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Anotace 

Předložená diplomová práce uvádí do problematiky spirituality a její úlohy v životě 

lidí s mentálním postižením. Její podnázev „hledání smyslu života“ ukazuje na to, že 

spiritualita v sobě obsahuje velmi široké pole možností konkrétních činitelů, které 

vedou k pocitům naplnění, uspokojení, radosti, a to nejen chvilkových, ale především 

těch, které přetrvávají i přes možné těžkosti přinášené každodenním životem. Jeden 

z možných příkladů způsobu života představuje komunita Archa, kde společně žijí 

lidé s mentálním postižením a bez něj. Tito její obyvatelé pak velmi specifickým 

a přesto prostým způsobem mohou při troše vnímavosti zakoušet jedinečnost 

a bohatost společného soužití, které může přinášet onen pocit smysluplnosti života. 

Cílem této práce je tuto specifičnost odhalit, představit tohoto „ducha“ komunity, 

a to zejména ústy samotných jeho obyvatel. Z tohoto důvodu byla zvolena 

metoda výzkumu participačního, u nás doposud málo uplatňovaná.  

Klíčová slova: člověk s mentálním postižením, přátelství, spiritualita, komunita, 

život v komunitě, vztahy v Arše 

Abstract 

The Master thesis here presented opens the theme of spirituality and its role in the 

lives of people with learning disabilities. Its subtitle “searching for meaning of life” 

shows that the term spirituality contains a variety of different possibilities which lead 

to the feeling of fulfilment, satisfaction, joy etc. Feelings which last not only for 

a moment, but stay present despite the disabilities the everyday life may bring. The 

community of l’Arche represents one of the places where the life of people with 

learning disabilities together with people without this type of handicap is possible 

and where they all can perceive the uniqueness and enrichment of their common life. 

Moreover, this lived experience very often answers the question for the meaning of 

life. The aim of this Master thesis is to discover the specificity or “the spirit” of the 

community of l’Arche, mainly by the words of its members with learning disabilities. 

For this reason, a participatory research has been chosen as a research method.  

Key words: a person with learning disabilities, friendship, spirituality, community, 

community life, relationships within l’Arche 
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1 Úvod 

Předkládaná práce nabízí popis a výsledky participačního výzkumu provedeného 

na přelomu roku 2012 – 2013 v bruselské komunitě Archa v Belgii. Výzkum byl 

zaměřen na tématiku duchovního a duševního života lidí s mentálním postižením 

nikoli pouze s cílem získat odpovědi na položené otázky, ale spíše otevřít toto téma ke 

společné diskuzi a především nabídnout prostor pro jejich vyjádření a seberealizaci 

v setkání, jež v sobě nese potenciál k duševnímu a/nebo duchovnímu obohacení obou 

stran. Pro zpracování tématu vzhledem k jeho zaměření a funkci se nabízela 

metoda kvalitativního participačního výzkumu, jehož principy a metodika budou 

uvedeny níže. 

Práce se tematicky skládá ze tří hlavních částí. První část – metodologická – se věnuje 

popisu zvolené metodiky výzkumného procesu. Vykládá podstatu participačního 

výzkumu v obecné teorii vycházející z existujících odborných materiálů, především 

zahraničních, a následně podrobně popisuje dílčí metody použité pro realizaci zde 

představovaného výzkumu.  

Další dvě části jsou již soustředěné především na představení výsledků výzkumu. 

Téma každé z nich otevírá teoretický úvod a obě jsou uzavřeny reflexí.  

Druhá část je uvedena stručným přehledem alternativních možností péče o osoby 

s mentálním postižením zaměřeného zejména na pedagogiku Marie Montessori 

a waldorfských škol. Do něj je pak zařazena organizace Archa obecně jakožto 

jedna z alternativ. Následně bude čtenář seznámen již přímo s komunitou Archa 

působící v Bruselu. Stěžejní úsek kapitoly je přitom tvořen výzkumem a výpověďmi 

samotných obyvatelů bruselské Archy. Tuto část práce uzavírá reflexe autorky 

zaměřená na pojmenování některých specifik komunity, která ji mohou odlišovat od 

jiných organizací podobného druhu. Opírá se přitom o další relevantní existující 

dokumenty. 

Třetí část práce otevírá téma spirituality. Pod různými úhly pohledů se snaží 

vystihnout její podstatu a na základě odborných podkladů ukázat, že se jedná 

o skutečnost potenciálně přítomnou v životě každého člověka, jež může být 

množstvím praktik rozvíjena v různé míře. Je následována představením a výsledky 

druhé části výzkumu provedeného v bruselské Arše, jenž se zaměřil na čtyři aspekty 

spirituality tak, jak si je zvolili výzkumníci. Tento výzkum přitom spíše než obecně 

aplikovatelné závěry týkající se skupiny osob s mentálním postižením otevírá 

jednotlivá témata k další diskuzi nebo výzkumné činnosti. Referuje také o stále ještě 

často zpochybňovaném potenciálu lidí s mentálním postižením vnitřně obohatit svou 

existencí intaktní osoby, s nimiž se setkávají. Podobně jako první část práce, i tato je 

ukončena reflexí, která tentokrát obsahuje hodnocení výzkumu z pohledu členů 

výzkumného týmu, osobní reflexy autorky a diskuzi k výzkumu.  

Celá práce je pak ukončena stručným shrnutím celkových výsledků provedeného 

výzkumu a několika slovy závěrem. 
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2 Metodologická část 

2.1 Důvod volby tématu 

Nabízelo by se mnoho aspektů života v komunitě Archa, o kterých by bylo možné 

psát. Už jen popis samotné existence komunity a jejího fungování by 

vydalo na samostatnou práci, podobně jako možná hlubší zaměření na jednotlivé 

praktiky nebo přístupy v souvislosti například s fenoménem sexuality obyvatelů 

Archy (v originále „personnes accuellies“ v doslovném překladu „přijaté / přijímané 

osoby“), jejich stárnutím, zaměstnáním, volnočasovými aktivitami apod. O komunitě 

jako takové však již existují tištěné dokumenty i v českém prostředí, stejně 

jako některé práce1 jejího zakladatele Jeana Vaniera. K volbě tématu spirituality 

vedla autorku práce osobní zkušenost života ve společenství s obyvateli komunity, 

která se kvalitativně vyvyšovala nad jiné. Autorku práce zajímalo, co tvoří 

tuto odlišnost a zda je možné ji popsat, neboť ji považovala (a považuje) za natolik 

markantní, že by si tento popis rozhodně zasloužila. Ve své vnitřní rešerši 

dospěla k závěru, že tato rozdílnost může být vnímána především ve způsobu 

prožívání vzájemných vztahů, v připsání vysoké hodnoty osobám a určitým aspektům 

života, v celkové atmosféře komunity. To vše může být jedním slovem popsáno právě 

jako „spiritualita“, neboli „duch“ (společenství). Navíc ale pozorovala, že 

tato zkušenost má silný transformující potenciál dotýkající se osobní psychologie 

člověka a ovlivňující jeho dosavadní žebříček životních hodnot. Odtud proto druhá 

část názvu práce oddělená pomlčkou od jeho první části, avšak neoddělitelná od 

celkové zkušenosti. 

Vzhledem k tomu, že spiritualita nevzniká sama o sobě, ale existuje v prožívání 

a vnímání života konkrétních osob v konkrétní době a v konkrétním prostředí, stejně 

jako se odehrává proces hledání smyslu vlastního života, soustředila se autorka práce 

právě na tento bod její základní charakteristiky. Ve svém důsledku jej pak 

nebylo možné prakticky realizovat jinak, než právě prostřednictvím praktik 

kvalitativního participačního výzkumu. O jeho průběhu a výsledcích referuje 

předkládaná práce. 

2.2 Cíl práce 

Cílem práce je dát slovo lidem s mentálním postižením a prostor k vyjádření těch 

skutečností jejich života, o které mají chuť se podělit s ostatními a které se nějakým 

způsobem dotýkají jeho smyslu a naplnění. Na základě jejich výpovědí je pak 

záměrem této práce ukázat, že život těchto lidí je (nebo může být) vysoce hodnotný 

a smysluplný, a to až do té míry, že se stává obohacujícím a transformujícím pro lidi 

bez postižení, kteří s nimi vstupují do vzájemných vztahů. 

                                                 
1 V českých nakladatelstvích již vyšly například tyto tituly: Cesta k lidství, Jako muže a ženu je stvořil, 

Rodí se nová naděje, Každý člověk je dílem spásy 
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2.3 Metodika 

2.3.1 Teorie a praxe participačního výzkumu 

Participační (akční) výzkum spadá svým charakterem do skupiny kvalitativních 

přístupů a je jednou z možností výzkumu inkluzivního2. Ten se jako takový vyznačuje 

aktivním zapojením zainteresovaných marginálních skupin osob přímo do jeho 

procesu, a to nejen jakožto „předmět“ výzkumu, ale především obsazením rolí 

(pomocných) výzkumníků. 

Takto jej například popisuje Bourke (2009: 458 in Nind, 2011, str. 351), když jej 

označuje za „výzkumný proces zahrnující ty, jež jsou předmětem jeho zájmu, 

do procesu rozhodování a vedení výzkumu včetně plánování práce, vytváření 

výzkumu, sběru a analýzy dat a/nebo rozšíření a uplatnění jeho výsledků“ (z angl. 

orig. „a research process which involves those being researched in the decision-

making and conduct of the research, including project planning, research design, 

data collection and analysis, and/or the distribution and application of research 

findings”)3.  

Participační výzkum se vyvinul postupně během 60., 70. a 80. let ve Velké Británii, 

odkud se začal pomalu rozšiřovat do dalších zemí. Zmínky o něm mohou být ale 

zaznamenány ještě ve dřívějších letech (1946) například u autorů Krech, Baddou či 

Lewin, vždy přitom v souvislosti se snahou o sociální změnu vztaženou 

k marginálním skupinám osob (Walmsley, Johnson, 2003). Tato snaha o sociální 

změnu přitom zůstává jednou z hlavních charakteristik participačního výzkumu. 

Walmsley a Johnson (tamtéž) dále uvádějí, že jednotliví badatelé se pak ve svých 

výzkumech soustřeďují na různé aspekty této sociální změny (např. s cílem změnit 

situaci v souvislosti s jednou konkrétní marginální skupinou lidí či se záměrem 

proměnit přístup většinové společnosti na obecnější úrovni). Předmětem proměny 

přitom v první řadě zůstává samotný výzkumný proces (tamtéž). V této souvislosti 

zmíněné autorky nabízejí dvě velmi zajímavé citace jiných autorů popisujících 

participační výzkum: 

 „Participační výzkum je pro badatele a utlačované lidi cestou, jak se ve vzájemné 

solidárnosti spojit pro společnou akci, krátkodobou i dlouhodobou, za účelem 

radikální sociální změny. Konkrétní čin, lokální a kontrolovaný, je pak zamýšleným 

důsledkem šetření.“ (Maguire, 1987, str. 29 in Walmsley, Johnson, str. 31) 

                                                 
2 Druhou možností je tzv. výzkum emancipační, jenž se přenechává v podstatě veškerou iniciativu 

a řízení práce právě osobám s postižením, zpravidla zaštítěných a financovaných příslušnými 

organizacemi, často neziskovými (Oliver, Morris, Zarb, 1992 in Chappell, 2000, Walmsley, Johnson, 

2003). 
3 z odborného článku „Participatory data analysis“ od autorky Melanie Nind dostupného z URL: 

http://qrj.sagepub.com/content/11/4/349  

 

http://qrj.sagepub.com/content/11/4/349
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 „Explicitním cílem participačního výzkumu je přispět ke spravedlivější společnosti, 

ve které žádné skupiny ani třídy lidí netrpí nedostatkem toho nejnutnějšího pro život 

jako jídla, ošacení, příbytku a zdraví, a ve které se všichni mohou těšit ze základních 

lidských práv a lidské svobody.“ (Park, 1993, str. 2 in Walmsley, Johnson, 2003, str. 

31) 

Toto vyjádření může znít až utopisticky, je proto třeba umět ho jednak zařadit 

do ducha doby a jednak z něj vytáhnout to podstatné, o čem mluví, což je cíl sociální 

změny. Není přitom bez zajímavosti uvést, že participační výzkum jako takový 

vznikal mimo jiné na základě silných feministických hnutí a byl jimi také ovlivňován, 

a to především z praktického hlediska. Co se týče jeho implementace na skupinu lidí 

s mentálním postižením, za zmínku stojí připomenout, že ve své podstatě vychází ze 

sociálního pojetí postižení4 (i když někteří autoři, například Chappell, 2000, namítá, 

že tato charakteristika se týká především emancipačního výzkumu) a z principů 

amerických či britských demokratických organizací lidí s mentálním postižením, 

jako jsou například Sebeobhájci: „Self-Advocates“ nebo z osvětových kampaní 

„People First“5 či „Nothing about us without us“6 (Walmsley, Johnson, 2003). 

Definici participačního výzkumu, velice jednoduchou, která ovšem zaujala autorku 

práce nejvíce, neboť odpovídá také jejím zkušenostem, a tudíž dle jejího názoru 

přesně vystihuje jeho podstatu, cituje Swinton (2006):  

 „Participační výzkum se soustřeďuje na proces postupného střídání reflexe a akce, 

jenž je prováděn s místními lidmi a (právě) jimi, spíše než na nich.“ (Cornwall, 

Jewkes, 1995 in Swinton, 2006, str. 227) 

Pro úplnost tohoto velmi stručného přehledu objasňujícího podstatu participačního 

výzkumu ještě doplňme shrnující body převzaté pro účely této práce jak z dokumentů 

již zmiňovaných autorů (Walmsley a Johnson, 2003, Chappell, 2000, Swinton, 2006). 

Participační výzkum v praxi: 

 předmět výzkumu vychází z iniciativy lidí (výzkumníků) s postižením, 

případně je navržen intaktními pracovníky, ovšem ve spolupráci 

a k prospěchu lidí s postižením (Cocks, Cokram, 1995 in Chappell, 2000) 

                                                 
4 Sociální model postižení (Oliver, 1990) vzniká v 80. letech v Británii a v podstatě říká, že 

člověka limituje, čili dělá postiženým nikoli jeho fyzické či psychické omezení, ale především 

společnost, když mu neposkytuje dostatečnou a všestrannou podporu, kterou pro svůj spokojený život 

potřebuje (Šiška, 2005). 
5 Kampaň iniciovaná americkými Sebeobhájci v 70. letech k prosazení korektní jazykové terminologie 

v problematice osob s postižením. Důraz je kladen především na skutečnost, že se jedná na prvním 

místě o lidi, a až na druhém místě se zmiňuje jejich specifičnost: s postižením, která mimo jiné 

preferuje fakt, že člověk postižení má, a nikoli že postižen je (Šiška, 2005). 
6 Asi jednou z nejznámějších publikací vysvětlujících snahy a cíle této z velké části politické kampaně 

je stejnojmenné dílo britského aktivisty Jamese I. Charltona z r. 2000. 
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 na celém výzkumu spolupracují výzkumníci s postižením spolu s výzkumníky 

bez postižení na principech vzájemných (profesionálních) partnerských 

vztahů (Cocks, Cokram, 1995 in Chappell, 2000) 

 výzkumníci se zavazují k prosazení sociální změny skrze svůj výzkum 

(Walmsley, Johnson, 2003); v souvislosti s problematikou lidí s mentálním 

postižením by měl vést ke zlepšení jejich životů (Oliver, Morris, Zarb, 1992 

in Chappell, 2000) a k jejich zplnomocnění, ať už skrze sociální změnu, 

nebo prostřednictvím osvojení nových dovedností získaných procesem 

výzkumu (Walmsley, Johnson, 2003) 

 zavazují se dále brát slova lidí7 vážně a jejich výpovědi považovat za pravdivé 

a plnohodnotné odpovídající jejich vlastnímu porozumění bez nutnosti je 

druhotně ověřovat (Walmsley, Johnson, 2003) 

 „ambicí zkoumaného vzorku není být reprezentativním; hodnota takto 

vedeného výzkumu spočívá v zapojení osob s postižením do procesu sběru dat, 

jejich analýzy a rozšíření a v možnosti využít jeho výsledky smysluplně“ 

(Swinton, 2006, str. 235) 

V souvislosti s teorií a praxí participačního výzkumu je velmi zajímavý článek, který 

podává zprávu o takto vedeném výzkumu na téma sexuality lidí s mentálním 

postižením8. Autorky článku v něm dávají do kontrastu jeho určité teoretické principy 

s reálnými výsledky, jichž během své praxe v rámci předmětného výzkumu dosáhly. 

Skutečnost, že se tyto reality od sebe v některých případech více či méně rozcházejí, 

svědčí podle autorky této práce nikoli o zpochybnitelnosti validity výzkumu, ale 

naopak o jeho přístupnosti, jež podněcuje jeho realizaci a umožňuje poučení 

z případných nedostatků, a je proto povzbuzením k další práci. 

2.4 Metodika výzkumu představeného v této práci 

Náš výzkum ve své podstatě a svých principech vychází zcela z výše jmenovaných 

charakteristik participačního výzkumu, tedy výzkumu kvalitativního, jenž je v našem 

případě založen na zakotvené teorii. Pro ni je charakteristické, že na počátku nestojí 

teorie, jež by byla výzkumem ověřována, ale začíná se zkoumanou oblastí, ze které 

se nechává vynořit to, co je důležité (Strauss, Corbinová, 1999). Od svého počátku 

byl zamýšlen jako participační, a to ze dvou důvodů. Zaprvé to bylo předznamenáno 

již samotným prostředím výzkumu a mou osobní zkušeností, která byla v souladu 

s mým svědomím plně prožívána jako kolektivní (či komunitní). Jako logický 

důsledek se pak nabízela možnost vytvoření pracovní skupiny v podstatě ve smyslu 

„Nic o nás bez nás.“ (Nothing about us without us). Druhý důvod vychází z prvního 

                                                 
7 Chápáno spolupracovníků i respondentů s postižením. 
8 Lyn Harrison, Kelley Johnson, Lynne Hiller & Ria Strong (2001): “Nothing 

about us without us”: The ideals and realities of participatory action research with people with 

an intellectual disability, Scandinavian Journal of Disability Research, 3:2, 56-70, dostupný 

z: http://dx.doi.org/10.1080/15017410109510776  

http://dx.doi.org/10.1080/15017410109510776
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a obsahuje v sobě navíc ambici předat hlavní slovo právě lidem s postižením, 

obyvatelům domácností Archy nebo osobám pracujícím v jejím denním centru. 

V Arše vládne přesvědčení, že to jsou právě oni, kdo umožňují získat druhým velmi 

specifickou zkušenost společného soužití a spolupráce plodící pocit jednoduché 

a přitom hluboké smysluplnosti vlastního života.  

Při práci jsem postupovala dle svých dosavadních odborných znalostí a zkušeností 

a dle svých logických úvah, které jsem podrobovala neustálé reflexi. Vše jsem pak 

konzultovala především s existující relevantní odbornou literaturou a v neposlední 

řadě též s ostatními členy pracovní skupiny. Pro specifické praktické otázky týkající 

se vedení participačního výzkumu s lidmi s mentálním postižením na téma spirituality 

jsem se kromě studia teorie obrátila na profesora aberdeenské univerzity 

Johna Swintona9, zkušeného realizátora již několika výzkumů na podobné téma. 

2.4.1 Prostředí výzkumu 

Velká část výzkumu byla zasazena do prostředí denního centra s chráněnými dílnami, 

které tvoří součást bruselské komunity Archa. Samotné centrum bude blíže 

představeno v další kapitole. Na tomto místě proto jen uvedeme, že právě 

z pracovníků denního centra s postižením i bez něj, byl sestaven výzkumný tým, 

jehož práce je rovněž popsána níže. Výzkum se však neomezil pouze na denní 

centrum, ale pokryl také jednotlivé domácnosti Archy v Bruselu, čímž se mimo jiné 

rozšířil také počet respondentů. 

2.4.2 Vznik pracovní skupiny a její proměny 

Začlenění výzkumníků s mentálním postižením předcházela důkladná příprava. 

Bylo třeba dobře promyslet jednak výzkumné otázky včetně užívané terminologie 

a jednak metodiku výzkumu tak, aby byly poslání a náplň práce týmu srozumitelné 

všem. Bylo nutné též zamýšlet se nad konkrétní rolí výzkumníků s postižením, stejně 

jako jasně stanovit časové rozvržení celého výzkumu. Touto činností jsem se 

zabývala v jeho iniciační části, jež čítala několik týdnů (přelom srpna a září 2012). 

Jakmile byl takto připraven návrh výzkumu a schválen vedoucím denního centra, 

mohla být za účelem jeho realizace zformována pracovní skupina. Ta se na počátku 

skládala ze čtyř pracovníků centra, majících mentální postižení, a ze stejného počtu 

pracovníků bez tohoto postižení. Nedlouho po zahájení práce však skupinu opustili 

dva intaktní pracovníci a první část výzkumu byla tudíž vedena šesti členy týmu, což 

se ukázalo jako limitní počet vzhledem k poměru lidí s postižením a bez něj. Pro 

druhou část výzkumu skupina přijala nové dva intaktní členy, čímž byla 

umožněna nejen intenzivnější, ale též pestřejší práce z hlediska použitých metod. 

Výzkumníci s mentálním postižením: Mélissa, Maxime, Olivia a Baudouin, byli 

                                                 
9 John Swinton, profesor University of Aberdeen, zakladatel Centra spirituality věnujícímu se 

problematice osob s mentálním postižením, autor několika relevantních příruček a publikací 

a realizátor již několika participačních výzkumů na téma spirituality a osob s mentálním postižením 



 

13 

 

společně se mnou a pracovnicí denního centra Aniou, stabilní složkou skupiny 

po celou dobu výzkumu. 

2.4.3 Role výzkumníků s postižením 

Jak již bylo naznačeno výše, na počátku výzkumu bylo třeba si ujasnit, jakou roli 

budou přesně členové týmu s postižením zastávat. Záměrem bylo vytvořit opravdu 

podmínky pro týmovou spolupráci s rovností šancí. Všichni členové týmu tedy byli 

považováni za plnohodnotné přispěvatele a za sobě rovné partnery – „spolu-

výzkumníky“ – v rámci vzájemných pracovních vztahů. Každý příspěvek byl brán 

vážně a každý relevantní návrh byl zařazen do výzkumného procesu, přičemž snahou 

bylo, aby výzkumníci s postižením byli právě těmi, kdo udávají hlavní myšlenkový 

směr výzkumu. To se dle mého názoru podařilo, což dokazuje fakt, že se v mnohém 

výzkum konkretizoval jiným způsobem, než jak jsem si původně představovala. 

Tento jeho aspekt vyžadoval proto otevřenost a četná přizpůsobení z mé strany, stal 

se však tudíž také jedním z nejzajímavějších bodů celého výzkumu, sám o sobě velmi 

přínosným a navíc přesně splňujícím cíl práce.  

Výzkumníci tedy podle svého zájmu navrhli všechna hlavní témata v rámci dvou 

oblastí předem stanovených autorkou této práce, jakožto i většinu výzkumných 

otázek. Podíleli se též na výběru konkrétní metody sběru dat a preferovaných 

respondentů. Aktivně se též účastnili procesu zjišťování informací, vedli, nebo spolu-

vedli strukturované rozhovory či diskusní skupiny. Asistovali též při zpracování 

získaných informací a tvorbě závěrečných prezentací. 

Otázkou zůstalo, zda mohou jakožto výzkumníci vystupovat zároveň také v roli 

respondentů. Toto dilema bylo několikrát probíráno v pracovní skupině. Nakonec 

tým vyhověl přání většiny a pro účely našeho výzkumu tuto možnost povolil, neboť 

nenašel žádný silný protiargument. Jediným tématem ke zvážení bylo zachování 

anonymity respondentů, která byla upřednostněna též v případě výzkumníků. 

2.4.4 Etické zásady výzkumu 

Po celou dobu realizace výzkumu se až úzkostlivě dbalo na dodržování etických 

zásad, které jsou spjaté s podobnou prací s lidmi s postižením. Toto pravidlo se přitom 

týkalo jak skupiny badatelů, tak skupiny respondentů. Prvním pravidlem, jež 

považuji za naprosto základní, je pravidlo poskytování úplných, pravdivých 

a srozumitelných informací o výzkumu a o všech činnostech s ním spojených. Pouze 

mají-li lidé dostatek srozumitelných informací, mohou učinit rozhodnutí, zda se 

výzkumu účastní, či nikoli. Hendl (2005) připomíná, že průběh kvalitativním 

výzkumu se často mění a že „nelze vždy predikovat všechny události“, které během 

něj nastanou (Hendl, 2005, str. 156). I tato zásada byla v našem případě dodržena. 

Pro účely sběru dat byly pořizovány foto, audio či video záznamy, které byly později 

analyzovány. Všem účastníkům výzkumu přitom byla explicitně a automaticky 

zajištěna anonymita pro ochranu soukromí osob. Fotografie zveřejněné v této práci 
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byly použity výhradně se souhlasem všech jejich protagonistů. Co se týče zachování 

anonymity členů pracovní skupiny, byla jim poskytnuta možnost volby poté, co byli 

opakovaně informováni o tom, co s sebou skutečnost zveřejnění pravé identity nese. 

Všichni si nicméně zvolili vystupovat v práci pod svým pravým jménem jakožto 

plnohodnotní spolupracovníci na výzkumu, což nakonec osobně považuji za správné 

a smysluplné.  

2.4.5 Metody zjišťování informací 

Pro účely této práce bylo ke zjišťování informací užito především rozhovorů (ve 

smyslu interview), v menší míře pak byla zařazena metoda skupin sdílení (neboli 

skupinová diskuze/skupinové interview). Dílčí informace byly také získávány 

z oficiálních relevantních internetových stránek, což byla jedna z preferovaných 

metod jedné z výzkumnic. Další doplňkovou metodou se v závěru práce stala 

kresba na dané téma. Nepostradatelnou metodou v našem výzkumu pak po celou 

dobu byla metoda přímého pozorování. 

Interview 

Využita byla kombinace rozhovorů strukturovaných, s návodem a neformálních tak, 

jak je popisuje Hendl (2005). Všechny byly vedeny zpravidla v kooperaci dvou 

výzkumníků (s postižením a bez něj) za využití jednak jimi předem připravených 

otázek, které dávaly rozhovoru základní rámec, a jednak otázek spontánních. 

V jednom případě, kdy se jednalo o respondenta s těžkým mentálním postižením, 

byly k facilitaci vzájemné komunikace použity relevantní fotografie. 

Nutno podotknout, že iniciativa k volbě tohoto respondenta, stejně jako k využití 

fotografií vycházela plně od jedné výzkumnice s postižením, která měla také hlavní 

slovo při výběru vhodných obrázků. Rozhovory byly nahrávány buďto 

audio nebo video rekordérem. Nahrávka byla transkribována a analyzována, klíčové 

informace z ní získané byly pak použity jako výstupní, které byly prezentovány 

v rámci shromážděných výsledků. 

Skupiny sdílení 

Zejména pro práci na jednom ze zvolených dílčích témat z oblasti spirituality si 

výzkumníci zvolili metodu diskusních skupin. Hendl píše, že „zkušenosti ukazují, že 

při dobře vedené skupinové diskusi se uvolňují racionalizační schémata a psychické 

zábrany a diskutující snadněji odhalují své postoje a způsoby jednání, své pocity 

a myšlení v běžném životě.“ (Hendl, 2005, str. 182). Toto tvrzení se při našem 

výzkumu potvrdilo a tato metoda byla dokonce samotnými výzkumníky, 

považována za nejlepší. Pro dané téma proběhlo celkem pět skupin, čtyři v rámci 

jednotlivých domácností komunity Archa a jedna skupina mezi výzkumníky.  

Skupinou sdílení se myslí shromáždění osob, které sedíce v kruhu sdílejí své 

myšlenky či pocity ohledně daného tématu. Takto definovaná skupina má však jasně 

stanovená pravidla a jednoho až dva animátory, kteří skupinu vedou, nebo lépe 
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řečeno „facilitují“(tzn. nejprve poskytnou účastníkům detailní a srozumitelné 

vysvětlení průběhu skupiny včetně jejích pravidel, následně skupinu zahájí, pokládají 

základní, případně doplňující otázky a po uplynutí stanoveného časového limitu ji 

ukončí; zajišťují také nahrávací proces). Oproti skupinové diskuzi nebo skupinovému 

interview, jak je popisuje Hendl (tamtéž), však jednotliví účastníci nevstupují 

do vzájemného rozhovoru, ale každý naslouchá výpovědi druhých, aniž by je 

přerušoval nebo s nimi polemizoval. Výzkumníci v pracovní skupině pravidla 

předem diskutovali a následně přesně formulovali (k nahlédnutí v příloze). 

