, trochu pomoc Tak jsem říkala samozřejmě, je to jediný dítě...její 

kamarád ze školy jí přinesl inzeráty, aby něco udělala, aby se s někým 
. ., , „i„ n7val se obyčejný kluk, začala si psát, přijel do Prahy, seznámila, a tak napsala, ozvat se иuy / 

, , „l.j;/; ,B0lu rok, vzali se, hned měli dítě, vlastně na sešli se, mně se zamlouval, chodili spoiu r и 
svatební cestě to bylo všechno v pořádku, vnučka se narodila sedmimčsíční, 

ale byla dobrá, ani nebyla v inkubátoru, pak nám jí dali, byla výborná, bydleli 

všichni u nás, začátek byl výborný, první dva tři roky byly výborný, deera to 

» • ;it vipiakv rytmus, naučila se, že si ma rano vyprat zvládala, ona potřebuje najit nejaKy ryírn 
, d připravit oběd a před druhou hodinou mu plínky, nakrmit dítě, ze ma v poleane pr у 

jezdila s kočárkem naproti, bývali v parku tak do pěti, on jí večer pomohl vyprat 

Plínky, žili jsme zpočátku velice spokojeně... " ŕ rozhovoru s 

matkou dospělé dcery s lehkým mentálním postižením, jaro 2009) 
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Jsme si vědomi toho, že např. mnoho mladistvých s Downovým39 

syndromem vyjádřilo touhu se oženit (vdát), ale jen málo z nich mělo zájem o 

sexuální aktivity? (Pueschel 1987 in Van Dyke et al. 1995)? 

Celé téma jejich rodičovství je z výzkumů téměř zcela vytěsněno, je velmi 

málo takto zaměřených odborných nebo statí článků. Semináře jsou ojedinělé, 

nevedou se ani odborné diskuse, nezaznamenáváme ani názory laiků. Ono 

mlčení jakoby popíralo, že láska к dítěti je zřejmě jedna z nejzákladnějších a 

nejsilnějších lidských pohnutek, v jejímž jméně člověk na tomto světě koná. 

Pokud dnes obecně sdílená představa o mentálním postižením znamená, že 

»způsob myšlení a jednání osob s mentálním postižením není kvalitativně horší, 

ale jiný, a právě v této své jinakosti obohacující" (Strnadová-Lednická 2004, 

14/1,1), je mimo pochybnost, že snažit se porozumět rodičovství osob 
s mentálním postižením, a reflektovat i tuto dimenzi jejich života z různých 

aspektů, založených na široce provedeném výzkumu, se stává aktuálním úkolem 

našeho oboru. Stejně jako vyhodnocení prostředků, kterými by měla společnost 
v případě potřeby v této situaci pomáhat. 

Tento důvod může být podpořen výsledky rozsáhlého mezinárodního 

dotazníkového výzkumu etických postojů klinických genetiků v 80. a 90. letech 

minulého století, který dává do souvislosti nesouhlasné postoje odborníků nebo 

jejich extrémní volbu (k svobodnému rozhodování klientů, pozn. aut.) s 

absencí diskuse na národní úrovni (Munzarová, Židovská, Kolcová 2000, též 
v 

Židovská 2005). 

39 Downûv syndrom nejčastěji popisovaný syndrom zapříčiněný chromozomální aberací. Mezi 
°?obami s mentálním postižením se vyskytuje asi v 5%, prevalence v populaci j e přibližně 1: 700 
(Černá a kol. 2008, 83). 
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Ve světle aktuálních poznatků o schopnostech i omezeních osob s 

mentální retardací a o úloze státu při vytváření sociálních programů a finančních 

podpor pro naplňování jejich práv (Komenda a kol. 2002, 11-19), se nově 

učíme být přístupní možnosti volby týkající se rodičovství lidí s mentálním 

postižením. Podle dosavadních výzkumů ne všichni dospívající a dospělí 

s mentálním postižením dokáží odpovědně volit ohledně své budoucnosti, ale 

většina z nich touží po samostatnosti a nezávislosti na rodičích (Strnadová 2008 

92). 

"rodiče dětí s mentálním postižením si neumí vůbec představit, že 

by jejich děti mohly mít na něco vlastní, svobodný názor, takže to ani neumí 

akceptovat и jiných m e n t á l n ě postižených, pokud je druhý schopen akceptovat 

ten názor, tak končí bariéry vůbec, týká se to všech, může se to pak týkat 

každého, že ztratí předsudek, moje dítě má právo na dospělost " " tak 

jako moje maminka byla šťastná, že jsem si našel partnerku, tak i и rodičů 

mentálně postižených je to hrozně dobrý pocit, když to dítě má někoho kolem 

sebe, se kterým je štastnej, ve chvíli, když není sám, toho se rodiče nejvíc bojí, 

ale to, co s ním většinou dělají je přesně opak toho, co chtějí, když s ním žijí ve 

společné domácnosti, tak mu nedovolí dospět, i když chtějí, aby ho ta společnost 

dokázala přijmout, aby měl přátel, tak mu to znemožňují, spousta rodičů se pak 

na nich stává úplně závislá, dospělost je hodně důležité téma, do roku 90 se to 

(( (z rozhovoru s otcem dospělého vůbec neřešilo... " 

syna se středné těžkým m e n t á l n í m postižením Jaro 2009) 

Při současné paradigmatické orientaci speciální pedagogiky se i na půdě 

psychopedie mnsime snažit o řešeni základních dilemat spojených 

s rodičovstvím osob s mentálním postižením a nově se naučit diskutovat a 

hledat jiné cesty než odmítání, a to v intencích respektu, pochopení a solidarity. 
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"já si myslím, že to není otázka primárně služeb, ale jejich 

lidských práv a lidských hodnot, pro svého syna si to ale neumím představit 

(rodičovství, poz. aut.), ale podm ínkou je, aby je svět přijal takoví, jací jsou, 

aby je měli rádi a porozuměli jejich světu Č rozhovoru 

s otcem dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Když se Rádi zamýšlel nad odpovědnosti vědce, poukázal na skutečnost 

„že všechna fakta ze sociálního života nejsou jen konstatování toho, co jest, 

nýbrž je to také zároveň slib toho, co bude, vůle k tomu, co má být. Jen 

v přírodovědě se mohou badatelé shodnout neutrálně na tom, co jest, v životě 

duchovním závisí vše na stanovisku, t.j. na tom, jak je vědec osobně na faktu 

účasten. Fakta nemohou být podána jinak než subjektivně, jako slib, že 

znamenají zároveň, co vědec zamýšlí, co pokládá za potřebné, co od 

budoucnosti očekává." (1932, 15) 

Je zřejmé, že mezi pravidla zkoumání dimenze rodičovství osob s 

.v , 0 c n í onoienvch jevů musí nebytně patřit odpovědnost mentálním postižením a s m spo jeny^ j 

i -, r v A n m ! zP všechna zjišťovaná poznání nemají rovinu badatele vyplývající zvědomí, ze vsecniid zj f 

jakéhosi prostého zjišťování faktů, ale také rovinu etickou s nedozírnými 

dopady do každodenního života těchto jedinců a jejich blízkých. Proto cílem a 

smyslem mé práce je nejen prezentování pravdivé, ale současně také odpovědné, 

aby se nemohlo stát zdrojem ospravedlnění nového sociálního stigmatu lidí 

s mentálním postižením. 

Základní otázka tedy zní: „má smysl pokoušet se rozkrývat a poznávat 
v v ,v a n 0 Poznání znamená i sebepoznání. Na půdě pravdu" ? Jsem přesvedcena, ze anu. 

^oiPTt dost odvahy klást si i takové otázky, u speciální pedagogiky musíme nalézt dost y 

1 , v d o v ědi na ně nám pravděpodobně řeknou o kterých se předem obáváme, ze oapov 
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nás samých víc, než si přejeme vědět. I takových, o kterých předpokládáme, že 

na ně odpověď nemusí existovat nebo že odkryjí základní rozpory naší doby. 

4.2 Teoretická východiska problému rodičovství osob s mentálním 

postižením 

Mnoho otázek ohledně rodičovství osob s mentálním postižením 

Považujeme při současném stupni poznání za nezodpověditelné, protože 

hledaná hranice mezi nezadatelným právem těchto lidí na svobodnou 
reprodukci a právem dítěte na rodiče, kteří jsou schopni plně rozvinout jeho 

rozumové schopnosti a u s p o k o j i t jeho sociální a duševní potřeby, a stát se tak 

zárukou duševního a duchovního souladu, nám připadá příliš dilematická, snad 

i zdánlivě neslučitelná. Jednoznačně zodpovědět principiální otázku, zda lze 

uvést v soulad právo dítěte na to „být počato při plném respektování jeho bytí 

jako osoby" (Charta pracovníků ve zdravotnictví 1996, 109) na emocionálně i 

intelektově podnětné rodinné prostředí na straně jedné, a na právo rodičů 
s mentálním postižením na dítě na straně druhé, bohužel dle současných 

Poznatků v ě d y p r a v d ě p o d o b n ě nelze. Cítíme ambivalenci, která je ve vztahu 

к této možnosti obsažena. 

"syn by třeba mohl s někým žít, ale že by měli děti, to si nepředstavuju, 

Protože on by to by nedokázal, on se umí starat třeba o psa nebo o malý dítě 
v Příbuzenstvu, on děti strašně miluje, máme teďka zrovna miminko 
v Příbuzenstvu, hrozně se na ní těší, na holčičku, to on by tomu absolutně 

^ublížil nebo něco takovýho, ale jak to dítě bude růst, to si neumím představit, 

kůrním, musel by bejt jeden člověk, který by se staral o to dítě a i o ně"...., 
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(z rozhovoru s matkou dospělého syna 

se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Největším mravním dilematem je právě otázka hranic odpovědnosti člověka 

s mentálním postižením za narození dítěte a podporu jeho dalšího vývoje, ale 

současně také práva dítěte na rodiče, které jsou této odpovědnosti schopni. 

I v nejbližší budoucnosti tak bude pravděpodobně přetrvávat nejednotný a 

rozporuplný postoj ohledně možnosti svobodné reprodukce osob s mentálním 

Postižením. Nejspíše nebude vbrzku nalezen konsenzus, zda vůbec, případně za 

jakých podmínek tuto svobodu podporovat. 

Nemůže to tak ale zůstat napořád. Nejde o pravděpodobnou 

nerozřešitelnost vyvstalých otázek. Nebýt přezírán ve svém lidském usilování 

o šťastný život, nemusit čelit předsudkům, pociťovat profesionální podporu i 

lidskou útěchu v těch nej obtížnějších situacích není otázkou konsenzu, spornou 

skutečností, nýbrž základním lidským právem člověka s mentálním postižením. 

A toto zajistit je také od prvních počátků nej vlastnějším úkolem našeho oboru. 

Toto poslání by nás mělo neprodleně, nejdéle nyní přimět alespoň к dialogu 
0 tom, kde mohou těhotné ženy s mentálním postižením a jejich blízcí hledat 

Pomoc, jaké jsou v současnosti sociální, právní, ekonomické a společenské 

Podmínky pro již stávající rodiče s mentálním postižení a jejich děti. 

Nic nás nezbavuje povinnosti hledat nové cesty, optimální intervenční 

instituty, které by napomohly к zvládání rozmanitých životních situací 

v případě, že člověk s mentálním postižením řeší otázku svého budoucího 

rodičovství nebo se dokonce v roli rodiče ocitne. Speciální pedagog musí mít 

Předem promyšlené argumenty i odvahu podporovat svého klienta při 
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samostatném rozhodování, které ovšem neohrozí jeho vlastní autonomii a 

důstojnost, byť by většinová společnost jeho práva nedokázala chápat ani 

respektovat. 

Cesta k tomu, aby se odpovědně diskutovalo o tom, zda rodičovství lidí 

s mentálním postižením může být novou, univerzální lidskou a sociální 

hodnotou, bude pravděpodobně dlouhá, problematická. Vedle vzájemnosti také 

Plná nejistot, nepředvídatelných omylů a důsledků, založených na hluboce 

zakořeněných předsudcích o možnostech lidí s mentálním postižením, ale i 

neodpovědně pochopené rovnosti. 

Při vědomí si mnoha zjednodušení však lze říct, že nadějí na vytvoření 

elementárních sociálních a společenských podmínek pro kvalitní a odpovědné 

rodičovství lidí s mentálním postižením zůstává lidská solidarita a snaha 

Pochopit různost. 

"mentální postižení nejvíc ho toho člověka stigmatizuje, nejen 

toho člověka ale i celou jeho rodinu, znám rodiče, kteří se stydí za svoje 

Mentálně postižené dítě, strach mají i z toho pojmu, z toho slova mentálně 

Postižený, pro lidi je to velká neznámá " (z rozhovoru 
s otcem dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Respekt к vlastní vizi světa lidí s mentálním postižením. Ale ne ten 

Proklamativní, deklarativní, ale skutečně zvnitřnělý, žitý. Jen taková mravní 

investice může, snad, z p ů s o b i t , že lidské osudy rodičů s mentálním postižením a 

jejich budoucích dětí nás začnou alespoň zajímat. 
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„Zůstává množství otázek, na které dá odpověď až další vývoj. Technické a 

ekonomické aspekty lze vyjádřit v číslech, ale ty nej podstatnější otázky, které se 

dotýkají norem lidského chování a životních hodnot, které zacházejí s potřebami 

a touhami, žalem a utrpením, není možné jednoduše a exaktně popsat. V centru 

zájmu by vždy měla stát lidská bytost, v jedinečnosti své existence, se 

specifickým pohledem na život a individuální osobní i společenskou 

odpovědností. Technologický pokrok a svoboda vědeckého poznání nesmí nikdy 

Potlačovat respekt к lidské důstojnosti." (Židovská 1999, 13) 

4.3 Historická východiska rodičovství osob s mentálním postižením 

S ohledem k ostrakizaci, která u nás panovala ve vztahu klidem 

s mentálním postižením do roku 1989, je pochopitelné, že celá oblast jejich 

sexuality byla značně tabuizovaným tématem. Lidé s mentálním postižením se 

stali nejvíce p o š k o z o v a n o u a stigmatizovanou skupinou mezi ostatními 

zdravotně postiženými, jak připomíná např. práce Titzla Politika totalitního 

režimu vůči zdravotně postiženým (2004). 

Informovanost veřejnosti byla záměrně minimální a zejména povědomí o 

situaci lidí s těžkým mentálním, psychickým nebo kombinovaným postižením 

bylo velmi nízké. Lidé s těmito typy postižení žili většinou v ústraní ústavů 

sociální péče nebo psychiatrických léčeben, a tak i v ústraní zájmu široké 

veřejnosti. 