Realizaci skupiny předcházelo vždy úvodní setkání s potenciálními účastníky, při 

kterém jim bylo vše včetně tématu skupiny důkladně vysvětleno, a kdy jim 

byla položena otázka, zda mají zájem se skupiny účastnit. Valná většina odpovědí 

byla pozitivních, a proto druhým krokem bylo stanovení příštího setkání, při kterém 

by už proběhla skupina včetně pořízení nahrávky. Samozřejmě i ve chvíli konání 

skupiny bylo účastníkům znovu vše vysvětleno a znovu dána možnost účastnit se či 

nikoli. Těm, kteří o skupinu neměli zájem, bylo navrženo osobní interview, přičemž 

jedna respondentka souhlasila s podmínkou, že rozhovor proběhne pouze s autorkou 

této práce. Jeden respondent souhlasil s rozhovorem za účasti obou výzkumníků, 

ostatní i tuto možnost odmítli. 

Jak již bylo naznačeno, skupinu vedli dva výzkumníci, kteří si více méně mezi sebou 

rozdělili role, a to tak, že intaktní výzkumnice (autorka této práce) skupinu zahajovala 

a ukončovala a výzkumník s postižením vždy inicioval hlavní téma, jež sám 

mimochodem předem navrhnul. Předcházející vysvětlení průběhu a pravidel skupiny 

prováděli oba dohromady, respektive vzájemně se doplňovali. Volba dvou animátorů, 

intaktního a s postižením, se ukázala jako velmi dobrá, zvlášť v případě zvoleného 

tématu, jež bude popsáno níže v rámci představení druhé části výzkumu. 

Rešerše internetových stránek  

Jedna z výzkumnic s postižením si ke svému výzkumu zvolila jako dílčí metodu 

vyhledávání informací na internetu. Byla v tomto doprovázena intaktní výzkumnicí, 

se kterou tvořila pracovní dvojici. Čerpáno bylo vždy z platných oficiálních 

internetových stránek poskytujících solidní a ověřené informace. Zpravidla rešerši 

o mnoho usnadnila předchozí příprava spočívající zejména ve formulaci konkrétních 

jednoduchých otázek, na které se budou vyhledávat odpovědi, neboť množství 

poskytovaných informací na internetu je obrovské a není vždy jednoduché se v nich 

orientovat a nalézt to nejpodstatnější. Navíc je tato činnost časově poměrně dosti 

náročná. Proto také nebyla zvolena za hlavní metodu, nýbrž pouze za doplňkovou. 

Kresba 

Tato metoda byla též zvolena jako doplňková pro druhou část výzkumu, především 

pro možnost vyjádření svých myšlenek či pocitů jinak než slovy. Na starost si ji 

vzala intaktní členka týmu připojivší se mezi výzkumníky ve druhé části výzkumu. 

Proces se skládal ze dvou základních fází, totiž z diskuse nad daným tématem 
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(v našem případě vyjádřeném otázkou ‚Co je pro mě v životě nejdůležitější?‘) a poté 

ze samotné tvorby, které byl ponechán volný styl. Některé vybrané výtvory jsou 

pro ukázku otištěné v přílohách této práce. 

Pozorování 

V době celého výzkumu byla použita kombinace různých typů pozorování. 

Vycházíme-li ze základního popisu této metody podle Hendla (2005), můžeme 

upřesnit, že v naší práci se jednalo zpravidla o pozorování skryté (tedy takové, o jehož 

průběhu účastníci nejsou informování), nestrukturované (nebyl k němu stanoven 

žádný předchozí předpis), většinou zúčastněné (pozorovatel byl zapojen do dění) 

a v naprosté většině případů v přirozené situaci. Ze své pozice výzkumnice mohu 

konstatovat, že se dále jednalo jak o pozorování druhých osob, tak o pozorování sebe 

samé a vnitřních postojových změn, jež byly jedním z impulsů k sepsání této práce.  

2.4.6 Metody zpracování podkladů 

Jak již bylo v mnohém zmíněno výše, získané podklady sestávaly především 

z audio či video nahrávek, které byly z valné většiny transkribovány autorkou 

této práce a dále podrobeny analýze, jež spočívala v první fázi v identifikaci 

klíčových informací, v druhé fázi ve vzájemné komparaci těchto dat získaných 

z různých nahrávek a ve třetí fázi v selekci těch nejfrekventovanějších, které zde jsou 

představeny jakožto výsledky výzkumného procesu. Tento systém zpracování dat 

odpovídá zakotvené teorii, jak ji popisuje Hendl (2005), ovšem vzhledem 

k nedostatku času šlo v našem případě o zjednodušení celého procesu. Podrobnou 

analýzou dat se zabývali zpravidla intaktní členové výzkumného týmu, 

a to především z časových a kapacitních důvodů. Nicméně výzkumníci s postižením 

asistovali při dalších fázích analýzy a podíleli se samozřejmě na tvorbě závěrečné 

prezentace. 

2.5 Užívaná terminologie 

S rozvojem myšlenky výzkumu bylo nutné zamýšlet se do hloubky také nejen nad 

celkovou organizací, ale hlavně nad jeho myšlenkovým základem a cílem, jak již 

bylo zmíněno výše. Jelikož se jedná o specifickou skupinu respondentů, 

bylo nevyhnutelné do hloubky promýšlet otázky, které budou kladeny, stejně tak 

jako způsob všech podávaných informací tak, aby byly srozumitelné opravdu všem. 

Bylo tak například potřeba upravit užívané termíny. Klíčovým termínem je samotná 

podstata této práce, totiž spiritualita. Jelikož se nejen autorce této práce zdál daný 

termín příliš abstraktní, rozhodla se pro jeho nahrazení termíny konkrétnějšími. Není 

pak bez zajímavosti konstatovat, že cesta k nalezení vhodných ekvivalentů vedla 

nejen v tomto případě vlastně k hledání podstaty a významu spirituality. Základní 

pokládaná otázka, která se neustále opakovala až k dosažení bazálního termínu, zněla: 

‚Co to znamená…?‘ Pro ukázku myšlenkového postupu se nabízí příklad právě se 

slovem „spiritualita“. Zde tuto reflexi nabízíme v podobě myšlenkové mapy: 
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Zde vidíme, že pojem spiritualita v sobě obsahuje množství poměrně konkrétních 

významů, které se přímo dotýkají způsobu prožívání lidského života a jsou 

nebo mohou být spjaty s pocity vnitřní harmonie, vnitřního klidu, pokoje, radosti, 

spokojenosti, naplnění, ale i s procesy hledání smyslu a významů věcí, situací, 

událostí, s pocity vnitřního zmatku, chaosu, strádání nebo prázdnoty. Tato základní 

reflexe pak umožnila tvorbu základních a velmi konkrétních výzkumných otázek, jež 

byly schopny postihnout podstatu zvoleného tématu. 

 

 

 

 

 

 

SPIRITUALITA 

prožívání života 

porozumění smrti 

hodnoty v životě 

vůle k životu 

radost ze života 

vztah k Bohu / k nadpřirozenému 

/ k přesahujícímu 
vztah k lidem 

zdroj životní energie 
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3 Komunita Archa 

První výzkumná část zahrnuje nejprve teoretický úvod, v němž je organizace 

Archa zařazena do sítě alternativních možností péče o osoby s mentálním postižením. 

Následuje prezentace výsledků výzkumu soustředěného na představení bruselské 

odnože komunity Archa v rámci čtyř zvolených tematických okruhů. Kapitolu 

uzavírá autorčina reflexe na téma vybraných specifik Archy. 

3.1 Teoretický úvod k první části výzkumu 

V této části práce jsou nejprve představeny různé alternativní možnosti péče o lidi 

s mentálním postižením a následně je krátce představena organizace Archa jakožto 

jedna z existujících variant. Nakonec uvádíme stručný přehled situace v souvislosti 

s alternativní komunitní péčí v prostředí České republiky. 

3.1.1 Alternativní možnosti péče o osoby s mentálním postižením 

Alternativní možnosti péče o dospělé lidi s mentálním postižením vycházejí z velké 

části z různých alternativních přístupů k výchově dětí na obecné rovině. Termínem 

„alternativní“ je přitom myšleno „odlišné od mainstreamingového“. Existující 

alternativy bychom mohli ještě rozdělit na církevní (především v rámci křesťanských 

církví10) a sekulární (nebo nenáboženské), přičemž církevní jsou svým původem 

starší. Během staletí ale i ony prošly mnohými proměnami, jak o tom svědčí například 

publikace františkánského historika Ctirada Václava Pospíšila (2002).  

Valenta (2007) uvádí souhrnný přehled různých alternativních přístupů, které začaly 

vznikat od konce 19. století, a to hojně v reakci na v tehdejší době rozšířený 

„herbatismus“, přístup zdůrazňující intelektuální stránku kvality člověka (resp. žáka), 

autoritu učitele a pasivitu žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu. Nové proudy 

vycházely z rozdílných filosofických přístupů a podle toho kladly důraz vždy na jiný 

aspekt výchovy a vzdělávání mládeže. Vznikla tak pestrá nabídka nejrůznějších 

možností a její vývoj stále není ukončen. Některé proudy se přitom rozšířily 

do celého světa, jiné zůstávají specifické pro tu či onu konkrétní zemi. 

Neopomenutelný význam měla v celém procesu vlna pedocentrismu datující se od 

vydání publikace E. Keyové „Století dítěte“ na samém počátku 20. století (Valenta, 

2007). Jak už sám název této tendence napovídá, dítě bylo symbolicky 

postaveno do středu dění, aby napříště veškerá metodika výchovně-vzdělávacího 

procesu vycházela právě z jeho potřeb, schopností a zkušeností v daném období růstu. 

Kýženým cílem byla aktivita samotného dítěte v tomto procesu, která se stala 

absolutní prioritou právě u většiny alternativních přístupů. Zde nabídneme přehled 

alespoň dvou z nich, velmi populárních i v současnosti, majících přímý vliv na péči 

o jedince s postižením. 

                                                 
10 Dvě nejznámější instituce spravované církvemi jsou u nás Diakonie z prostředí 

protestantského a Charita spravovaná církví katolickou (Pospíšil, 2002). 
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3.1.1.1 Škola Marie Montessori 

Systém školní výchovy podle Marie Montessori je známý pro své zaměření na rozvoj 

senzomotoriky především v rámci předškolního vzdělávání a pro podporu aktivity 

dítěte ve výchovně-vzdělávacím procesu až do té míry, že dítě samo tento proces 

v podstatě řídí a učiteli je svěřena role facilitátora, který pomáhá dítěti dosáhnout 

kýžených cílů (Valenta, 2007). Systém Montessori staví na třech základních pilířích. 

Jsou to zaprvé vnitřní potřeby. Montessori vycházela z přesvědčení získaného 

pozorováním, že dítě má vlastní vnitřní potřebu učení se (což ukazuje na příkladu 

učení se řeči za účelem komunikace s okolím). „Vidím novou cestu, protože již 

nemůžeme vycházet jen z nás samotných, z naší kultury, nýbrž z dítěte.“ (Montessori, 

1926 in Rýdl, 1999).  

Zadruhé jsou to vnější předměty. Aby dítě mohlo svou vnitřní potřebu rozvinout, 

potřebuje k tomu pomocné předměty nabídnuté okolím (na příkladu jazyka je 

tímto „předmětem“ okolní lidská společnost, od které se dítě jazyk učí).  

Třetím pilířem je respekt ke svobodě vývoje. Každé dítě je jiné, má jiné talenty 

a vlohy, a tak i jiné zájmy. Má proto právo rozvíjet se především v soudržnosti se 

svými schopnostmi, a nikoli tak, jak vyžaduje někdo druhý. „Pomoz mi, abych 

to mohl udělat sám,“ (Montessori, 1952 in Rýdl, 1994, str. 89) je heslo, které 

tuto dimenzi vystihuje. Aktivita druhých osob (čili učitele v prostředí školy) spočívá 

v nabízení dostatečného množství rozličných podnětů podporujících zdravý vývoj 

dítěte, ze kterých si dítě samo může vybrat dle vlastních preferencí (Rýdl, 1994).  

Na těchto třech pilířích stojí i celá didaktika montessori výchovy, jejíž další popis 

ovšem není předmětem této práce. Pro naše potřeby je však třeba dodat, že „metody 

M. Montessoriové měly velký vliv na rozvoj předškolní výchovy dětí, dětí 

prvního stupně základní školy a dětí tělesně i duševně postižených hlavně 

v soukromých výchovně-vzdělávacích institucích v západní Evropě i v dalších 

zemích.“ (Svobodová, Jůva, 1996, str. 45). Principy její pedagogiky jsou s úspěchem 

uplatňovány právě u jedinců s mentálním postižením, neboť umožňují rozvoj právě 

v důrazu na jejich specifické talenty, s respektem k odlišnosti a s úctou ke každé 

lidské bytosti. Vždyť sama Marie Montessori je vyvinula právě díky své zkušenosti 

z péče o děti s postižením. Proto je řada těchto principů využívána v péči o osoby 

s mentálním postižením i v zařízeních, která jako „Montessori“ označovaná přímo 

nejsou. 

3.1.1.2 Waldorfská škola Rudolfa Steinera 

Druhou známou alternativou je škola waldorfská11 vycházející z antroposofie 

Rudolfa Steinera. Tento, můžeme říci, filozof a myslitel 20. století vystavěl 

                                                 
11 Název „waldorfská“ škola je odvozen od názvu vesnice Waldorf v Německu, kde byla založena v r. 

1919 první „svobodná“ škola podle antroposofických principů vytvořených Steinerem (Grecmanová, 

Urbanovská, 1996). R. Steiner byl sám jejím tvůrcem a ředitelem až do své smrti v r. 1925 (Rýdl, 

1994). 
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myšlenkovou stavbu antroposofie na svém předchozím studiu přírodních věd, fyziky 

a matematiky, přičemž se nechal výrazně inspirovat přírodním vědcem J. W. 

Goethem. Goetheanismus, jak se nazývá jím vytvořený vědecký styl, chápe přírodu 

a celý svět jako duchovní (resp. připisuje mu duchovní podstatu), a přesto 

zkoumatelný empiricky, přičemž tento přístup nevztahuje pouze na oblast vědeckou, 

ale rozšiřuje je na celé pojetí existence světa a jeho poznávání (Ronovský, 2011). 

Dalším východiskem pro vytvoření antroposofie byla Steinerova zkušenost členství 

v Theosofické společnosti12 v Berlíně, ze které byl ovšem r. 1913 vyloučen. Založil 

však samostatnou Anthroposofickou společnost a následně vypracoval konkrétní 

přístupy a techniky vycházející z antroposofie, jež měly konkrétní vliv na mnohé 

oblasti lidské společnosti. Školství je jednou z nich. Podobně jako v případě školy 

podle Montessori, ani zde se nebudeme zabývat detailním popisem fungování 

waldorfských škol. Za krátkou zmínku však stojí hlavní principy waldorfské 

výchovy, jež jsou uplatňovány v kterémkoli zařízení školní nebo sociální péče, jež 

z antroposofie čerpá.  

Ačkoli je antroposofie často chápána jako „světonázor“ odpovídající svým 

charakterem jiným náboženstvím, její zastánci ji propagují spíše jako metodu 

k (sebe)výchově poskytující například učitelům metody, návody a pomůcky 

k výchově a ke vzdělávání dětí tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich přirozenému 

vývoji a rozvíjely jej (Rýdl, 1994). Hlavní princip waldorfské pedagogiky spočívá 

tedy v pojetí světa a vývoje člověka od jeho narození až do konce života, přičemž 

člověk i svět mají podle antroposofie duchovní podstatu. Učení je v tomto smyslu 

harmonizací duchovní, fyzické i psychické složky člověka.  

Také zde stojí jedinec v centru pozornosti, přičemž snahou je rozvinout 

jeho schopnosti a talenty tak, aby se mohl realizovat ve společnosti jako člověk 

svobodný, uznávající rovnost, bratrství a individualitu každého jiného člověka, 

a zároveň byl schopen samostatného rozhodování, kreativity i kritického posuzování. 

Velký význam má propojování psychické, fyzické a spirituální složky každého 

jedince, což se děje skrze rytmizaci ve formě praktické hudební výchovy (především 

zpěv, ale i hra na hudební nástroj), eurytmii13, ale vůbec i skrze charakter prostředí, 

                                                 
12 Teosofie: „1. všeob. všechna mystická učení zal. na bezprostředním intuitivním „nazírání boha“ 

a „světových tajemství“ (…) od oficiální církve zdůrazňuje osobní mystickou zkušenost (…) 2. v užším 

smyslu se tak nazývá učení H. P. Blatavské (…), jež se utvářelo pod vlivem bráhmanismu, buddhismu 

a hinduismu (…), ale také okultismu a některých prvků gnosticismu. Batavská zal. 1875 v New Yorku 

Teosofickou společnost. (…) T. odmítá „hist. formy náboženství“ a snaží se odkrýt společný smysl 

různých náb., a tak vytvořit „náb. univerzální“. Vznik t. svědčí o krizi tradičních náb., která se snaží 

nahradit, avšak sama sdílí jejich krizový stav.“ (Ilustrovaný encyklopedický slovník /Pro - Ž, 1982, 

str. 564) 
13 Eurytmie „je uměním, jehož vyjadřovacím prostředkem jsou ztvárněné pohybové formy 

lidského organismu (…) Vzhledem k tomu, že paže a ruce jsou nejpohyblivějšími orgány, spočívá 

eurytmie v prvé řadě na pohybech těchto orgánů. (…) Tím se vytváří možnost vidět to, co při zpěvu 

a hovoru slyšíme. (…) Eurytmie jako prostředek pro výchovu dětí je přece jen něco jiného, než to, co se 

děje v tělesné výchově. Eurytmie je spíše obrácená na nitro člověka. (…) Člověk činící eurytmii je 

orientován na pohybové vyjádření toho, co se děje mezi dýcháním a cirkulací. Tím získává vnitřní 
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ve kterém se člověk pohybuje (specifická architektura bez ostrých rohů, využití 

barev, prostoru, světla, přírodních materiálů, dekorace uměleckými díly i květinami 

apod.). Obecně řečeno je důraz kladen především na kvalitu poznávání včetně 

porozumění smyslu poznávaného a kromě faktických znalostí mají svou významnou 

pozici také všestranné činnosti praktické. Jde tedy o maximální celostní rozvoj 

každého jedince dle jeho individuálních možností, schopností a zájmů (Rýdl, 1994, 

Grecmanová, Urbanovská, 1996, Svobodová, Jůva, 1996, Ronovský, 2011).  

3.1.1.3 Antroposofie a camphillské hnutí 

Z tohoto hlediska odpovídá waldorfská pedagogika plně potřebám jedincům 

s postižením, v jejichž výchově a vzdělávání bývají její přístupy zpravidla velmi 

oceňovány, a to nejen co se týče dětské populace. Z antroposofie a waldorfské 

pedagogiky vychází tzv. camphillské hnutí, jehož vznik byl iniciován rakouským 

lékařem, embryologem Karlem Königem. Oficiálně je jeho počátek spojován 

s r. 1940, kdy byl otevřen první Camphill House nedaleko skotského města Aberdeen 

(Valenta, 1994). Ideou bylo vybudování vesniček, kde by žili lidé bez postižení 

společně s lidmi s (mentálním) postižením a o tyto osoby by pečovali v duchu 

antroposofie a léčebné pedagogiky. Tato místa vznikala původně pro dětskou 

populaci, ale postupně byla rozšířena na všechny věkové kategorie až do stáří. 

V průběhu let se camphillské hnutí rozšířilo na všechny světové kontinenty 

s regionální správou a byl vytvořen též vzdělávací systém zaměřený na léčebnou 

antroposofickou pedagogiku, který je v mnohých zemích uznáván jako plnohodnotný 

ekvivalent studia klasické speciální pedagogiky (Valenta, 1994). Camphillské 

vesničky fungují jako samostatné funkční jednotky uvnitř státu, od kterého v případě 

péče o osoby s mentálním postižením dostávají finanční dotace. 

Součástí camphillských vesniček je zpravidla též waldorfská škola, v jejíchž třídách 

jsou sdruženy děti stejného věku i přes někdy diametrálně odlišnou míru postižení. 

Kromě množství rukodělných a kreativních aktivit je hlavní činností farmářství. Své 

nezastupitelné místo mají v Camphillu též spirituální praktiky ve formě různých 

rituálů, společných setkání, slavení svátků a narozenin svých členů, pořádání různých 

interních akcí apod., vše v duchu antroposofie. Své specifické místo v rámci 

jednotlivých přístupů antroposofie a léčebné pedagogiky má i eurytmie, získavší 

taktéž přívlastek „léčebná“, neboť jejím praktikováním bylo dosaženo 

prokazatelných pozitivních výsledků v péči o osoby s mentálním postižením. 

V současné době je možné ji studovat jako jednu ze samostatných terapií. 

Klíčovými pracovníky Camphillu jsou vedoucí skupin zodpovědní v průměru za 2 – 3 

jedince s postižením a „rodiče“ domu sdružujícího několik skupin v celkovém počtu 

zhruba 20 osob. Celá vesnička se skládá z několika takových domů. Kromě 

těchto zaměstnanců v komunitě permanentně žijících a pracujících, jež jsou placeni 

                                                 
tělesně duchovní vztah k sobě samému. Uvědomuje si vnitřní harmonii celé lidské bytosti. To pak 

zpětně působí na jeho vědomí a projevy aktivity, je vnitřně posilován a připraven vyrovnávat se 

s překážkami a nezdary.“ (Steiner, 1969 in Rýdl, 1994) 
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státem, zde pracují také dobrovolníci, nezřídka zahraniční, dále terapeuti 

(muzikoterapeuti, arteterapeuti, absolventi eurytmie, fyzioterapie nebo logopedie 

– chirofonetiky) a další personál (učitelé waldorfských škol, administrativní 

pracovníci, vedoucí dílen a farmy apod.), jež zajišťuje každodenní chod vesničky 

(tamtéž). 

Celá koncepce camphillské vesničky, ačkoli dokonale promyšlená a dobře funkční 

(zpravidla i s vlastním obchodem a možnostmi kulturního vyžití), postrádá dle 

mého názoru strukturální otevřenost vůči společnosti, čímž neodpovídá potřebám 

integrace a inkluze jedinců s (mentálním) postižením. Vesnice jsou zakládány naopak 

odděleně od okolí, v přírodě, často v lesích a jsou naprosto soběstačné. Tento aspekt 

připomíná tak trochu koncept velkokapacitních ústavů z minulých století, jenž se 

dnešní speciální pedagogika snaží překonávat. Samozřejmě tyto dvě „instituce“ nelze 

srovnávat dokonale, neboť v přístupech k osobě s mentálním postižením jsou 

diametrálně odlišné. 

Existují samozřejmě i mnohé další alternativní přístupy v péči o lidi s mentálním 

postižením, z nichž mnohdy čerpá také moderní (speciální) pedagogika. Jejich další 

popis, i když bezpochyby velmi zajímavý, ovšem bohužel přesahuje rozsah 

a zaměření této práce. Ta je soustředěna v podstatě na detailní deskripci jedné další 

varianty alternativních přístupů.  

Camphillské vesničky a komunity organizace Archa představují úhelné kameny ve 

stavbě alternativní komunitní péče o osoby s mentálním postižením. 

3.1.2 Komunita Archa jako jedna z možností 

Sám zakladatel Archy Jean Vanier, o němž bude řeč později, říká, že nikdy 

nezamýšlel vytvořit takové rozsáhlé dílo, jakým je organizace dnes. Jeho úmyslem 

bylo pouze sdílet život společně s několika lidmi s mentálním postižením v lepším 

prostředí, než byly v té době ústavy pro tyto osoby, a pouze natolik, nakolik 

to bylo v jeho osobních silách. Žádný velkoplošný projekt „na záchranu všech“ si ani 

nepředstavoval.14 Na začátky komunity vzpomíná těmito slovy: 

„A pak jsem navštívil ústav v Seine a Marne, potkal jsem se s dvěma muži, Raphaelem 

a Phillipem. (…) Byl tam ještě třetí; Dany. Pozval jsem všechny tři, ale Dany nemohl 

zůstat, protože se cítil příliš ohrožený. Byl jsem si jistý jedinou věcí, a sice že 

to bylo gesto nevratné. (…) Začal jsem žít s Raphaelem a Phillipem úplně jednoduše: 

jedli jsme společně, vařili jsme společně, chodili jsme nakupovat, pracovali jsme 

na zahradě. Žili jsme velmi skromně, protože dům byl velice zchátralý. …“15 

Psal se rok 1964. Nedlouho poté, inspirováni Jeanem Vanierem, přidávají se k Arše 

další lidé a aktivně zakládají dceřiné komunity ve svých rodných zemích. Tak vzniká 

druhá komunita v Kanadě poblíž Toronta v roce 1969, a od 70. let jsou zakládány 

                                                 
14 Z internetových stránek http://www.jean-vanier.org/  
15 tamtéž (http://www.jean-vanier.org/fr/ce_jour_la/aout_1964_un_acte_irreversible)  

http://www.jean-vanier.org/
http://www.jean-vanier.org/fr/ce_jour_la/aout_1964_un_acte_irreversible
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další, tentokrát v rozvojových zemích (Indie, Pobřeží slonoviny a Honduras). Díky 

tomuto rozšíření se Archa otevírá všem národům, kulturám, tradicím, náboženstvím 

a získává svůj mezinárodní rozměr. Zároveň tato expanze vyžaduje vytvoření 

určitého sjednocujícího institutu, kterým se stává mezinárodní rada, jejíž členové – 

zástupci jednotlivých komunit – se začínají pravidelně každoročně setkávat. V roce 

1989 již existuje 82 komunit po celém světě a stále jsou zakládány další jak ve střední 

a východní Evropě, tak na jiných světadílech. Sjezdu mezinárodní rady Archy se 

v roce 89 účastní mimo jiné také Matka Tereza a papež Jan Pavel II. V roce 1993 je 

v Quebecku přijata Charta Archy, oficiální dokument stanovující základní poslání 

a pravidla komunity. O necelých deset let později je na Generálním shromáždění 

ustanoven výbor, jehož úkolem je znovu jasně vyslovit poslání organizace a hodnoty 

v ní vyznávané, aby se tak všechny komunity vznikající ve velmi diverzifikovaných 

podmínkách mohly více sjednotit po stránce svého zaměření a především hlavních 

principů, na kterých je fungování Archy postaveno. Předsedou shromáždění je Jean 

Vanier, a to až do roku 2012, kdy oficiálně z této role odstupuje z důvodu 

vysokého věku. 

V současné době celá federace čítá 131 komunit ve více než třiceti zemích 

celého světa.16 Hlavní principy, poslání a specifika komunity budou představeny 

na příkladu belgické komunity v Bruselu v rámci námi provedeného výzkumu. 

3.1.3 Cesta k vytvoření alternativní komunitní péče v ČR 

Ani v českém prostředí nejsou výše představené formy péče o lidi s mentálním 

postižením ničím neznámým. Způsobem života v komunitách Archa se nechalo 

inspirovat více sdružení, která začala vznikat počátkem 90. let 20. století. Z těchto 

sdružení se dostalo do popředí o. s. Benedictus17, které je v přímém kontaktu s Archou 

ve Francii a určitou dobu přímo usilovalo o členství v mezinárodní síti jejích komunit. 

Další organizací vycházející z principů Archy je Středisko Betlém18, které spadá pod 

Diakonii Českobratrské církve evangelické a jež poskytuje v rámci svých třech domů 

péči dospělým osobám s těžkým fyzickým postižením a dětem a mladým lidem 

s mentálním postižením. Třetím sdružením poskytujícím komunitní péči 

inspirovanou komunitou Archa je Villa Vallila19. Všechny tyto komunity pracují na 

bázi Archy, ovšem právoplatnou členkou mezinárodní organizace není zatím přes 

četné snahy ani jedna z nich. Vzniku české Archy v současné době pomáhá též polská 

koordinátorka pro naši oblast Barbara Pestka, ovšem zdá se, že cesta k tomuto cíli je 

plná menších i větších překážek. Snad se toto úsilí brzy dočká svého naplnění. 

                                                 
16 Informace o historii organizace byly čerpány z oficiálních internetových stránek: 

http://www.larche.org/l-arche-depuis-sa-creation.fr-fr.22.37.content.htm  
17 Informace dostupné na http://www.benediktus.org/inspirace-archa.html  
18 Informace dostupné na http://www.betlem.org/stredisko-diakonie-xy/historie/  
19 Informace dostupné na http://www.vallila.cz/  

http://www.larche.org/l-arche-depuis-sa-creation.fr-fr.22.37.content.htm
http://www.benediktus.org/inspirace-archa.html
http://www.betlem.org/stredisko-diakonie-xy/historie/
http://www.vallila.cz/
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V pozadí nezůstává ani český Camphill20, jehož první (a zatím jediná) komunita 

vznikla v roce 2000 a od té doby prochází neustálým vývojem. Sídlí v Českých 

Kopistech a kromě rukodělných dílen provozuje ekologickou zemědělskou výrobu.   

3.2 Výsledky výzkumu 

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s komunitou Archa tak, aby nejen poznal 

organizaci jako takovou, ale aby především nahlédl, jak se v ní žije samotným 

jeho obyvatelům. To je velmi důležité, neboť znalost prostředí, ve kterém lidé žijí, 

pomůže později lépe pochopit jejich způsob vnímání, prožívání a interpretace 

každodenních životních situací, jejich spiritualitu. Základ kapitoly přitom tvoří právě 

výpovědi obyvatelů komunity (resp. pracovníků denního centra) s postižením 

i intaktních21, jen na některých místech je doplněn faktickými údaji čerpanými 

z odborné literatury, příslušných oficiálních internetových stránek či ze znalostí 

založených na osobní zkušenosti. 

Výzkumný tým sestavil vycházeje ze zájmů svých členů postupně čtyři hlavní 

okruhy, v rámci nichž si zadal komunitu Archa představit. První okruh zahrnuje 

vybrané dílčí aspekty historie Archy soustřeďující se zvláště na postavu 

jejího zakladatele a některých momentů týkajících se vzniku Archy v Bruselu. Druhý 

okruh se věnuje seznámení se strukturou Archy v Bruselu, třetí okruh je zaměřen 

na pravidla, která v ní platí. Poslední okruh pak blíže popisuje jednu 

z charakteristických praktik v komunitě, čímž je hojné společné slavení různých 

slavností a svátků. 

3.2.1 Počátky Archy Brusel 

Výzkumnice Olivia se rozhodla získat informace, které ji zajímaly, jednak pročítáním 

příslušných oficiálních webových stránek22, jednak osobními rozhovory. Výsledky 

její práce byly zpracovány v rámci shrnující prezentace. Pro bližší proniknutí 

do tématu je doporučeno další studium dokumentů uvedených v Seznamu použité 

a doporučené literatury na konci této práce. 

3.2.1.1 Jean Vanier – zakladatel komunity Archa  

Výzkumnice Olivia navrhla vyhledat informace o Jeanu Vanierovi, jehož 

jméno znala a věděla, že je úzce spojeno s Archou, ale měla pochybnosti o reálné 

existenci jeho osoby. Ptala se na jeho život – na mládí, na aktivity apod., zvláště ji 

pak zajímalo místo jeho současného bydliště. Nabídnuty pak byly další konkrétní 

otázky vycházející ze společné předchozí debaty o zakladateli, které se ptaly 

                                                 
20 Informace dostupné na 

http://www.camphill.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=13  
21 Jedná-li se o výpověď intaktní osoby, zpravidla jde o výtažek z rozhovoru vedeného dvojicí členů 

výzkumného týmu, která byla tvořena výzkumníkem s postižením a výzkumníkem intaktním. 
22 www.jean-vanier.org, http://www.larche.org/jean-vanier-founder-of-l-arche.en-

gb.23.13.content.htm  

http://www.camphill.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=13
http://www.jean-vanier.org/
http://www.larche.org/jean-vanier-founder-of-l-arche.en-gb.23.13.content.htm
http://www.larche.org/jean-vanier-founder-of-l-arche.en-gb.23.13.content.htm


 

25 

 

na jeho národnost, datum narození a současný věk, absolvovaná studia a místo 

současného působení. Zde předkládáme stručné resumé: 

Jean Vanier se narodil 10. září 1928 ve švýcarské Ženevě, avšak své dětství a mládí 

prožil střídavě v Anglii a v Kanadě. Během druhé světové války se rozhodl opustit 

Kanadu, aby se stal členem britského námořnictva, kde začal od útlého mládí rozvíjet 

svou kariéru. Ne však nadlouho, neboť v sobě cítil stále více touhu po hlubším 

poznávání Boha, jak je vnímán v křesťanské tradici. Proto podal demisi 

u námořnictva a nastoupil studia teologie a filosofie v Paříži, kde se shodou okolností 

setkal s dominikánským knězem Thomasem Phillipem, jenž se později stal 

jeho blízkým přítelem a spolupracovníkem. Po získání doktorského titulu ve svém 

oboru znovu odjel do Kanady, aby vyučoval na tamních univerzitách. Nicméně ani 

tuto kariéru nebudoval doživotně a po několika málo letech absolvoval znovu cestu 

do Francie, kde se připojil ke svému příteli Thomasovi Phillipovi, který tou dobou 

působil ve velkém ústavu pro osoby s mentálním postižením. Otřesen zkušeností 

z návštěvy ústavu rozhodl se Jean Vanier koupit malý domek ve francouzské vesnici 

Trosly-Breuil, aby zde nabídl společný život dvěma chovancům ústavu, které k sobě 

přizval. Takto vznikla v roce 1964 první komunita Archa. Jejímu zakladateli bylo v té 

době 36 let. Fascinováni a inspirováni tímto jeho gestem začali komunitu navštěvovat 

další lidé, z nichž mnozí svou zkušenost uplatnili při zakládání komunit nových. A tak 

se Archa postupně rozrostla do mnohých zemí všech kontinentů. Jean Vanier 

následně během svého života hodně cestoval, aby se setkával s lidmi, zvláště s těmi 

nejpotřebnějšími a nejchudšími. Z jeho pera vyšly mnohé publikace přeložené 

do množství světových jazyků. V současné době žije čtyřiaosmdesátiletý Jean Vanier 

v prostředí své první komunity v Trosly, která se stala takovým srdcem, či duchovním 

centrem všech komunit Archa, a ačkoli již není fyzicky tolik aktivní, nadále se věnuje 

psaní a přednášení. 

3.2.1.2 Paul a založení denního centra při bruselské Arše 

Výzkumnice Olivia věděla, že počátky Archy v Bruselu jsou spojené s postavou 

jezuitského kněze André Robertiho, který v Bruselu založil první domácnost „Le 

Toit“. Ona sama v domácnosti Archy nebydlí, což možná vysvětluje fakt, proč se 

daleko více zajímala o historii denního centra „Le Grain“, do kterého každodenně 

dochází. V dílně, kde se vyrábí keramické mozaiky, pracuje společně s Paulem, jenž 

stál při zakládání centra. Výzkumnice Olivia přijala k získání informací metodu 

rozhovoru. Společně jsme připravily otázky pro zakladatele denního centra Paula. 

Olivia od začátku trvala na tom, abychom vše připravovaly společně. Nechtěla být 

tou, která všechno vymýšlí, a dávala na to velký pozor. 

První Paulův kontakt s komunitou Archa se odehrál v roce 1976, když se ve svém 

zaměstnání účetního v jednom obchodě náhodou setkal s tehdejším vedoucím 

komunity Archa nedávno založené v malém belgickém městečku Bierges ležícím 

nedaleko Bruselu. Slovo dalo slovo, Paul vstoupil do užšího kontaktu s touto 

komunitou a po šest měsíců v ní působil jako asistent-dobrovolník. Následně pod 
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stejným statutem odjel do Archy ve francouzském Trosly, kde se po dobu tří měsíců 

učil mimo jiné vyrábět keramické mozaiky v denním centru. Poté se vrátil zpět 

do Bruselu, kde se již předtím seznámil také s otcem Robertim, který v té době hledal 

někoho, kdo by založil a provozoval zdejší denní centrum, kde by mohli první 

obyvatelé Archy Brusel pracovat. Paul se k této práci nabídl, a tak vzniklo v roce 

1977 denní centrum Archy „Le Grain“. Centrum se otevřelo nejen pro obyvatele 

Archy, ale také pro externí zájemce, z nichž dvě osoby sem docházejí až dodnes, 

i když z důvodu vysokého věku už ne každý den. Na samém počátku centrum 

nabízelo pouze jednu produktivní aktivitu, a to výrobu keramických mozaik. 

Postupně vznikla dílna tkalcovská, jež lépe odpovídala potřebám žen, následně se 

přidala dřevodílna a zahrádkářství. Centrum nejprve fungovalo pouze díky 

dobrovolníkům, kteří v něm vypomáhali, až později získalo placené zaměstnance. 

Úloha dobrovolníků však zůstává klíčovou až dodnes. Paul o několik let později, 

přesně v roce 1984 centrum opustil, aby se stal ředitelem Archy v Bierges, přijal též 

pozici vedoucího tamního denního centra. Tou dobou se však u něho začala rozvíjet 

nemoc způsobená nehodou, která ho značně omezovala ve výkonu práce. Z tohoto 

důvodu nyní již nemůže zastávat žádnou výkonnou funkci, rád se však do obou 

komunit vrací a udržuje vzájemné kontakty. Do denního centra Le Grain v Bruselu 

dochází pracovat jednou týdně jako dobrovolník v dílně mozaiky. 

Na otázku „proč si vybral právě Archu a co na ní má rád“ odpověděl, že práce 

účetního ho příliš nenaplňovala. Od dětství byl zvyklý na úzké mezilidské kontakty, 

což vysvětluje svým africkým původem. Jeho cílem v rámci práce v Arše vždy 

bylo „pomoci lidem s postižením najít jejich smysl života v užitečné práci pro 

společnost.“ Je přesvědčen, že „není nic horšího, než nemoci být nikomu prospěšný.“ 

Paul má za to, že je pro člověka důležité mít možnost si uvědomit, že je schopen 

něco hodnotného udělat, vytvořit. Na komunitě Archa se mu líbí též její mezinárodní 

rozměr, jenž umožňuje naučit se mnoho o životě. 

3.2.2 Struktura Archy Brusel 

Bruselská komunita zahrnuje čtyři domácnosti – le Toit, la Branche, la Ruche, Cana – 

a denní centrum Le Grain, kde většina obyvatel domácností pracuje. 

Výzkumník Baudouin se rozhodl představit komunitu blíže. Společně jsme prošli 

nejen denní centrum, kde se každodenně setkáváme v pracovních dílnách, ale 

navštívili jsme také tři domácnosti zdejší Archy, abychom jejím obyvatelům položili 

otázky, které nás ohledně jejich života v komunitě zajímaly. Byl to právě výzkumník 

Baudouin, který sestavil většinu otázek a při dotazování byl rovněž hlavním 

tazatelem. Výpovědi účastníků rozhovoru byly pečlivě zaznamenávány. Tato práce 

obsahuje shrnutí ze všech rozhovorů kromě dvou provedených interview 

v domácnostech, které jsou zde pro ukázku přepsány vcelku tak, jak zazněly. 

Upraveno bylo pouze pořadí otázek pro přehlednost a samozřejmě jazyk (překlad 

z francouzštiny do češtiny). Uvádíme je nejen za účelem sledování odpovědí, ale také 
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otázek formulovaných výzkumníkem Baudouinem nebo Maximem (označené 

kurzívou). 

3.2.2.1 Le Grain – denní centrum 

Pro prezentaci denního centra a jeho ateliérů (dílen) se Baudouin rozhodl vytvořit 

filmový materiál, který byl později doplněn fotografiemi. Některé z nich je možné 

zhlédnout v přílohách. Informace jsme se rozhodli získat od všech pracujících osob, 

s postižením i intaktních. Základní dvě otázky, jež jsme pro tento účel společně 

připravili a jimiž výzkumník Baudouin vždy všechna interview začínal, zněly takto:  

 Co děláš v le Grain? 

 Máš rád svůj ateliér? 

Podle odpovědí se pak v dotazování pokračovalo. Denní centrum nabízí mnohé 

aktivity, v zásadě je lze rozdělit na „produktivní“, v nichž jsou ručně vyráběny 

rozličné užitkové nebo okrasné předměty, a „neproduktivní“, které slouží k dalšímu 

osobnímu rozvoji nebo k relaxaci. Dále centrum nabízí ještě dvě aktivity, které stojí 

v podstatě mezi dvěma výše jmenovanými kategoriemi. První z nich je ateliér kresby, 

v rámci něhož jsou některé výtvory nabízeny k prodeji, a zahrada, kde se pěstuje 

zelenina zpravidla pro vlastní spotřebu. Z produktivních ateliérů, mezi něž počítáme 

mozaikovou dílnu, dřevodílnu, šicí dílnu, dílnu pro výrobu svíček a kuchyň (jež 

obstarává každodenní pravidelné stravování všech přítomných v centru), bychom zde 

nabídli bližší představení šicí dílny. Z neproduktivních, kam patří „klub“, 

muzikoterapie, sport, plavání, cirkus, práce s tělem, aktivita pro skupinku starších lidí 

pojmenovaná „Rákosí“, park (péče o nejbližší přírodní okolí centra a kompost) 

a turistika, představíme aktivitu práce s tělem. V návštěvě těchto dvou ateliérů, tedy 

šicí dílny a aktivity práce s tělem, se k nám připojil také výzkumník Maxime, který 

někdy sám spontánně vstupoval do rozhovorů, aby položil doplňující otázky. 

Dílna šicí (dříve tkalcovská) 

O představení dílny jsme požádali jednu zaměstnankyni, která je za její správný chod 

zodpovědná. Otázky pokládali výzkumníci Baudouin a Maxime, rozhovor byl 

zaznamenáván videokamerou. Pro předvedení výrobků, které jsou v dílně 

zhotovovány, si k sobě dotazovaná zaměstnankyně pozvala na pomoc jednu 

z pracovnic, která nám ukázala ty, jejichž je autorkou. Jejich demonstraci 

komentovala slovy: 

„To jsem spíchla na stroji, polštář, aby se prodal, někdo ho koupí, na vánočním trhu 

ho někdo koupí. Tohle jsem spíchla na stroji, tašku na koláč. A tohle, prostírání 

na stůl.“ 

Zaměstnankyně pak ještě dodala, že tato pracovnice dále vyšívá jemné výšivky 

buďto na kuchyňské zástěry nebo k jinému použití. Dále vysvětlila, že nejvíce se ale 

v dílně vyprodukuje výšivek, jež naši pracovníci vyšijí na speciální vyšívací 

plátno podle předkreslené předlohy, které pak zaměstnankyně našívají většinou 

na ručníky různých velikostí nebo na bryndáčky pro děti, na podložky pro 
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batolata apod. Součástí šicí dílny je také výroba náhrdelníků a náramků z různých 

druhů korálků. Baudouin a Maxime pak ještě položili své otázky jinému našemu 

pracovníku této dílny: 

 Co rád děláš v le Grain? 

 Řekl bych, vidět hezký holky. 

 Tady v dílně co rád děláš? 

 Tady rád vidím Aniu. 

 Jakou činnost děláš tady v dílně? 

 Takže rád dělám v tkalcovské dílně, protože často vyšívám. 

 Vyšíváš rád? 

 Ano. (…) Ale hezky to postupuje, řeklo by se. (komentuje výšivku, 

na které pracuje a kterou předvádí) 

 A to je všechno, co bys řekl k práci v le Grain? Co ještě děláš za ateliéry? 

 Dneska ráno tkalcovskou dílnu, přestávku, potom jsem v kuchyni 

a pak znovu v tkalcovské dílně. 

 A zítra, co děláš zítra? 

 Cirkusovou školu. 

 Ano, a pak? 

 A pak jdu do bazénu. 

 A v pátek, co děláš v pátek? 

 Kuchyň a pak … pak jdu k mámě – totiž, v tkalcovské dílně. 

Aktivita práce s tělem 

Stejně jako šicí dílnu, také návštěvu ateliéru práce s tělem jsme uskutečnili ve třech. 

Ukázalo se to jako velmi přínosné, neboť zatímco autorka pořizovala videonahrávku, 

oba výzkumníci se v dotazování výborně doplňovali, a to nejen na základě 

připravených otázek, ale především spontánně podle toho, co je zajímalo. Otázky 

byly pokládány celé skupině, odpovídala především zaměstnankyně (vzděláním 

ergoterapeutka), ovšem ve spolupráci s některými aktivnějšími účastníky dílny 

formou vzájemného dialogu. Není možná bez zajímavosti zmínit, že všichni účastníci 

této dílny mají přitom poměrně vážné obtíže v komunikaci, především v oblasti 

expresivní. Ateliér práce s tělem má proto pro ně i pozitivní terapeutický přínos, což 

je možné odhalit podle typu aktivit, které jsou v něm realizovány. Představujeme je 

v souhrnu níže na základě pořízené videonahrávky. 

 Co děláte v ateliéru práce s tělem? 

Skupina začíná v kruhu vzájemným pozdravením a sdílením své momentální nálady, 

svých pocitů apod. Pokračuje se rozcvičením či rozehřátím těla od hlavy přes paže, 

ruce, trup až po dolní končetiny a poté již následují různé aktivity tak, jak jsou 

dopředu na každý týden připraveny zaměstnankyní. Častým prvkem je tanec 

s hudbou v první části sezení, za kterým většinou následují hry zpravidla procvičující 

koordinaci těla, a to jak za použití různých pomůcek (šátky dlouhé i kratší, míče, 
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prostěradlo, kostýmy apod.), nebo bez nich (či například s hudbou). Jeden 

z mnoha příkladů her bez pomůcek představuje pantomima, naopak s použitím 

mikrofonu a CD přehrávače karaoke. Někdy se celá skupina vydá ven z centra 

buďto jednoduše na procházku, nebo za nějakým konkrétním účelem, například 

do nedaleké knihovny pro zajímavé knihy. Ke konci každého sezení se pak vypráví 

vybraný příběh nebo se provádí relaxace vedená zaměstnankyní. 

 Máte rádi tento ateliér? 

Všechny odpovědi na tuto otázku byly pozitivní. Požádali jsme také o bližší 

specifikaci oblíbených činností. Zmíněny byly: tanec, auto-masáže za pomocí 

tenisových míčků (zvláště masáž zad), hry s míčem, například v kruhu s vyslovením 

jména osoby, které je míč házen, zpěv a „všechny aktivity“ (pokud není hudba příliš 

hlasitá). 

Po celou dobu naší návštěvy vládla mezi všemi příjemná atmosféra, z odpovědí 

a reakcí bylo vidět, že tento ateliér je opravdu oblíben také proto, že každý si v něm 

může najít své místo, prostor seberealizace skrze oblíbenou činnost, či jako 

prostředek k celkovému uvolnění. Jelikož ateliér funguje jednou týdně po celý rok 

vždy pro jednu neměnnou skupinu lidí, byla prezentace jeho činností přínosná 

pro většinu všech lidí z centra, kteří jej ve svém rozvrhu pro daný rok nemají. 

3.2.2.2 Domácnosti Archy Brusel 

Le Toit 

Le Toit (v překladu „Střecha“) – první společná domácnost, která se rok po svém 

založení stala v roce 1974 součástí v té době již mezinárodní komunity Archa. Během 

čtyřiceti let své existence však prošla výraznou proměnou, takže dnes je 

zcela srovnatelná se třemi zbývajícími, jak z hlediska cílové skupiny obyvatel, tak co 

do zaměření svého působení, organizace, rytmu života.  

V této domácnosti žije šest obyvatel s mentálním postižením a čtyři zahraniční 

asistenti-dobrovolníci, kteří přijíždějí zpravidla na jeden rok. Výzkumníka 

Boudouina nejvíce zajímaly praktické záležitosti týkající se nocování 

v domácnostech, trávení volného času, nebo zapojení do domácích prací. Dozvěděli 

jsme se, že přes týden všichni v domě přespávají a každý má svůj vlastní pokoj. 

Na některé víkendy odjíždějí ke svým rodičům, přičemž jeden víkend v měsíci je 

k tomu vždy přímo určený, to nezůstává v domácnosti nikdo23. Všichni přes den 

docházejí do denního centra Le Grain a ve svém volném čase se věnují různým 

zálibám. Dva mladí lidé (muž a žena) se jednou týdně věnují sportům (mladý muž 

hraje fotbal – tzv. „minifoot“, dívka chodí plavat), ostatní tráví svůj volný čas 

po večerech většinou společnými aktivitami doma, případně mimo domov. Každý má 

                                                 
23 Tzv. „weekend de fermeture“ neboli „zavírací víkend“, kdy jsou tři domácnosti zavřené a většina 

obyvatelů odchází do svých rodin. Vždy jedna domácnost přitom zůstává otevřená pro ty, kdo 

nemají kam jít.  



 

30 

 

právo jednou týdně na osobní volno, kdy se nemusí zapojovat do společného 

programu, ani do pomoci s domácími pracemi. Naproti tomu každý je jeden den 

v týdnu více zodpovědný (společně s asistentem) za uvaření večeře, prostření stolu či 

úklid. Baudouin se také zajímal o to, zda společně slaví významné svátky. Odpovědi 

ukázaly, že například vánoční svátky slaví společně, ale dříve, protože Vánoce 

samotné tráví ve svých rodinách. Nakonec Baudouin položil dvě otázky, které 

přinesly zajímavé odpovědi, proto stojí zato je na tomto místě uvést tak, jak zazněly: 

 Co máš tady doma nejraději? 

 Poslouchat rádio. 

 Být trochu ve svém pokoji. 

 Jíst. Mám ráda všechno! 

 Jsem ráda se všemi tady, občas taky svoje volno. Mám ráda věci, 

které děláme společně. 

 Proč jste si vybrali právě Archu? 

 Protože jsem tady angažovaný. Protože jsme si vybrali Archu 

společně s rodiči. Nevím, proč. Mám to tady rád. 

 Abych byl s ostatními. 

Cana 

Cana – domácnost, která je považována pravděpodobně za nejklidnější v porovnání 

se třemi ostatními vzhledem k osobnostnímu typu lidí, kteří v ní žijí. Dotazování i 

celou organizaci setkání vedl v podstatě zcela samostatně výzkumník Baudouin. Zde 

předkládáme jeho záznam v přehledné podobě, to znamená ke každé otázce seznam 

příslušných odpovědí. Otázky i odpovědi jsou zachovány tak, jak zaznívaly, 

přeloženy z francouzštiny. Odpovídali většinou tři obyvatelé domácnosti 

a jedna osoba zodpovědná za domácnost, ostatní přítomné obyvatelky a asistentky se 

zapojovaly méně. Zaznamenány jsou však všechny odpovědi. 

1. Co děláte rádi večer? 

 Pít společně čaj. 

 Spát, být v Kaně. 

 Prostřít stůl k snídani. Dívat se společně na video. 

 Já dělám rád všechno! Hrát na perkuse a džembe, dívat se na televizi, 

taky rád čtu. 

2. Byli jste na Vánočním trhu24? Líbilo se vám tam? 

 Ano, mám rád tenhle druh atmosféry. 

3. Máte rádi Bowenson25? 

 Já to mám rád, protože je tam dobrá atmosféra. Všichni jsou spolu. 

                                                 
24 Vánoční trh je organizován každý rok denním centrem le Grain. Je to příležitost pro širokou 

veřejnost k jeho navštívení a k zakoupení výrobků, na nichž všichni celý uplynulý rok pracovali. 
25 Bowenson je název pro pravidelné večerní setkání celé komunity, které se odehrává jednou za měsíc 

a vždy je zaměřeno na určité téma. 
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 Záleží to na tématu. 

4. Který den máš Silex26?  

 V sobotu, připravujeme tam vysílání v rádiu. 

5. Co ještě děláte v Kaně? Chodíte ven, třeba do kina, do města? 

 Já v sobotu sportuju. Odpoledne. Buď fotbal, nebo hokej, ale ne 

na ledě. 

6. Jezdíte spolu na prázdniny? 

 Ano, jednou za rok do cizích zemí. 

 Do Budapeště, do Holandska… 

7. Máte rádi svátky? Slavíte společně Vánoce nebo Mikuláše? 

 Já mám rád Vánoce, tu atmosféru, dorty, jídlo. Na Vánoce jsem doma, 

tady to spolu slavíme předem. 

 Slavíme vždy také narozeniny každého z nás. 

8. Dostáváte taky na Mikuláše bonbony jako my v našem bydlení? 

 Ano, ale vždycky se to koná u příležitosti prosincového Bowensonu. 

9. Máte taky Radu uživatelů jako my u nás? 

 Ano, ale u nás tomu říkáme „Setkání týmu“ nebo „domácnosti“. 

 Úterý. 

 Úterý večer. 

 Kalendář, aktivity všech. 

10. Co máte na životě v Kaně nejraději? 

 Atmosféru, možnost hostit lidi. 

 Přátele, asistenty, úkoly, narozeniny. 

 Obrázky. 

 Můžu si pověsit na společnou nástěnku své fotky, které mám rád 

a které rád ukazuji druhým. 

 Já už nevím… 

 Vynášení odpadu, zalévání kytek. 

 Slavení svátků a atmosféru. 

La Ruche 

V českém překladu „Včelí úl“. Nutno říci, že pro tuto domácnost je to opravdu 

přiléhavý název, neboť i v době realizace našeho interview to v domě „bzučelo“ 

jako v opravdovém včelím úlu. Přesto se nám podařilo získat často velmi zajímavé 

odpovědi na připravené otázky. Jejich přepis spolu předkládáme níže. 

 Co rádi děláte večer? 

 Tancovat v kavárně. Poslouchám hudbu ve svém pokoji. 

 Spím nebo poslouchám hudbu. 

 [Mám ráda] dortíky, květiny, sprchu. 

                                                 
26 Silex je centrum denních aktivit na komunitě Archa nezávislé pro osoby s mentálním postižením. 
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 [Mám ráda] procházky, mši, jít na skleničku, kreslení. 

 Máte rádi Bo-wen-son? 

 Moc ne, ale chodím tam stejně. 

 Jakš takš. Je to pořád dokola. Ale naopak taneční večer, to mám moc 

rád! 

 Nevím. 

 Moc ne. Bla bla bla … 

 Slavíte Vánoce? 

 Tady v la Ruche to slavíme s Karinou [asistentka], budeme čtyři. 

 Vyjdete si někdy o víkendech někam? 

 Když je hezky, tak jdeme ven. 

 Protože [ona – mluví o sobě ve 3. osobě] nemá moc ráda mše, není 

moc na modlení, zůstává každou neděli tady. Boogy boogy, to mám 

moc ráda! 

 Poslouchám hudbu na mojí MP3, pátky. Tenhle víkend jdu na Silex 

na vánoční stromky. 

 Co máte v Arše nejradši? 

 Já mám ráda la Ruche. Uklízení ve svém pokoji, praní prádla, žehlení, 

sušičku na prádlo. Ráda si kreslím ve svém pokoji. Ne pletení 

v la Ruche, to je když jsem u mámy. Poslouchání hudby ve svém pokoji, 

rádio, někdy CD. Dřív jsem chodila s la Ruche do bazénu, s [X], [Y]…  

 Já mám ráda perličkovou koupel. Zítra ráno si dám masáž chodidel. 

 Vyjít si někam s lidmi. Někdy televizi, pátky často. 

 Minulou sobotu jsem byla ve městě na vánočním trhu, metrem, se 

všemi z la Ruche. 

 Co nemáte rádi? 

 Nemám rád mytí nádobí. 

 Jezdíte někam na prázdniny? 

 Ano, k moři. 

 Já jsem byl u moře. A minulé prázdniny v Bastoňsku. 

 

 Máte každý tady něco na starosti? 

 Ráno udělat kafe, prostřít stůl, noviny. 

 Ten, kdo to tu má na starosti, je Jean-Pierre … Odpadky – žluté, 

modré a bílé pytle. Dáváme je s [W] ven, ale on nechce. 

 V kuchyni krájet zeleninu. Někdy umývat nádobí, prostřít stůl v neděli. 

To dělám. 

 Je tu taky někdo na noční službu? 

 Ne, u nás lidi zůstávají tady, ale spí. 
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3.2.3 Pravidla komunity 

Maxime, člen výzkumného týmu, se rozhodl mluvit o pravidlech, která platí 

v jednotlivých domácnostech a která jsou stanovena pro denní centrum Le Grain.  

„Mám moc rád Archu a pravidla jsou moc důležitá. Já jsem autonomní a znám 

všechna pravidla a dodržuji je. Chovám to všechno v srdci, pamatuji si to, je to pro mě 

velmi důležité, pro Le Grain, pro všechny domácnosti Archy, pro domov, kde jsou 

rodiče. Když mám problém, řeknu ho asistentům doma, v Le Grain, důvěřuji jim. To je 

to, co nás dělá dospělými. Pravidla mi pomáhají, dávají bezpečí, nemusím být 

nervózní. 