„on se narodil s rozštěpem patra, ten začátek byl strašně těžkej, 

to bylo těžký, ale řekli jsme, že jdeme spolu s manželkou do toho, my jsem se 

dohodli z manželkou, že se o něho postaráme sami hned od začátku, o žádné 
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zařízení jsme nežádali, a tak ona do poslední chvíle a já tady takhle vlastně sám 

v tom pokraěuju, akorát že už je mi 78, ale neberu to nějak skepticky, mně 

v životě pomohli akorát moje rodiče, který se o něj starali do jeho sedmnácti 

roků, opak oba během šesti týdnů zemřeli, jináč v tý době, on se narodil v roce 

1961, nějaký zařízení ze strany státu nebo tědlech zařízení, to bylo minimální, 

minimální, příspěvek nepatrnej tři sta korun, tak to bylo jako dost těžký, potom 

když rodiče zemřeli a manželka musela zůstat doma, tak jsme z jednoho platu žili 

deset roků, pokoušeli jsme se o domácí práci, ale nic takovýho vůbec nešlo, tak 

já jsem zdědil rodinný domek po rodičích se zahrádkou, tak jsem na zahradě 

začali pěstovat kytky a prodávali jsme kytičky ještě к tomu, jináč, bez toho 

bychom byli vyřízený, v okolí to brali tak nějak, když jsem jim nepřekáželi, no 

tak jim to nevadilo, nebylo to nic moc, ta lhostejnost, tenkrát teda, teď se to jistě 

, „ , (z rozhovoru s otcem 
zlepšilo " 
dospělého syna s těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Společnost měla minimum možností přicházet s lidmi s mentálním 
, -, neien s ieiich každodenními těžkostmi, ale i postižením do styku, seznámit se nejen ь jejiv 

s jejich oprávněnými potřebami a v neposlední řadě i možnostmi. V rámci 

takového náhledu na fenomén slabomyslnosti, kdy právo na péěi mělo 

direktivní charakter, nemohly být tak intimní prožitky, jako jsou sexuální 

Potřeby, adekvátně reflektovány. 

Kontext ve kterém se utváří současný názor na možnost rodičovství lidí 

S mentálním postižením vnáší republice, vychází také ze společenských 
.• - ,oiv nřes čtyřicet let. Není to ale důsledek jen těch Poměrů, které nás ovlivňovaly pres ciync 

uxric iictě nřiDravena na tuto oblast života lidí čtyřiceti let, společnost nebyla jisté pnpravc 

s mentálním postižením ani mnohem dříve. Podobně tomu bylo i v jiných 

zemích i tam se pokrokové myšlení vyvíjelo postupně, aniž by prožívaly 

okupaci a socialismus. Pozitivní změny spojené s integrací lidí s mentálním 
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postižením do společnosti a právem na jejich plnohodnotný a smysluplný život 

si dokážeme představit zejména od přijetí deklarace OSN o Právech osob s 

mentálním postižením v roce 1971.40 Také Kindred et al. (1976 in Dyke et al. 

1989, 206) přiznává, že teprve v poslední době (ve Spojených státech, pozn. 

aut.) začala s p o l e č n o s t uznávat, že osoby s mentálním postižením by měly mít 

stejná práva jako osoby s inteligencí bez deficitů. Též Parishová, (in Walshová, 

Hellerová 2002, 117) zdůrazňuje, že utrpení, které musely snášet osoby 

s postižením z rukou n e z ú č a s t n ě n é a nesnášenlivé společnosti, je hanbou 

v historii Spojených států. 

Celý problém je ale daleko složitější, jeho řešení není zdaleka limitováno 

pouze totalitou zpřetrhanou kontinuitou s demokratickou minulostí a následným 

úsilím o humanizaci života lidí s mentálním postižením. D a l š í m , nepochybně 

zásadním faktem zůstává skutečnost, zda lze jednoznačně zodpovědět 

principiální otázku: „Je možné uvést v soulad právo dítěte na to „být počato při 

Plném respektování jeho bytí jako osoby" (Charta pracovníků ve zdravotnictví, 

1996, S.109) a na emocionálně i intelektově podnětné rodinné prostředí na 

straně jedné, a právo r o d i č ů s mentálním postižením mít dítě na straně druhé?" 

Bohužel p r a v d ě p o d o b n ě nelze. I při současném stavu poznaní i etických 

postojích se r o z c h á z í m e v názoru, zda podpora lidi s mentálním postižením 

v jejich případném r o d i č o v s t v í je projevem nedostatku odpovědnosti vůči nim 

40 Г Г Т - " I x v r n c e 1948 se průměrná délka života u lidí s Downovým 
• Zucutoff (2004) uvad. zeješte v roce ' V 4 ^ v ^ z á k l a d n í l é k a ř s k é j v y s o c e 

syndromem v USA pohybovala kolem о ^ ^ ^ . š i r o k é v e f e j n o s t i k p o s k y t o v á n í 

specializované chirurgická pece аронии j e j i c h p r ú m ě r n á délka života v roce 1997 v 
této lékařské péče takto postiženým d ^ * « ^ „ ф , ^ pokrokem v lékařských oborech, ale 
USA dosáhla padesát, let Tato zmen j c k o U í p edagogickou i právní podporou intaktní 
s mnoha společenskými faktory - sociami, c n 
společnosti. . s t o l e t í s e v e Spojených státech v souvislosti s prosazováním 

Až v sedmdesátých letech minu _ ^ ^ o p o u g t ě t p o l i t i k a institucionalizace jako vhodného 
lidských práv osob s mentálním pos iz y a t m o d e m í i n t e g r a 5 n í t r e n d y , spojené s novým typem 
»léku" na mentální retardaci. Zacaiy- ь f ž o y á n e j e n z a humánnější, ale také levnější 
sociálních a vzdělávacích služeb, ktere jsou v 

(tamtéž). 
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samým i jejich budoucím potomkům (jak k tomu poukazuje myšlenková tradice 

zformovaná v antickém starověku)41. Nebo naopak naplněním jejich základního 

lidského práva, přináležejícím těmto osobám a priori jakožto všem lidským 

bytostem, jak jej nalézáme v pojetí novodobých lidských práv. Právě proto je 

zřejmě toto téma vnímáno tak kontroverzně. 

"je v pořádku, že ty dvojice spolu žijí, ale chtělo by to ta děvčata na 

každej pád nějak ošetřit, potom kdyby oni měli to mimino, tak je to dítě tak 

hrozně zranitelný, oni by je měli rádi, citová vazba by nebyl problém, oni by si 

tím hráli jako z panenkou, a jinak ne...." 

(z rozhovoru s matkou dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, 

jaro 2009) 

4 1 

Již v řecko-římské myšlenkové tradicí bylo hlavním smyslem manželství založení rodiny a 
řádná výchova dětí. Institut soužití muže a ženy se postupně začal promítat i do právních norem, 
Protože se zkušenostně prokázalo, že kvalita rodiny zásadně ovlivňuje kvalitu celé společnosti. 
V době středověku církev postupně v rámci kanonického práva formuluje systém právních aktů i v 
°blasti manželství, k precizaci manželského práva došlo zejména na Tridentském koncilu (1545-
1563). S postupnou sekularizací a vznikem institutu občanských a lidských práv se v novověku 
začínají sekularizovat i právní úpravy manželského soužití. 

Obecně se j iž od antiky přijímal názor, že к právním aspektům manželství nutně patřily i 
otázky ohledně minimální způsobilosti muže a ženy к uzavření manželské smlouvy. Myšlenková 
Představa, že lze nějakou právní formalitou (negativní formou) vyjádřit omezující překážky pro vstup 
d o manželství, sahá až do antického římského práva. Tyto překážky byly odvozovány od poznání, že 
pro vytvoření a udržení vnitřní hodnoty svazkuje mj. nezbytná základní psychosociální zralost, která 
Oplývá z určitých mentálních kvalit. Zkušenosti ukazují, že muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, 
musí splňovat nějaké minimální předpoklady, aby jejich manželství mohlo plnit svůj účel a nemělo 
Negativní dopad na ně samotné, na jejich rodinu a na jejich osobní a společenskou odpovědnost, 
soudržnost a plnění povinností .Nezpůsobilí snoubenci к uzavření sňatku byly z právního hlediska 
omezeni. Ve středověku se postupně vytvářel systém tzv. překážek (impedimenta), právních kritérií, 
která stanoví, kdy a za jakých okolností jsou muž nebo žena způsobilí uzavřít manželství a vylučující a 
okazuj íc í uzavření manželství z různých důvodů. Snad každý právní systém formuluje manželské 
Překážky, aby chránil jak dobro manželů, tak také společnost. Mezi překážky vylučující řadila 
církev také duševní nemoci (impedimentum amentiae). Požadavek způsobilosti к právním úkonům 
a absence duševní poruchy, převzatý z antického zvykového práva a vypracovaný středověkými 
kanonisty, recipovalo v různých stupních důraznosti i světské právo a ponechalo ho v platnosti do 
současných dnů. ( Macková 2007, http://www.tf.jcu.cz/cz_lmenu/katedry/pravo/index.php 
b í t ^ w w 2 . t f . i c u x z / ~ k a s n v / b o o k 4 m / i i T í B g d j T t i n , ) 
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"museli by mít někoho, kdo by jim pomáhal v té výchově, oni by se 

dokázali postarat o takové ty praktické věci - o jídlo a oblečení by se dokázali 

postarat, ale v té výchově by potřebovali pomoc, protože většinou jsou hrozně 

hodný, a při výchově zase moc hodný taky není dobře, oni 
musí být pro děti hranice, a to nevím, jestli by ti rodiče zvládli, tady to, dát 

svým dětem nějaké ty zásady a tak, vztah by byl и většiny určitě pěkný, ty děti by 

měli rádi, ale tu rozumovou výchovu a motivaci, to nevím " 
(z rozhovoru s matkou dospělé 

dcery s lehkým mentálním postižením, jaro 2009) 

4.4 Současný stupeň zkoumání tématu rodičovství v České republice 

Není mi známo, že by v současných českých speciálně pedagogických, ani 

jiných vědeckých pracích byla otázka rodičovství osob s mentálním postižením 

hlouběji zkoumána (stejně jako např. problematika umírání osob s mentálním 

postižením i mnohé jiné)42, že by v českém jazyce vyšlo monografické 

pojednání na toto téma. Předmětem současných začínajících speciálně 

" ГТ: -TiňTnpďaeoeiky například o tom J a k ý m způsobem se lidé s mentálním 
Co víme na pude speciální pedagogiicy v ^ y ^ ^ p j , p a d ě m o ž n o s t i 

Postižením vyrovnávají se smrti svycn > r o z h o v o r ů s rodiči jejich dospělých dětí s mentálním 
speciálněpedagogické intervence? Pn provauci 
Postižením se někteří dotkli i této oblasti: 

- h/ví nřátelství to je pro ně dobrý, třeba moje dcera má teď přítele 
" ale takový ten vztah, manzeisivi,y ^ Qmohli třeba když mu zemřela maminka, tak vedoucí 

z chráněné dílny, dauníka, a hrozne m • y snad ani nevydržel, někdy spolu chodí na 
v dílně (chráněné, pozn. aut.) říkala, ze oez act у / 
Procházku, je to dobrý přátelství. " 

- 'rnvni co se týče chápání, to není dobrý, že když manželka zemřela 
•• "0"Je na Шк *Ра("У d T Z Z že ïenom tak odešla, byl jsem tam pořád já, tak to ani 
v roce 2001 on to nechapal, myslel, ze jenom „ 
nezaznamenal, v jeho případě, že by to nějakpromejslel. , 
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pedagogických zkoumání, ovšem úzce souvisejících s tématem rodičovství, je 

převážně sexualita lidí s mentálním postižením ve vztahu к jejímu prožívání a 

praktikování, sexuální výchově, případně životu v partnerství. Nyní, kdy 

alespoň mezi odborníky panuje konsensus o sexualitě jakožto přirozené, 

integrální součásti lidského prožívání, a to i u osob s mentálním postižením, 

speciálně pedagogickým výzkum postihuje také s tím souvisejí humanizaci 

podmínek v ústavních zařízeních a chráněném bydlení (viz. Sborník z odborné 

konference Orfeus, 2004). 

Jako součást siřeji pojatého dotazníkového šetření se okrajově názorům a 

postojům rodičů dětí s mentálním postižením na možnost případného 

rodičovství jejich dětí věnovala Plesníková ( Sborník z odborné konference 

Orfeus, 2004). B a z a l o v á (tamtéž) formou rozhovorů zjišťovala zkušenosti se 

sexualitou u klientů ÚSP a jedna z položených třiceti tří otázek zjišťovala,zda by 

klient/ klientka ústavu chtěl/a založit vlastní rodinu. 

4. 5 Reflexe zahraničních výzkumů 

Ačkoli se v z a h r a n i č í c h výzkumech problematika rodičovství osob 

s mentálním postižením stává předmětem vědeckého zájmu odborníků, zůstává 

zatím stále jednou z nejméně známých rovin dopadů tohoto postižení na životní 

situaci a prožívání těchto osob. Parishová, (in Walshová , Hellerová 2002, 112) 

uvádějí, že v USA nemají důvěryhodný závěr o chování matek s mentálním 

postižením n e b o o jejich dětech z dlouhodobého hlediska. 

Z dosud získaných výzkumných prací je velice obtížné vyzískat 

smysluplné a platné porozumění pro kompetence těchto žen к mateřství (a ani 
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V čase po narození, nehledě na to, že není uvažována hloubka postižení (pozn. 

aut.). Patrně nej závažnějším obsahem studií o matkách s mentálním postižením 

je zjištění, že to nej důležitější dosud nebylo studováno. Pokusy o zhodnocení 

úsilí a zvládnutí dosaženého cíle mateřství, tváří v tvář mimořádnému stresu a 

vítězství nad diskriminací, se v literatuře téměř nevyskytují (tamtéž, 108). 