Je potřeba dbát na sebe, jestli sám dodržuji pravidla, a nesoudit ostatní. My všichni 

známe pravidla nazpaměť, naučili jsme se je.“ 

Na otázku, z jakého důvodu považuje pravidla a jejich dodržování za tolik důležité, 

odpověděl: 

„Pravidla pomáhají k tomu, abychom se v komunitě cítili dobře. Všechno jde líp, když 

se respektují pravidla. A tak já je dodržuji, abych dával dobrý příklad ostatním. Není 

to pro mě jednoduché, ale hodně se snažím. Pak jsou všichni spokojení. A nikdo není 

dokonalý.“ 

Denní centrum Le Grain 

Maxime uvádí, že co se týče pravidel pro denní centrum „je to Denis (vedoucí 

denního centra – pozn. autorky), který vysvětluje pravidla a když je to důležité 

a nutné, pak o nich s ním dále diskutujeme během celého roku. Je potřeba důvěřovat.“ 

Spontánně Maxime vyjmenoval níže uvedená pravidla pro Le Grain. Bylo evidentní, 

že jim rozumí, neboť je dokázal zpravidla velmi dobře vysvětlit. 

 Nemůžeme mluvit hrubě, to znamená říkat slova, která jsou neslušná, která 

urážejí ostatní. Nemůžeme být hrubí a užívat násilí ani vůči sobě, ani vůči 

druhým. Nedělat poznámky na účet druhých a neokřikovat druhé kromě toho, 

kdy je to důležité a nutné pro to, aby se ten druhý uklidnil. 

 Nemůžeme se „hrabat“ ve věcech druhých, nemůžeme jim je uklízet. To jsem 

dělal, ale několik měsíců jsem o tom přemýšlel a už to nedělám. Tak jsou druzí 

rádi a já taky. 

 Nemůžeme sem nosit „nebezpečné“ věci jako rádia, CD, nůžky nebo budík. 

Nosím sem jen všechny věci, které jsou důležité – papíry na schůze, taštičku 

se svými doklady. 

 Důležitý je tu respekt vůči mně, vůči asistentům doma a v Le Grain, vůči 

rodičům, vůči osobám s postižením. To z nás dělá dospělé. Ale není důležité, 

že máme postižení, je to pro naši pomoc. 

Dále jsme se rozhodli zeptat se Denise, vedoucího denního centra, jestli jsou 

k dispozici pravidla pro le Grain v tištěné podobě a zda bychom si je mohli vypůjčit, 

abychom náš seznam doplnili. Denis, ačkoli pracovně velmi vytížený, nám okamžitě 
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věnoval svůj čas. Vyhledal požadovaný dokument a společně s námi jej začal pročítat 

a vysvětlovat to, čemu jsme nerozuměli. Považuji takové jednání za velmi důležité. 

Ukazuje to na hluboký respekt (nejen) vůči osobám s mentálním postižením, ochotu 

obětovat potřebný prostor pro podobnou záležitost. Záleží mu na tom, aby 

pravidla byla opravdu dobře pochopena, aby jim každý rozuměl, a tak je mohl lépe 

vstřebat, a je ochotný je trpělivě vysvětlovat znovu a znovu. Z tohoto důvodu 

upřednostňuje společný rozhovor nad nimi před jednoduchým zapůjčením 

dokumentu k osobnímu přečtení, jež riskuje nedorozumění.  

Denis na počátku zdůraznil, že v Pravidlech denního centra jsou nejen povinnosti, ale 

na prvním místě také práva. Obojí přitom platí naprosto identicky jak pro osoby 

s postižením, pracujícím v Le Grain, tak pro osoby bez postižení na všech postech 

(asistenty – dobrovolníky, vychovatele). 

Jelikož jsou práva každého zaměstnance denního centra, ať už s postižením či bez něj, 

stanovena na první místo, není bez zajímavosti si na tomto místě aspoň některá z nich 

připomenout. Představují totiž také jakési myšlenkovou orientaci, myšlenkový základ 

fungování centra. Oficiálně jsou zapsaná ve dvou dokumentech denního centra, 

a to jednak v „Pravidlech vnitřního uspořádání“ a jednak v dokumentu detailně 

popisujícím denní centrum v rámci společného popisu neziskové organizace 

Archa (v originále: Projet collectif: Asbl l’Arche), obojí v aktuální verzi z roku 2012. 

Pravidla vnitřního uspořádání stanovují základní práva osob s mentálním postižením: 

 na zacházení s respektem a důstojností 

 na jednání s ní jako s dospělou osobou 

 na existenci vedoucí k osobnímu rozvoji, jenž je charakterizován přístupem 

ke komunikaci, autonomii a sociální integraci s poskytnutím potřebné 

pomoci 

Dále vyjmenovává tato: 

 právo vyjádřit se a být vyslyšen 

 rozhodovat se a vybírat si 

 právo na poskytnutí pomoci k rozvinutí svého potenciálu 

 právo uplatnit své schopnosti 

 setkávat se s ostatními osobami 

 právo na odpočinek a na aktivitu 

 právo na prostředky umožňující poskytnout potřebnou péči a vhodné 

podněty 

Tato práva jsou dále hlouběji rozvinuta v dalším jmenovaném dokumentu, a to nejen 

ve stati věnované přímo právům a povinnostem, ale rovněž v širší míře v části 

popisující cíl, poslání a filosofii denního centra (a potažmo i celé organizace). 

 

 



 

35 

 

K dalším pravidlům / povinnostem, které nám Denis v rozhovoru připomněl nechaje 

vždy Maximovi prostor ke komentáři, patří níže uvedená: 

 Respektování osobní intimity.  

Maxime toto pravidlo vysvětluje takto: „Nedotýkat se těla druhých, intimních 

míst druhých. Respektujeme těla druhých lidí.“ 

 Společenská pravidla, což jsou sociální pravidla skupiny, pravidla stolování, 

slušného chování (ve francouzštině „savoir-vivre“, doslova „umění žít“).  

Maxime komentuje: „Být víc pozorný k druhým.“ 

 Respektování druhých osob a prostředí.  

Zde bylo potřeba Maximovi pomoci s vysvětlením pojmu „prostředí“ 

(l’environment), ale po vysvětlení na příkladech velmi rychle správně 

porozuměl, oč se jedná, a byl schopen uvádět příklady další. 

 Jednání v případě nemoci: „Když je někdo nemocný, je třeba se léčit.“ 

 Respektování fyzické integrity – příklad užití násilí vůči druhé osobě: 

„Někoho uhodit, ne, ne, ne, to není můj styl!“ 

 Dodržovat určené hodiny příchodů do centra a odchodů z něj.  

„Já jsem autonomní, chodím sám. Pondělky můžeme odcházet v 16 hodin 

a ráno odcházím v 8:30 z domova, abych přišel v 8:50 do centra.“ 

 Péče o materiální vybavení centra. „Když něco rozbiju, tak to spravím.“ 

 Dodržovat pravidla bezpečnosti. „Když je červená, tak se zastavím, když je 

zelená, přecházím. Když auto zastaví, můžu přejít.“ 

 Sankce v případě nerespektování pravidel.  

„Máme sankce, abychom dobře přemýšleli o tom, co jsme udělali. Můžeme 

třeba jíst sami u stolu … Kdybych měl problém mezi mnou a někým druhým, 

tak o tom budeme mluvit a potom řekneme ‘promiň ‘. Já jsem vychovaný, já 

říkám promiň, děkuji, dobrý den …“ Denis k tomuto bodu ještě doplnil, jaké 

jsou další postupy v případě, že nebylo možné spor vyřešit vzájemným 

rozhovorem. V případě pracovníků s postižením je z jejich strany možné 

obrátit se na asistenty, vedoucí centra, ředitele místní Archy, až nakonec 

na prezidentku Administrativní rady, jež stojí včele Archy na národní úrovni. 

V opačném směru vedou poznámky vychovatelů nejprve k rodičům či 

opatrovníkům obyvatele Archy. Jestliže obtíž přetrvává, je obyvateli 

doporučen několikadenní pobyt mimo Archu, aby měl možnost si uvědomit, 

že jde o vážnou záležitost. Pokud ani toto opatření není účinné, pak obyvatel 

opustí organizaci docela. 

Mimo tento seznam konkrétních pravidel patří také k běžným praktikám 

uplatňovaných minimálně jednou ročně tzv. Rada uživatelů. Jedná se o schůzi 

probíhající na úrovni jednotlivých dílen za účasti vedoucího a sociální pracovnice, 

kde všichni společně diskutují o navržených tématech týkajících se běhu centra. 

Každý uživatel má možnost vyjádřit se k danému tématu, navrhnout či okomentovat 

konkrétní záležitost, stěžovat si. Návrhy každého jednotlivce jsou brány v potaz.  
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Pravidla v domácnostech Archy – příklad z La Branche 

Chod domácnosti z hlediska pravidel jsme se rozhodli ukázat na příkladu La Branche, 

jež je domovem badatele Maxima. Rozhovor nad pravidly domácnosti se odehrával 

přímo v prostředí domova. Maxime pozval k rozhovoru zodpovědnou vedoucí 

domácnosti a další dvě přítomné obyvatelky s postižením, z nichž zájem o rozhovor 

měla pouze jedna. 

Vedoucí domácnosti nám představila jejich pravidla a Maxime společně s další 

obyvatelkou je komentovali27. Z rozhovoru jsme se dozvěděli, že existují jednak 

základní pravidla platná pro celou komunitu Archa, a jednak další dílčí 

pravidla jednotlivých domácností (resp. denního centra), která jsou vytvářena podle 

individuálních potřeb těchto funkčních jednotek s ohledem na specifické potřeby 

jejich obyvatel. Základní pravidla přitom existují v psané podobě a jsou vyvěšena 

na nástěnce v domácnosti tak, aby byla přístupná všem. Jsou psaná jednoduchým, 

srozumitelným jazykem. Doplňková pravidla jsou pak především nepsaná 

a odpovídají více méně pravidlům společenského chování v rámci života v komunitě. 

Zmíněna byla běžná pravidla jako „nekrást, neničit cizí majetek, respektovat rozvrh 

domácnosti a svého pracovního zařazení či brát ohled na druhou osobu“. 

Na tomto místě bychom chtěli ovšem citovat především ta, kterým bylo v rozhovoru 

věnováno nejvíce času, což vypovídalo o jejich specifickém postavení v komunitě. 

 Respektování druhých 

„Nemůžeme bít ostatní. Je potřeba, abychom se respektovali. Máme ukázat 

novým asistentům, jak žijeme, máme jít příkladem. Je potřeba přijmout 

odlišnost, nevysmívat se druhým kvůli handicapu.“ 

Tímto pravidlem se dále rozumí respekt k soukromí všech obyvatel. 

Z praktického hlediska to například znamená nevstupovat do cizího pokoje 

bez pozvání jeho obyvatele, stejně jako nevstupovat do koupelny či na toaletu, 

pokud jsou obsazeny, vyjma na pozvání. 

„Musíme respektovat svoje tělo a tělo druhých osob.“ 

Podobně jako v rodině, ani v případě domácností komunity Archa si člověk 

nevybírá své spolubydlící. K pravidlům patří respekt k odlišnosti druhých 

a k zachování slušnosti a zdvořilosti vůči nim. Jedná se o to učit se žít společně 

a řešit případné konflikty konstruktivně, zpravidla osobními rozhovory. 

„Zdá se mi, že je to trošku těžké. Když jsem nervózní, začnu být trochu 

agresivní. Pak o tom mluvíme.“ 

„Protože žijeme všichni společně, musíme se respektovat, říct si „dobré 

ráno“, „dobrou noc“ (…) Učíme se žít společně.“ 

 Participace na chodu domácnosti 

Všichni obyvatelé domácnosti jsou pozváni, aby podle svých možností 

aktivně přispívali k jejímu dobrému fungování. Každému je proto svěřen 

drobný úkol, přičemž jsou úkoly, o které se dělí všichni stejně (například 

                                                 
27 Komentář je znázorněn přímou řečí a kurzívou. 
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pomoc s přípravou společných jídel, prostírání a sklízení stolu), a pak ty, které 

se neprovádějí každodenně a vykonávají je ti, kteří o ně projevili zájem 

(například vynášení odpadu, úklid koupelny či doplňování toaletního papíru). 

Snahou přitom je, aby každý vykonával úkol, který mu vyhovuje, který má 

rád. Proto například Maxime není nikdy zodpovědný za pomoc v kuchyni, ale 

místo toho věnuje jeden večer žehlení, které upřednostňuje o mnoho více. 

Jedna z obyvatelek La Branche vysvětluje, jaké úkoly má ona: 

„V úterý musím pomoct s nádobím, ve čtvrtek musím taky pomoct, v sobotu 

musím pomoct s prostřením stolu a v neděli musím obecně připravit stůl 

támhle pro aperitiv.“ 

Dále je jednou týdně zodpovědná za vyprázdnění odpadkových košů 

v koupelnách. Pro všechny domácnosti platí dále, že každý zodpovídá 

za pořádek ve svém pokoji: 

„V sobotu si vždycky uklízíme pokoje.“ 

La Branche chová akvarijní rybičky, o které se starají všichni společně. 

Každý člen domácnosti je zodpovědný za vykonání jemu svěřených úkolů 

v určené dny a v určitý čas, ostatní chvíle má „volno“ a může je využít, jak 

chce, s ostatními nebo ve svém pokoji. Přitom se předpokládá určitá 

rovnováha, které se všichni členové domácnosti včetně intaktních postupně 

učí, aby věnovali dostatek času a pozornosti nejen komunitě, ale i sobě, 

a naopak.  

Interiéry domácnosti jsou striktně nekuřácké. Všichni lidé – kuřáci, jsou 

proto vyzváni, aby k tomuto účelu použili venkovní prostory. 

„Když se kouří moc, není to dobré ani pro tělo ani pro zdraví, pak se 

na to umře. Je to příliš nebezpečné.“ 

 Rozvrh dne a respektování programu 

Rytmus dne se odehrává s ohledem na denní aktivity každého obyvatele, které 

jsou společně vybírány podle individuálních možností, schopností, přání 

a podle možností domácnosti. Většina obyvatel každý pracovní den dochází 

do denního centra Archy le Grain, ale není to pravidlem. Někteří mají pak 

během týdne ve večerních hodinách další aktivity, které si sami zvolili, a jsou 

tedy podporováni k tomu, aby se jim podle možností pravidelně věnovali. 

Všichni jsou pak pozváni k tomu, aby respektovali takto stanovený rozvrh. 

Co se týče konkrétních hodin, možnost snídaně mají všichni od 7:30 do 9:30, 

večer jsou obyvatelé vyzváni, aby se odebrali do svých pokojů kolem 21 

hodiny, vyjma pátku a soboty, kdy je tento čas zpravidla prodloužen až 

do půlnoci. 

Jednou týdně se pak všichni sejdou na „setkání domácnosti“, kde probírají 

vše, co je třeba a co se týká společného soužití, mimo jiné také například 

plánování společných aktivit. Každý má právo mluvit a být vyslyšen od 

ostatních. 
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 Zásady stravování a společného stolování 

Jak již bylo naznačeno výše, členové domácnosti se stravují společně 

a v určenou hodinu (která ovšem nemusí být vždy striktně dodržena, záleží 

na situaci a vzájemné dohodě). Výjimkou je snídaně, jež je připravena 

v určitém (poměrně širokém) časovém rozmezí a každý ji tak může 

přizpůsobit svému rannímu rytmu. Snahou je, aby domácnost byla útulnou, 

a to i na úrovni stravy. Ta je proto připravována s péčí a s důrazem na její 

pestrost a chutnost, zároveň s ohledem na případná dietní omezení členů 

komunity a také na finanční rozpočet. Dobré jídlo a společné stravování 

zaujímá v Arše velmi důležité místo a obvykle patří mezi nejpříjemnější 

chvíle strávené společně. Aby tomu tak bylo co nejčastěji, očekává se od 

každého určité slušné a ohleduplné chování u stolu. K drobným nepsaným 

pravidlům tedy například patří společný začátek jídla (obvykle se začíná 

krátkou zpívanou modlitbou, při níž se všichni u stolu drží za ruce) a společný 

přídavek, před kterým se čeká, až nejprve všichni dojedí svou první porci. 

Stejně jako se společně jídlo začíná, společně se také končí (v tomto případě 

již bez modlitby). O přípravu jídla, prostření stolu, sklizení z něj a umytí 

nádobí se starají vždy ti, kdo jsou za tuto službu v ten či onen den zodpovědní, 

jak asistenti, tak obyvatelé s postižením. Denní menu vybírají víceméně 

všichni společně, nákupy zajišťují zpravidla asistenti přes den v pracovním 

týdnu, o víkendu jdou nakoupit často všichni společně. 

Alkohol se běžně nepodává, jen ve výjimečných svátečních příležitostech. 

 Život v páru 

„Ano, ale je lepší, když je to člověk z jiného domu.“ 

Už samotné označení organizace Archa jako „komunity“ naznačuje, že život 

v páru zcela neodpovídá jejímu nastavení. Rozhodně nefunguje 

jako „seznamovací agentura“, což by vypovídalo o jejím prvotním zaměření 

na vyhledání si partnera. Skrze život ve společenství (komunitě) podporuje 

spíše osobní všestranný růst a nalezení smyslu svého života nikoli ve druhém 

člověku, ale v seberealizaci v rámci různorodých činností, v širších, 

a přesto hlubokých přátelských vztazích s druhými lidmi v komunitě či 

v dalších hodnotách. To ovšem neznamená, že by zamilovanost nebyla 

dovolena. Naopak, a komunita Brusel zná několik příkladů, kdy své obyvatele 

doprovázela na cestě ke společnému životu v páru včetně uzavření 

manželského svazku. Tito manželé však již nežijí v domácnostech Archy, ale 

v soukromí a zpravidla využívají jiných sociálních služeb. S komunitou 

Archa však často zůstávají ve stálém a pravidelném kontaktu. Pokud se 

do sebe zamilují dva lidé ze stejné domácnosti a jejich vztah je vážný, ovšem 

ještě ne natolik zralý, aby mohl dlouhodobě fungovat v soukromí, navrhne se 

těmto lidem (resp. jednomu z nich) změna domácnosti tak, aby se mohli 

co nejčastěji setkávat, ale aby jakožto pár nebydleli ve stejné domácnosti 

s dalšími lidmi, kteří v páru nejsou a pro které by tato skutečnost mohla být 
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obtížná. Sexuální život mezi obyvateli Archy není dovolen, zároveň to však 

není tabu. 

 Finance 

Finance každé domácnosti spravují jejich zodpovědní vedoucí, kteří dále 

odpovídají hlavní účetní celé komunity Archa v Bruselu, která stanovuje 

jednotlivé rozpočty všech domácností. Mimo společné finance pro domácnost 

má každý její obyvatel své kapesné, které samozřejmě může využít, jak chce, 

ovšem vzhledem k míře potřebné podpory obyvatelů jsou všechny nákupy 

prováděné s doprovodem asistenta nebo jiné zodpovědné osoby. 

3.2.4 Slavnosti a svátky v Arše 

Další dvě členky výzkumného týmu, Ania a Mélissa, se z podnětu Mélissy soustředily 

ve svém výzkumu na oblast slavností, svátků či výjimečných událostí v komunitě, 

které stojí na žebříčku společného soužití velmi vysoko. Sám zakladatel komunity 

Archa Jean Vanier o tom píše: „V samotném srdci komunity je odpuštění a slavnost. 

To jsou dvě tváře jedné skutečnosti, kterou je láska. Slavnost živí srdce, dodává naději 

a sílu pro prožití utrpení a těžkostí každodenního života. Čím jsou lidé chudší, tím 

více milují slavnosti. (…) Čím je každodenní život těžší, nezáživnější, tím více srdce 

potřebují tyto chvíle slavení, úžasu. Potřebují momenty, kdy se všichni shromáždí, 

vzdají díky, zpívají, tancují, kde je připraveno speciální jídlo.“ (Vanier, 2008, str. 311 

a 313). 

Naše dvě výzkumnice provedly několik interview na toto téma s lidmi s postižením i 

bez něj. Duchovnímu bruselské Archy Michelu Bacqovi a vedoucí jedné 

z domácnosti věnující se často přípravě různých komunitních akcí Françoise 

Uylenbroeck položily tyto otázky: 

 Proč mají lidé v Arše rádi slavnosti? 

 Když připravujete slavnosti, na co myslíte nejvíce? Čemu věnujete největší 

pozornost? 

 Jaký je rozdíl ve způsobu slavení svátků v Arše? 

Zde nabízíme samozřejmě také shrnutí toho, co vyplynulo z odpovědí: 

Slavení svátků je oblíbené, protože se jedná o moment setkání, o prožití 

reálného přítomného okamžiku, ve kterém je zakoušeno přátelství, jednota mezi 

přítomnými lidmi, pocit vzájemné podpory. Dalším důvodem jejich oblíbenosti je 

fakt, že dovolují dělat tak trochu „bláznivé“ věci – různé „blbinky“, zpívání, 

tancování, skákání, zkrátka něco, co se nedělá běžně.  

Příprava svátku (slavnosti) se odvíjí od zvoleného tématu. Velmi důležitým prvkem 

je speciální výzdoba a způsob, jakým jsou lidé přivítáni a uvedeni do tématu, do dění. 

Snahou je pracovat s tématem na jiné než inteligenční úrovni, to znamená 

prostřednictvím zpěvů, krátkého názorného divadla či pantomimy, tance nebo 

s použitím různých symbolů (např. obrazy, hudba apod.). Vzhledem ke svým 

křesťanským základům se komunita v poslední době hodně zamýšlí právě nad 
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náboženskou a nenáboženskou dimenzí slavení svátků s cílem tyto dvě dimenze 

skloubit tak, aby svou podstatu nepopřela, ale zároveň byla přístupná a otevřená 

pro všechny lidi bez rozdílu. Cílem je, aby všichni měli možnost najít své místo a cítit 

se dobře. 

Michel Bacq se též pokusil popsat možný rozdíl mezi způsobem slavení v Arše 

a mimo Archu. Citoval Jeana Vaniera, když uvedl, že jedním z rozdílů je radost ze 

slavení (někdy propuknuvší až do bujarého veselí) i bez absolutního požití alkoholu. 

Vzpomněl přitom zkušenost z jednoduché společné večeře v jedné z domácností, 

která, aniž by na počátku byla něčím zvláštním, se nakonec ve slavnost vyvinula, 

neboť se všichni spolu toho večera hodně nasmáli. „Není tedy třeba utrácet peníze 

za ohňostroje nebo alkohol, když ke strávení mimořádných společných chvil stačí 

jedna obyčejná večeře.“ (Z rozhovoru s Michelem Bacqem v listopadu 2012) 

Výzkumnice Mélissa a Ania pak provedly interview se všemi osobami s postižením 

i bez něj docházejícími do denního centra, aby zjistily, jaký mají tyto osoby vztah ke 

slavnostem a jaký je jejich nejoblíbenější svátek slavený v Arše. Obecně položily 

každému jedinou otázku: 

 Jaký je tvůj nejoblíbenější svátek v Arše a proč? 

 

Průzkum ukázal, že nejoblíbenějším svátkem je slavení narozenin. Nejčastěji 

udávaným důvodem byla pak skutečnost pospolitosti: 

„Protože jsme všichni spolu.“ 

„Protože můžu pozvat rodinu.“  

„Protože jsou tam lidé, které máme rádi, zpíváme, dáváme si dárky a pusu.“  

„Protože ráda oslavuji lidi, které mám ráda.“  
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„Protože můžu pozvat, koho chci, blondýnky a hezké dívky, a můžu mít řeč.“ 

Jen ve dvou případech byla tato volba odůvodněna skutečností dárků (navíc 

nebylo zmíněno, zda se jedná o jejich dávání či přijímání). K tématu narozenin je 

třeba ještě dodat jednu důležitou věc, ke které jsme došli v rozhovoru s Michelem 

Bacqem a Françoise Uylenbroeck. Jejich slavení je totiž specifické tím, že dává 

do centra dění onu jednu konkrétní osobu, na kterou je obrácena veškerá pozornost 

a jejíž život je oslavován. „Poselství“ slavení narozenin je z tohoto úhlu pohledu 

jasné. Říká oslavenci (a tak i osobě s mentálním postižením): ‚Tvůj život má hodnotu, 

a to tak velkou, že stojí zato jej oslavovat; je skvělé, že jsi tady, děkujeme a přejeme 

ti všechno nejlepší!‘ Je to vlastně vyjádření lásky a úcty k dané osobě, která tak může 

prožít zkušenost, že je milována, že má své místo v životě. To je bezpochyby něco, 

po čem touží každý člověk bez ohledu na svůj původ, náboženství, životní příběh či 

postižení. Je to pravděpodobně také důvod, proč se narozeniny ukázaly jako slavnost 

nejoblíbenější.  

Druhým nejoblíbenějším svátkem se stal karneval, a to především pro možnost získat 

jinou identitu přestrojení se: 

„Protože se přestrojujeme a tancujeme.“  

„Protože se rád převlékám za šerifa.“  

„Převlékám se za klauna.“ 

Tanec a skutečnost bytí spolu, společně se bavit, byly dalšími udávanými důvody. 

Třetí pozici nejoblíbenějších svátků zaujal Bowenson, a to opět nejčastěji pro 

skutečnost společně strávených chvil, v tomto případě také s širším okruhem přátel, 

kteří pravidelně docházejí do některé z domácností vypomáhat: 

„Protože se vidíme se všemi z Archy a zároveň se můžeme seznámit s těmi, které ještě 

tolik neznáme.“ 

Za zmínku ještě stojí slavení Vánoc, které se na žebříčku oblíbených svátků umístilo 

na čtvrtém místě. V tomto případě bylo nejčastějším důvodem dobré jídlo a pití, 

jedna odpověď šla však ještě do větší hloubky: 

„Vánoce v la Branche, protože je tam aperitiv, dobré hlavní jídlo a dezert. 

Rozdáváme si dárky a zpíváme. Atmosféra je hezká, protože když tam jsou všichni, 

dává to věcem hodnotu. Archa je moc důležitá, jsem ráda, že tu jsem, protože myslím, 

že společně můžeme dělat krásné věci.“ 

Ze své části výzkumu založeného na vzájemných rozhovorech, rozhovorech 

s respondenty a studiem relevantní literatury (Vanier, 2008) jeho realizátorky 

vyvodily tento závěr: 

Svátky v Arše jsou skutečně velmi důležité, protože během nich jsme opravdu všichni 

spolu (navíc tento důvod se také objevil ve většině odpovědí). Svátky dělají náš život 

dynamičtějším, nutí nás zaměřit se více na přítomnost, vystoupit z každodenní rutiny, 

najít důvody k oslavě jednoduchých, ale důležitých skutečností, nebo úplně jednoduše 
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oslavovat život sám. V Arše se učíme „žít radost“. Díky svátkům nemusíme myslet 

na problémy, ale na jiné věci, můžeme se vyřádit. Nakonec můžeme na chvíli 

zapomenout na naše postižení, a tak sobě i druhým přičíst hodnotu.  

Svátky, především ty v Arše, nám dovolují být více spontánními, být více takoví, jací 

jsme, a přijímat se tak. 

3.3 Reflexe: Specifika Archy 

„Archa není sociální službou ani charitativní organizací. Je způsobem života.“ 

(autorka práce) 

Nad specifickými charakteristikami komunity jsem se zamýšlela nejen samostatně 

při osobní reflexi, ale také společně s několika dalšími lidmi – zaměstnanci Archy – 

v rozhovorech, při kterých jsme se pokoušeli slovy vystihnout, řekněme, vnitřní 

osobní zkušenost. Velmi zajímavý je v této souvislosti také dokument 

zaznamenávající přednášku francouzského teologa Christiana Salensona28. Sám 

v Arše nikdy dlouhodobě nepracoval, ale měl možnost systematicky pozorovat její 

prostředí a hovořit s lidmi, kteří v ní žijí. Na základě shromážděných poznatků velmi 

přesně formuloval podstatné principy, které tvoří jakýsi základ Archy. S Michelem 

Bacqem, jezuitským knězem a duchovním Archy Brusel, jsme shodně dospěli 

k názoru, že Salenson dokázal slovy postihnout prožívanou zkušenost. Není proto 

bez zajímavosti se s jeho popisem komunity aspoň ve stručnosti seznámit.  