" do toho deprese, já jsem přijela, ona se jenom třásla, já to nestihnu, já 

to nestihnu, tak jsem ji vždycky řekla, vždyť to máš všechno připravený, jakž tak 

se vždycky na chvíli uklidnila, než jsem odešla do práce, chvíli se to zlepšilo, 

ale bylo to jako na houpačce, chvíli se to zlepšilo, a pak mi von volal ona zase 

blbne, přijeď, tak jsem přijela a ona měla ty hysterický záchvaty, že padla na 

zem, já jsem ji vždycky zvedla za ruce a řekla jsem ji vstaň a ona vstala, zase 

byla dobrá, pak volali, že ji vyhnal z bytu, to už jsem byla sama s nervama 

úplně vyřízená, von dceru nakonec poslal do Bohnic, byla tam měsíc, primářka 

doporučila, aby dcera se vrátila ke mně a chodila děti navštěvovat, než se to 

srovná, ale když tam chodila,vždycky se za chvíli vrátila úplně ubrečená a 

zničená, protože oni (manžel a tchýně, pozn.aut.) ji pořád vyčítali, že je к 

ničemu, že se o nic nepostará, tak jsme se obrátili na soud, měli jsme styk 

s dětmi jednou za čtrnáct dní, on požádal o rozvod, radila jsem se s právníkama, 

jestli mám bojovat o to, abychom dostali děti, a oni my říkali, že by to bylo 

beznadějný, že by je dostala, tak jsme to vzdali, pak nám přestal děti dávat, 

dcera pořád brečela " <z ™zhovoru s matkou 

dospělé dcery s lehkým mentálním postižením, jaro 2009 

Stejně tak Van Dyke a Van Duyne (in Van Dyke et al. 1995, 203-206) 

zdůrazňují, že je překvapující, že v době „sexuálního uvolnění" bylo málo 
H ě 0tázkách s tím spojených, která se týká osob badáno a napsano o sexuainc a 

- л tn navzdory skutečnosti, že např. jedinci s Downovým s mentální retardaci. A to navzuuiy 
mají naději na delší život a žijí mnohem častěji syndromem jsou zdravější, maji j 
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mimo ústavní zařízení, výzkum o sexualitě, antikoncepci a reprodukci není 

obsáhlý. Přestože sexualita a související jevy jsou oblastí značného zájmu rodičů 

dětí s Downovým syndromem, je překvapivě málo odborné literatury, která by 

se tímto tématem zabývala. 

4.5.1 Výzkum etických aspektů v genetice jako určitý model pro českou 

psychopedii 

Mezinárodní výzkum uznávaných autorů z lékařské fakulty v Bostonu 

(USA) Wertzové a Fletchera z let 1994-1995 byl zacílen na poskytnutí podkladů 

pro širokou diskusi o d b o r n í k ů o etických otázkách v genetice za účelem 

společné reflexe postojů při každodenním morálním rozhodování při řešení 

mravně dilematických otázek a situací ve styku s pacienty a jejich rodinami. 

Výzkumu se účastnilo celkem 2 853 osob ze 37 států z celého světa 

včetně České republiky. Otázky výzkumu byly zaměřeny na zkušenosti 

genetiků z klinické praxe, nereflektovaly jejich výzkumné práce. Modelové 

situace měly p o s t i h n o u t n e j z á v a ž n ě j š í dilematická rozhodnutí. Záměr autorů 

vytvořit určitá etická vodítka, která by sloužila při výuce i vzdělávání 

profesionálů a při komunikaci s jinými odborníky, lze vztáhnout i na speciální 

pedagogiku, zejména v o b l a s t e c h , které zasahují do autonomie jedince a hranic 

jeho svobody. A tou otázka míry respektu к svobodnému rozhodování rodičů 
. v , „bortu к donošení plodu nebo donošení postiženého s mentálním postiženi o abortu, k u u f 

* • X ioizn nřístuD těchto osob к asistované reprodukci, plodu bezesporu je, stejne jako přistup ici. 
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Autoři studie vycházejí z přesvědčení, že určitá vodítka a doporučení 

získaná na široké platformě odborných názorů usnadní konfrontaci 

s očekávanými dilematy, které rozvoj genetiky přinese. ( Wertz, Fletcher 2004, 

též Židovská 2005). 

Analogicky můžeme očekávat, že vzrůstající respekt к lidským 

právům vnese i nová dilemata ohledně rodičovství osob s mentálním 

postižením do speciální pedagogiky. Tím, že se do dnešní doby problematika 

rodičovství osob s mentálním postižením teoreticky ani prakticky neřešila a 

spíše fakticky přezírala, se přiznáním tohoto práva v kontextu lidských úmluv 

Pravděpodobně celá dilematická situace do určité míry může v budoucnu spíše 

vyhrotit. Diskrepance mezi nedostatečně facilitujícími společenskými 

Podmínkami a vyšším respektem к právům lidí s mentálním postižením se 

zvětší. 

Určitým vodítkem, nebo alespoň otevřením prostoru pro diskusi 

související s tématem etického rozhodování speciálního pedagoga v otázce 

rodičovství jeho klientů, se může stát právě výše uvedená studie. Vyplynuly 

z ní závěry, které lze shrnout následovně: 

1 Rozhodování může být obtížně zcela neutrální, musí vylučovat intoleranci 

a nátlak, 

2. Postoj r e s p o n d e n t ů vůči klientům korespondoval s jejich vlastními názory 

na problém, pokud by se jich týkal. 

3. Primární je respekt к rozhodnutí rodiny, které je formováno řadou 

sociopsychologických a morálních faktorů, 

4. Uznání autonomie na svobodnou volbu, jejímž nezbytným předpokladem 

je adekvátní informovanost klienta. 

5. Neutralita by měla spočívat v otevřenosti a ochotě naslouchat jako 

Předpokladu к vhledu do psychologických problémů, ne v popření morální 

integrity konzultanta. 
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Tento nový trend v poradenství v genetice se nazývá sdílené poradenství 

(shared consultancy). K o n z u l t a n t a klient získávají informace v obou směrech a 

docházejí к závěru, za který sdílejí odpovědnost. V takto chápaném sdílení není 

důvod, aby konzultant nedal někdy najevo svůj osobní názor, pokud je jasné, že 

to pro klienta znamená přímý užitek. Je důležité, aby se klient necítil opuštěný 

ve chvílích často těžkého r o z h o d o v á n í , což při neutrálním, nedirektivním 

přístupu může hrozit (Židovská 2005, 237-239). 

Podrobný výzkum Wertzové a Fletchera (2004, 295-300) byl z velké části 

založen na rozboru kasuistik zaměřených na eticky složitá dilematická 

rozhodování v genetice, včetně postojů к rodičovství osob s postižením, jejich 

sexuální odpovědnosti, názorů na hodnotu života dítěte před narozením, včetně 

Postiženého plodu apod. 

Jedna z kasuistik byla zaměřena na rodičovství lidi s dědičným 

mentálním postižením. 28% z 2853 respondentů otázky spojené s tímto 

Případem považovalo za neobtížněji zodpověditelné. Na rozdíl od 

rozhodné podpory nevidomé dvojici, zda má právo přivést na svět 

nevidomé dítě, nenastala shoda v případu, který byl vymezen 

následující okolností: žena sfragilním chromozomem X má mentální 

Postižení takového rozsahu, že vyžaduje ústavní péči. Každé její 

Případné dítě má 50-ti % šanci, že zdědí nepostižený X chromozom a 

bude bez postižení. Potomek má ale také 50-ti% pravděpodobnost, že 

Zdědí vadný chromozom s fragilní vlastností. Chlapec bude postižen víc 

než děvče ale postiženi budou oba. Fragilní X je závažná genetická 

odchylka která se prohlubuje v dalších generacích. To znamená, že 

dítě které dědilo fragilní X chromozom bude postiženo závažnější 

dentální retardací než jeho matka, která je již nyní v ústavní péči. Pokud 

bude tato žena mít dítě, je 50-ti % pravděpodobnost, že toto stráví život 
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na značné náklady společnosti. Je však také 50-ti % pravděpodobnost, 

že její dítě bude bez postižení a že pokud společnost bude mít dobrou 

vůli a snahu pomáhat, může se matka za podpory širší rodiny o dítě bez 

postižení postarat. V tomto případě je dilema mezi svobodou к 

rozhodování a potřebám společnosti. 

Závěry výzkumu ukázaly na vrůstající respekt к rozhodování ženy 

uvedené ve výše uvedené kasuistice - celosvětově 51%. Výsledek je v přímém 

etickém rozporu se starším záměrem genetiky zamezit narození plodu 

s postižením všude tam, kde je to možné. Naopak respektovat přání ženy po 

mateřství, i když dítě může být geneticky poškozeno. Toto je neobvyklá a 

relativně nová míra morální tolerance a to zvláště v případě, kdy schopnosti 

Ženy jsou určitým způsobem omezeny. Respektování přání osob s postižením je 

doporučováno, avšak nedirektivní doporučení ohledně reprodukce by měla 

zahrnovat informace, která jsou v souladu s dalšími zásadami. 

Dodávání odvahy к vlastní volbě by mělo zachovávat požadavek zásady 

zabránění poškození plodu. Svobodná volba této ženy jí může přinést 

uspokojení jako rodiči, ale poškodit její dítě. Navíc i tato žena má určité 

povinnosti vůči společnosti využívat účelně společné prostředky. Musí být plně 

informována způsobem, kterému je schopna porozumět. Pokud není schopna 

porozumět důsledkům svého jednání, musí být přizván např.právní zástupce. Při 

jejím rozhodování nesmí být použito žádné donucování. 

<v budoucnu by ti lidé neměli být zbavováni svéprávnosti, ale dostat 

i j ' ; inřdP.i člověk je schopen projevit svou vůli, ale Podporu při rozhodovaní, kazaej uuve j 

společnost n e u m í přečíst jeho vůli, tak ho vymazala, nahradil ho někdo jiný, ten 

člověk se úplně ztratil, ,oje i v rozhodování v tě prenatální diagnos,iee, bylo by 

hodné těžké rozhodování, když by se tam odhalila nějaká genetická vada, jak 
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Postupovat v těchto případech, to by bylo hodně složitý, vzhledem k tomu jak je 

to dneska s jejich rozhodováním, asi by za ně v tomhle také rozhodoval někdo 

J inej, takže by to nebylo jejich rozhodnutí. " (z rozhovoru 

se synem otce se středním mentálním postižením, jaro 2009) 

Wertzová a Fletcher (2004, 295-300) také zdůrazňují, že rodičovství osob 

s těžším mentálním postižením nikterak nezmění společnost a není vůči ní 

nespravedlivé. Většina osob se závažným mentálním postižením není podle 

současných vědeckých poznatků schopna reprodukce 43 (blíže též kap. 3.4). 

К závěrům z výše uvedeného výzkumu ale je dobré doplnit, že nejde 

zdaleka pouze o výše uvedené dilema mezi svobodou к rozhodování a 

Potřebami společnosti. Jako mnohem závažnější pociťuji již výše zmíněné 

mravní dilema mezi právem narozeného dítěte na odpovědnou výchovu a 

schopností této matky s mentálním postižením vytvořit s dítětem konzistentní, 

emocionálně hluboký vztah, nezbytný pro jeho výchovu, byť za pomoci okolí. 

Van Dyke et al. (1995, 205) např.uvádí, že chlapci s Downovým syndromem jsou sterilní Т я Ь 
^ s t i z e n é dívky mohou otěhotnět a přivést na svět jak dítě zdravé, tak postižené stejným syndro 

a problematiku léčení neplodnosti u žen s mentálním postižením, jak byla reflektována v r o c e T o o s 
, Vě tovém kongresu lékařského práva v Maďarsku, upozornil Uzel ( 2004 17) Uvádí v и 
•skuse odborníků vyplynulo, aby se nutně postupovalo vždy přísně individuálně' p r o t o ž e T m l i - u ' 

^ 'Pádech se s etikou lékaře neslučuje odmítnutí léčby neplodnosti u takové ženy,' zejména ™ У 

P r°jevech silného mateřského pudu a touhy partnera i příbuzných po dítěti. ' Р П 

°dle současné legislativy České republiky „Umělé oplodnění nelze provést, jestliže manželé n b 
. n 2 "ich nemá způsobilost к právním úkonům v plném rozsahu" (§ 3, odst 1 směrnice ^ ° 

^ n isterstva zdravotnictví к umělému oplodnění ze dne 18.11. 1982 s účinností od 1 dubna 
83).Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví к poskytování zdravotní néče mentální 

°bcanům léčbu neplodnosti nezmiňuje. " e P o s t , z e n ý m 
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4.5.2 Jeden zmožných etických dopadů genetické prevence 

mentálního postižení 

Jak předjímá minulá kapitola, otázka práva osob s mentálním postižením 

na svobodu rozhodování při reprodukčních plánech úzce souvisí s odpovědným 

rodičovstvím, tedy také se zvážením možného genetického rizika opakování 

mentálního postižení, detekcí genetických anomálií a genetickým poradenstvím. 

Není mým záměrem v rámci této disertační práce věnovat se problematice 

etiologie dědičných faktorů jednotlivých mentálních poruch, ani hledat dosud 

neexistující konsenzus mezi argumenty zastánců a odpůrců v otázce práva ženy 

na interrupci versus práva nenarozeného dítěte, respektive práva narodit se 

zdravý versus práva postiženého plodu na život (blíže Haškovcová 2002, 113-

128) a hodnotit jejich morální postoje. Podle Odonka (1999, 65-66) neexistuje 

z pohledu etiky jednoznačná odpověď na to, zda v případě zjištění genetického 

Postižení p loduje striktní etickou povinností rodičů zříci se takového dítěte. Můj 

osobní názor jsem již vyslovila (blíže kap. 3.6). 

Je ale vysoce p r a v d ě p o d o b n é , že v případě nastávajících rodičů 

» mentálním postižením, u kterých by bylo zjištěno vysoké riziko genetické 

Zátěže u jejich budoucího potomka, by rozhodnutí pokračovat v rodičovství 

bylo posuzováno intaktní společností i převážnou většinou odborníků jako 

nanejvýš neadekvátní. Přesto se nesmí stát, aby (stejně jako u rodičů bez 

Postižení) byli případní budoucí rodiče s mentálním postižením jakkoli nuceni 

k prenatální diagnostice plodu. „Kromě práva na informace existuje také právo 

nevědět a nelze připustit, aby bylo genetické testování prezentováno jako 
„ . , . « (Křivánková, Židovská, 1990, z konf.přísp. Povinnost, byť třeba jen morálni. (Krivani , ť 

„ e „ t á i n P i retardácii v Martine) Výdobytky z kterékoli v rámci 6. konferecie o mentálnej гешшас 
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oblasti lidského vědění by se měly stát zdrojem к pomoci, nikoli nástrojem 

к přinucování. 

Naděje vkládané do možností prenatální diagnostiky, která dokáže odhalit 

mentální poškození plodu, někdy považované za jakýsi regulativní prvek 

vedoucí ke snižování prevalence mentálního postižení ve společnosti, sebou 

nesou jedno velké riziko. Málo si uvědomujeme, že rozhodnutí rodičů к abortu 

mentálně postiženého plodu znamená v jisté rovině určitý odsudek lidí 

s mentálním postižením, a ve svém důsledku snížení lidské hodnoty lidí s 

postižením vůbec. Tuto skutečnost mohou jejich příbuzní a blízcí, zejména 

rodiče těchto dětí vnímat velmi bolestně, jako frustrující signál 

nespravedlivého odmítání, netolerance a neúcty okolí. Jako východisko, od 

něhož se odvíjí ostré vnímání hranice mezi postižením jako kvalitativně horším 

a nepostižením jako kvalitativně lepším. Ba jako přímý útok na integritu jejich 

vlastní rodičovské role. 

К pochopení této skutečnosti mně nejlépe napomohla osobní zkušenost 

jedné mojí studentky, paní M.M., která spolu s manželem a dvěma dalšími syny 

vychovává dnes pětiletou dceru sDownovým syndromem. S jejím svolením 

w J n h ě část z jejího dopisu, který mně adresovala v létě 
uvádím v nezmenene podooe и ы ^ j j f 

roku 2008. 

Moje kamarádka M. sama měla první dítě krátce před třicátými 

narozeninami Své těhotenství tehdy tajila (vyjma před manželem) až do šestého 

měsíce kdy jí genetické vyšetření konečně potvrdilo, že miminko nemá žádnou 

vrozenou vadu. Porod byl ovšem těžký a dodnes se synem (bude mu pět let) evičí 

fojtovu metodu. 

Oruhé těhotenství dlouho odkládala. Nicméně nám „onu radostnou novinu" 

oznámila už ve druhém měsíci těhotenství, ještě před návštěvou gynekologa. 
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Stejně jako poprvé měla velký strach, že její děťátko bude „mentální". 

Z legrace, abych ji uklidnila (ve své naivitě), jsem jí řekla, že není čeho se bát: 

kdyby náhodou čekala „ dauňátko ", tak to také není tragédie - stačí se podívat 

na naší K. (tehdy jí byly dva roky), která se vyvíjí téměř normálně, jen s mírným 

opožděním, navíc má poměrně dobré vyhlídky, dnešní doba přeje postiženým víc 

než kdy dřív. Pokud to budou dvojčata, manžel jí jistě ze všech sil pomůže a jak 

vidí u nás, dá se to celkem bez větší újmy na zdraví zvládnout.. 

Za necelé dva týdny mi M. volala, jak dopadla lékařská prohlídka: Byla ve 

12. týdnu, čekala dvojčata а и jednoho bylo silné podezření na DS. Aby se 

případně stihla tzv. miniinterrupci, musela se do druhého dne rozhodnout, zda 

těhotenství ukončí. A ukončila ho. 

Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit. Byla jsem zaskočená, zklamaná, cítila 

jsem se dotčeně a podvedené. Jako kdyby tím zavrhla moji vlastní holčičku. (Tak 

moc milujeme svoje děti, že jejich případným nedostatečnostem vůbec 

nepřikládáme význam). Do té chvíle jsem byla přesvědčená, že kdo zná naši K., 

jistě by byl ochoten dítě s DS vychovávat. Skoro týden mi trvalo, než jsem si to 

rovnala v hlavě. Spadly mi růžové brýle. 

4. 4.6 Otázky ohledně možného rodičovství osob s mentálním postižením 

očima jejich rodičů 

Nutným v ý c h o d i s k e m , abych si mohla utvořit názory na problematiku 

rodičovství osob s mentálním postižením, nebylo pouze nastudovat příslušnou 

odbornou literaturu, ale získané poznatky doplnit názory rodičů, kteří 

vychovávají d o s p í v a j í c í a d o s p ě l é děti s mentálním postižením. К tomu jsem 
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použila formu nestandardizovaného rozhovoru44. Jaké oni mají postoje 

k případnému rodičovství svých potomků, zejména zda svobodné rozhodování 

v otázce reprodukce považují za základní lidské právo svých dětí, a v čem podle 

nich spočívá největší úskalí při této eventuální volbě. „Pravdy, objevy, 

vědecké omyly se nevyvíjejí jeden z druhého, odděleně od starostí a radostí 

denního života, nýbrž jsou spojeny s konkrétními osobami a jsou také odrazem 

jejich individuálních vlastností"...."Život každého jednotlivého člověka, každé 

lidské společnosti, každé historické epochy představuje jedinečný jev odlišující 

se kvalitativně od jiných analogických jevů. Může proto být poznáván jen 

přímou zkušeností a nikdy nemůže být dedukován z jistých všeobecných zásad." 

(Rádi, 1913 ve vyd.2006,1, 47) 

Zjištěné názory a postoje rodičů mohou naznačit, kudy by se měly ubírat 

Případné profesionálně pojaté podpůrné služby pro rodiče s mentálním 

Postižením a jejich potomky. Proto je třeba znát celkové povědomí o vnímání 

rodičovství lidí s mentálním postižením u jejich vlastních rodičů. Reynolds 

Whyte a Indstand, (1995, 13) kteří se zabývají otázkou postižení v širokém 

kulturním kontextu, upozorňují, že jedinec je skutečně hendikepován, pokud 

není schopen se ženit (vdávat) nebo se zúčastňovat běžných společenských 

aktivit a je úkolem rodiny, aby k tomu nedošlo. 

Fenomén slabomyslnosti neexistuje nejen bez konkrétního člověka 

s mentálním postižením, ale ani bez dilematických voleb těch, kteří takovému 

člověku stojí nejblíže. Jak ukazuje přirozená lidská zkušenost, otec a matka mají 

vždy v naprosté většině případů největší lidský zájem na prospěchu svých 

Potomků (Koukolík, Drtilová, 1996). Četní autoři zaměřující se na vztah rodičů 

к jejich dětem s mentálním postižením se shodují (Matějček, 1989, 1992, též 

44 Strnadová uvádí (2008, 27), že podle Shaferra at al 1999 in Blacher, M,lk 2004) existuj, čtyř, 
Možnosti, jak získat informace od rodičů dětí s mentálním postižením pr, prováděn, výzkumu : forma 
standardizovaného rozhovoru, využití dotazníku zalozeneho na symptomech, klinické hodnotíc, škály 
lebo nestandardizovaného (volného) rozhovoru. 
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Černá 1997, Strnadová 2007), že i u těchto dětí platí, že právě rodiče je nejvíce 

milují, cítí za ně o d p o v ě d n o s t , usilují o jejich lepší budoucnost a angažují se 

v jejich prospěch. 

"když jim to ze začátku s manželem a dětma klapalo, to bylo nej krásnějších 

dva a půl roku mého ž i v o t a . Č rozhovoru 

s matkou dospělé dcery s lehkým mentálním postižením, jaro 2009) 

můj starší kluk se už k nám od patnácti moc neznal, a tady s tím 

klukem jsem měla takový krásný život, výlety, některé rodiny se scházej, sporty, 

včecko možný, tak jsem se v životě nevyblbla, a lidí, co se pozná, některý 

rodiny se stáhnou, každý se s tím pere jinak, dává to člověku i sílu, hrozně 

radosti vám tydle děti udělaj " 
(z rozhovoru 

s matkou dospělého syna se středním mentálním postižením, jaro 2009) 

Je tedy nezbytné vědět, jak otázku rodičovství svých dospívajících anebo 

dospělých dětí s mentálním postižením vůbec pojímají, zda pro ni mají 

porozumění. Jakými argumenty ji budou legitimizovat nebo naopak 

zpochybňovat. Patří přemítání o rodičovství jejich dětí s mentálním postižením, 

byť třeba v rovině nenaplněného přání, к realitě jejich každodenního života? 

největší pokrok se udělal ve školství, jak rostou, potom pracovní uplatnění, 

zákaz diskriminaci v zaměstnání, další stupeň je bydlení, s tím souvisí jeho 

soukromý život, když mu umožní dospělost, musí někde bydlet, tam se seznamuje 

S novými lidmi, a s tím souvisí jeho sexualita a za devět měsíců po sexualitě 

může nastat jeho eventuální rodičovství, ty otázky přichází postupně, i služby se 

otvíraly postupně, teď je to ucelený systém, ono to má logiku, že se o 

Problematice rodičovskí začne diskutovat daleko víc, pro svýho syna si to ale 
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představit neumím... " (z rozhovoru s otcem 

dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Stejně jako rodiče dospělých dětí bez postižení, i tito zvažují různé 

životní volby svých potomků v určitém kontextu. Vždy jsou jejich postoje 

ovlivněny blízkým i širokým okolím a odborníky, se kterými se v průběhu 

života oni i jejich postižené děti setkaly. Stejně jako ostatní rodiče nejsou ani oni 

schopni uvažovat o budoucnosti svých dětí zcela objektivně, bez zaujatosti. Je to 

dáno nejen láskou kjej ich dětem, ale v případě těchto rodičů i prožitím a 

zpracováním vlastního utrpení spolu se snahou zbavit sebe i své děti stigmatu 

postižení. 
t 

Ve výzkumech zaměřených na sexualitu a reprodukci osob s Downovým 

syndromem, které provedli Van Dyke a Van Duyne , hovoří autoři o tom, že 

zatímco pohlavní styk, ženění a děti jsou považovány za normální sexuální 

model, pokud se jedná o osoby s Downovým syndromem, je takové chování 

považováno za nevhodné (in Van Dyke et al. 1995, 203-206). 

Kontroverzní náhled společnosti na téma reprodukce osob s mentálním 

Postižením tak jistě násobí úzkosti jejich rodičů ohledně dospělosti svých dětí. 

Je jich r o z h o d o v á n í tedy vedeno píše ekonomickými a sociálními faktory, 

obavou z dalších předsudků vůči jejich dítěti, nebo obavou, zda mohou být 

Omezeny svým postižením v dostatečné odpovědnosti vůči novému životu? 

Ъ ,, , ' cvého dítěte za skutečné omezení jejich reálné Považují mentální postiženi sveno шия 

schopnosti úspěšného rodičovství, které by v budoucnu nepoškozovalo je samé 

nebo jejich dítě? Čeho se snaží pro svoje dospívající či dospělé dítě s mentálním 

Postižením v této věci dosáhnout? 
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" byla bych ráda, kdyby si našel přítelkyni, to bych byla moc ráda, oni 

by se mu hezký holky líbily, to jo, ale naší Kačence (psovi,pozn. aut.), by řekl, že 

jí miluje, ale holek on se bojí, ale to rodičovství, to si neumím představit, když 

se sami o sebe neuměj postarat, jak by to dělali, to by musel mít asistenta na 

dítě, ale ve dne v noci, 24 hodin a navíc tohle to já bych zamítala, proč 

takovýhle děti rodit, ne, nejsem proto, vůbec, vůbec ne, ona je to obrovská 

zátěž, obrovská, já jsem s klukem zůstala doma, manžel mě podporoval, ale 

vypiplala jsem ho, můžu ho vzít kamkoli a nemusím se za něj stydět, na tý 

výchově od malinka hrozně záleží.....", (z rozhovoru 

s matkou dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Strnadová (2007, 194) uvádí, že se strach a tíha odpovědnosti rodičů o své 

dítě s mentálním p o s t i ž e n í m v době jeho dospívání může ještě vzrůstat právě 

s ohledem na jeho případné o s a m o s t a t n ě n í a následné možné zneužití45 nebo 

selhání v oblasti p r a c o v n í c h vztahů nebo partnerského soužití. Také Štěrbová 

Otázka sexuálního zneužívání (syndrom CSA - Child Sexual Abuse), stejně jako citového týrání 
(oboje jako součást syndromu CAN - Child Abuse and Neglect) osob s mentálním postižením 
v dospívání j e nejen trvalým traumatem rodičů dětí s mentálním postižením, ale také předmětem 
zájmu odborníků s cílem ochránit tyto osoby. Panuje shoda (Vágnerová, 2004), že pro mimořádnou 
submisivitu těchto osob i jejich sníženou schopnost rozpoznat nebezpečí určitých sexuálních vztahů a 
tím i obtížnější prozrazení nebo odhalení pachatele jsou osoby s mentálním postižením častěji 

Předmětem zneužívání. 
Také Parish (in Walsh at Heller 2002, 105-106) přiznává, že jestliže je velmi obtížné stanovit počet 
zneužívaných osob v celkové populaci, ( blíže např. Hacking 2006, 184-238) j e ještě mnohem 
obtížnější je j stanovit pro osoby s mentálním postižením. Rozšířený předpoklad, že počet 
zneužívaných osob s postižením je mnohem vyšší než u osob bez postižení, a zvláště u osob s 
mentálním postižením, j e ale podpořen omezeným počtem studií, navíc s různými výsledky. 
Vyhodnocení mnoha studií ukazuje, že některé děti narozené matkám s mentálním postižením se 
narodily po znásilnění nebo incestu a mnoho žen bylo obětí sexuálního násilí. Jsou důkazy, že lidé 
s mentálním postižením jsou často zneužíváni příbuznými, přáteli rodiny a placenými ošetřovateli a 

Ze toto zneužívání j e často dlouhodobé . 

Chamberlain, Rauth, Passer, McGrath at Burket (1984, in Van Dyke et al. 1989) ve své studii 
demonstrovali, že děti s lehkou mentální retardací jsou ve větším nebezpečí zneužití než dětí s těžkou 
mentální retardací. Současně upozorňují, že pro osoby s Downovým syndromem (totéž lze vztáhnout i 
na další osoby s mentálním postižením, pozn. aut.) j e obtížné vytvořit soubor pravidel, která je uchrání 

Před zneužitím (tamtéž). 
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(2004, 24 podle Ballana 2004) zmiňuje, že rodičovská úzkost, způsobená 

obavami z neschopnosti jejich dětí s mentálním postižením v oblasti vhodné 

volby v otázkách intimity, sexuality a partnerství často ústí v nepřiměřenou 

rodičovskou ochranu, která zabraňuje svobodnému rozhodování jejich dětí. 

"o tématu rodičovství jsem ani tak nepřemýšlela jako o té jejich 

sexualitě, protože je pro ně tak strašně důležitá, aby se uvolnili, ale spoustu 

rodičů to úplně zamítá, zakazuj ou to těm dětem, i když vědí, že j im to dělá dobře, 

takže jsem to kluka naučila, jak to má provádět a hlavně že nemůže všude, musí 

být na to připravený třeba na plovárně, když uvidí krásný ženský, s těma 

vnadama, když to neprovozuj ou, tak se moc poškozuj ou, ale nejen fyzicky, ale i 

duševně, tohle by bylo hrozně důležitý, aby nám pomáhali nějaký sexuologové, 

kteří by se o ty naše děti zajímali, hlavně je problém v těch starších rodičích, 

možná, že teď, když už mají mladší lidi tyhle děti s mentálním postižením to bude 

lepší, to и těch starších rodičů je to úplná katastrofa " (z rozhovoru s 

matkou dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Je možné, aby právě tato rodičovská hyperprotektivita způsobila, Že 85% 

rodičů dětí s mentálním postižením dávalo přednost nějaké zákonné normě 

která by za určitých stanovených podmínek dovolovala sterilizaci (Passer et 

al-1984, in Van Dyke et al. 1995, 206)? 