Nejprve se pozastavuje nad samotným zařazením Archy do rámce sociálních služeb 

a paradoxně ji z tohoto systému zároveň vyčleňuje, když cituje slova těch, kdo ji 

reprezentují. „Archa je především zkušenost,“ říkají. Salenson poznamenává, že 

takto  definovat organizaci namísto běžně užívaných formulací, čili jakožto instituci 

determinovanou pedagogickým záměrem, lidskými zdroji, způsoby vedení apod., je 

vskutku originální.29  

Pro profesionála z oboru může taktéž zmíněné označení „zkušenost“ být originální, 

otázkou však zůstává, do jaké míry pro něj bude validní. Osobně se domnívám, že 

pro něj žádnou validitu představovat nebude až do té doby, než zjistí, že Archa je 

doopravdy především zkušeností. Teprve až když pochopí a bude ochoten přijmout, 

že Archa není tak docela jako ostatní „instituce“ a organizace „pro“ lidi s mentálním 

postižením, bude se teprve moci plně zapojit do dobrodružství života v ní. V mém 

případě to ovšem trvalo téměř půl roku. Principy a přístupy v Arše jakožto „instituci“ 

se pro mě v mnohém shodovaly s principy a přístupy chráněného bydlení 

(a chráněnými dílnami) v rámci Společnosti Duha, kde jsem předtím pracovala 

dva roky na pozici asistentky a kde jsem mimo jiné získala i velmi cenná školení 

                                                 
28 Christian Salenson – teolog, nar. 1948 ve francouzském Cévennes; kněz, v současné době ředitel 

Institutu pro vědu a teologii náboženství při Katolickém institutu v Marseille; autor několika populárně 

naučných publikací 
29 Ch. Salenson, z přednášky u příležitosti konference Komunita víry realizované ve dnech 29. – 30. 

11. 2006 
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týkající se práce s lidmi s mentálním postižením. Role asistenta a role klienta 

v sociální službě byla velmi přesně, a dle mého názoru velmi dobře, určena30. Velký 

důraz byl kladen na respektování klienta, na jeho důstojnost a na podporu jeho 

osobního rozvoje dle jeho přání a představy. Se vším tím jsem se zcela ztotožňovala 

(a ztotožňuji stále).  

Měla jsem proto poměrně jasné představy, jak by sociální služba měla vypadat, 

a podle toho jsem také k práci v Arše přistupovala. Nutno ovšem uznat, že ne vždy 

s úspěchem. Usilovně jsem se snažila najít důvod neshod a postupně jsem ho také 

objevovala. Archa totiž není sociální službou. Je daleko více způsobem života, 

řekněme jakousi normou. To je také jedna z jejích hlavních charakteristik. Zatímco 

tedy služba chráněného bydlení usiluje právem a velmi dobře o osamostatnění svých 

klientů (vždyť cílem této služby je paradoxně to, že už nebude potřeba31), Archa je 

místem, kde se její obecné principy realizují nikoli dokonale, ale naprosto přirozeně, 

a kde se realizovaly ještě předtím, než byla vůbec služba chráněného bydlení 

definována. Je proto ve své podstatě právě oním cílem, ke kterému služba chráněného 

bydlení směřuje, a to v tom smyslu, že lidé bez postižení budou naprosto přirozeně 

a samozřejmě žít společně s lidmi s postižením. Evidentně to neznamená, že by úplně 

každý člověk měl v sobě mít přirozenou touhu či potřebu žít společně s člověkem 

s postižením. To by byla velmi utopistická a až nezdravá představa. Ale jedinci, kteří 

by měli dostatek odvahy a hlavně chuť takový způsob života žít, by měli mít tu 

možnost. Dnešní společnost však ještě stále potřebuje čas na to, aby k takovému 

porozumění dospěla a oněm dotyčným poskytla veškerou potřebnou a pravdivou 

podporu, především duchovní či duševní, která by vycházela z osobního přesvědčení, 

a ne z měření prospěšnosti či neprospěšnosti věci. 

V Arše proto neexistuje vztah asistent – klient, ale já – ty. Těžko by se také 

dala popsat jakožto klasická pomáhající profese, protože lidé bez postižení zde nejsou 

PRO lidi s postižením, ale jsou zde S nimi, v čemž je zásadní rozdíl. Jeho důležitost 

pro kvalitu vzájemných vztahů je nezměrná. V nich totiž v tomto případě nemusím 

být takový, jaký „bych měl být“ jakožto správný (neutrální) asistent, ale takový, jaký 

„jsem“, se všemi svými slabostmi, smutky, nervozitou, se svými přednostmi, 

kvalitami, se svou osobní historií (což ovšem nevylučuje v žádném případě fakt, že 

se budu snažit být dobrým asistentem podporujícím osobní růst člověka 

s postižením). To je další specifikum komunity.  

Salenson zdůvodňuje definici Archy jakožto zkušenosti skutečností setkání. 

Zkušenost se tedy uskutečňuje skrze osobní setkání, do něhož vstupují dvě bytosti od 

sebe často diametrálně odlišné, ale přesto (či právě proto) jako sobě rovné. 

                                                 
30 Role asistenta v sociálních službách je určena na obecné rovině zákonem č. 108/2006 o sociálních 

službách, konkrétně je však specifikována v rámci každé jednotlivé sociální služby interním řádem jí 

stanoveným. Osobně čerpám ze zkušeností a ze vzdělávacích a smluvních materiálů chráněného 

bydlení Společnosti Duha. Pro představu je možné si pročíst internetové stránky Společnosti: 

http://www.spolecnostduha.cz/Chranene-Bydleni-Priklady-Prav  
31 Ze vzdělávacích materiálů pro nové asistenty Společnosti Duha. 

http://www.spolecnostduha.cz/Chranene-Bydleni-Priklady-Prav
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Do tohoto setkání vstupuje každá se svou osobní historií, svým životním příběhem, 

v něm předává jedna druhé své zkušenosti a jedna od druhé se učí, a díky tomu 

z tohoto setkání vystupuje možná moudřejší, vždy však bohatší o právě získanou 

zkušenost. Není vyžadována neutralita, ale otevřenost, ne tolerance, ale přijetí.  

Jen takové setkání může dát vzniknout přátelským vztahům nikoli pouze ve smyslu 

„pozitivním“ nebo „nekonfliktním“, ale takovým, v nichž jeden druhého vzájemně 

může nazvat svým „přítelem“. Osobně musím říci, že zde je to také poprvé za celou 

mou dosavadní praxi v oboru speciální pedagogiky, kdy mohu zvláště některé osoby 

s mentálním postižením, v jejichž blízkosti jsem se pohybovala, nazvat doopravdy 

svými přáteli (tedy nikoli jen „klienty“, se kterými mám dobrý vztah). To už ale 

otevíráme téma, jež je podstatou druhé části této diplomové práce. 
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4 Spiritualita a lidé s mentálním postižením 

Následující část diplomové práce uvádí již do hlavní kýžené tématiky. Podobně 

jako část předchozí je uvedena nejprve relevantní teorií a poté jsou již představeny 

výsledky provedeného výzkumu. Celá kapitola je opět uzavřena reflexí, tentokrát 

zaměřenou na evaluaci celého výzkumu z pohledu všech členů pracovní skupiny. 

4.1 Teoretický úvod 

Tato kapitola se nejprve zabývá základním teoretickým výkladem pojmu 

spiritualita tak, jak je chápán dnes, a z něhož tedy vycházel také provedený výzkum. 

Dále se v několika úvahách zabývá problematikou spirituality v pomáhajících 

profesích, především ve spojitosti s podporou a doprovázením lidí s mentálním 

postižením, a nakonec uzavírá stručným přehledem principů komunity Archa, jež 

na spiritualitu odkazují. 

4.1.1 Definice pojmu 

Pojem „spiritualita“ je často vnímán jakožto ekvivalent k náboženství (Swinton, 

2002, Říčan, 2007, Moore, 1996), a možná ještě více ke způsobu chápání a prožívání 

konkrétního náboženství, konkrétní víry či věrouky. K tomu mimochodem vede i 

vžité užívání tohoto slova právě v naznačeném smyslu. Mluví se tak například 

o ignaciánské či františkánské spiritualitě32 v rámci římskokatolické církve či 

o spiritualitě východních náboženství. Nicméně mnozí autoři (Frankl, 2006, Kopřiva, 

2006, Vojtíšek a kol., 2012 apod.) zabývající se psychologií člověka se shodují 

v názoru, že spiritualita jakožto pojem se dotýká toho, co pro každého jednotlivce 

představuje smysl života, jeho naplnění, jeho směřování a jeho vztahování se k tomu, 

co jeho samotného přesahuje, a to zcela nezávisle na jakémkoli konkrétním 

náboženství. John Swinton toto dokládá například provedeným výzkumem z roku 

2002, kde jeden ze zjištěných poznatků se dotýká přímo popisu spirituality (Swinton, 

2006, str. 230):  

„Spiritualita je běžný lidský fenomén, který zahrnuje náboženství, ale není jím 

definován.“. 

U každého člověka se tyto vnitřní skutečnosti, toto vnitřní „nastavení“ liší, ale každý 

člověk je jím bazálně vybaven, bez ohledu na jeho další zkušenosti, schopnosti, 

kvality, odlišnosti (Moore, 1996, Peck, 1997, Říčan, 2007). Otázkou pak je, do jaké 

míry věnuje člověk pozornost této své „základní stavební jednotce“, tomuto vnitřním 

hlasu, této „vůli ke smyslu či k životu“, jak by řekl Frankl, této své duši, jak říká 

Peck, Jung a jiní. Proč jsou někteří lidé vnímavější k tomuto rozměru lidské existence 

                                                 
32 Františkánská, ignaciánská, karmelitánská apod. spiritualita je, zjednodušeně řečeno, označení 

pro způsob života podle příkladu zakladatele příslušného řeholního řádu, způsob vnímání a rozumění 

duchovním skutečnostem v rámci náboženství, ale i života jako takového. Františkánská 

spiritualita například čerpá ze sv. Františka z Assisi, ignaciánská spiritualita přítomna v řádu jezuitů 

vychází ze sv. Ignáce z Loyoly apod.  
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a na čem to záleží? Hrají svou roli rozumové schopnosti? Míra představivosti 

nebo smysl k pověrčivosti či ke spiritismu? Síla vlastního přesvědčení či vlastní 

zkušenosti? Pokud ano, jak a do jaké míry? A mohou tedy i lidé s mentálním 

postižením žít „spirituálně“ a přitom (či snad právě proto) svobodně? Tyto a další 

otázky se nabízejí v souvislosti s tématem spirituality. Hledání jejich odpovědí však 

svým rozsahem přesahuje tuto práci, a proto zde detailněji rozebrány být nemohou. 

Nicméně tato práce staví na jejich všeobecné znalosti získané četbou různých na sobě 

nezávislých odborných zdrojů především z oboru psychologie, filosofie 

a religionistiky, na něž je v průběhu práce odkazováno a jejichž seznam je uveden 

na konci práce. Pro naše potřeby však není bez zajímavosti uvést alespoň základní 

fakta. 

Původně pojem spiritualita vychází z křesťanské tradice, je odvozený od latinských 

slov spiritus (dech, duch) a spiritualis (duchovní) a vyjadřuje působení Božího 

Ducha v člověku, ve světě (Vojtíšek a kol. 2012). Tomu je možné rozumět tak, že 

tedy v sobě obsahuje určitou sílu k životu, touhu po obecné pravdě o životě 

a po jeho smyslu, jejíž zdroj se nachází mimo člověka, a zároveň jej naprosto 

prostupuje. Konkrétním způsobem „soužití“ s touto skutečností pak po staletí 

bylo konkrétní náboženství, v našem prostředí především křesťanství. 

S postupem času se však význam tohoto termínu více či méně proměňoval, takže 

vysvětlit pojem spiritualita v dnešní době není vůbec jednoduché. Na jeho proměně 

se mimo jiné výrazným způsobem podílelo od konce 20. století hnutí New Age, které 

především propagovalo (a propaguje) myšlenku docílení harmonie a plnosti osobní 

spiritualitou, bez vztahování se k určité církvi (Vojtíšek a kol., 2012).  

Jednoznačnou a hlavně jednotnou definici spirituality nenabízejí ani odborníci, jež se 

touto problematikou dlouhodobě systematicky zabývají. Zároveň se dnes přitom 

užívá tento pojem s poměrně vysokou frekvencí, a to nejen v psychologii (Unruh et 

al. in Říčan, 2007). Jeho nejasné určení přitom může vést ke značným 

nedorozuměním. Říčan (2007) uvádí, že se v této souvislosti diskutuje o dvou 

problémech, kvůli nimž dochází při definování spirituality k neshodám. Jde jednak 

o to, jak z psychologického hlediska popsat podstatu tohoto pojmu, a jednak 

o vzájemný vztah spirituality a náboženství. Omylem je, jak již bylo naznačeno výše, 

identifikace pojmu spiritualita s pojmem náboženství. Vojtíšek a kol. (2012) při 

popisování vývoje pojmu spiritualita uvádějí, že jednou z jejích základních 

charakteristik je osobní vztah člověka k posvátnu, přičemž tento vztah „nemusí být 

nutně zprostředkován institucemi (církvemi)“ (Vojtíšek a kol. 2012, str. 11). Lidé 

v dnešní sekularizované, humánní a inteligentní společnosti chtějí většinou zůstat 

nezávislí, svobodní, chtějí mít právo o všem sami rozhodnout, mít svou pravdu. 

Proto takto definovaná spiritualita se najednou nabízí jako možnost pro všechny lidi, 

aniž by je to nutilo vztahovat se k určitému Bohu či božstvu, tím méně pak ke 

konkrétnímu náboženskému směru. Dotýká se totiž něčeho, co souvisí s vyznáváním 

nemateriálních, avšak konkrétních životních hodnot, jejich zařazením do osobního 

hodnotového žebříčku a jejich, řekněme, „realizací“ v každodenním životě, což je 
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celoživotní proces platný pro všechny lidi bez rozdílu. Právě on však charakterizuje 

humánní podstatu člověka (Moore, 1996). Hlavní a určující spirituální hodnota, která 

prolíná a spojuje všechna náboženství, všechny životní filosofie, všechna přesvědčení 

a konečně všechny lidské životy, je láska33. Od ní se odvíjejí a z ní vycházejí všechny 

další, které ji v podstatě charakterizují. 

Důraz na zachování osobní svobody zůstává přitom na prvním místě. Osobní názor 

a přesvědčení jsou respektovány se zjevnou samozřejmostí (jinak už by to v dnešní 

demokratické a humánní společnosti nebylo přijatelné), ale to až do té míry, že (svou) 

pravdu mají vlastně všichni, a proto nikdo. Najít smysl života, obecný, platný, který 

tu bude i přes momentální nezdary, smutek, převraty, je proto opravdu tvrdým 

oříškem i pro Popelku. Zvláště tehdy, když je stále snahou najít jej mimo oblast 

spirituality (prosperita, úspěch, finanční zabezpečení, dokonalá těla, ale i sport, 

ekologické smýšlení a v neposlední řadě i drogy), jak podotýká Hogenová (2006), 

která dále tvrdí, že „člověk není zcela a dostatečně saturován prostřednictvím 

predikátů „tělesný, duševní a sociální““ a dodává, že ke kompletní saturaci je 

třeba transcendence (Hogenová, 2006, str. 53). 

Zároveň je ovšem třeba zdůraznit, že spiritualita v tomto ohledu není všespásná 

(Moore, 1996).  Není možné se jí naučit jako řešení matematického příkladu. Spíše 

se podobá učení se cizímu jazyku, který, aby se nezapomněl a zůstal „živý“, musí se 

jím každý den mluvit, být ochotný chybovat a z chyb se, pokud možno, poučit 

a hlavně pokorně počítat s faktem, že jej nikdy nebude možné ovládnout dokonale, 

že bude stále čemu se učit. V této práci jde tedy především o to uvědomit si, že 

spiritualita je normální, ba neoddělitelnou součástí lidské bytosti a že není nijak 

výstřední ani naivní brát ji v úvahu, pečovat o ni a rozvíjet ji svobodně podle 

svého svědomí a zároveň s respektem k individuální odlišnosti jejího vnímání 

u každého člověka. Jak s lidskou spiritualitou pracovat, to už není ani pro české 

prostředí zcela neznámé téma, což dosvědčuje řada titulů s touto tematikou, jež 

v češtině již vyšla a je dostupná.  

Z praktického hlediska se pak nabízejí dvě otázky spolu spjaté, a sice jak spiritualitu 

objevovat a pracovat s ní ve svém životě, a za druhé jak na této „cestě osobního 

duchovního růstu“ (Peck, 1997, Moore, 1996) doprovázet druhé. Odpovědi na ně 

však pro tuto chvíli musí být ponechány osobní reflexi každého. Následující řádky 

nicméně mohou nabídnout konkrétnější pohled na spiritualitu v oblasti pomáhajících 

profesí. 

4.1.2 Spiritualita v pomáhajících profesích 

Tato práce na mnoha místech odkazuje na odbornou publikaci od autorů Vojtíška, 

Duška a Motla, jež vyšla v minulém roce (2012) a jež nese název Spiritualita 

                                                 
33 Bylo by nemožné vyjmenovat všechny zdroje, které hovoří o lásce jako o nejdůležitějším principu 

života. Navíc tato hodnota je obvykle předávána v uváděném smyslu do povědomí lidí již odmalička 

a nezávisle na věroučných tradicích. V rámci nich je však zdůrazňována především v křesťanství. 

Pro účely této práce bylo čerpáno z autorů Pecka (1997) a Moora (1996). 
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v pomáhajících profesích. Její existence svědčí o tom, že se pro spiritualitu otevírá 

cesta i v této sféře, což je velmi pozitivní zvláště z hlediska celostního přístupu ke 

člověku. Poukazuje to také na další důležitý fakt dvojího charakteru. Jednak že 

spirituální doprovázení již nemusí být „rezervováno“ duchovním (náboženským) 

osobám, zároveň že však „laičtí spirituální průvodci“ budou k tomuto poslání 

potřebovat adekvátní podporu ve formě různých modelů dalšího vzdělávání. Kniha se 

zabývá především některými konkrétními potížemi se spiritualitou a možnostmi 

jejich řešení spíše v rámci sekularizovaného přístupu (čili bez odkazu na určitou 

náboženskou tradici). Otevírá tak několik témat, která potenciálně nebo přímo 

souvisejí se spiritualitou člověka.  

Chybou by ovšem bylo domnívat se, že spirituální dimenze tímto vstupuje do oblasti 

pomáhajících profesí poprvé. O opaku je přesvědčen mimo jiné Pospíšil, když píše, 

že „pravěký lovec a zemědělec i antický člověk vnímal nemoc a její léčení v úzké 

souvislosti se svými náboženskými představami.“ (Pospíšil, 2002, str. 71) Své tvrzení 

zakládá na studiu historických pramenů, ze kterých čerpá také pro bližší výklad 

o solidaritě s trpícím člověkem v jednotlivých obdobích starověku či v rámci různých 

náboženských tradic a s výkladem pokračuje přes vybraná historická údobí až 

do novověku, zde především v souvislosti s vývojem křesťanské charitativní služby.  

Proč se tedy během nedávné doby spirituální rozměr z této domény vytratil? V našem 

prostředí velkou roli jistě sehrály historické události spojené s vládnoucími režimy. 

Celé 20. století, jež dalo zakusit pojmům jako sevření, nedůvěra a nesvoboda, 

vyvolalo celkem logicky prudkou touhu po svobodě, po nezávislosti na nikom 

a na ničem. Postupně se však ukazuje, že spirituální dimenzi není možné úplně 

vyloučit z lidského života, nýbrž že k němu přeci jen nějak patří. Odstup od tradičního 

západního náboženství z mnoha různých důvodů zatím přetrvává, o to více jsou však 

vyhledávány mimo jiné tradice východní či filosofie a praktiky zcela nové, zaručující 

spirituální zážitek, avšak bez nutnosti se vázat či brát na sebe odpovědnost. Svůj 

názor na současnou situaci vyjadřuje Říčan (2007), když přirovnává současnou 

českou náboženskou scénu „po čtyřiceti letech komunistické pouště“ k „džungli“ 

(Říčan, 2007, str. 23).  

Bez zajímavosti není ani fenomén pocitu „bezesmyslnosti“ související se ztrátou 

hodnot, který se ve značné míře rozvinul právě v průběhu 20. století a na který 

upozorňuje mimo jiné Frankl (2006), lékař a zakladatel logoterapie. Právě v rámci 

řady typů psychoterapií byl a je prostor pro spiritualitu člověka otevírán velmi často, 

jako by úloha psychoterapie dnes nahrazovala roli duchovního doprovázení, tradičně 

poskytovaného náboženskými duchovními. Vše je však otázkou vývoje a cílem 

této práce není tento vývoj hodnotit, ani se jím hlouběji zaobírat. 

V souvislosti se spiritualitou u lidí s mentálním postižením však mnohdy stále ještě 

vyvstává zvýšená ostražitost. V duchu humanizace a individualizace se zdá být až 

úzkostně dbáno na absolutní osobní svobodu, jež je často chápána jako naprostá 

nezávislost nejen na lidech, ale také na idejích (méně pak, což je zajímavé, 

na věcech). Myšlenka původně jistě chvályhodná, zabíhá-li však do extrémů, stává 
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se pro život člověka naprosto destruktivní. (Kopřiva in Šiška, 2005). O to větší úzkost 

zde vzniká často ze strany některých „poskytovatelů sociálních služeb“ (což je 

v současné terminologii poněkud odlidštěný ekvivalent pro pojem „společník“ či 

„pomáhající“ apod.), kteří ve snaze „zlidštit“ člověka s mentálním postižením jeho 

spiritualitu, zvláště projevovanou nábožensky, považují za slabost, jíž je třeba 

překonat. Navíc z pohledu sekularizované společnosti by jakékoli duchovní 

rozhovory s člověkem s mentálním postižením mohly být snadno považovány 

za manipulaci, neboť je zde zvýšená obava, že se daný člověk s postižením nechá 

snadněji ovlivnit názory, které by přijal v kontrastu se svou tradicí, ale především, 

které by mu mohly uškodit. A tak se o spiritualitě u lidí s mentálním postižením příliš 

nemluví. Spiritualita je tak zařazena mezi tabu, podobně jako sexualita anebo třeba 

umírání a smrt. Jak dlouho ji však bude ještě možné veřejně zamlčovat, to je 

otázka k zamyšlení. Mnozí autoři v čele se skotským profesorem Swintonem se 

rozhodli promluvit a především dát slovo samotným lidem s postižením, 

v přesvědčení, že stejně jako všichni ostatní lidé mají právo žít spirituálně, pečovat 

o svou duši, hledat odpovědi na své otázky po smyslu (vlastního) života a nechat se 

přitom inspirovat a ovlivnit názory druhých lidí, ať jsou jakékoli. 

Podobně formulované tvrzení lze již nalézt také na informačním portálu věnovaném 

problematice lidí s mentálním postižením, jenž nese název „Dobromysl“34. Stať 

o spiritualitě u lidí s mentálním postižením je převzata z amerického originálu 

zastřešující organizace „The Arc“, která do svého výkladu navíc zahrnuje některá 

doporučení pro konkrétní práci s lidmi s mentálním postižením dotýkající se 

spirituality35. Jak česká, tak americká verze přitom shodně poukazují na zajímavou 

skutečnost, totiž že většina organizací sice uznává právo svých klientů na svobodu 

vyznání, na duchovní život či jeho odmítnutí, avšak v této sféře nezajišťuje 

dostatečnou podporu. Zde se tedy nabízí prostor pro aktivní změnu. 

4.1.3 Komunita Archa a její spiritualita 

Christian Salenson říká, že „komunity Archy se definují jakožto komunity víry.“36 

V těsné návaznosti na toto tvrzení však zároveň konstatuje, že v dnešní době již 

v rámci těchto komunit diverzita vyznání včetně ateismu daleko převládá nad určitou 

jednotnou věroukou. Tato skutečnost podle něj vyzývá k vytvoření nové definice 

toho, co se rozumí pod pojmem „komunita víry“, jenž v sobě nyní zahrnuje 

různorodost vyznání, a zároveň však neopomíná křesťanské základy. Tato 

charakteristika komunity Archa, alespoň tak, jak jsem měla možnost poznat ji 

v Bruselu, je velmi markantní, a stala se jedním z motivačních faktorů pro sepsání 

této práce. Věnuje se jí jedno z témat druhé části provedeného výzkumu popsaného 

níže.  

                                                 
34 informace dostupné z: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1069  
35 informace dostupné z: http://www.thearc.org/page.aspx?pid=2378  
36 Z přednášky Ch. Salensona ve dnech 29. – 30. 11. 2006 na konferenci nazvané Komunita víry. 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1069
http://www.thearc.org/page.aspx?pid=2378
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Salenson pokračuje velmi zajímavou úvahou. Poukazuje na to, že křesťanské vnímání 

života tak, jak existuje v Arše, není nijak určené katolickým vyznáním 

svého zakladatele (ačkoli jistě na něm ne zcela nezávislé), tím méně spojené 

s nějakou konkrétní institucí. Upozorňuje tím na fakt, že podstata křesťanství není 

identická s křesťanskými institucemi. Proto je možné vyznávat nebo sdílet křesťanské 

hodnoty i bez identifikace s určitou institucí. Co tedy charakterizuje toto křesťanské 

zázemí nezávislé na institucích? Salenson má zato, že jednou z charakteristik je téměř 

paradoxně skutečnost, že se nejedná o „charitu“ tak, jak je chápána v dnešním 

funkčním významu tohoto slova. Nejedná se podle něj o „pouhé“ projevení soucitné 

lásky víceméně z povinnosti nebo z lítosti (což navíc s křesťanstvím nemá 

mnoho společného), ale o pravdivé setkání lidských bytostí. Toto setkání považuje 

za druhou hlavní charakteristiku. Setkání, které navíc vede k osobní konverzi ve 

smyslu proměny vnímání životních hodnot, náhledu na svět, zjednodušeně řečeno. 

Jean Vanier tuto skutečnost vystihuje takto: „Ve vztahu s lidmi s mentálním 

postižením se mění žebříček hodnot, kde láska a něha vítězí nad úspěchem a mocí.“ 

(Vanier, 1995, str. 36) 

Salensonova reflexe se dále soustřeďuje právě na diverzitu vyznání v komunitách 

Archa, a to jak v obecné rovině mezi komunitami v různých státech světa, tak 

přímo uvnitř mnohých jednotlivých komunit. Otevřenost k různorodosti vyznání je 

často v jiných institucích „řešena“ individualizací a sekularizací – víra je nahlížena 

jako na naprosto soukromou záležitost, proti které v naší společnosti sice většinou již 

nikdo nic nenamítá, ale také si o ni jen málokdo dovolí projevit zájem, čímž se 

v podstatě stává tabu. V komunitách Archy je však takový přístup odmítán. Salenson 

deklamuje: „Otázka náboženství nejen že není rezervována soukromé sféře, její 

hodnota spočívá naopak v definování identity Archy, i když musí brát v úvahu 

mnohost vyznání.“37  

Jaké principy ale umožňují tuto „integraci diverzity“? Předně se Salenson 

pozastavuje nad úlohou „cest, které nikam nevedou“. Mezi ně počítá například lidské 

tendence potřít odlišnost (buď ji zcela zahladit, nebo prohlásit, že neexistuje a že jsme 

všichni stejní, nebo že se díky ní vždy a absolutně doplňujeme, což podle něj 

neodpovídá realitě), nebo toleranci, jež dle jeho názoru není kvalitou dostatečně 

stabilní a už vůbec ne konstruktivní. Klíčovou úlohu hraje podle Salensona postavení 

osoby s mentálním postižením v komunitě. Tato osoba je zde nikoli jako předmět 

péče druhých, ale stojí v jejím centru jakožto plnohodnotná lidská bytost mající své 

konkrétní povolání a svůj životní úkol vůči ostatním, se kterými vstupuje 

do vzájemných vztahů. Těmto lidem pak jakoby nastavuje zrcadlo, ve kterém se 

postupně odhaluje jejich vlastní slabost, křehkost, zranitelnost, jejich vlastní druh 

postižení. To je velmi důležitý moment, neboť jen v této perspektivě se mohou obě 

bytosti setkat zcela pravdivě, bez přetvářky. Základní premisou v Arše přitom je, jak 

pozoruje Salenson, že tato „křehkost je zdrojem plodnosti“, což podle něj nejsou jen 

slova, ale žitá zkušenost tváří v tvář s člověkem s mentálním postižením. 

                                                 
37 Tamtéž. 
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(Toto tvrzení mohu potvrdit nejen zkušeností vlastní, ale i většiny dalších osob 

bez postižení, asistentů – dobrovolníků a vychovatelů, kteří se o ni se mnou podělili.)  