" kdyby měly takové dvojice děti, tak hlavně, aby to nebylo dědičné 
Qby to dítě nebylo také postižené, a teď zrovna byla jedna moje přítelkyně 
v nemocnici s mentálně postiženou dcerou, aby nemohla mít děti na té 

sterilizaci, ono je to lepší než ty prášky, ono to je rozumné, myslím, že je lepší 

takovéto opatření, aby nemohly mít děťátko " (matka dospělé dcery 

s lehkým mentálním postižením, jaro 2009) 
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Jistě by bylo v budoucnu dobré získané názory rodičů jejich dospívajících 

dětí s mentálním postižením z této disertační práce konfrontovat s představami 

o rodičovství, ke kterým dospívají samotné osoby s mentálním postižením, jež 

žijí v partnerském svazku nebo se stali rodiči. 

4.7 Úloha psychopeda při řešení otázek spojených s rodičovstvím 

osob s mentálním postižením 

Je nutné si uvědomit, že v době, kdy neexistují jakákoli odborná 

metodická doporučení ani erudované poradenství reflektující právo na 

rodičovství lidí s mentální retardací, budou budoucí zainteresovaní odborníci -

lékaři, speciální pedagogové , psychologové i právníci postaveni v této otázce 

Před potřebu mravního rozhodování. To podle Haškovcové (2002, s.18-19) 

vyvstává vždy, když je praktická situace dilematická a kdy pro zamýšlený postoj 

i proti němu lze nalézt řadu závažných argumentů a řešení nelze opřít o 

faktografii vědeckého oboru, neboť к řešenému chybí neboje sporná. 

"a nikdy nevíte, jaký to dítě bude, ale u syna j e to genetická vada, tam 

by se to mohlo přenášet, ale třeba by i mohlo být normální, ale teď si třeba 

Představím, jak by to bylo, měli by třeba dítě a chytrý třeba dvanáctiletý dítě by 

rozkazovalo jim, a jiný děti, ty by mohly bejt zlý, to bych se к tomu vůbec, ale 

vůbec nepřikláněla, protože ona má bejt zdravá populace.... " (z rozhovoru 

s matkou dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 
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"ona to logický myšlení nemá tak dobrý, ale to pro ten praktický život není 

tak důležitý, ke svým dětem má vztah výborný, když se jednalo, jak to bude 

s dětmi, tak ji vyšetřoval psycholog, který mi potom řekl, normální zdravá matka 

by to tak nezvládla, ona i při těch pauzách si s těmi dětmi začala hrát, bylo to 

výborný, psychiatr napsal posudek, tak nám soud ten styk s dětma umožnili.... " 

(z rozhovoru s matkou dospělého syna se středně těžkým mentálním postižením, 

jaro 2009 

Je tedy zřejmé, že při individuálním posouzení konkrétní situace 

jednotlivých klientů - případných rodičů s mentální retardací, sehrají 

v konečném důsledku klíčovou roli etické postoje a lidské kvality odborníků. A 

to v míře mnohem vyšší, než při řešení otázek již částečně úspěšně 

zodpovězených- např. zařazení klienta s mentálním postižením do programu 

podporovaného bydlení nebo podporovaného zaměstnávání. Takový odborník 

bude muset mít nejen velkou zkušenost s autentickými potřebami lidí s mentální 

retardací i úskalími plynoucími z jejich postižení, zejména z tím, zda, případně 

na kolik je jejich schopnost odpovědné volby к rodičovství omezena. 

..." když přišla dcera do jiného stavu, tak si mě gynekoložka pozvala a 

Ptala se, jestli bude mít nějakou pomoc, říkala jsem ano, budu jí pomáhat já, i 

její manžel, ona to odhadla dobře, takových jako moje dcera je málo, ale i tak 

Potřebovala hodně pomoct...." (z rozhovoru 

s matkou dcery s lehkým mentálním postižením, jaro 2 0 0 9 ) 

Profesionál by měl mít při podpoře osob s mentálním postižením i 

velmi dobrou schopnost obhajovat tyto nové názory na případnou možnost 

jejich rodičovství před veřejností, a to v prvé řadě odbornou. 
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Van Dyke a Van Duyne (in Van Dyke et al. 1995,) upozorňují, že rodiče, 

kteří požadují na učitelích vyučování o antikoncepci a sexuální výchově, jsou 

obyčejně odkazování na lékaře, kteří mají nejčastěji zkušenosti v oblasti 

antikoncepčních technik, ale malé zkušenosti s gynekologií dospívajících a 

vůbec žádné zkušenosti s mentálně postiženými lidmi. Výsledek je proto často 

neuspokojivý a rodiče tedy více spoléhají na erudici učitelů než lékařů. 

Tito autoři také uvádějí souhrn nej častější otázek, které kladou učitelům 

rodiče dětí s Downovým syndromem 

1. Jaké jsou sexuální potřeby chlapců a děvčat s Downovým syndromem? 

2. Co považují za vhodné a přijatelné chování v oblasti sexuálních 

aktivit? 

3. Jaké způsoby sexuální výchovy chlapců a děvčat s Downovým 

syndromem jsou efektivní a účinné? 

4. Je sterilizace v některých případech vhodná a přípustná? (tamtéž) 

Jedním z dobrých předpokladů к tomu, aby vůbec mohlo dojít к zajištění 

základních lékařských, sociálních i pedagogických podpor v případě rodičovství 

osob s mentálním postižením jsou vedle jejich lidsky pochopitelných přání i 

Příznivé postoje angažovaných profesionálů. Oni to jsou, kdo by jednou měli 

fundovaně ozřejmovat veřejnosti potřeby svých klientů a vydobývat pro ně 
lePší, humánnější podmínky. Panuje к tomuto tématu mezi budoucími 

Profesionály pochopení či přezíravost? Uvědomují si, že „málokterá tragédie 

může být větší než utlačovaný život, málokterá nespravedlnost hlubší než upření 

Možnosti plně žít nebo jen doufat. A to vše kvůli vnějším omezením, mylně 

Považovanými za vnitřní." (Gould 1997, 54) 
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4. 8 Rodičovství osob s mentálním postižením v kontextu lidských práv 

"Lidská práva od svých osvícených počátků až po poslední dokumenty 

OSN jsou výbavou člověka na cestu nedokonalým světem, aby v něm mohl žít 

odpovědně. Odpovědnost je současně svobodou a osobní kázní a je zaručením 

za slabší, kteří ji neunesou." (Komárková 1990, 219). 

Lidská práva mají v demokratických státech ve 21.století prvořadý 

význam, zaručují každému občanu jeho země rovnoprávné naplňování a rozvoj 

jeho lidských potřeb. Odpírání lidských práv těm, kteří jsou znevýhodněni nebo 

zranitelní je považováno za diskriminační a politicky nekorektní. Přístup jedince 

ke všem lidským právům je základem všech úmluv o lidských právech. 

Lidská práva se stala příspěvkem i ke změně v postavení člověka 

s mentálním postižením v moderní společnosti. Deklarace práv duševně 

Postižených osob, vyhlášená na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince 

1971 zaručuje, že i člověk nějak znevýhodněný svojí mentální vybaveností, má 

dostat v maximálně možné míře šanci na naplněný život, aniž by musel skrývat 

svoji odlišnost. 

Víme a uznáváme, že lidé s mentální retardací mají různá omezení, ale 

jsou stejní jako všichni ostatní v potřebě lidského sdílení, vzájemnosti, 

vyjadřování citů, v potřebě být s láskou přijímáni jinými lidmi. 

" s y n nevodmítá jako společnost, přátele ale nemá, to je složitý, jeho 

Postižení spočívá v tom, že je od počátku němej, tak s ním se nedá, teda že voni 

ty druhý s ním nemůžou komunikovat, ty jeho vrstevníci nebo ještě ty mladší děti, 

to vůbec nepřipadá v úvahu, on je odkázanej jenom na ty, co se s ním můžou 
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dohodnout, taky se zúčastňuje, ale spíš pasivně.... " (z rohovoru 

s otcem dospělého syna s těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

" dcera po tom rozvodu byla hrozná, trvalo strašně dlouho, než jí 

přešlo, že ho má ráda, byl to její první muž, až za hrozně dlouho pak poznala, že 

ta láska nemá cenu, tak přestala " (z rozhovoru 

s matkou dospělé dcery s lehkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Navzdory takto chápané koncepci není pochyb o tom, že tak přirozená, 

základní potřeba naprosté většiny všech lidských bytostí, jakou je mít vlastní 

rodinu a přivést na svět dítě, je u lidí s mentálním postižením zásadně 

nepochopena a zpochybněna. 

Původ diskriminace, která je založena na nerovných podmínkách pro lidi 

s postižením a bez postižení, má kořeny v neschopnosti nebo neochotě většinové 

společnosti přijmout J i né lidi". I když už postižení není spojováno 

s čarodějnictvím, n e m r a v n o s t í , posedlostí ďáblem nebo jinými zlými duchy, 

pohled společnosti na lidi s postižením zůstává negativní. To není vždy zjevné, 

protože zákony a společnost, která sama sebe považuje za civilizovanou, se 

snaží obyčejně postiženým poskytnout rehabilitační péči, anebo, pokud to není 

možné, postiženým osobám finančně kompenzovat jejich ztrátu produktivity. 

Takový přístup j e z a k o ř e n ě n ý jako paternalistický a postrádá snahu přistupovat 

к postiženým osobám jako к lidským osobám, které mají stejnou hodnotu a 

důstojnost. (Mann, Gruskin, Grodin, Annas 1999). 

"mvslím si, že jejich otázka rodičovství není otázkou nějakých 

sociálních služeb nebo dávek, ale jejich lidských práv, hodnota člověka 

nepramení z toho, čím je, ale z toho, že je, že je člověk. Společnost, která 
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vyčlenila člověka s postižením, potřebuje změnu... " (z rozhovoru 

s otcem syna se středně těžkým mentálním postižení, jaro 2009) 

V současné době se jeví velice problematické a zjednodušující označit 

naše postoje ve věci práva rodičů s mentální retardací na dítě za eugenické. 

Naprostým mlčením o tomto závažném problému a neexistencí jakýchkoliv 

sociálních služeb, které by byly nabízeny rodičům s mentálním postižením, se 

ale к ní tímto postojem v tomto ohledu prakticky přihlašujeme. Je zarážející, jak 

málo odborníků si tuto skutečnost je ochotno přiznat, angažovat se tímto 

směrem a předkládat svá stanoviska. Minimálně poukázat na skutečnost, že se 

nejedná o žádný odtažitý, imaginární „akademický problém", ale žitou 

skutečnost tisíců mladých lidí s mentálním postižením. Hendriks (1999, 113) 

usuzuje, že mlčení specialistů zabývajících se lidskými právy postižených lidí 

může být způsobeno nechutí zabývat se oborem, o kterém je rozšířeno 

povědomí, že patří do lékařských oborů. Navíc je toto mlčení kombinováno 

s nejistotou o p o u ž i t e l n o s t i základních principů rovnosti a nediskriminace. 

Za poslední dvě století, kdy lidská práva postupně získávala na důležitosti, 

prošel jenom na našem území vztah většinové společnosti к lidem s mentálním 

postižením mnoha proměnami. Poměr k nim byl povětšinou nejprve propojený 

sostrakizací, n e z ř í d k a upíraným právem na vzdělávání, lhostejností 

v n e j r o z m a n i t ě j š í c h f o r m á c h , ústící v popírání j e j i c h skutečných potřeb. Pouze 

velmi pozvolna d o c h á z e l o к jejich postupné destigmatizaci. Zejména posledních 

dvacet demokratických let vedlo к rozvoji pestrých sociálních služeb a 

к explicitně d e f i n o v a n ý m zárukám osob s mentálním postižených v mnoha 

zákonných u s t a n o v e n í c h . A l e názor na to , zda by l idé s m e n t á l n í m postižením 

- w „ í nebo mít děti, se ukázal do dnešních dnů jako mohli uzavírat manželství neDo mu 
, - lo^nnsti к stále rostoucím ohledům na intimní potřeby a neměnný, v plné protikladnosti к suuc 

,, , „ t ísním Го se mění, je pouze náš pohled na různou přání lidí s mentálním postižením, t o s e n , j и 
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škálu forem, v jejichž intencích jeho nepřípustnost a potlačení probíhalo, ty 

podle toho dnes posuzujeme jako přijatelné nebo naopak extrémně nepřijatelné. 

Naše sounáležitost s lidmi s různou mentální kapacitou je kulturní statek 

rozporuplně, těžce a dlouhodobě vydobývaný, ale např. otázka jejich možného 

rodičovství potvrzuje, jak je současně nesmírně křehký. Na jakýkoli 

požadavek, který nevzešel z naší, zažité představy o tom, jakým způsobem 

mohou lidé s mentálním postižením naplnit svůj život, odpovídáme nejprve 

nepochopením. V čem hledáme oprávněnost našich názorů? Ve prospěch koho 

jsou zákonné právní překážky к uzavření manželství formulovány? Dokážeme 

nadále přehlížet, že hovoříme o potírání skupinových předsudků, vzájemném 

pochopení, o lidech s mentálním postižením jako o rovnoprávné součásti lidské 

společnosti, ale současně z nich vytváříme zvláštní skupinu, které se zdráháme 

přiznat, že si může nárokovat to, co obyčejně patří к lidskému životu? Přitom je 

zřejmé, že rodičovství není jenom základní lidská zkušenost, ale i určující zdroj 

pozitivního sebevnímání člověka, od kterého odvozuje svoje místo na světě. 

„Odlišnost diskurzu nemá být podkladem pro hledání toho, co nás 

rozděluje, ale naopak toho, co nás spojuje"( Strnadova-Lednická 2004, 14/1,1). 

Lze a priori popřít, že nás nanejvýš pravděpodobně spojuje i prožitek 

rodičovství jako něčeho, co člověku zprostředkovává nej širší škálu emočně 

nejhlubších lidských prožitků? Co formuje naši lidskost? Co je základní 

existenciální výzvou našich životů? 

Má ambivalence, se kterou přistupujeme к jejich lidskému údělu v 

otázce rodičovství, n ě j a k é skryté sdělení? Podle mě takové, že výsledkem 

snah, byť upřímně m í n ě n ý c h a deklarujících různá práva osob s mentálním 

postižením, stále ještě není „uznání (myslím citově zažité) nároku na plné lidství 

v celé pluralitě jeho manifestací." (Komárek 1995, 48) Požadavek stejnosti, 

131 



jakožto předpoklad lidství a rovných práv, nebyl dosud překonán, ale je naopak 

posilován (tamtéž). Na nebezpečí stejnosti upozorňuje i Sokol (Kopeček 2005, 

28, cit. z Kunce Demokracie a ústavnost, 1996) „tolerance skrývá vůči tomu, 

co tolerujeme, určitý odsudek. Nesouhlasíme s tím, ale už jsme si zvykli, pokud 

nepřekročí určitou mez. Tolerujeme to, co není příliš odlišné a snažíme se to 

sobě přizpůsobit. Tolerance tudíž nestačí. Je potřebná taková situace, kdy 

odlišné netolerujeme, ale vážíme si ho pro jeho odlišnost." 

"obdivujeme pestrost a bohatství různosti v přírodě, přitom ve vlastním 

životě jsme často překvapeni a divíme se, když někdo myslí, cítí, koná nebo jen 

vypadá jiný, než my očekáváme. Chceme svět černobílý, nebo raději svět takový, 

jaký je, svět barevný? "... (z rozhovoru 

s otcem syna se středně těžkým mentálním postižením, jaro 2009) 

Také Stiker (in Reynolds, Whyte, Instad 1995, 8) zdůrazňuje, že 

přijímání různosti vede к lidsky plnému společenskému životu, zatímco 

zaujatost pro rovnostářství vnáší do těchto vztahů represe a odmítání. O 

nediskriminaci říká, že využívání práv a svobod na stejném základě však 

neznamená autentické zacházení za všech okolností. 

Výše uvedená ambivalence vypovídá i o naší přetrvávající předpojatosti 

odvozené i z chybného morálního posuzování, které osvětlil jeden 

z nejvýznačnějších myslitelů minulého století Karel Jaspers (1883-1969)46 takto 

(1946, vyd.1991, 15) : "to, že typologické pojetí něco vystihuje, nesmí svádět к 

domněnce, že jsme poznali každého jedince, uvažujeme-li o něm jako o někom, 

N ě m e c k ý lékař a filosof, spedalizující se na psychiatrii, jeden z nej důležitějších představitelů 
filosofie existence. Vydává Všeobecnou psychopatologii (1913) ve ktere rozlisuje srozumitelné a 
nesrozumitelné souvislosti. Ke každému z těchto dvou druhu souvislosti je nutno přistupovat s jinými 
metodám i. Stěžejní j e jeho dílo Otázka viny(1946). 
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koho se ona všeobecná charakteristika týká. To je způsob myšlení, který se 

táhne jako prostředek vzájemné nenávisti národů a lidských skupin"47. 

Třebaže poslední desetiletí přinesly ohromný pokrok v rozvoji sociálních 

i vzdělávacích služeb pro osoby s mentálním postižením, snahu o humánnější 

zacházení, podporující jejich identitu, i naději na delší život, přesto na mnoho 

problémů nalézáme obtížně řešení. Při úvahách o rodičovství osob s mentálním 

postižením vyjádřila Parishová (in Walshová , Hellerová 2002,115-116) obavy 

z toho, že je nepravděpodobné, aby se vyplnění obrovského vakua zdařilo 

někdy v blízké době. Z výsledků, publikovaných mnoha vědci je zřejmé, že 

hrozivé výzvy budou i nadále stálou součástí životů matek s mentálním 

postižením (tamtéž). 

4.8.1 Rodičovství lidí s mentálním postižením jako předmět lidsko 

právních úmluv 

„Jedním z problémů, na který je třeba se prioritně zaměřit, je ochrana osob 

s duševní poruchou (osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním 

postižením). Myslím si, že tady je další inspirace pro nás, protože oblast 

diskriminace osob s duševní poruchou je ještě více opomíjena v naší společnosti 

a je vnímána jen okrajově." (Krása 8, 2005) 

Dnešní doba se již hlásí k tomu, že základním předpokladem pro plnou 

realizaci základních lidských práv a svobod je vytvoření potřebného 

legislativního prostředí, které tato práva a svobody garantuje a chrání. 

47 Lze předpokládat že к podobným úvahám mohl Jaspers prvně dospět již jako lékař na psychiatrické 
klinice v Heidelbergu, kde působil od roku 1909. Praxi opustil roku 1913, mj. právě pro 
nespokojenost s běžným přístupem к duševně nemocným. 
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Z hlediska občanů se zdravotním postižením to představuje právní zakotvení 

potřebných antidiskriminačních48 opatření, která jim realizaci základních 

lidských práv a svobod umožní, a vyrovnají jim tedy příležitosti s ostatními 

nepostiženými občany. 

4.8.2 Rodičovství osob s mentálním postižením v rámci mezinárodních 

úmluv o lidských právech 

Povědomí o r o d i č o v s t v í osob s mentálním postižením se postupně odráželo 

v návaznosti na přijetí nových mezinárodních úmluv o lidských právech, 

respektive lidských právech lidí s postižením, jejichž cílem je zaručit rovnost 

s ostatními skupinami občanů. Práva, která se týkají explicitně rodiny a 

rodičovství jako základních práv člověka, byla postulována ve všech 

významných m e z i n á r o d n í c h úmluvách o právech osob s postižením jako 

poměrně nový institut. 

Ačkoli Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášena 10. 12. 1948 Valným 

shromážděním OSN49 nezaručovala veškerá práva a svobody jmenovitě osobám 

s postižením, tím, že deklarovala stejné chápání lidských práv a svobod u každé 

48 Diskriminace podle Hendrikse (in Mann et al. 1999, 113-127) znamenájednat s některými lidmi 
méně rovnocenně než s jinými. Toto jednání j e způsobeno tím, že část společnosti postrádá snahu 
Přistupovat к osobám s postižením jako к lidským osobám, které mají stejnou hodnotu a důstojnost 
jako lidé bez postižení. Ti, kteří jsou u moci, se tak snaží upevnit své pozice na úkor ostatních. 

49 „U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské 
rodiny j e základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě a že zneuznání lidských práv a pohrdání 
jimi vedlo к barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, 
zbaveni strachu a nouze, budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení" (Preambule) j e Deklarace je 
dodnes uznávána na celém světě jako jedena z nej významnějších chart 20. století. Výročí jejího přijetí 
se každoročně slaví jako Den lidských práv. 
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lidské bytosti, je nezpochybnitelně vztáhla i na osoby se zdravotním 

postižením. 

Právu a svobodě v otázce rodiny je věnován článek 16 

1) Muži i ženy, jakmile dosáhli plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení 

z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a 

založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání 

stejná práva. 

2) Sňatky mohou být uzavřeny pouze se svobodným a plným souhlasem 

nastávajících manželů. 

3) Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu 

ze strany společnosti a státu. 

Myšlenky o rovnoprávném postavení osob s postižením a o ochraně jejich 

práv se výrazně prosadily v sedmé dekádě minulého století. Na půdě OSN byly 

přijaty dvě důležité deklarace, které kladly důraz na zákaz diskriminace na 

základě zdravotního postižení. Snaha o se promítla do Deklarace práv mentálně 

postižených (Valné shromáždění OSN, 20. prosince 1971, Declaration on the 

Rights of Mentally Disabled persons), která znamenala pro v změnu fenoménu 

mentálního postižení zásadní význam. V sedmi základních článcích se pokusila 

změnit dosud přetrvávající společenské stereotypy, zajistit ochranu osob 

s mentálním postižením a "v maximální možné míře stejná práva"(čl.l) jako 

ostatním občanům. Deklarace posilovala autonomii osob s mentálním a 

zdůraznila jejich existenční potřeby v oblasti lékařské péče, vzdělání, 

rehabilitace a výchovy s cílem rozvinout jejich schopnosti a kapacitu. 
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Článek 4 se týkal nediskriminace rodinného života a stanovil, že tyto 

osoby mají právo, pokud je to možné, žít v kruhu své vlastní rodiny nebo v 

rodině opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto má 

být rodině, ve které žije, poskytována pomoc. 

Druhým přijatým dokumentem byla v roce 1975 Deklarace práv zdravotně 

postižených osob (Declaration on the Rights of Disabled Persons), v níž opět 

dochází к potvrzení nezcizitelnosti lidských práv osob s postižením a práva 

postižených osob na rovnocennost i respektování lidské důstojnosti. Valné 

shromáždění OSN v této deklaraci zdůraznilo, že zdravotně postižení mají 

naprosto stejná lidská práva, ale i povinnosti jako všichni ostatní občané. 

„Zdravotně postižení, bez ohledu na původ, povahu a závažnost svého postižení, 

mají stejná základní práva jako jejich vrstevníci, mezi něž patří v prvé řadě 

právo žít důstojný, pokud možno plnohodnotný život". 

Osmdesátá léta se snažila zohlednit práva osob s postižením v nej vyšší 

možné míře. Valné s h r o m á ž d ě n í OSN vyhlásilo rok 1981 Mezinárodním rokem 

zdravotně postižených osob, který zároveň zahájil dekádu věnovanou osobám se 

zdravotním postižením (1983-1992). 

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities) byla schválena Valným shromážděním OSN na jeho 48. zasedání 

dne 28. října 1993. Pravidla představovala výzvu к dodržování lidských práv 

osob s postižením a jejich základní snahou bylo odstranit překážky, které brání 

zdravotně postiženým v uplatňování těchto práv a v plné integraci do všech 

společenských aktivit. 

Standardní pravidla se snažila se zohlednit i existenciální potřeby osob 

s postižením a mezi požadavky byla taktéž zahrnuta otázka reprodukce a rodiny 
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osob s postižením. Na rozdíl od předešlých deklarací jsou práva osob 

s postižením týkající se rodičovství se v 9. článku, nazvaném Rodinný život a 

integrita osobnosti, pregnantně vyžaduje: 

Státy by měly podporovat plné zapojení osob se zdravotním postižením 

do rodinného života. Měly by podporovat jejich právo na integritu osobnosti a 

postarat se o to, aby zákony nediskriminovaly osoby se zdravotním postižením 

pokud jde o sexuální vztahy, manželství a rodičovství. 

1. Osobám se zdravotním postižením by mělo být umožněno žít se svými 

rodinami. Státy by měly podporovat zařazení vhodných modulů týkajících se 

zdravotního postižení a jejich působení na rodinný život do rodinného 

poradenství. Rodinám se zdravotně postiženými členy by měly být zpřístupněny 

různé služby. Státy by měly odstranit všechny zbytečné překážky pro osoby, 

které chtějí vzít do pěstounské péče nebo adoptovat dítě nebo dospělého se 

zdravotním postižením. 

2. Osobám se zdravotním postižením nesmí být upírána příležitost mít sexuální 

zkušenosti, sexuální vztah a poznat rodičovství. Státy by měly vzít v úvahu, že 

osoby se zdravotním postižením mohou mít obtíže při snahách o manželství a 

založení rodiny, a měly by podporovat dostupnost odpovídajícího poradenství. 

Osoby se zdravotním postižením musí mít stejný přístup jako ostatní к metodám 

plánovaného rodičovství, jakož i к informacím o sexuálních funkcích jejich těl 

přístupnou formou. 

3. Státy by měly podporovat opatření na změnu negativních postojů к 

manželství, sexualitě a rodičovství osob se zdravotním postižením, zvláště dívek 

a žen se zdravotním postižením, které stále ještě ve společnosti převládají. 
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Sdělovací prostředky by měly být vyzvány, aby při překonávání takových 

postojů hrály důležitou roli. 

4. Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny musí být plně informovány o 

tom, jak se bránit proti sexuálnímu nebo jiným formám zneužívání. Osoby se 

zdravotním postižením jsou zvláště bezbranné vůči zneužívání v rodině, 

komunitě nebo ústavech a potřebují, aby se jim dostalo poučení, jak zneužití 

předejít, rozpoznat, kdy ke zneužití došlo a oznámit takové činy. 

4.8.3 Rodičovství lidí s mentálním postižením v kontextu Úmluvy o 

právech osob se zdravotním postižením 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla schválena Valným 

shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006. Dnem 30. 

března 2007 byla otevřena к podpisu všem členským státům. Mezi prvními státy, 

které ji stvrdily svým podpisem byla i Česká republika, která ji, stejně jako většina 

ostatních států, podepsala s výhradou ratifikace.'0 

Úvahy o vypracování specifické mezinárodní úmluvy, která by garantovala 

výkon práv pro osoby se zdravotním postižením byly na půdě OSN diskutovány 

již řadu let, avšak postup OSN v této záležitosti byl ve svých počátcích poněkud 

rozpačitý. Po neúspěšném italském a švédském pokusu o prosazení úmluvy byl 

nakonec v roce 2001 vytvořen Ad hoc výbor pro přípravu tohoto dokumentu. 

5 0 Dne 16 února ^009 vláda vyslovila souhlas s ratifikací Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
Postižením a mimo jiné uložila členům vlády, aby po vstupu Úmluvy v platnost pro Českou republiku 
zajistili její provádění v rámci své působnosti. Nyní jeste mus. s ratifikaci Úmluvy souhlasit Parlament 
a prezident republiky. 
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Zástupci zúčastněných států se totiž jednoznačně shodli na tom, že současné 

instrumenty mezinárodních konvencí neochraňují dostatečně práva osob se 

zdravotním postižením a nezabraňují jejich diskriminaci. Nejvážnější nedostatek 

lze spatřovat v tom, že specifická práva osob se zdravotním postižením nejsou 

výslovně uvedena v žádné mezinárodní úmluvě, a proto si řada vlád tato práva 

vůbec neuvědomuje. Existující orgány pro monitorování dodržování lidských 

práv nemají vytvořeny mechanismy pro zahrnutí dotčených práv do těchto 

monitoringů a téměř je nesledují (konzultace Ptáčník 2007, 2008, 2009). 

Česká republika vypracování této konvence již od počátku aktivně 

podporovala, protože plné zajištění práv pro osoby se zdravotním postižením 

vždy považovala za mimořádně důležité. 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením navazuje na sedm již 

existujících lidsko právních úmluv OSN. Úmluva nezakládá žádná nová práva, 

pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska 

osob se zdravotním postižením.51 Uznává jejich důstojnost a rovné postavení, právo 

na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob 

se zdravotním postižením do všech politik, které se jich dotýkají. Za mimořádně 

důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených к fyzickému, 

ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, к rehabilitaci, 

к informacím a k o m u n i k a c i . Cílem Úmluvy je chránit a zajistit rovný přístup 

к právům a s v o b o d á m pro osoby se zdravotním postižením a zajistit respektování 

jejich důstojnosti. 