Jak je možné, aby křehkost nebo slabost byly zdrojem plodnosti? Salenson odpovídá 

uvedením příkladu umývání nohou38 a říká, že pro člověka není možné doopravdy 

pomáhat slabým a křehkým, pokud sám nepozná svou vlastní slabost a křehkost, 

podobně jako nemůže umývat nohy a dát plně svůj život ten, kdo se neotevře druhým 

a nedovolí si být jimi milován. Tato úvaha naznačuje, že doopravdy přínosná může 

být alespoň v pomáhajících profesích pouze práce toho, jenž pravdivě pozná a přijme 

sám sebe. Neboť teprve když je, řekněme, v míru se svými „neduhy“, to znamená, 

když má rád sám sebe a dovolí ostatním, aby jej měli rádi takového, jaký je, teprve 

tehdy bude moct svobodně a konstruktivně pracovat s „neduhy“ druhých lidí, což 

může přispívat k osobnímu růstu obou. V tomto smyslu tedy může opravdu křehkost 

fungovat jako zdroj plodnosti. A je to právě ona výše popsaná zkušenost postižení, 

která nakonec sjednocuje všechny členy komunity Archa, ať už je jinak jejich 

vzájemná rozdílnost sebevětší.  

Svou úvahu nad spiritualitou Archy Salenson uzavírá statí o slavení slavností, které 

jsou jednou z hlavních charakteristik společného života v komunitě. V této práci již 

bylo toto téma otevřeno v předchozí kapitole v rámci výsledků první části výzkumu, 

zde tudíž nebude dále rozváděno. Nicméně je důležité je alespoň zmínit právě 

v souvislosti se spiritualitou, neboť v ní má nezastupitelné místo. Obecně jsou totiž 

oslavovány pod záštitou různých příležitostí důstojnost a život člověka pro život sám 

bez ohledu na to, zda je poznamenán mentálním postižením či nikoli. Tím se stává 

dalším momentem jakéhosi vnitřního sjednocení lidí s tímto postižením a bez něj. 

4.2 Výsledky výzkumu 

Původním záměrem autorky práce bylo víceméně seznámit čtenáře s konkrétními 

praktikami a postupy „křesťanské“ komunity Archa, kterými „pečuje“ o duchovní 

život svých členů, případně zjistit, jaké jsou v tomto směru jejich potřeby, či 

jednoduše jak oni sami situaci vidí. Druhým dílčím cílem bylo ukázat, že tato „péče 

o duši“ je možná i ve značně diverzifikované skupině lidí sdílejících společný život, 

soukromý i pracovní. Při pracovní schůzce, kdy byli členové výzkumného týmu 

seznámeni blíže s tématem spirituality a požádáni o navržení konkrétních témat, 

kterými by se v rámci této oblasti rádi zabývali, však nabyla práce téměř zcela 

jiného směru, v podstatě ale ještě více v souladu s hlavním tématem v celé své šíři, 

nebo možná lépe řečeno, hloubi. Nakonec je tedy hlavní úmysl práce naplněn – 

                                                 
38 Umývání nohou je zvyk uplatňovaný v komunitách Archy s jistou pravidelností min. jednou ročně. 

Svůj původ má v biblickém příběhu z období Velikonoc v předvečer Ježíšova ukřižování (viz Jan 13, 

1 – 20), kdy Ježíš umývá nohy svým učedníkům. Toto jeho gesto symbolizuje mimo jiné dva aspekty 

lásky: služba druhému bez ohledu na vzájemné sociální postavení a s ní spojená úcta ke člověku 

a ochota sklonit se před druhým. V komunitách Archy toto gesto probíhá rituálně v rámci jednotlivých 

celků (domácností), kdy každý jeden druhému (s mentálním postižením nebo bez něj) vzájemně 

umývá nohy. Tento rituál je chápán jako moment vzájemného odpouštění, obnovení vzájemných 

vztahů a také jako chvíle, kdy jsou si všichni absolutně rovni.  
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objevit spiritualitu lidí s mentálním postižením, obyvatel Archy, ale jinými cestami, 

vlastně možná daleko přístupnějšími, konkrétnějšími a lidštějšími, než byl původní 

záměr. Zároveň je nutno říci, že tímto výzkumem byla jednotlivá témata spíše pouze 

otevřena, než do hloubky prozkoumána, a že opravdový hloubkový průzkum by 

vyžadoval daleko intenzivnější a hlavně dlouhodobější práci v horizontu několika let. 

Přesto již náš výzkum přinesl velmi zajímavé poznatky, které, jak doufáme, mohou 

být považované za hodnotné. 

Z podnětu výzkumníků s mentálním postižením vznikla tedy čtyři hlavní témata 

vystihující čtyři různé aspekty lidské spirituality: 

1. Vzájemné vztahy, přátelství v Arše 

2. Náš život s postižením 

3. Naše talenty, schopnosti a hodnoty 

4. Diverzita vyznání v Arše 

4.2.1 Vzájemné vztahy, přátelství v Arše 

Výzkum ukázal, že nejdůležitější dimenzí tvořící atmosféru komunity je přátelství, 

neboť odkazy na ně se objevily ve všech odpovědích napříč celým výzkumem od 

jeho samotného počátku. Výzkumnice Mélissa a Ania se rozhodly tuto dimenzi 

prozkoumat více do hloubky, a to jednak skrze rozhovory s asistenty a vychovateli, 

jež v Arše pracují již delší dobu, a jednak s některými lidmi s mentálním postižením. 

Na závěr též položily otázky sobě navzájem s úmyslem vytvoření osobní biografie 

vztahující se k tématu. 

Obecně je zajímalo několik hlavních oblastí. Nejprve se ptaly, co vedlo asistenty 

a pracovníky Archy k prodloužení svého pobytu, případně k opakovaným návratům 

do komunity, a dále se zajímaly o to, co pro jednotlivé respondenty znamená život ve 

společenství a jaká jsou specifika této konkrétní komunity.   

Mezi specifické znaky Archy patří mimo mnohé další její mezinárodní rozměr, který 

je způsoben přítomností zahraničních dobrovolníků, většinou mladých lidí 

přijíždějích „na zkušenou“ věnovat rok svého života mezi svými studii, a kteří mají 

v komunitě nezastupitelnou úlohu. Ania s Mélissou se zajímaly o to, z jakých důvodů 

si tito lidé vybrali ke své dobrovolnické činnosti právě komunitu Archa. Otázku 

směřovaly také na další zaměstnance Archy, jejichž zkušenost s prací v Arše čítá již 

několik let, někdy až desítky. Důvody se samozřejmě různily, ale vyplynulo i několik 

takových, které se objevily opakovaně. Zpravidla tito lidé hledají seberealizaci 

v projektu užitečném pro společnost. Láká je seznámení se s cizí kulturou 

prostřednictvím zahraničních dobrovolníků, ale také práce s lidmi s mentálním 

postižením, kdy valná většina z příchozích nemá na tomto poli žádné předchozí 

zkušenosti. V neposlední řadě patří k důvodům také touha po zkušenosti života 

v komunitě, učení se naslouchat a být nezávislý.  



 

53 

 

Dobrovolníci přijíždějí do komunity pracovat na dobu určitou, ale v nezanedbatelném 

počtu případů39 zažádají o její prodloužení vnitřně pohnuti žitou zkušeností, kterou 

v Arše udělali. Někteří pokračují rovněž jako placení zaměstnanci. Výzkumnice se 

ptaly, co je k tomuto rozhodnutí vede. V první řadě to je právě touha prohloubit onu 

zkušenost (což odkazuje na fakt z reflexe zakončující předchozí část práce, že 

Archa je především zkušenost). Neméně důležitým důvodem je pak skutečnost, že se 

cítí být na „svém místě“, že jim práce v Arše vyhovuje, obohacuje je a naplňuje 

uspokojením.  

S tím souvisí další důležitý důvod, a sice skutečnost přátelství, a to jak ve vztahu 

s lidmi bez mentálního postižení, tak s ním. Tento aspekt je dle mého názoru velice 

zajímavý, neboť poukazuje na něco velmi specifického. Znamená to totiž, že ačkoli 

jsou zde zaměstnanci v pozici kvalifikovaných pracovníků poskytujících odbornou 

podporu lidem s mentálním postižením, mohou být s nimi zároveň v opravdovém 

přátelském vztahu. Důsledky této skutečnosti zasahují velmi hluboko, až k samé 

podstatě lidských vztahů. Zaměstnanecká fluktuace v sociálních službách je velmi 

rozšířeným a nutno přiznat negativním fenoménem, neboť je to práce zpravidla velmi 

náročná. To proto, že se dotýká někdy až velmi intimně lidských životů a často naráží 

na lidskou slabost vyvolávající konflikty a ubírající velké množství energie. Proto je 

nutné pevně stanovit hranice mezi klientem a pomáhajícím pracovníkem, které není 

vždycky snadné udržet. V Arše však toto úsilí odpadá, neboť každý je pozván 

do vztahu přátelství. To situaci nezlehčuje v tom smyslu, že by najednou bylo méně 

práce, nebo menší potřeba podpory, ale asi každý uzná, že se lépe spolupracuje 

s přítelem než s člověkem, při spolupráci s nímž je třeba kromě plnění všech 

povinností ještě dávat pozor na to, aby si oba spolupracující vzájemně příliš 

nezasahovali do soukromého života. To zároveň také neznamená, že s každým jedním 

člověkem musím být jako s nejlepším přítelem, to není možné. Mám však zato, že 

takto nastavený vztah dovoluje oběma stranám spolupracovat ve větší osobní 

svobodě.  

S tímto je spojen poslední vícekrát udávaný důvod respondentů k této otázce, a sice 

vzájemná podpora, doslova „nechat si pomoci“. Jak už bylo v této práci 

zmíněno v její předchozí části, v komunitách Archy vládne přesvědčení, že pomoc 

a podpora zde neprobíhají jednostranně, nýbrž vzájemně. Lidé s mentálním 

postižením jsou zde jak v roli příjemců podpory, tak jejích poskytovatelů. Tím je jim 

mimo jiné připsána důležitá hodnota související s lidskou důstojností a opravdovou 

smysluplností jejich životů. Zároveň to odkazuje na fakt, že zde není jasně stanovená 

pozice „silných“ – pomáhajících a „slabých“ – lidí s mentálním postižením, ale že 

obě strany jsou slabými i silnými v závislosti na konkrétní situaci, na životním 

okamžiku, a že si tudíž mohou být vzájemnou oporou. Znamená to ohodnocení 

                                                 
39 Zde záleží na věku dobrovolníků. Nejčastěji přijíždějí dobrovolníci po ukončení středního stupně 

vzdělávání. Po roční zkušenosti se zpravidla všichni tito mladí lidé vracejí do svých zemí zahájit 

vysokoškolská studia. Naproti tomu mladí lidé starší 25 let daleko častěji zůstávají déle, než jak 

bylo původně dohodnuto, a to dokonce ve většině případů. 
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pro lidi s mentálním postižením a úlevu pro lidi bez tohoto postižení, kteří tím pádem 

nemusejí být „supermany“, jež ustojí s klidem všechny situace, nejen pracovní, ale 

i životní. 

Autorky této části výzkumu se rovněž ptaly na další specifika komunity Archa a na to, 

co pro respondenty život v komunitě znamená. Zvláštnostmi Archy jsme se již 

zabývali v předchozí části této práce, proto zde uvádím jen velmi stručné resumé 

toho, co se výše neobjevilo. Za nejdůležitější považuji následující: touha stále více se 

vzájemně poznávat, učit se objevovat odlišnost, rozumět jí a přijímat; schopnost 

užívat humor i v nelehkých situacích; důvěra v mladé asistenty – dobrovolníky 

a společné vytváření dlouhodobého projektu skrze plánování každodenních aktivit 

postavené na vzájemném dialogu. 

4.2.2 Náš život s postižením 

„Žít s naším postižením je způsob, jak poznat druhé. (…) Já osobně o tom můžu 

mluvit, to proto, aby druzí měli pomoc v růstu.“ 

(výzkumník Maxime) 

Výzkumník Maxime si zvolil poměrně těžké téma k výzkumu, ale při jeho volbě 

neváhal ani chvíli, bylo to první, co řekl, a po celou dobu výzkumu bylo vidět, že 

toto téma ho opravdu zajímá. Byl to také právě on, kdo téma vždy inicioval a vysvětlil 

druhým, neboť já jsem se k tomu necítila dostatečně kompetentní. Pro ukázku uvádím 

jeden takový úvod, jak byl zaznamenán nahrávacím zařízením: 

„Já mám už svoje téma, totiž hodně bych chtěl mluvit o životě s naším postižením. Jak 

se každému žije s naší odlišností, máme naše chyby, nejsme dokonalí. A musíme se 

naučit, že jsou věci, které můžeme dělat, a jsou věci, které nemůžeme dělat. A to je 

proč žijeme v Arše. Abychom se naučili spoustu věcí. Máme plány samostatnosti, že 

jsme samostatní, dospělí, nezávislí. Ale je to pro naši pomoc, abychom zvládali 

všechno, co máme. Asistenti jsou tu taky pro naši pomoc. Já mám taky postižení 

jako vy a François, ředitel Archy, říkal, že v Arše žijeme s naším postižením. A to je 

pravda. To je proto, abychom se naučili věci, které jsou moc těžké. Jsou věci, které 

jsou těžké, jsou věci, které zvládneme. (…)“ 

Pro sběr dat jsme zvolili metodu skupin sdílení jako alternativu k individuálním 

rozhovorům, což se ukázalo nikoli jako špatná volba. V podstatě všechna pravidla 

skupiny sdílení navrhl Maxime sám na základě svých předchozích zkušeností ze 

skupin podobných. Původně zamýšlel provést skupinu zvlášť pouze s osobami 

s mentálním postižením a zvlášť skupinu pro asistenty a další osoby bez tohoto 

postižení, nakonec ale pro zjednodušení a pro nedostatek času byla v každé 

domácnosti provedena pouze jedna skupina smíšená. Respondenty byli tedy 

obyvatelé jednotlivých domácností Archy, přičemž jejich účast byla, co se týče osob 

s mentálním postižením, přibližně 90%. V každé domácnosti se alespoň 

jedna osoba buďto odmítla účastnit zcela, nebo částečně, pokud se jednalo o hlavní 
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téma. Dvě osoby s mentálním postižením si nepřály zúčastnit se skupiny sdílení, ale 

byly ochotné povídat si o tématu v osobním rozhovoru. 

Hlavním cílem bylo získat odpovědi na otázku ‚Jak se nám žije (v Arše) s naším 

postižením?‘ a případně ‚Jakou v tom cítíme podporu ze strany Archy?‘. Zhruba 

v polovině případů se prvně jmenovaná otázka prokázala jako těžká. Většinou se 

v těchto situacích diskuse posunula na obecnější rovinu, kdy se hledaly odpovědi 

především na otázku ‚Co je pro nás v Arše těžké?‘, případně naopak ‚Co máme rádi?‘. 

Obecně na základě pozorování a pečlivého naslouchání bylo možné vytušit, že ačkoli 

je to téma nelehké, nepřichází do pléna poprvé, čili že to není tabu, což by 

mohlo dokazovat tvrzení prohlášené Maximem:  

„(…) François, ředitel Archy, říkal, že v Arše žijeme s naším postižením. A to je 

pravda. (…)“  

Svědčí o tom ale také výsledky regionálního sjezdu komunity Archa, z něhož 

vzešla mimo jiné „karta člena Archy“, na které je „život s naším postižením“ 

přímo uveden jako jedna z  hlavních charakteristik komunity.  

Jednoznačným závěrem ze všech odpovědí, které zazněly v souvislosti s životem 

s postižením, bylo prohlášení skutečnosti, že život s postižením není jednoduchý, ale 

že je možný, a dokonce může být i radostný. Důležitým prvkem přitom byla 

schopnost přijetí faktu postižení jako osobní reality, se kterou se dá žít: 

„No, záleží na tom, co! To je pro mě trochu těžké, protože … je to těžké … postižení 

je pro mě těžké. Je těžké říct věci, aspoň pro mě. Co je lehčí, je dělat věci. Říkat věci, 

to není jednoduché, protože se mi nedaří říct věci (…)“ 

 „Je potřeba s tím žít. Žít s postižením, to není lehký, je třeba milovat život.“ 

„Vidíme se jako normální lidi, přijímáme se takoví, jací jsme.“ 

Jedna respondentka například popsala těžkosti se svým postižením takto: 

„No tak já … Je pravda, že mám, no … nemoc, kterou nikdo nezná, kromě mojí mámy 

a mýho táty a Soni taky a týmu (asistentů) taky, takže to je tak. A pro mě, no, zdá se 

mi, že to je trochu divné, že to mám, protože jsou věci, které bych chtěla, ale moje 

máma mi říká ne. A pro mě je to tak trochu těžké. No vlastně bych chtěla být trošku 

zamilovaná. Měla bych chuť se vdát, ale nemůžu, a pak, ráda bych měla dítě, ale 

nemůžu, protože moje nemoc mi to nedovoluje, ani se vdát, a tak já mám chuť, ale 

nemůžu. (…) A pak, je pravda, že neumím vařit, protože mám strach z ohně, 

například, protože mám strach, že se spálím, a to jsou pro mě věci, které jsou těžké. 

I když bych ráda, ale možná jednou, doufám, že budu moct. Vím, že jsem drahocenná 

pro moji drahou maminku. A moje sestra je vdaná, můj táta je ženatý s mojí drahou 

maminkou a pro mě je to trošku těžké. Ale třeba jednou … je to divný … Třeba až 

budu v nebi, budu moct mít dítě a budu kolem sebe mít přítelkyně, které bych chtěla. 

Takže to bych chtěla.“ 
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Zajímavá byla přitom samotná otázka po podstatě postižení. Zde nabízíme dvě 

výpovědi, jednu respondenta s mentálním postižením a druhou asistentky bez tohoto 

postižení: 

„Postižení, to je někdo, kdo neumí říkat věci, dělat věci pro sebe, protože to není 

jednoduchý. Pro mě to je jednoduchý, ale pro něj ne. Neumí utírat nádobí, neumí 

dělat věci, no a tak.“ 

„Pro mě je zajímavé přemýšlet o tom, co to je postižení. Protože fyzické postižení je 

viditelné, nejde schovat. A tak jak jsem vás tak poslouchala, myslím, že postižení 

spočívá v tom, co je těžké pro mě, ale ne pro ostatní. Moje postižení jsou asi moje 

chyby, které bych ráda schovala před ostatními. Třeba když vidím, že někdo je 

schopný dělat určité věci rychle a dobře a já to nezvládnu … Nebo třeba závist, 

protože to může být taky postižení, které mi v něčem brání, v radosti, ve svobodě. 

Pro asistenty je trochu lehčí je schovat, ale taky mají svá postižení. A v Arše mám 

ráda právě pocit, že nemusím schovávat svoje postižení, že mě přijímáte tak, jak 

jsem.“  

Velmi přínosné byly poznatky o tom, co všechno lidé s mentálním postižením i přes 

své postižení mohou dělat. Kromě jednotlivých praktických činností jako uklízení, 

výměna toaletního papíru, praní prádla, žehlení apod. byly zmíněny další schopnosti 

hlubšího charakteru jako volit (ve smyslu politickém), prokázat službu nebo pomáhat 

druhým. Tento soupis by mohl být ještě o mnoho delší, pro zajímavost bych 

uvedla jen tři další hlavní kvality, které jsem měla možnost vysledovat dlouhodobým 

pozorováním. Především se jedná velmi často o schopnost přijetí mezi sebe/k sobě, 

a to bez podmínek a bez předsudků, snad až na jednu podmínku, totiž přijetí 

každého člověka dobré vůle. Čili přijetí člověka v první řadě proto, že je to člověk, 

a ne protože je takový nebo takový. S tím souvisí schopnost vytvářet opravdové 

vztahy přátelství, nikoli vztahy účelové nebo „ze slušnosti“ či s jakýmkoli jiným 

podtextem. Vztahy, ve kterých stojí lidé pravdivě, to znamená se svými dobrými, ale 

i špatnými vlastnostmi, se svou osobní historií, aniž by se snažili cokoli zakrývat. 

O této schopnosti mluví v souvislosti s lidmi s mentálním postižením a jejich 

spontaneitou40 nejen odborníci v oboru speciální pedagogiky (Valenta, 2007, 

Vágnerová, 2004), ale i lidé z praxe v čele s Jeanem Vanierem (Vanier, 1989). 

Jako třetí pozitivní vlastnost vidím schopnost radovat se z maličkostí a dělat vtipy, 

což je dle mého názoru jedna z velmi důležitých věcí, která činí jinak těžký život 

s postižením možným a snad i radostným. To ostatně zkonstatoval i jeden účastník 

                                                 
40 Paradoxní je, že spontaneita u lidí s mentálním postižením je nezřídka chápána spíše v negativním 

slova smyslu, jako by byla synonymem pro hloupost, nebo jinak řečeno pro neschopnost předem řádně 

promyslet svá slova a činy, což těmto lidem teoreticky v očích ostatních ubírá na hodnotě. Lidem 

bez tohoto postižení je naopak připisována ze stejných důvodů jako kvalita (v tomto případě je však 

charakterizována jako schopnost nepromýšlet za každou cenu svá slova a činy), čímž jejich hodnotu 

navyšuje.  
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skupiny sdílení s mentálním postižením, když na otázku ‚Jak se vám žije v Arše?‘ 

odpověděl: „Jde to výborně, v Arše je humor!“ 

Nakonec jsme se ptali účastníků výzkumu, jestli v tom všem cítí podporu Archy, 

a pokud ano, jak konkrétně. Odpovědi se zde různily, veskrze však potvrzovaly 

kladnou úlohu komunity. Zde předkládáme jejich některé příklady: 

‚Když se objeví těžkosti, podporuje Archa?‘ 

„Neřekl bych Archa, ale vychovatelé ano.“ 

„Pro mě je důležitý mít svou „referentku“, protože když mám problémy, tak 

ráda mluvím se svou referentkou…“ 

 ‚Jak podporuje Archa?‘ 

„Přes Ježíše.“ 

„Můžeme se přijímat, být sami sebou.“  

„Důvěřuje se nám i s naším postižením. Učíme se spoustě věcem, ale je potřeba čas.“  

„Přátelství.“  

„Učíme se rozumět tomu, že máme postižení. Často lidi mimo Archu to nechápou – 

tady se cítíme opravdu pochopeni – neumíme dělat jednu věc, tak děláme jinou.“  

 „Pro mě je to můj („duchovní“) bratr, se kterým se znám už dlouho, můj kamarád 

z Archy, se kterým můžu mluvit.“ 

„V Arše mě to drží, Archa je domácnost pro povídání, pro mluvení o věcech, a já sem 

rád chodím. Archa je pro mě důležitá, protože já rád diskutuju, rád sem pro to chodím 

a je to pro mě důležité, říkat věci. A je to hrozně jednoduché říct věci pro Archu, je 

to důležité. Říct věci, to je důležité. Pro mě je to důležité a pro vás taky, myslím, ne? 

No vidíš! Protože já mám rád sdílení.“  

„Tady v Arše si pomáháme tím, že se navzájem přijímáme.“ 

Podporu Archy by bylo možné vidět také v jednotlivých akcích, které organizuje, 

a to jak na komunitní úrovni, tak na úrovni regionální i mezinárodní. Příkladem 

mezinárodní akce může být pravidelné setkání zástupců všech komunit 

z celého světa, kterého se v loňském roce zúčastnili také někteří delegáti s mentálním 

postižením. Jeden z nich, muž středního věku s Downovým syndromem, obyvatel 

Archy Brusel, na toto setkání hodně a velmi často vzpomíná. Byl to právě on, kdo jej 

připomenul též v souvislosti s otázkou ohledně podpory poskytované Archou.   

Velmi důležitým aspektem se ukázaly být vztahy s lidmi založené na vzájemné 

důvěře a charakterizované vzájemným přijetím, přičemž významné postavení 

zaujímají vztahy s osobami bez postižení. Podpora skrze náboženské aktivity 

byla explicitně vyjádřena v jednom případě, ovšem dlouhodobé pozorování 

jednoznačně ukázalo, že se jedná o variantu oceňovanou a oblíbenou většinou 

obyvatel Archy, i když ne všemi.  
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Na závěr každé skupiny jsme se zeptali, jak se účastníkům o tématu hovořilo. I zde 

byly odpovědi veskrze velmi pozitivní. Rozhovor nad tématem byl kladně ohodnocen 

i těmi, pro něž bylo zvolené téma obzvláště obtížné.  

‚Jaké je mluvit o tom všem?‘ 

„Dobré; někdy nás ostatní posuzují – ‚máš to a to‘ (…) ‚podívejte, tenhle je 

postižený!‘ – tady nás nikdo nesoudí.“ 

„Dotýká se mě to u srdce a dělá mi to dobře mluvit o tom všem.“  

„Těší mě, když jsou lidi jako tady, kteří chápou, že máme postižení; nadzvedá mě, 

když jsou místa, která nejsou přizpůsobená lidem s postižením.“ 

„Dobrý. Protože mě to zajímá (…)“ 

„Velmi, velmi dobré! Bylo to dobré sdílení, dobré interview.“ 

Z toho je možné vyvodit, jak důležité je pro lidi s mentálním postižením mít možnost 

v atmosféře důvěry hovořit o podstatných věcech dotýkajících se přímo jejich životů. 

A pokud ne hovořit, tedy se hovoru alespoň účastnit prostou přítomností 

a nasloucháním. Takový přístup odkazuje na zkušenost setkání, o které byla řeč 

v kapitole obsahující reflexi, jež uzavírala první část výzkumu. Setkání pro setkání 

samo, takové, jenž Jean Vanier vystihuje těmito slovy: „Pojď, vyprávěj mi tvůj 

příběh, pověz mi o svých zraněních a o svých bolestech …“41 Lidé s mentálním 

postižením mají až příliš často v tomto smyslu mnoho co vyprávět a žalostně 

málo příležitostí k opravdovému rozhovoru. Takovému setkání je však třeba věnovat 

čas, opakovaně a v podstatě soustavně po celý život, a být ochotný naslouchat. 

Nedostatek času je přitom právě jednou z největších překážek. V Arše je z velké části 

překonávána díky přítomnosti dobrovolníků, jak se vyjádřila vedoucí pracovnice 

jedné z domácností: „Už jsem předtím pracovala v jiných zařízeních a se spoustou 

lidí, ale když jsem poznala Archu, tak jsem si uvědomila, že vztah s člověkem 

(s postižením) může být lepší v jiných podmínkách, a fakt, že můžeme pracovat 

s dobrovolníky, umožňuje věnovat se více každodenním činnostem. A když je nás 

trochu víc, tak máme trochu víc času. A když máme trochu víc času, můžeme lépe 

respektovat daného člověka.“ Platí to tedy nejen pro „velká“ osobní setkání, ale 

i pro drobná setkání všedního dne. Je možné vypozorovat, že v Arše je vždy snahou 

i nejmenší obtíže řešit pokud možno vzájemným rozhovorem, třebaže ve výsledku 

pětiminutovým. Jeho nezbytnou součástí je pozorné naslouchání druhé straně. 

Závěrem je možné říci, že tato část výzkumu přinesla mnoho zajímavých podnětů 

především k osobní reflexi, ale i k případnému dalšímu výzkumu v této oblasti či 

pro každodenní práci v praxi co se týče osobního přístupu k lidem s mentálním 

postižením. Téma se otevřelo, ale rozhodně neprozkoumalo do hloubky. Pro to by 

bylo potřeba ustanovit takové reflexní skupiny, které by se mohly setkávat 

                                                 
41 Z promluvy Jeana Vaniera u příležitosti exercicií dne 28. 12. 2012. 
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dlouhodobě a pravidelně. Není pochyb o tom, že by taková činnost byla nejen velmi 

obohacující, ale i přínosná. 

4.2.3 Naše schopnosti, talenty a hodnoty 

Výzkumníka Baudouina zajímalo, jaké mají v sobě lidé kolem něho schopnosti 

a talenty.  Společně se svým spolupracovníkem bez mentálního postižení se rozhodl 

natočit krátký film, jehož obsahem by byla interview s odpověďmi na dané otázky. 

Zajímavým poznatkem pro mě bylo, že Baudouin měl zájem o rozhovory především 

s lidmi bez mentálního postižení. Náročnost technického zabezpečení v kontrastu 

s nedostatkem času navíc dovolily uskutečnit pouze tři interview, z toho dva 

s pracovníky denního centra bez mentálního postižení a jeden s pravidelně 

docházející dobrovolnicí s lehkým mentálním postižením. Výsledek jejich úsilí byl 

bez námitek přijat, avšak pro účely této diplomové práce byly provedeny doplňující 

rozhovory na zvolené téma s dalšími respondenty s mentálním postižením. 