51 V tom že Úmluva nedefinuje žádná nová práva, ale „pouze" trvá na důsledném dodržování těch 
stávajících lze spatřovat důkaz o tom, že požadavek inkluze je j iž zakořeněn v samém počátku 
uvažování o lidských právech přináležejícím osobám s post.žením. 
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Jak vyplývá z článku 1. schválené Úmluvy, je jejím základním účelem 

podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a 

základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením a podporovat úctu 

к jejich přirozené důstojnosti. 

Termín osoby se zdravotním postižením zahrnuje osoby mající 

dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které 

v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému 

zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. 

Úmluva jednoznačně deklaruje, že všechny osoby se zdravotním 

postižením, tedy i osoby s postižením mentálním, mají mít zaručeno právo na co 

nejvíce nezávislý život včetně práva na rodinný život. 

Právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti je výslovně 

zakotveno v článku 19: 

„Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, uznávají rovné právo všech 

osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na 

rovnoprávném základě s ostatními, a přijmout účinná a odpovídající opatření, 

aby osobám se zdravotním postižením usnadnily plné užívání tohoto práva a 

jejich plné začlenění a zapojení do společnosti. Mimo jiné tím, že zajistí, aby: 

- osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném 

základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve 

specifickém prostředí, 

- osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným 

v domácím prostředí, r e z i d e n č n í m službám a dalším podpůrným komunitním 

službám, včetně osobní a s i s t ence , která je nezbytná pro nezávislý způsob ž i v o t a 

a začlenění do s p o l e č n o s t i a zabraňuje izolaci nebo segregaci, 
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- komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné, na 

rovnoprávném základě s ostatními, i osobám se zdravotním postižením a braly v 

úvahu jejich potřeby." 

Článek 23, který upravuje právo na respektování bydlení a rodiny, ukládá 

státům, které jsou smluvní stranou této úmluvy, aby přijaly účinná a 

odpovídající opatření к odstranění diskriminace osob se zdravotním postižením 

ve všech záležitostech týkajících se manželství, rodiny, rodičovství a osobních 

vztahů а к dosažení rovných podmínek s ostatními, s cílem zajistit 

- uznání práva všech osob se zdravotním postižením, které dosáhnou věku pro 

uzavření manželství, uzavřít sňatek a založit rodinu na základě svobodného a 

plného souhlasu budoucích manželů, 

- uznání práva osob se zdravotním postižením svobodně a zodpovědně 

rozhodnout o počtu svých dětí a jejich věkovém odstupu, stejně jako práva na 

přístup к věku odpovídajícím informacím, sexuální výchově a výchově к 

plánovanému rodičovství, a na poskytnutí nezbytných prostředků, které by jim 

umožnily uvedená práva realizovat, 

- zachování fertility osob se zdravotním postižením, včetně dětí, na 

rovnoprávném základě s ostatními. 

Státy zajistí, aby dítě nebylo odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, 

vyjma případů, kdy příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu 

splatným právem a v příslušném řízení rozhodnou, že takové oddělení je 

potřebné v zájmu dítěte. Dítě nesmí být za žádných okolností odděleno od 

rodičů z důvodu jeho zdravotního postižení nebo zdravotního postižení jednoho 
v • • o 52 
či obou rodičů. 

" Parishová (in Walshová , Hellerová 2002,113-114) při vyhodnocování legislativního prostředí 
Spojených států ve vztahu к rodičovství žen s mentálním postižením poukázala na skutečnost, že 
jednotlivé státy při posuzování kompetencí těchto žen pro mateřství jejich intelektuální nezpůsobilost 
dávají často do přímé souvislosti s „neadekvátním rodičovstvím". Autorka dále upozorňuje, že na 
základě výzkumů je vyhodnoceno, že děti rodičů s mentálním postižením jsou výrazně častěji 
odnímány rodičům než děti rodičů bez postižení. Jsou spolehlivé důkazy, že v některých amerických 
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Státy poskytují osobám se zdravotním postižením při plnění jejich 

rodičovských povinností odpovídající podporu. 

Každé lidské právo je ze své podstaty něčím ohraničeno. Právo na dítě 

ani na rodinu právně neexistuje, touhu po dítěti a rodině nelze zaměňovat za 

právo na ně, nemůže tedy být zahrnuto do žádných zákonů (blíže např. Ondok, 

1999). Takové právo není tedy vymahatelné a obecně právně vynutitelné ani u 

jedince bez postižení, ani u jedince nějak limitovaného svým postižením. 

Limity plynoucí z postižení ale vždy závisí nejen na biologické povaze, 

nýbrž jsou také utvářeny lidskými okolnostmi, kulturními skutečnostmi, ve 

kterých se vyskytují. Rodičovství osob s mentálním postižením může být řešeno 

jen tehdy, když mu porozumí druzí lidé a budou ochotni se na něm v rámci 

určitých sociálních záruk nějak podílet. 

Úmluva, pokud ale takto formuluje a pojímá lidské právo osob 

s postižením na rodičovství - jako právo na reprodukci svobodnou a ničím 

nelimitovanou, n e z o h l e d ň u j e zcela rozdílné důsledky tělesného a 

smyslového postižení a postižení mentálního na schopnost převzít do všech 

důsledků o d p o v ě d n o s t za nenarozený život. Různorodost potřeb při realizaci 

rodičovství osob s mentálním postižením tak nejsou dostatečně zohledněny, není 

zdůrazněno porozumění složitým dopadům mentální odlišnosti. 

státech je mentální postižení samo o sobě důvodem k tomu, aby byly děti z domova odebrány. Navíc 
vymáhání svých rodičovských práv spadá do napadené strany a ženy s mentálním postižením často 
nemají možnosti, jak obhájit svoje zájmy. Navíc svědectví soudních znalců je zatíženo konceptem 
neschopnosti, který dříve odborné literatuře dominoval. Uvádí příklad z roku 1997, kdy se 27- letě 
ženě narodilo první dítě v nemocnici v New Jersey. Zeně byla diagnostikována středně těžká mentální 
retardace Její přítel odmítl mít cokoli s dítětem společného, ale ona si chtěla dítě ponechat. Bydlela 
v bytě ve kterém mohla zajistit svému dítěti péči, kdyby měla možnost se tomu naučit. . V nemocnici jí 
však dítě ihned odebrali do kojeneckého ústavu a matka už své dítě nikdy neviděla. Diagnostikované 
mentální postižení bylo postačující k tomu, aby byla zbavena svých rodičovských práv. Není možné 
z tohoto jednotlivého případu dělat závěr, že se jedná o rozšířenou praxi, ale ukazuje na možné 
překážky, které jsou před matkou s mentálním postižením. 
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4.9 Sociální služby jako nezbytný předpoklad odpovědného rodičovství 

osob s mentálním postižením 

V naší společnosti je obecně příliš málo poukazováno na 

neoddělitelnost občanských práv a povinností. To značně přispívá ke 

skutečnosti, že je opomíjena představa, že lidé s mentálním postižením 

potřebují také specifické podpory k tomu, aby mohli plnit svoje povinnosti a 

s nimi spojenou odpovědnost. A právě v otázce rodičovství se tato skutečnost 

ukazuje jako klíčová. Lidé s mentálním postižením potřebují často značnou 

podporu, zejména formou sociálních služeb, aby mohli naplňovat svoje práva, 

protože do značné míry mohou svoje životní rozhodnutí činit v závislosti na 

poskytovaných možnostech. Je zřejmé, že bez rozvoje kvalitních intervenčních 

služeb na poli medicíny, speciální pedagogiky a sociální práce, přísně 

individuálně přizpůsobených potřebám osob s mentálním postižením a jejich 

dětem, zakotvených v právním rámci, nemůžeme v budoucnu hovořit o 

plnohodnotném rodičovství těchto osob ani o minimální suverenitě při tomto 

rozhodování. 

Ale aby stát mohl být v budoucnu spojován s povinností zajistit potřebné 

sociální a ekonomické podpory pro rodiče s mentálním postižením a jejich děti, 

musí nejprve být na jejich právo na rodičovství nahlíženo vůbec jako na 

akceptovatelné. 

Je totiž mimo pochybnost, že aby člověk s mentálním postižením mohl 

dát odpovědnou podobu svému rodičovství, potřebuje oporu ostatních. Rozvoj 

systému kvalitních poradenských, lékařských, psychologických i sociálních 

služeb je f i n a n č n ě náročný, a tudíž odvislý od širšího společenského a 
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kulturního konsenzu. Jistě velmi nesnadné bude nastavit křehkou shodu a 

rovnováhu těchto služeb. Aby byly chápány a praktikovány jako ty, které ve 

svých důsledcích neslouží výlučně prospěchu samotným rodičům s mentálním 

postižením, ale především prospěchu jejich potomků. Realizace takových 

služeb a podpor se bude muset zásadně lišit od podpory pro běžnou rodinu, 

jakou najdeme v současném zákonodárství. Pokud je určitá potřeba lidí 

s mentálním postižením (a obecně lidí s postižením) nově pojmenována a 

pochopena jako přirozená součást jejich života, obvykle nevystačíme 

s tradičními představami o naplnění této potřeby. Ve společnosti nejsou dosud 

vytvořeny žádné instituty pro řešení jejich případného rodičovství. Může naopak 

snadno dojít ke zvýraznění disbalance mezi těmito potřebami a většinovým 

názorem na jejich uspokojování v rámci sociální solidarity. 

Významným zákonem, který je pojat moderně a mnoho paragrafů by 

mohlo řešit sociální podporu rodičovství osob s mentálním postižením, je zákon 

č. 108 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, platný s účinností od 
v 53 

1.1. 2007. Zákon, který je pojat velmi moderně , neobsahuje o službách pro 

případné rodiče osob s mentálním postižením ani zmínku. Specifické služby 

pro tyto naše spoluobčany jsou neposkytované, dokonce zcela nezvažované. 

Ačkoli hodnocení současné úrovně poskytování sociálních služeb rodičům 

s mentálním p o s t i ž e n í m a jejich dětem je nad rámec této práce (zasloužilo by si 

53 ...."teďje například ten příspěvek na péči, on ho má vysokej, to je jako dobrý, kdy že o něj už nebudu 
moc postarat, tak vím, že má alespoň něco 

jednou ze zcela nových, mimořádně cenných služeb pro rodiny osob s mentálním postižením je 
možnost společného bydlení dospělých dětí s mentálním postižením spolu se svými stárnoucími 
rodiči "když celý život žijete s tímto dítětem, tak je to pro něj všechno, co zná, zatím se tady trochu 
lépe zvykne a adaptuje, než kdyby tady byl od začátku sám, s manželkou jsme se o něj starali sami od 
začátku manželka umřela 2001, tak jsem uvažoval, co bude dál, jestli je nějaký takový zařízení, tak 
jsem se synem nastoupil 2004 do domova důchodců a potom v roce 2007přišel ten novej zákon, oni mi 
tvrdili že nemaj registraci pro služby o mentálně postižený, já jsem nevěděl, co dál, co budu dělat, ale 
potom mi našli na internetu tady ten ústav, tak jsem souhlasil a ono to vyšlo, tady ta péče o děti je na 
poměrně vysoký úrovni, todleto s těma rodičemaje začátek, je toho poskrovnu, je to tady dobrý, až na 
to, že chlapec má chronický zánět průdušek, a to ho trápí, jináč ohledně tý péče přístupu к jeho 

případu jsou velice dobří.... " 
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samostatnou práci) , je dobré zdůraznit, že mně není známo, že by ani jeden 
v 

z výše uvedených paragrafů zákona byl v České republice od doby, kdy zákon 

nabyl účinnosti, v praxi ve prospěch těchto osob využíván. Pouze několik 

azylových domů je ochotno přijmout tyto matky s dětmi jako službu krizové 

intervence. Většina z nich ale vymezuje mentální postižení jako kontraindikaci 

pro přijetí do tohoto zařízení. Navíc azylový dům jistě není místem, kde by 

mohlo a mělo být realizováno odpovědné rodičovství dvou lidí s mentálním 

postižením a výchova jejich dítěte. Je zřejmé, že pouze takové sociální služby, 

které budou respektovat specifika vyplývající z mentálního postižení jejich 

uživatelů, mohou přinést užitek jak rodičům s mentálním postižením, tak jejich 

dětem. 

Podle výzkumů Parishové (in Walshová , Hellerová 2002, 104) je zřejmé, 

že poskytování sociálních služeb matkám s mentálním postižením je spornou 

oblastí také ve Spojených státech. Autorka uvádí, že v USA v roce 1998 pouze 

17% dospělých osob s mentálním postižením dostávalo nějakou formu 

dlouhodobé podpory54 (definované jako rodinná podpora nebo příspěvek na 

bydlení) a převážná část těchto podpor navíc nebyla směrována matkám 

s mentálním postižením. Navíc nikdo neví, kolik matek s mentálním postižením 

ve skutečnosti je. 

Bylo by nezodpovědnou iluzí domnívat se, že s pomocí kvalitních 

sociálních služeb a zlepšujících se společenských podmínek se rodičovství stane 

správnou cestou pro všechny osoby s mentálním postižením, utvrzovat se 

v přesvědčení, že pomáhat realizovat jejich reprodukční záměry je paušálně 

opodstatněné v zájmu každého z nich. Nicméně přistupovat s úctou a 

pochopením к jejich představám o možném mateřství, neopírat diskusi o 

54 Podle autorčina kvalifikovaného odhadu přibližně 50% dospělých osob s mentálním postižením 
v USA nedostává vůbec žádnou formu podpory. 
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finanční náklady a dosáhnout určitého standardu služeb pro případné otce a 

matky s mentálním postižením a jejich potomky by pro společnost, která sama 

sebe považuje za civilizovanou a odpovědnou za slabší, mělo být bazálni 

povinností. 