Výzkumný vzorek tedy celkem zahrnuje šest respondentů s mentálním postižením 

a dva respondenty bez tohoto postižení.  

Nejprve nás ovšem zajímalo, jak výzkumník Baudouin rozumí pojmům „schopnost“ 

a „talent“. Talent podle něj znamená být slušný k druhým a poskytnout službu. 

Schopnost charakterizuje jako talentu podobnou. Samozřejmě to nejsou 

z odborného psychologického hlediska správná vysvětlení42, svědčí ale o tom, co je 

pro Baudouina v životě důležité. Otázky ‚Jaké máš schopnosti?‘ a ‚Jaké jsou tvoje 

talenty?‘ by se totiž v tomto smyslu daly přeložit takto: ‚Jakým způsobem jsi slušný 

k druhým, a čím jim sloužíš, nebo jakou službu prokazuješ?‘ Tím dostává 

Baudouinova otázka ještě daleko hlubší rozměr, neboť odkazuje přímo na vzájemný 

vztah mezi schopnostmi a talenty člověka a jejich využitím pro dobro druhých lidí, 

potažmo společnosti. Jako by zde teorie rovnou přecházela v praxi, neboť zájem není 

pouze o to, čím člověk „disponuje“, ale jak to „využívá“. Na základě této úvahy lze 

mimo jiné více porozumět způsobu myšlení tohoto konkrétního člověka s mentálním 

postižením. Zároveň se ovšem jedná o mou interpretaci plynoucí jednak z osobní 

reflexe a jednak také ze znalosti povahy výzkumníka Baudouina. Otázky v interview 

byly položeny v jejich základním tvaru, avšak odpovědím lze rozumět také pod úhlem 

uvedené reflexe, což je dělá o to zajímavějšími, mimo jiné i proto, že podporují 

přesvědčení o hodnotném přínosu lidí s mentálním postižením pro společnost. 

Ptali jsme se také na význam pojmu „hodnota“. Bez dlouhého váhání Baudouin 

odpověděl: „Že mám rád všechny!“ Tato odpověď podobně jako v předchozích 

                                                 
42 Psychologický slovník vykládá tyto pojmy takto:  

schopnost = soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určité činnosti nebo dovednosti; 

schopnosti se vyvíjejí na základě vloh učením, dělí se na psychomotorické, vjemové a intelektové 

(Hartl, Hartlová, 2010, str. 526) 

talent = tvořivé nadání; soubor schopností umožňujících dosáhnout nadprůměrných výkonů; je 

pokládán za vrozený (tamtéž, str. 586) 
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příkladech nevykládá daný termín43, ale dává v podstatě rovnou odpověď na to, co je 

hodnotné. Baudouinův výrok přitom jasně odkazuje na hodnotu lásky, a to navíc 

lásky ke všem lidem, jakéhosi osobního vnitřního nastavení.  

Výzkum prokázal, že rozumět používaným pojmům nebylo pro respondenty 

s mentálním postižením lehké, a že ani po jejich bližším vysvětlení nebylo snadné 

odpovědi jasně zařadit do jedné nebo druhé kategorie. Nutno říci, že se ale běžně 

mohou v různých oblastech překrývat, a tak tato skutečnost nebyla považována 

za velký problém. Zajímavé však bylo, že v některých případech byly talent, resp. 

schopnost zaměňovány za záliby. V této situaci však stačilo upřesnit otázku, čímž se 

zpřesnily též odpovědi. Častým jevem v běžné společnosti (zvláště v české 

v porovnání se společnostmi Západu) bývají obtíže s pojmenováním vlastních kvalit. 

To se však neprokázalo v souvislosti s lidmi s mentálním postižením, kteří byli našimi 

respondenty, až na jednu z nich (shodou okolností jednou z výzkumnic), pro kterou 

naopak najít v sobě pozitivní schopnosti a talenty bylo velmi těžké.  

Třetí otázkou byla otázka po hodnotách lidí s mentálním postižením, a to jak 

všeobecně, tak na osobní úrovni. Ptali jsme se jednak na to, co vidí hodnotného sami 

na sobě, a jednak co je pro ně v životě nejdůležitější. Ne všichni respondenti dokázali 

odpovědět na obě otázky, ale každý se vyjádřil aspoň k jedné z nich. 

Co se týče schopností neboli kvalit, odpovědi se velmi různily, zde předkládáme 

některé příklady, jejichž autory jsou respondenti s mentálním postižením: 

‚Jaké jsou tvoje schopnosti? Co umíš (dělat)?‘ 

„Vyšívat, vyšívám houbu. Jít na procházku se psem. V kuchyni zeleninu – krájet.“ 

„Vyšívat hezké kytky v „šití“. Umím dobře kreslit, loupat cibule, cvičit v cirkusu, 

plavat v bazénu, dělat představení, jít s doprovodem z domu do centra a zpátky.“ 

„Já, v šití umím dobře drobné vyšívání, dělat obruby, šít na stroji, i když s tím 

potřebuju trochu pomoct, nejsem si jistá. V kuchyni krájet zeleninu kromě cibulí, 

protože to brečím a nemám to ráda. S Marie-Noël dobře čtu, počítám, ale v tom se 

potřebuju ještě potrénovat. Dobře plavu, cvičím v cirkusu. A co se týče samostatnosti, 

to taky jde dobře.“ 

„Nejdřív šití – už jsem skoro dokončil slony, které vyšívám, dělám to v ruce. Co ještě 

dělám… Trochu plavu v bazénu a pak jdu do malého, kde zápasím s blonďatými 

ženami. Taky páku s blonďatými ženami. Někdy dělám malou masáž naší asistentce 

Mandy, jako zdravotník. Poslouchat Nostalgii (radiová stanice). Krájet zeleninu.“ 

                                                 
43 hodnota = subjektivně cena, kterou člověk přisuzuje určitému objektu, situaci, události nebo činnosti 

ve spojitosti s uspokojováním svých potřeb a zájmů; hodnoty se vytvářejí a rozrůzňují postupně, 

v procesu socializace; dělí se na pozitivní (co je žádoucí) a negativní (nežádoucí), absolutní a relativní, 

přímé a nepřímé; podle obsahu na estetické, etické, logické a jiné; individuální hodnoty odrážejí 

i vytvářejí kulturu společnosti (tamtéž, str. 183) 
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„Dělat interview, jako jsem tu už dělal, dělat reportáž o královské rodině a o dalších 

věcech, prokazovat službu, zametat, dělat kávu, ohřát vodu, kuchyň, odpadkové 

koše.“ 

‚V čem máš talent? V čem jsi dobrý?‘ 

„Rád se směju a rád rozesmívám druhé. Když někdo pláče, jako [X], tak je utěšuju, 

protože nemám rád, když někdo pláče. Jako třeba [Y], vždycky se ptám 

na jejího tatínka, abych ji utěšil. To je taky kvalita. Ohřát vodu, dělat kávu, nakupovat 

na bleším trhu, jít na internet, volit, ptát se na někoho, když tu není.“ 

„Divadlo, umím fakt dobře dělat divadlo. Například umím dobře zpívat. Jakmile je 

nějaká hudební hra, řeknu si ‚Ach, to mám ráda!‘ Znám spoustu zpěváků a zpěvaček! 

Umím dělat představení. No, co ještě? No například umím najít obrázky zvířat 

v časopisech, například delfína, to je moje nejoblíbenější zvíře.“ 

„Pocity – dobrá nálada, se všemi dobře vycházet …“ 

„To je těžký (…) Ano, prokázat službu. A pracovat na počítači.“ 

„Já nevím, co říct, fakt nevím. No, háčkovat, ale nevím, jestli jsem v tom opravdu 

dobrá. Kreslit bez předlohy určitě. V kuchyni, no, ale jako všichni, všichni jsme tam 

na stejné úrovni. (…) ‚Je to těžké pro tebe mluvit o tvých kvalitách?‘ Ano, je to těžké, 

protože se neumím vidět.“ 

„V páce, vidět blonďaté ženy … (‚V čem jsi opravdu dobrý? Co je tvou předností‘) 

Všechno! Humor, něžnost … masáže, malé objetí ženy, jít na skleničku, pročítat 

časopisy…“ 

‚Jaké jsou tvoje hodnoty? / Co je pro tebe v životě nejdůležitější?‘   

„Je třeba otevřít se světu. Například [Z] je z jiného náboženství. Co je nejdůležitější, 

to je respektovat člověka.“ 

„Že jsem vždycky dívka trpělivá … tedy, ne vždycky, ale hodně. A mám štěstí, že mám 

kamarádky jako [K], [L] a další.“ 

„Radost, dobrá nálada, přátelství. (‚Co je v tobě nejdrahocennějšího?‘) Mluvit 

s ostatními lidmi.“ 

„Láska!“ 

„Moje malá sestra, ale zemřela, už jsem tu jenom s mámou …“ 

„To neumím říct … Přátelství …“ 

„Peníze – líbí se mi bankovky desítky, pětky, i dvacítky. (‚Co je pro tebe v životě 

nejdůležitější?‘) Krása (ženy), přítomnost všeho. Najít milovanou osobu …“ 

Z odpovědí vystupuje jedno zajímavé pozorování. Zatímco odpovědi na otázky 

po kvalitách, schopnostech a talentech se značně různily u každé dotazované osoby, 

mnohem jednotnější byly v oblasti hodnot, kdy nejčastěji zaznívala hesla 

jako „přátelství“, „láska“ a „respekt“. Potvrzuje se tím tvrzení, opakované již tolikrát, 
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a přesto se zdá, že stále ne dostatečně, že jakkoli rozdílní můžeme být v našich 

schopnostech, kvalitách, talentech, vyznávání určitých hodnot nás spojuje. 

Provedený výzkum přitom (znovu) dokazuje, že tato premise platí i ve vztahu k lidem 

s mentálním postižením, pro které jsou důležité stejné hodnoty, jako pro osoby 

bez tohoto druhu postižení. Na této úrovni se tedy obě skupiny lidí hluboce spojují 

a právě na této úrovni mohou vstoupit do opravdových vzájemných vztahů, jež jsou 

podstatou, a tedy i smyslem života. 

4.2.4 Diverzita vyznání v Arše 

Hlavní účel celé práce dvojice Olivia a Markéta by se dal shrnout ve dvou slovech, 

a sice poznat neznámé. To je pravděpodobně podstatou všech výzkumů, nicméně 

původně v mé mysli a představě týkající se této části výzkumu bylo spíše představit 

známé, lépe řečeno dát poznat ostatním něco, co je pro mě vlastně známé. Už od 

počátku ale bylo velmi nesnadné konkretizovat a klasifikovat výzkumné otázky 

a domnívám se, že se to nakonec podařilo jen částečně. Těžké bylo také ujasnit si 

a sjednotit v rámci pracovní dvojice své představy o konkrétním směru výzkumu, 

o jeho účelu a o zamýšleném cíli. Zde se ukázalo jako velké dilema, kolik prostoru 

poskytnout kterému názoru. Mým přáním bylo předat veškerou iniciativu mé 

spolupracovnici s mentálním postižením, ale uvědomovala jsem si, že pokud to beze 

zbytku udělám, naše práce se prakticky zcela odchýlí od zvoleného tématu. Otázkou 

tedy bylo, nakolik připustit odchýlení od tématu výměnou za poskytnutí prostoru 

pro uplatnění zájmu mé spolupracovnice. Nakonec jsem zvolila víceméně 

kompromisní řešení, které však ve výsledku přineslo především podněty k příštímu 

vylepšení.  

V principu bylo cílem práce poznat duchovní život druhých lidí v Arše, a tak 

demonstrovat, že tato komunita může být místem sjednocení pro lidi různých vyznání 

či bez vyznání (vztahující se ke konkrétnímu náboženství), což se, dle mého názoru, 

v podstatě povedlo. To samozřejmě neznamená, že by komunita Archa měla být 

jediným možným místem sjednocení, ale spíše je zde představena jako jedna 

z mnohých variant. Oproti některým se však vyznačuje životem nikoli pouze 

na úrovni „vedle sebe v toleranci“, ale „spolu a ve vzájemném přijímání“. 

Tento rozměr v sobě zahrnuje také touhu poznávat druhého, a to nejen jeho svět 

vnější, ale také vnitřní. O to projevila zájem výzkumnice Olivia. Výsledky naší práce 

jsou předkládány následně. 

Pro získání výsledků byla zvolena kombinace metod, a sice práce s internetem 

(zpravidla v přípravné fázi) a rozhovory, jež tvořily hlavní zdroj informací. Celkem 

bylo provedeno sedm rozhovorů, z toho jeden ve formě písemné a dva s pomocí 

relevantních fotografií pro usnadnění komunikace. Respondenty byli jak lidé 

s mentálním postižením (v počtu pěti, z toho jedna osoba s těžkým mentálním 

postižením), tak lidé bez tohoto typu postižení (v počtu tří). Otázky položené druhým 

osobám v rozhovoru se týkaly několika hlavních oblastí: 
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 náboženství nebo osobní filosofie, víra v Boha 

 jaké to je žít v komunitě, která je křesťansky založená 

 co je v životě nejdůležitější 

 zdroje radosti v životě 

 (původ a smysl světa) 

Dva rozhovory se přitom mírně odlišovaly, neboť některé otázky byly jinak 

formulované. Výpovědi proto poskytly spíše osobní medailonky respondentů, nežli 

odpovědi týkající se výše uvedených témat. Nejsou proto započítány do výzkumu, 

nicméně budou zmíněny na konci prezentace jeho výsledků v rámci této podkapitoly.  

Tři respondenti se deklamovali jako nevěřící v Boha, a tedy též bez příslušnosti ke 

konkrétnímu náboženskému směru, tři jako věřící, přičemž jeden v tradici 

křesťanské, druhý v islámské a třetí bez vztahu k určitému náboženství. Zajímavé pak 

bylo, jak se charakterizovali jako osoby ti, kteří se necítili být příslušníky 

žádného konkrétního náboženství: 

„Pocházím z ateismu. To znamená, že nejsem věřící. Pocházím z morální výchovy, 

to znamená, že nechodím modlit se do kostela, nechodím k přijímání, nechodím 

na mši a nepřijímám hostii. No a tak, nevím ještě co jiného.“ 

„Jsem paní jako ostatní, která nerada chodí na mši.“ 

„Jsem člověk a myslím, že lidi se nedefinují podle náboženství, podle toho, jestli jsou 

muži, ženy, podle národnosti atd. (…) Jsem v první řadě člověk a od toho můžeme 

odvíjet definice člověka, jestli je dobrý, není dobrý, jaký má charakter, záliby … každý 

člověk je jiný, každý se bude definovat jinak. Takže na otázku ‚Co jsi?‘ odpovím, že 

‚člověk‘, aniž bych se odkazoval k náboženství, národnosti apod.“ 

„Já jsem já. Snažím se být dobrým člověkem a myslím, že ve všech náboženstvích, ať 

už jsi katolík, muslim, buddhista nebo cokoli, jde o to, být dobrým člověkem. 

Všechna základní pravidla jsou vlastně stejná – nekrást, být dobrý k druhým lidem, 

nelhat (…) Takže snažím se přeci jen určitá pravidla dodržovat, pracovat na sobě, 

nezávisle na ničem.“ 

Všichni respondenti se shodli v tom, že jim křesťanské prostředí komunity nevadí, že 

se v ní cítí dobře: 

„Jsem moc šťastná, že žiju v Arše, a ty křesťanské věci … nikdo mě nenutí, abych je 

dělala, takže tak.“ 

„Dobře! (…) Modlitby, písničky, na společném setkání.“ 

„Když jsem začínal v domácnosti, bylo to pro mě poprvé, co jsme sedli ke stolu, vzali 

se za ruce a začali se modlit, což mě šokovalo. Ale pak jsem to shledal jako velmi 

důležitý moment pro to být spolu, rituál, který dává pocit sjednocení, společenství, 

sdílení, což mi přijde zajímavé.“ 

„Cítím se tu velmi dobře. A vlastně tady je to poprvé, co můžu vidět, že lidi opravdu 

žijí evangelium, že můžou být dobrými katolíky, protože s tím jsem se ve své zemi moc 
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nesetkala. Takže tady se cítím velmi dobře, protože vidím, že lidi tady jsou v souladu 

s tím, v co věří. Modlí se, ne protože to cítí jako povinnost, zpívají ne z povinnosti, 

ale protože se jim opravdu chce. A to je něco, co mi hodně vyhovuje, protože je 

to součást společného života.“ 

Odpovědi na otázky po tom, co je v životě nejdůležitější, a co je zdrojem radosti, se 

často překrývaly. V naprosté většině případů to bylo pro respondenty přátelství 

a blízké vztahy. Zkušenost a neformální rozhovory mimo rámec výzkumu navíc 

ukázaly, že osoby s mentálním postižením si velmi cení přátelství s osobami 

bez postižení, že je pro ně velmi důležité. Zde předkládáme ukázku odpovědí 

na otázku ‚Co je pro tebe v životě nejdůležitější?‘: 

„Přátelé, Archa.“ 

„Nejdůležitější … řekla bych, že co je pro mě nejdůležitější, je moje rodina. A pak 

samozřejmě moji přátelé.“ 

„Pro mě to je přátelství. To je důležité.“ 

„Myslím, že to jsou moji blízcí a jejich štěstí. Ano, štěstí mých blízkých osob. (…) 

Když se ráno probudím a můžu vidět, že osoby kolem mě jsou šťastné, to je pro mě 

důležité.“ 

„Štěstí, štěstí, ale ve smyslu dobrého života. Pracovat na sobě, abychom žili dobrý 

život. A láska, vztahy mezi lidmi, mezi přáteli a lidmi okolo nás. A úsměv, úsměv, 

který mění všechno!“ 

Některým respondentům byly také položeny otázky po smyslu existence světa, resp. 

lidí ve světě, které též přinesly zajímavé odpovědi. Podle autorky práce svědčí 

o schopnosti lidí s mentálním postižením nacházet svou vnitřní radost a smysl 

života v radostech všedního dne, v radostech z maličkostí, ale samozřejmě i z věcí 

nevšedních. Pro ukázku uvádíme odpovědi jedné respondentky: 

‚Proč jsme na tomto světě?‘ 

„No, svět je opravdu zázračný, řekla bych, je tu spousta věcí, které mi dělají radost, 

takže mám štěstí, že jsem na světě.“ 

‚Proč tenhle svět existuje?‘ 

„Tenhle svět existuje pro spoustu věcí (…) Například, jedna z věcí, která mi dělá 

opravdu radost, je inaugurace bývalého centra a fakt, že jsem mohla potkat princeznu 

Kláru. Takže to je něco, co mi udělalo velkou radost! (…) Zjevně to rozesmívá moji 

přítelkyni Oliviu!“ 

Na závěr rozhovoru jsme se vždy ještě zeptaly na to, jaké to bylo povídat si 

o těchto skutečnostech. Všechny odpovědi byly pozitivní, v některých případech se 

respondenti (s mentálním postižením i bez něj) zajímali o možnost dalších rozhovorů.  
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Pro ukázku opět jedna z reakcí: 

„Pro mě to je fajn o tom mluvit, protože aspoň můžu nechat průchod svým pocitům, 

a to je něco, co opravdu potřebuju.“ 

Dva rozhovory se charakterově lišily, neboť nepřinesly konkrétní odpovědi na výše 

uvedené otázky, ale umožnily dozvědět se něco více o dotazovaných osobách, což 

pro obyvatele komunity nebylo bez zajímavosti. První byl rozhovor s mladým mužem 

s těžkým mentálním postižením, ve kterém sice bylo použito stejných otázek 

jako pro ostatní rozhovory, nicméně (nebo právě proto) nebylo možné získat jasné 

odpovědi, a tak rozhovor sloužil spíše ke strávení společné chvíle nad fotografiemi, 

které jsme připravily pro rozhovor my, a nad obrázkovými kolážemi, jejichž 

spoluautor byl tento muž. Druhý rozhovor byl proveden písemnou formou 

s duchovním komunity, jezuitským knězem Michelem Bacqem. Mým původním 

úmyslem bylo skrze rozhovor s ním představit křesťansky zaměřené duchovní 

aktivity Archy a vůbec vystihnout její duchovní rozměr, přístupy apod., avšak mou 

spolupracovnici spíše zajímal osobní život našeho duchovního. Protože prioritou 

bylo nechat prostor lidem s mentálním postižením, přistoupila jsem na návrh mé 

spolupracovnice a výstupem z tohoto rozhovoru byl tedy malý osobní medailonek 

tohoto kněze. Sám o sobě zde ovšem představen nebude, neboť nemá zásadní přínos 

pro tuto diplomovou práci, podobně jako medailonek muže s těžkým mentálním 

postižením. 

Tato část výzkumu, ačkoli byla provedená na malém vzorku, jakoby „zhmotnila“ 

nebo zkonkretizovala zkušenost a dlouhodobé pozorování skutečnosti, že komunita 

Archa v sobě sjednocuje odlišné. Jinými slovy umožňuje pokojné „spolu-žití“ 

různého absolutně, bez předsudků. Dokladem tohoto tvrzení je pro mě například už 

jenom fakt, že si výzkumnice Olivia vybrala k rozhovoru tři muže, jejichž 

vyjadřovací schopnosti jsou méně či velmi omezené a které bych (možná proto) 

osobně o rozhovor nepožádala, neboť komunikace s nimi je pro mě obtížná. Jeden 

z nich byl také onen muž s těžkým mentálním postižením. Samozřejmě by 

bylo možné namítnout, že zde se právě projevilo mentální postižení výzkumnice, 

kvůli němuž dopředu není schopná odhadnout průběh rozhovoru a omezenost 

informací, které z něho mohou být vytěženy. Tento názor není možné vyvrátit, ovšem 

kdybychom se zastavili u něj, zůstali bychom na povrchu věci. Daleko důležitější je 

hlubší podstata jejího výběru, která naznačuje, že bez ohledu na míru postižení mají 

všichni lidé stejnou důstojnost a že tedy stojí zato s nimi provést rozhovor. Na mně 

pak, jakožto na člověku bez mentálního postižení, je vymyslet způsob, jak se nejlépe 

s těmito lidmi dorozumět. (Mimochodem návrh použít fotografie k facilitaci 

komunikace vzešel též od mé spolupracovnice.)  

To ovšem neznamená, že by komunita Archa byla místem ideálním, kde by 

nevznikaly žádné konflikty. Spíše naopak. Denní zkušenost ukazuje, že čelit různosti, 

a co víc, učit se ji přijímat, je nesmírně obtížné a někdy velmi vyčerpávající. Součástí 

této zkušenosti je ovšem až překvapující fakt neustálého a neúnavného začínání 

znovu, znovu jít vstříc, znovu podat ruku, usmát se. Takto prožívaná každodenní 
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realita dává postupně pochopit tomu, proč zakladatel Archy komunitu charakterizuje 

jako „místo slavnosti a odpouštění“ (Vanier, 1989), neboť právě neustálé odpouštění 

si umožňuje žít spolu takřka až do smrti. 

 

4.3 Reflexe: evaluace 

4.3.1 Hodnocení výzkumu týmem 

Tato část reflexe patří opět celému výzkumnému týmu, neboť obsahuje hodnocení 

výzkumu z pohledu všech jeho členů. Závěrečná evaluace byla provedena před 

uskutečněním prezentace, jež byla oficiálním vyvrcholením práce týmu, a to formou 

pohybově-teoretickou, což umožňovalo lepší soustředění po delší dobu. 

Z odpovědí týkajících se praktického průběhu výzkumu bylo zřejmé následující: ve 

většině případů se jakožto nejoblíbenější metoda získávání informací 

ukázala skupina sdílení. Ta byla také metodou, kterou by výzkumníci rádi více 

využili v případě dalšího výzkumu, a to možná i proto, že všichni výzkumníci 

s mentálním postižením v podstatě stejně rádi kladli otázky, jako na ně odpovídali. 

Co se týče časové dotace jak z dlouhodobého hlediska, tak v poměru s množstvím 

práce, považovali ji výzkumníci zpravidla za nedostatečnou. Rádi by ještě ve 

výzkumu dál pokračovali a uvítali by mít více času na zpracování jednotlivých témat. 

Předmět výzkumu (spiritualita) všichni považovali za velmi zajímavý 

a jeho vysvětlení za účelem volby konkrétních dílčích témat za srozumitelné 

a dostačující. 

Hodnoceny byly též nejlepší a naopak méně dobré aspekty výzkumného procesu 

z hlediska každého výzkumníka. Jako absolutně nejoblíbenější činnost se ukázaly být 

společné pracovní schůzky realizované (samozřejmě) v soukromí a spojené s lehkým 

občerstvením, stejně tak jako společný oběd jednou do měsíce, zvolený jakožto 

stmelovací a motivační aktivita. Další vícekrát oceňovanou skutečností se ukázala být 

práce v týmu a její organizace ve smyslu poměru činnosti pracovních dvojic a týmu. 
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Stabilita pracovní skupiny byla nahlížena taktéž velmi pozitivně, neboť členové se 

v průběhu výzkumu mohli vzájemně lépe poznat, čímž byly prohloubeny vzájemné 

vztahy. Ostatní pozitivní hodnocení se týkala již samotné práce na dílčích tématech, 

zahrnující též fakt možnosti jejich svobodné volby: 

‚Co bylo na výzkumu nejlepší?‘ 

„Vyhledávání na internetu, rozhovory s ostatními. Bylo dobré povídat si, taky se mi 

líbilo moje téma.“ 

„Zvolit si téma k povídání o našem životě a pro položení otázek druhým.“ 

Snahou bylo také zjistit, co se členům výzkumného týmu líbilo méně a co by tudíž 

mohlo být eventuálně podnětem ke změně: 

„To je moc těžká otázka, protože podle mého názoru se nám líbilo všechno! (…) No, 

možná první skupina sdílení, kdy jsem nevěděla, co říct k odchodům (asistentů 

– dobrovolníků), a přenechala jsem ti slovo.“ 

„Jde to rychle, celý rok to jde rychle …“ 

„Nedostatek času. Čas, který jsme měli pro pracovní schůzky, byl často moc krátký. 

Vzhledem k rozvrhu denního centra to nešlo zorganizovat jinak, udělali jsme vše, 

co jsme mohli, ale objektivně to nebylo dostačující. Z tohoto pohledu jsem měla radši 

práci v pondělí ráno, kdy jsme měli času víc.“ 

(v reakci na výše uvedené) „Pro mě zas práce v pondělí a skupiny sdílení byly moc 

dlouhé, nevydržím se celou dobu soustředit, odbíhal jsem.“ 

„Zdá se mi, že jsme měli udělat víc rozhovorů s lidmi a víc výzkumu, ale neměli jsme 

čas …“ 

Nakonec byla položena otázka, co každému výzkum přinesl. 

„Mně se nejvíc líbilo dělat rozhovory v naší dvojici s lidmi, ptát se vychovatelů 

a poznat je trochu víc. No, poznat víc lidi kolem.“ 

„Naučilo nás to poznat lépe sám sebe a kvality druhých – Gabriely, Alexandry …“ 

„Znovu objevit hodnoty Archy. To je něco, co mě oslovilo na začátku, ale během tří 

let už to člověk pozapomene. Během rozhovorů se otevřely další otázky, hodně jsme 

o věcech přemýšleli. Lépe poznat lidi kolem. A taky vaše (výzkumníků s mentálním 

postižením) neuvěřitelné reakce!“ 

„Jestliže jsme tohle dělali dlouho, tak mě to dělalo dobře mluvit o tom všem, pracovat 

s výzkumníky a objevovat život s postižením.“ 

„Rozhovory, pondělní skupiny, sdílení, práce ve dvojici, hledání na internetu (…) 

protože se tím dozvídáme spoustu různých věcí. Jo a mluvit o náboženství – hodně 

jsem se toho naučila a cítím se teď o to blíž druhým.“ 

„Velmi se mi líbil ten nápad a při pracovních schůzkách jsem pochopila proč, 

to bylo hezké. Taky organizace práce byla fajn. Hledat společně s našimi rozdílnostmi 
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nám dovoluje setkat se s druhým více do hloubky, porozumět rozdílnosti. Cítím se 

s vámi sjednocena v přemýšlení o tom, co mi dává život, a zjišťuji, že odpověď se ve 

mně neustále vyvíjí. Takhle můžeme společně růst. Přináší mi to hodně radosti 

naslouchat vám a poznávat vás lépe a být ke každému pozornější.“ 

4.3.2 Osobní reflexe autorky práce 

Do Bruselu jsem odjela na jaře minulého roku v podstatě předem neplánovaně, 

zavedla mě tím směrem tehdy moje životní cesta, již jsem si nikdy předtím ani 

nepředstavovala, ani po ní nijak zvlášť netoužila, spíše naopak. Komunita Archa mi 

byla vítaným prostředkem, jak se v nové zemi a v novém městě zabydlet. Svoje 

angažování v ní jakožto dobrovolnice (asistentka) jsem chápala jako přechodné do té 

doby, než se mi podaří najít si „opravdovou práci“. V tomto duchu jsem také vůči 

komunitě neměla žádná zvláštní očekávání, ta byla v té době orientována jiným 

směrem, ani výraznou touhu se v ní angažovat víc, než bylo nutné. Již během 

prvního měsíce jsem však postupně začala tušit, že zde půjde o víc, než jen o „funkční 

přežívání“. Totiž o život v jeho hluboké podstatě. O život v jeho barevnosti, o životní 

zkušenost neboli zakušení mimořádné bohatosti života, v němž je prostor 

pro podobnost i odlišnost bez odsouzení, bolest i radost, slabost i sílu, naslouchání 

i sdílení, přijímání i dávání, pro důvěru k sobě i k druhým bez předsudků, pro učení 

se i předávání zkušeností a především pro lásku bez podmínek. Pro lásku v jejím 

nejhlubším slova smyslu, která je podstatou každého opravdového lidského vztahu 

a jednou z nejpravdivějších realit života.  