Brzy po roce 1989 Milan Cháb (1952-2001), dlouholetý ředitel ústavu 

sociální péče pro osoby s mentálním postižením v Horní Poustevně, uskutečnil 

mnoho významných změn v chodu ústavu tak, aby přiblížil podmínky 

institucionální péče běžnému životu. Sociální začlenění lidí s mentálním 

postižením do místní komunity spojoval s jejich právem svobodné volby, 

spojené s posilováním jejich odpovědnosti. Již na začátku devadesátých let 

minulého století zdůrazňoval, že aby člověk s mentálním postižením mohl žít 

normálním životem v normální společnosti, potřebuje k tomu služby. К otázce 

jejich rodičovství se vyjádřil takto: „Vím, že i mentálně postižená pár je schopný 

se postat o dítě. S a m o z ř e j m ě , že by se neobešli bez pomoci, ale v rámci ústavu 

by bylo možné v y t v o ř i t jim přijatelné podmínky. Kdyby se to stalo, osobně bych 

vznik takové rodiny podpořil." (1992, Respekt, květen, Č.7) 
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4 .10 Závěr kapitoly 4 

Při současném stupni poznání není pravděpodobně žádná věda o 

člověku s mentálním postižením (nejen psychopedie, ale troufám si tvrdit ani 

psychiatrie, patopsychologie a další související) schopna zodpovědět následující 

základní otázku spojenou s rodičovstvím osob s mentálním postižením: 

Vyplývají z povahy mentálního postižení zásadní nedostatky, které se odrážejí 

v omezené schopnosti „být dobrým rodičem"? Tím je míněna schopnost převzetí 

morální odpovědnosti za nenarozený život. Takové „mravní odpovědnosti, 

kterou člověk nedefinuje podle svých potřeb, přání, tendencí a tužeb, nýbrž ona 

to jest, která člověka vymezuje" (Palouš in. Černá 1997, 176)? Hledání 

odpovědi je ztíženo skutečností, že stanovisek odborníků, podložených 

výzkumem této dimenze mentálního postižení, je doposud v literatuře 

předkládáno velmi málo. Černá a kol. podotýká, že mentální postižení je vedle 

zvláštností v oblasti psychických procesů především v oblasti vnímání, 

pozornosti, paměti a myšlení také provázeno poruchami emocionality a volních 

vlastností, závislé do značné míry na hloubce a nerovnoměrnosti postižení 

(Černá a kol. 2008, 76 ). Gardner k tomu uvádí, že lidé s některými formami 

mentálního postižení, např. Downovým syndromem, si zachovávají ve velké 

míře schopnost vytvářet sociální vztahy, ale autor nepředpokládá, že by 

umožňovaly mít neporušený vztah к vlastní osobě a nezkreslený vztah 

к vlastnímu postižení (2001, 280). Do jaké míry tento narušený poměr к vlastní 

osobě, tedy i v chápaní vlastních možností v životě ovlivňuje odpovědné 

rodičovství? Lze vůbec tyto dílčí deficity v sebevnímání vyrovnat ? Pokud 

ano, jakými prostředky, včetně těch speciálně pedagogických? Pokud ne, 

existují výjimky a jak je z pohledu speciálního pedagoga určíme? 
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Stejně závažný problém ovšem stojí i před teoretiky i zastánci lidských 

práv. Pokud současná věda není na výše uvedené otázky zatím schopna 

odpovědět, zůstává základním kontroverzním dilematem, prizmatem koho má 

být na základní právo člověka svobodně rozhodovat o svém rodičovství 

nahlíženo? Je nebo není právo člověka s mentálním postižením na svobodnou 

reprodukci ohraničeno jeho schopností přejmout odpovědnost za nenarozený 

život? Pokud neumíme odpovědět, potom nerozřešitelnou otázkou zůstává, kdo 

z těchto dvou lidských bytostí - dítě nebo člověk s mentálním postižením - je 

zranitelnější? Kdo tedy zasluhuje důraznější lidsko právní ochrany? 

Při vědomí nejvyššího respektu к lidským právům a zárukám, které lidem 

s mentálním postižením dosud přijaté právní normy poskytují, nikdy by žádné 

lidské právo nemělo směřovat к tomu, (a obzvláště ne u lidí s mentálním 

postižením jako u jedné z vůbec nej zranitelnějších lidských skupin), aby 

předjímalo a evokovalo situace, ve kterých tito lidé mají kvůli svému postižení 

mimořádně ztíženou možnost uspět. Zejména když scházejí jakékoli vědecky 

zdůvodnění i společensky zajištěné mechanizmy intervence. V takovém 

případě se právo na svobodnou reprodukci lidí s mentálním postižením může 

stát pouhým ideologickým argumentem, a zásadně tak ohrozit nejzákladnější 

právo každé lidské bytosti, a tím je právo na vnitřní lidskou důstojnost. Ta může 

být snadno otřesena, pokud by byl člověk s mentálním postižením 

nezodpovědně, byť v dobrém úmyslu, vmanévrován do životní role, ve které 

není schopen obstát (i díky nedostatečné sociální intervenci), a kterou ani nelze 

v případě selhání opustit. Jeho zranitelnost by se tím mohla naopak zdůraznit a 

prohloubit, j e h o mentální odlišnost stát stigmatem, jeho právo trestem. 

Pochopitelná, ale špatně uchopená snaha vyvarovat se chyb minulosti, kdy 

díky scestné ideologii bylo ve Spojených státech i Evropě statisíce lidí 

s mentálním postižením zbaveno občanských práv a svobod a legislativně i 
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institucionálně jim zabráněno počít dítě (blíže kap.3.2), by se tak snadno mohla 

obrátit proti nim samým. 

Odpovědnost speciálního pedagoga při posuzování možností rodičovství 

osob s mentálním postižením, hledání konkrétních forem podpor a pomoci 
r 

v situaci reálného zakotvení práva v Úmluvě OSN na svobodnou reprodukci 

těchto osob a při uvědomění si výše uvedeného, nemá precedent. Ani 

deklarované záruky OSN nesmí žádnému odborníkovi dovolit zapomenout, že 

podle současného stupně poznání životní důsledky mentálního postižení mohou 

mít dopady do rodičovských konstelací zásadně odlišné od ostatních druhů 

zdravotního postižení. Naopak musí za každé situace, vždy veden výhradně 

zájmem o kvalitní, důstojný a smysluplný život konkrétního člověka 

s mentálním postižením v jeho jedinečné, neopakovatelné životní situací, 

poukazovat na to, „že mentální patologie vyžaduje jiné analytické metody než 

patologie organická55 „a že jen jazykový úskok umožňuje pokládat chorobám 

tělesným a chorobám duševním týž smysl." (Foucault 1997, 17) Dokázat 

rozlišovat mezi běžně zažitou představou, že rovnost znamená stejnost. 

Jediným vodítkem v této dilematické situaci mu smí být lidská důstojnost 

člověka s mentálním postižením. Vědomí, „že mezi zásady naší kultury platí i 

jedna nesmírně důležitá: posvátnost a nedotknutelnost každého l i d s k é h o života 

jakkoli p o s t i ž e n é h o , křehkého a slabého." (Munzarová 1995, 377) 

Tato disertační práce měla neskromnou ambici přispět к poznání výše 

uvedeného v obecné rovině i v kontextu konkrétních lidských osudů. 

55 zřeimě se iedná o nepřesný překlad originálu, nelze předpokládat, že by autor nevěděl, že i mentální 
patologie může být organické ekologie. Zde byla pravděpodobně míněna patologie somatická 

149 



5 Shrnutí 

Moje práce se pokusila pojednat o tom, jak se člověk v minulosti zároveň 

snažil přiblížit к pochopení podstaty slabomyslnosti a zároveň z n í vytvářel 

odlidštěný fenomén. Jak hledal prostřednictvím náboženství a vědy hranici 

mezi rozumem a nerozumem a tyto vždy nejasné hranice často současně 

vytyčoval i smazával. To se odráželo ve změnách našeho nazírání na mentální 

postižení, ale současně tyto změny měnily výklad podoby fenoménu 

slabomyslnosti. Nejde o hranici samou, ale o to, zda poznání této hranice vede 

к stigmatizaci a odmítání, nebo zda je naopak tou nutnou podmínkou, která 

těmto lidem může zpřístupnit šance na kvalitní a smysluplný život. 

Kapitola dvě se pokusila ukázat, jak nepostradatelnou roli sehrálo 

myšlenkové úsilí našich předchůdců o pochopení biologických funkcí mozku při 

zlepšování lidského údělu lidí s mentálním postižením. V této souvislosti lze 

opět upozornit (viz kap. 2.1), že lidské vědění a uvažování o těle a duši není 

jednotlivý jev bez hlubokých souvislostí a dopadů do oboru speciální 

pedagogiky. Teorie o těle a duši odrážejí zásadní představy o tom, jak člověk 

chápe svět, své místo v něm, i jak se snaží vypořádat s odlišností, postižením. 

Fenomén slabomyslnosti je tedy mimo jiné také těsně svázán s rozpory, které 

můžeme spatřovat v dobových představách o těle a mysli, výklad podoby 

fenoménu slabomyslnosti byl často jejich bezprostředním důsledkem. 

V kapitole tři jsem zdůraznila, že eugenika před sto lety vyvěrala 

z přesvědčení, že může ozdravit lidský rod a má právo se na úkor jedné menšiny 

vyhnout úpadku, domněle způsobeného nemocí a postižením, a vytvořit tak 

lepší, sociálně spravedlivý svět, prodchnutý ideou zdraví. V současnosti běžně 

využívaný abort při zjištění genetického poškození plodu vychází z 
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přesvědčení, že člověk je oprávněn svobodně se rozhodnout vyvázat se z bolesti 

a utrpení, které sebou může nemoc a postižení přinášet. 

Aby současné vymoženosti lékařství, ale i speciální pedagogiky a ostatních 

pomáhajících profesí nesloužily výhradně к „redukci mentálního postižení v 

populaci", musejí mít zcela odlišnou podstatu i znaky než eugenické snahy, 

završené nacistickou euthanasií lidí s postižením. Musejí být vymezeny 

rámcem lidských práv osob s mentálním postižením, individuální odpovědností 

profesionálů a citlivostí к životním hodnotám a postojům těchto lidí jako 

jedinců. 

Ve čtvrté kapitole se zamýšlím nad problémem rodičovství osob s mentálním 

postižením. Jejich rodičovství představuje při současném stupni poznání 

vědecké i mravní dilema. Uznáme-li, že bytí člověka s mentálním postižením je 

lidství, pak toto lidství nesmí být umenšováno. Uznáme-li, že dětství vyžaduje 

specifickou podporu, pak rozvoj jeho potencionalit nesmí mít předem dané 

limity. Tyto dva principy vyjadřují každý jistou maximu, jsou však ve 

vzájemném rozporu, který může mít čistě individuální řešení, ale i toto 

individuální řešení zatím není v praktické rovině proveditelné. Historická 

souvislost mezi eugenickými snahami o ozdravení společnosti a systémem 

masových represí, ve který se tak snadno otázka reprodukce slabomyslných 

změnila, popírá m o ž n o s t na půdě speciální pedagogiky tato individuální, lidsky 

přijatelná řešení nehledat. 

" když bylo vnoučatům osmnáct, tak začaly jezdit sami, jezdí 

každý měsíc, teď je ten vztah s dcerou velice hezký " "ale byla to 

strašná bolest, žádná fyzická bolest se nedá rovnat tomu, když máte ty nervy 

takhle zničený, bylo to hrozný, ale teď si říkám, že to všechno stálo za to, 
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6 Post scriptum 

V této disertační práci jsem si vytkla za cíl ukázat, jak často v minulosti 

exaktní věda, zejména věda založená na znalostech o lidském těle - medicína -

mířila, hledala a předjímala, často v protikladu к soudobým náboženským 

představám o lidské duši, humánnější nazírání na člověka s odlišnou mentální 

kapacitou. V minulosti velcí myslitelé pochopitelně neuvažovali, a vlastně ani 

nemohli uvažovat v modu lidských práv tak, jak jej chápeme dnes my. Ale 

v rámci své profese (nejčastěji právě lékaři) přirozeně nacházeli vedle 

systematického rozvíjení vědeckých poznatků o mentální retardaci i lidsky 

přiměřený poměr к slabomyslnému člověku jako lidské bytosti. Poskytovali, a to 

nikoli marginální, fundament к zahájení alespoň minimálního sociálního 

vzestupu s l a b o m y s l n ý c h , impuls к počátkům jejich vzdělávání a podmínky к 

určité formě právní ochrany. 

Tato představa o vědě, jako vrcholné nositelce pokroku v přetváření 

nazírání na fenomén slabomyslnosti, byla však fatálně zpochybněna ve 

dvacátém století, kdy na základě zcela mylných postulátů o biologických 

zákonitostech rozvoje jedince aplikované na rozvoj společnosti částečně 

umožnila v y k o ř e n i t s v ě t . Pomohla pojímat ho jako „universum, které chápe 

válku a právo na ni, likvidaci slabých jako přirozené postoje a mechanizmy ve 

vztazích mezi individui, národy či státy." (Vojtko 2005, 180) 

Novodobá lidská práva osob s mentálním postižením tak přejala dřívější 

roli náboženství a p o z d ě j i vědy při formování náhledu na fenomén mentální 

odlišnosti. Snaží se přiblížit lidskou společnost určitému ideálnímu pojetí 

mentálního postižení a vymáhat pro ně lepší příští. Ukazují nám, jak by tento 

přístup к lidem s m e n t á l n í m postižením měl ideálně vypadat. 
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Je těžké odhadnout, jak velkou roli v budoucnu sehrají ve vztahu к lidem s 

mentálním postižením naše předsudky, stigmata a pocity nadřazenosti. 

V minulosti se v naší společnosti zatím dosud projevovaly vždycky velmi silné. 

Ještě těžší je ale odhadnout, nakolik v budoucnu společnost pod vlivem 

zvyšování respektu к lidským právům změní к lepšímu svůj pohled na jinakost, 

nebo nakolik bude nadále tuto jinakost odmítat. 

Lidská práva jsou v současnosti pravděpodobně nej lepším institutem, který 

lidská společnost v dnešní sekularizované době má к dispozici. Pokud si ale 

nepřiznáme, že realita vztahů společnosti к odlišnosti vyrůstá souběžně vedle 

altruistické snahy o pomoc a pochopení druhé lidské bytosti také z obecně platné 

obavy z jinakosti, geneticky zakódované v sociální výbavě každého člověka 

(Honzák, 1999), může lidským právům hrozit stejné nebezpečí jako náboženství 

a později vědě ve 20. století. To nastává vždy, když je nějaká idea napájena 

zhoubným pocitem všemocnosti, výlučnosti a sebestřednosti. 

„Bude záležet na tom, jak intenzivně boudou lidé žít v dimenzi nadosobní a 

nadstátní, v dimenzi věčných hodnot, к nimž se upíná jejich morální sebeurčení, 

aby kodifikovaná práva byla živou realitou a nikoli mrtvou literou. Bude záležet 

na tom, nevymizí-li z lidského vědomí přesvědčení o transcendentním určení 

jedince a o váze jeho svobodného rozhodování, které je primárnější realitou než 

sociální p o d m í n ě n o s t , jež na něho doléhá." (Komárková 1990, 79) 
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