Moje životní situace se zanedlouho neočekávaně změnila a najednou přede mnou 

stálo nelehké rozhodnutí, zda v zemi zůstat či nikoli. Zůstala jsem. Rozhodla jsem se 

pokračovat v  dobrodružství započatém v Arše, aniž bych věděla, co mě zde čeká, jak 

dlouho ještě zůstanu a co bude potom. Žít přítomným okamžikem, důvěřovat, že nic 

není ztraceno, že všechno dobré, co děláme pro druhé, každá maličkost, úsměv, 

pohled, nezištná služba, mají smysl, umět se radovat z drobností a nechat se tak vést 

každý den dál a dál, dokud nepřijde čas na změnu. Neboť to jsou konkrétní detaily, 

které ovšem mají nesmírnou důležitost, dávají životu naplnění, a které jsou navíc 

snadno realizovatelné, zvláště pak v obdobích, kdy se velké životní plány zhroutily. 

A právě v tomto přelomovém období jsem se rozhodla svou mimořádnou zkušenost 

z Archy předat dál skrze vytvoření této práce. 

Celý proces výzkumu byl pro mě velmi obohacující zkušeností, a to nejen díky 

spoustě zajímavých odpovědí a informací, které jsem se dozvěděla, ale především 

pro jeho samotný vývoj. Spolupráce s lidmi s mentálním postižením v řadě situací 

naprosto předčila má očekávání. Zejména co se týče schopnosti reflexe na daná 

témata, neochabujícího nadšení pro věc po celou dobu výzkumu, velkého smyslu 

pro týmovou práci (která byla velmi motivační a udržovala výzkum v chodu, neboť 

jsme byli zavázáni odpovědností za svou práci jeden vůči druhému a vůči celému 

týmu), a celé řady dalších drobností. Na práci mě nejvíc zaujala výzva přizpůsobovat 

se způsobu a směru přemýšlení mých spolupracovníků s mentálním postižením 
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a měnit tak vlastní představy o výzkumu. Tento aspekt považuji osobně asi 

za nejpřínosnější, neboť se tím jednak rozšiřují obzory, a jednak je tímto způsobem 

možné lépe vstoupit do reality mentálního postižení a snad mu i lépe porozumět.  

V neposlední řadě práce v týmu výzkumníků prohloubila mé zjištění, vyvíjející se 

dlouhodobě každodenní zkušeností práce s lidmi s mentálním postižením, že každý 

člověk má nějaké „postižení“, limity, své „bolavé místo“, kde je zranitelný, a se 

kterým se mu těžko žije, které by nejraději odstranil, nebo alespoň schoval. 

Zatímco lidem bez mentálního postižení se často více méně může dařit své 

„postižení“ před druhými skrýt (i když podstatně méně před sebou samými, čímž se 

dostávají sami se sebou do vnitřního konfliktu), lidé s mentálním postižením jsou 

v tomto většinou daleko zranitelnější, dalo by se říci „nazí“. Zbývá tedy nejtěžší věc, 

totiž přijmout své postižení jako neoddělitelnou (a ne zcela ovlivnitelnou) součást 

sama sebe, naučit se s ním žít a z tohoto života se dokonce radovat, protože jinak 

nemá žádný smysl. Tváří tvář této každodenní výzvě jsem tedy měla možnost odkrýt 

i svá „postižení“ a vydat se na dlouhou cestu jejich přijímání. A ačkoli nelze říci, že 

by všichni lidé s mentálním postižením, se kterými jsem strávila více než rok 

svého života, své postižení dokonale přijali (zvláště u mladých lidí je to opravdu běh 

na dlouhou trať), jejich ustavičný a nelehký boj o štěstí života se mi stal hlubokou 

inspirací pro můj osobní zápas. Přestože jsem prošla za celou tu dobu mnohými 

těžkostmi a bolestmi, jsem nesmírně za tuto zkušenost vděčná, neboť cítím, že mě ve 

výsledku posunula o mnoho blíž podstatě života.  

Myslím, že jednou z nejvýznamnějších skutečností, která celý tento proces 

vnitřního růstu vlastně umožnila, je skutečnost přijetí a pocitu, že jsem milovaná 

a oceňovaná taková, jaká jsem, i se svými „postiženími“. Spontaneita lidí s mentálním 

postižením, o které už v práci byla řeč a se kterou dokážou bez okolků člověku 

vyjádřit svou náklonnost v každé chvíli, nemůže nechat lhostejným snad nikoho! 

Vidět člověka s mentálním postižením jako hodnotného a přijmout jeho lásku 

jako naprosto plnocennou, to je další výzva pro intaktní společnost, a jedna z věcí, 

které jsem se, myslím, mohla naučit a která mi tak dala pocit vnitřního štěstí 

a naplnění. Sdílím tak názor mnohých jiných, že právě opravdově milovat a být 

opravdově milován je smyslem lidského života.  
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5 Shrnutí výzkumu a diskuse 

5.1 Shrnutí výsledků výzkumu 

Ačkoli se jednalo o první provedení výzkumu, o kterém tudíž můžeme říci, že spíše 

zmapoval situaci, než že by zasahoval do hloubky, přesto přinesl nezanedbatelné 

poznatky: 

 lidé s mentálním postižením mají zájem hovořit o svém životě, o tom, co jim 

působí radost, nebo naopak těžkosti, o tom, co je pro ně v životě podstatné; 

považují takové rozpravy za důležité a mají k tématu co říci 

 lidé s mentálním postižením se zajímají o druhé lidi kolem sebe a touží lépe 

je poznávat – jejich víru, přesvědčení, životní kréda, názory, apod. 

 pro lidi s mentálním postižením (resp. pro většinu respondentů našeho 

výzkumu) je v životě nejdůležitější přátelství a vůbec vztahy, a to jak s dalšími 

lidmi s postižením, tak především s lidmi bez postižení 

 lidé s mentálním postižením mají kromě tohoto postižení, které je v řadě 

oblastí omezuje, také velmi hodnotná nadání a vlohy, kterými obohacují lidi 

kolem sebe 

 lidé s mentálním postižením vyznávají stejné životní hodnoty (láska, 

přátelství, důstojnost člověka, respekt k druhým), jež jsou považovány 

za podstatné ve většinové společnosti, na této úrovni jsou tedy s intaktními 

lidmi naprosto rovnocenní 

 výzkum společného života různých lidí pocházejících z různých kultur 

a různého přesvědčení ukázal, že toto soužití je nejen možné a obohacující, 

ale obzvláště podporující osobní růst každého jednotlivce, jsou-li tito lidé 

ochotní vzájemně se otevírat opravdovým přátelským vztahům 

 výzkum též otevřel téma mezi-náboženského dialogu s úmyslem hlubšího 

poznání kulturního zázemí ostatních členů komunity 

 slavení slavností a svátků má v komunitě významnou pozici a je jedním 

z velmi silných faktorů sjednocujících všechny členy i s jejich rozdílností 

a zpříjemňujících všední každodenní život 

 specifikum komunity Archa, jež ji odlišuje od ostatních sociálních služeb, 

spočívá právě v umožnění vytvoření nezřídka kdy hlubokých přátelských 

vztahů, a to mezi všemi jejími členy bez ohledu na postižení nebo pracovní 

zařazení, ale i vůči okolní společnosti, tedy „externistům“ 
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5.2 Diskuse 

Celý proces výzkumu byl velmi obohacujícím a podnětným. Kromě spousty dílčích 

zajímavých informací a výsledků z provedených rozhovorů, skupin sdílení apod. 

přinesl také množství dalších otázek a návrhů ke zlepšení v případě další práce. Zde 

uvádíme některé vypozorované nedostatky, na které jsme při výzkumu narazili, 

a jejichž náprava by mohla vést k výsledkům ještě daleko hlubším a detailnějším. 

 nedostatek času 

Časová dotace byla limitována jednak rozvrhem denního centra 

a zaměstnáním všech účastníků výzkumu, proti kterému neměl výzkum 

absolutní prioritu, a jednak zasazením do rámce akademického roku mého 

studia, neboť prvotním účelem výzkumu bylo vypracování této diplomové 

práce. Poskytnutí více času by dovolovalo proniknout hlouběji do 

jednotlivých témat. Je nutno ovšem říci, že takový výzkum by vyžadoval 

systematickou práci trvající v ideálním případě několik let. 

 technická příprava 

Výzkum byl ve velké míře orientovaný na slovo jakožto prostředek 

komunikace, což bylo komplikací především pro respondenty s těžkým 

mentálním postižením a s velkými komunikačními obtížemi. Bylo by třeba 

vytvořit sadu příslušných piktogramů či jiného obrazového, resp. 

fotografického materiálu, se kterým by se soustavně pracovalo. Tato práce by 

přitom vyžadovala dlouhé, minimálně roční, přípravné období, ve kterém by 

se respondenti naučili obrázky znát a řádně jim rozumět, a teprve tehdy by 

mohl být realizován samotný výzkum. Názorné pomůcky by ale ulehčily práci 

i v rozhovorech, skupinách sdílení, i v samotné skupině výzkumníků při jejích 

pracovních schůzích, a to zvláště ve fázi poznávání a konkretizování tématu 

výzkumu. I tehdy by však bylo nutné pracovat s materiálem, kterému osoby 

rozumí. 

 důkladnější teoretická příprava 

Důkladnější studium příslušných materiálů a odborných publikací věnujících 

se tématu jak spirituality, tak technikám práce s lidmi s mentálním postižením 

by rovněž umožnilo hlubší vhled do celé problematiky a tudíž ještě odbornější 

zpracování závěrečné práce o výzkumu pojednávající. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo dát lidem s mentálním postižením (obyvatelům bruselské komunity 

Archa) prostor pro vyjádření se k tomu, co se přímo dotýká především hodnotové 

podstaty jejich života. Především na základě jejich výpovědí bylo pak úmyslem 

objevit specifičnost prostředí, neboli jinými slovy „spiritualitu“, komunity Archa 

a ukázat, že tito lidé mají potenciál k vnitřnímu obohacení, ba dokonce k transformaci 

životních hodnot intaktních osob, s nimiž se setkávají. Skrze metodu participačního 

výzkumu to mohli být doopravdy samotní lidé s mentálním postižením, kdo vytvořili 

konkrétní výzkumné oblasti, čímž se výsledky staly autentičtějšími.  

Nejprve byla představena bruselská komunita Archa, a to z hlediska historie jejího 

vzniku (se zaměřením na zakladatele celosvětové organizace a na okolnosti vzniku 

denního centra Archy v Bruselu) a z hlediska organizace a v ní uplatňovaných 

pravidel. Poslední oblastí této části práce bylo téma slavností a svátků v komunitě, 

které je jedním ze specifik odlišujících kvalitativně Archu od běžných sociálních 

služeb. Výzkum přitom ukázal, že slavení svátků je oblíbené především z důvodu 

pospolitosti. Všichni jsou spolu, společně se radují a projevují si náklonnost. 

Nejoblíbenějším svátkem je slavení narozenin členů komunity. 

Spiritualita lidí s mentálním postižením (obyvatel komunity Archa) jakožto hlavní 

výzkumná oblast této práce byla objevována skrze téma přátelství mezi členy 

komunity, skrze pohledy na skutečnost života s postižením, prostřednictvím 

poznávání schopností, talentů a hodnot respondentů a nakonec cestou objevování 

možnosti společného života různých lidí různých (ne)náboženských vyznání. 

Jedním z nejhodnotnějších poznatků je dle mého přesvědčení fakt, že člověk – 

intaktní poskytovatel sociální služby – může vstoupit s člověkem s mentálním 

postižením do skutečného vztahu přátelství takový, jaký je, se svou osobní historií, 

se svým přesvědčením, svou odlišností apod., aniž by tím samotná (sociální) služba 

ztrácela na kvalitě. Spíše naopak. Člověk s mentálním postižením potřebuje větší či 

menší podporu druhého v množství praktických věcí, ale potřebuje též, ba především, 

stejně jako všichni lidé, zažít zkušenost toho, že je přijímán a milován takový, jaký 

je. Tento akt „podané ruky příteli“ nemusí být však nutně pouze jednostranný. 

Intaktní člověk toto nehledá ve svém životě o nic méně. A tak, tváří v tvář člověku 

s mentálním postižením, mohu nalézt svou vlastní hodnotu, a tím i odvahu 

k dobrodružství života. 

Závěrem lze znovu podtrhnout zajímavost výzkumu a doufat, že bude přínosem pro 

všechny, kdo se s ním seznámí. Neskromným přáním by též bylo touto cestou přispět 

ke vzniku české komunity Archa, která by u nás mohla fungovat a zároveň čerpat 

z bohaté zkušenosti jiných komunit zahraničních. K tomuto cíli však bude ještě třeba 

ujít nemalý kus cesty. 
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Přílohy 

Příloha A 

Prezentace výzkumu na jeho počátku určená pro všechny pracovníky denního centra, 

s mentálním postižením i bez něj, k seznámení s nadcházející činností. 

Snímek 1 

Vivre ensemble

 

SPIRITUALITA ARCHY 

Žít spolu 

(na obrázku je mezinárodní symbol 

komunit Archa, který všichni její 

členové dobře znají) 

Snímek 2 

 

Práce pro ukončení studií 

(všichni byli seznámeni s tím, že 

veškerá činnost bude zpracována pro 

účely diplomové práce) 

Snímek 3 

expérience partagée et à 
partager

 

Život v Arše 

zkušenost sdílená a ke sdílení 

(možno přeložit též „ke sdělení“, 

zamýšleny byly oba dva významy) 

Snímek 4 

de nous, avec nous, par nous

 

Práce 

(zpracovaná) 

o nás, s námi a námi 

(Poukazuje na aktivní roli osob 

s mentálním postižením v práci.) 
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Snímek 5 

 l’Arche Bruxelles et moi

 nos valeurs dans la vie

 

Téma 

 Archa Brusel a já 

(týká se popisu komunity 

z pohledu jejích obyvatel 

s mentálním postižením) 

 naše hodnoty v životě 

(čeho si v životě nejvíce vážíme) 

Snímek 6 

Mélissa

Bouduin

Markéta

Ania

Marie-Christine

Olivia

Maxime

Alain

 

Tým 

(Představeni jsou všichni členové 

původní pracovní skupiny předtím, 

než prošla změnami. Šest členů 

včetně všech čtyř výzkumníků 

s postižením zůstalo stabilních po 

celou dobu výzkumu.) 

Snímek 7 

 

Jak? 

(Obrázky reprezentují činnosti, které 

bude pracovní skupina během 

výzkumu vykonávat: interview, 

vyhledávání informací na internetu 

nebo v tištěných dokumentech, bude 

se setkávat s lidmi a mít pravidelné 

pracovní schůze.) 

Snímek 8 

 sur l‘Arche: 

 Décembre 2012

 sur la spiritualité: 

 Avril 2013

 

Čas 

 o Arše: Prosinec 2012 

(časová dotace: říjen – prosinec) 

 o spiritualitě: Duben 

2013  

(časová dotace: leden – duben) 

Snímek 9 

 

Děkujeme a hodně štěstí !!! 
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Příloha B 

Pravidla skupiny sdílení stanovená pracovní skupinou. Hlavní slovo měl výzkumník 

Maxime, člen týmu s mentálním postižením. 

Pravidla skupiny sdílení: 

1. Účast na skupině je dobrovolná. 

2. Účastníci skupiny sedí v kruhu, aby na sebe vzájemně dobře viděli a mohli 

tak být v lepším kontaktu. 

3. Hovoří vždy pouze jedna osoba, a to ta, jež drží v ruce zvolený předmět 

(v našem případě to byl z praktických důvodů pro účely pořízení nahrávky 

mikrofon), ostatní poslouchají a není-li to nezbytně nutné, nepřerušují ji. 

4. Chce-li kdo hovořit, přihlásí se o slovo zvednutím ruky, převezme předmět 

(mikrofon) a slovo je mu uděleno. 

5. Nikdo nemá povinnost na položené otázky odpovídat. 

6. Každý má právo skupinu kdykoli opustit. 

7. Účastníci jsou vyzváni, aby o vyposlechnutém zachovali mlčenlivost. 

8. Všechny odpovědi budou považovány za anonymní. 

9. Průběh skupiny je nahráván audio rekordérem, nahrávka bude použita pouze 

pro účely této práce a poté smazána. 

10. Skupina se odehrává v předem stanoveném časovém limitu. 
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Příloha C 

Zde je možné přečíst si dva rozhovory na téma diverzity vyznání v komunitě, jak byly 

zaznamenány nahrávacím zařízením. Následuje záznam z jedné skupiny sdílení 

provedený na téma ‚života s postižením‘ v jedné z domácností. 

Rozhovor 1 - Slavomír  

(člověk s mentálním postižením pocházející z muslimského prostředí) 

[rozhovor zaznamenaný videokamerou; otázky pokládala a celý rozhovor vedla výzkumnice 

s mentálním postižením Olivia; odpovědi respondenta jsou v textu označeny kurzívou, tak i dále] 

Toto je Slavomír. – Dobrý den, já jsem Slavomír. 

A toto je Olivia, která mu položí pár otázek. – Tak jdi na to, Olivia, já budu mluvit, 

uvidíš. 

Jíš doma na zemi? 

Ano. Jedl jsem kuře.  

A jíš taky kuskus?  

Ano, taky kuskus. Kuře a kuskus a omáčky. 

Modlíte se před jídlem? 

Ano, nejdřív je modlitba. Na koberci. A máme ramadán. To jíme až po západu 

slunce a ne ráno. 

Tady jsou fotky, na kterých je ukázán servis jídel na zemi.  

Jíme na zemi, s rýží. Kuře a kari. A potom žluté a červené melouny. Tak to dělá táta. 

Olivia, můžeš mluvit! 

Jíš doma při stmívání? 

Ano. 

Každý den? 

Ano. Nejdřív lusk s pecičkami a s mlékem a pak pijeme polévku, cuketovou. Olivia, 

můžeš mluvit! 

[Fotografie, na kterých je zobrazen muslimský styl modlitby] 

Co to je? 

To je modlitba. 

A tady to pod tím? 

To je mešita. 

Chodíš do mešity? 

Ano, s tátou. 

A s mámou? 

Ano. To je pro všechny. 

A kdy tam chodíte? 

Dnes večer. 

Dnes večer? Každý den? 

Ano, každý den. Každý den do mešity. Olivia, můžeš mluvit! 

Klekáš si, když vidíš mešitu? 

Ano, klekám si. Modlíme se vkleče.  
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V islámu je povinnost modlit se pětkrát denně. Děláš to? 

Ano, modlíme se každý den. 

Pětkrát denně? 

Každý den. Pondělí i dneska. Olivia, můžeš mluvit! 

Je pro tebe víra důležitá? 

Nevadí, je to dobrý. Hlavně být hodný a mít dobré srdce. Jsem spokojený a mám 

přátele. 

Jíš rád? 

Ano, mám rád těstoviny. A pak mám rád dezerty, od mámy. Už jsem ochutnal dobrý 

jahodový dort. Jo, to je dobrůtka! Můžeš mluvit, má Olivko! 

Jakou muslimskou hudbu máš nejraději? 

Tu, když se modlí korán. Lidé se modlí [zanotuje úryvek písně]. Všichni se pěkně modlí 

k Bohu. Olivia, můžeš mluvit! 

Který muslimský svátek je tvůj nejoblíbenější? 

Všichni odejdou a jsou doma… Svátek ovcí pro obětování, při měsíci. 

Co ještě děláte při tomhle svátku? 

Jíme ovce. 

Zpíváte taky? 

Ano. 

Tancujete? 

Při svatbě mého bratra všichni tancovali. 

Při svátku ovcí se také tancuje? 

Ano. Olivia, můžeš mluvit! 

Tady jsme spíše v křesťanském prostředí. Jak se tu cítíš? 

Výborně! 

Je něco, co ti chybí z tvého náboženství, z tvé kultury? 

Zemřela mi teta, udusila se. To jsem hodně brečel. Políbil jsem ji na čelo. Všichni 

byli smutní, plakali. 

Tady v denním centru, byl bys rád, kdybychom slavili také muslimské svátky, 

zpívali písně apod.? 

Ano. 

A když to neděláme, nechybí ti to? Nevadí ti to? 

Slavíme svátky, jíme. 

Slavíme hodně, to je pravda, ale ne muslimské svátky. Chybí ti to? 

Ani ne. 

Cítíš se tu dobře? 

Ano, dobře. Olivia, můžeš mluvit. 

Co je pro tebe v životě nejdůležitější? 

Sám za sebe jsem šťastný. Dívám se na svoje filmy. 

Co je pro tebe úplně nejdůležitější? Co máš rád? Co Ti leží na srdci? 

Mám se dobře! Jsem u podstaty života a srdce. Olivia, můžeš mluvit. 

Díváš se na muslimská nebo marocká DVD? 

Dneska večer se budu dívat na horor. Je tam panáček, který zabíjí. 
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Slavomíre, co je pro tebe nejdůležitější tady v centru? Co máš rád? 

Mám rád [X]. 

A mě, mě máš taky rád? 

Ano. 

Rozhovor 2 – Květoslava 

(mladá žena s mentálním postižením pocházející z ateistického prostředí) 

[rozhovor zaznamenán na diktafon] 

Jaké je tvé náboženství? 

No, já vlastně nikdy nechodím na mši, protože to nemám ráda. 

Proč? – Protože nerada chodím na mši. 

Co nemáš na mši ráda? 

No, když se mluví moc o Ježíši, tak mě to rozesmutňuje. Takže proto nemám moc 

ráda mše. 

Věříš v Boha? 

Vůbec ne, ne. 

Co cítíš, když nejdeš na mši a k přijímání? 

No, to je pravda, že nechodím. 

Něco ve vztahu k tomu prožíváš? 

Myslím, že ne … 

Nejsi katolička, protestantka, muslimka … Co jsi vlastně? 

Jsem paní jako ostatní, která nerada chodí na mši. 

Jak se cítíš tady v Arše v křesťanském prostředí? 

Jsem moc šťastná, že žiju v Arše, a ty křesťanské věci … nikdo mě nenutí, abych je 

dělala, takže tak. 

Proč jsme na tomto světě? 

No, svět je opravdu zázračný, řekla bych, je tu spousta věcí, které mi dělají radost, 

takže mám štěstí, že jsem na světě. 

Co ti přináší radost na tomhle světě? 

Že mám spoustu kamarádů všude, což mě dělá radostnou a zářící. 

Proč tenhle svět existuje? 

Tenhle svět existuje pro spoustu věcí … Například, jedna z věcí, která mi dělá 

opravdu radost, je inaugurace bývalého centra a fakt, že jsem mohla vidět 

princeznu Kláru. Takže to je něco, co mi udělalo velkou radost! Zjevně to rozesmívá 

moji přítelkyni Oliviu! 

Myslíš, že je dobré věřit v Boha, nebo nevěřit? 

Pro mě je dobré nevěřit, protože … no, tak. 

Co je pro tebe ve tvém životě nejdůležitější? 

Nejdůležitější … řekla bych, že co je pro mě nejdůležitější, je moje rodina. A pak 

samozřejmě moji přátelé. 

A když přijde v životě něco těžkého, jak se s tím vypořádáváš? 

Vypořádávám se s tím sama, když to zvládám, a když to nezvládám, tak mluvím 

s mojí vedoucí, s Kleopatrou, a pak je to lepší. 
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Co bys poradila někomu, kdo je opravdu smutný, depresivní? 

Řekla bych mu, že by mohl být radostný, že by se mohl usmát, říct si o dnešku, že je 

opravdu radostný, a tak by šlo všechno dobře. 

Něco bys k tomu všemu ráda dodala? 

No, myslím, že Archa má velké srdce a že je tam spousta radosti. A dobře, vím, že to 

rozesmívá Oliviu, ale nevadí, chce se mi ji rozesmát (…) Velké štěstí je vidět lidi 

šťastné po celý život! 

Co to je, co přináší lidem v Arše radost podle tebe? 

Například, když se slaví v Arše svátky, zdá se mi, že to je chvíle, kdy jsou všichni 

radostní; dalo by se říct, například je tam dobré jídlo, dobré pití, dortík pro mě … 

to mi přináší radost. 

Jaké to je mluvit o tom všem? 

Pro mě to je fajn o tom mluvit, protože aspoň můžu nechat průchod svým pocitům, 

a to je něco, co opravdu potřebuju.  

Nevadilo ti odpovídat na otázky? 

Ne, ne, vůbec ne, já to mám ráda. 

Skupina sdílení 

[zaznamenáno diktafonem; rozhovor vedli dva facilitátoři – členové pracovní skupiny – Maxime 

a autorka této práce; otázky Maxima a odpovědi účastníků skupiny jsou označené kurzívou] 

‚Jak se daří?‘ 

Daří se dobře, rád se sdílím s ostatními, protože to je důležitý pro mě a pro ostatní. 

Je to dobré sdílet se s druhými. Pro mě je to důležité, pro nás, pro celou domácnost, 

dělá mi to dobře a dotýká se mě to v srdci. 

Daří se dobře. Je to zajímavé, že máte chuť mluvit o tomhle tématu. 

Mně se taky daří dobře, jsem rád, že se můžem sdílet, taky s celou tou přírodou kolem 

nás, s květinami … 

Já se mám taky dobře, dělá mi to dobře mluvit o všech těchto věcech. Pro mě je trochu 

těžké žít v Arše, nejsem připraven na všechno. Ale dělá to dobře přemýšlet o věcech 

(…) A dneska je krásný den, život začne být dobrým. Jinak to pro mě není jednoduchý, 

je důležité zachovat klid. Učím se, snažím se respektovat asistenty. No, to je vše. 

‚Jak se daří v Arše?‘ 

Daří se dobře v Arše, rád se sdílím s ostatními, rád pomáhám ostatním dělat věci (…) 

Rád dělám své povinnosti tady doma, mám rád všechno! Protože rád pomáhám 

druhým s uklízením, s dalšími věcmi, se vším. Těžké? Ne, nikdy, mám rád všechno! 

Život v komunitě mám moc rád! Dotýká se mě to, rád tady dělám věci … 

Můj život v Arše, mám rád, rád sloužím kolem stolu (…) S tím, co je těžké (…) o tom 

můžeme mluvit někdy příště ve dvou… 

Můj život v Arše, mám štěstí být tady v Arše. Byl jsem v Atlantě reprezentovat 

komunitu. Tady mě baví být zodpovědný za moje úkoly, za vynášení tříděného odpadu. 
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Jinak je velmi dobrá reflexní skupina, kterou jsme měli, na téma lidí s postižením. 

A případně o tom můžeme mluvit víc příště. 

My jsme lidi s postižením, myslím, že Archa je tu pro to, aby nám pomohla, protože 

často to pro mě není vůbec, vůbec lehký. Myslím, že pro mě by bylo lepší, kdyby se 

mi mohlo pomoct. Máme ještě cestu před sebou. A pro je to lehké, ale někdy i těžké 

s mým postižením. Ale je potřeba se respektovat. Mluvili jsme o tom hodně i jinde, že 

v Arše žijeme s naším postižením. Takže to je vše, díky za sdílení.  

‚Jak se vám žije život s vaším postižením?‘ 

Tvoje otázka, Maxime, je výtečná! Protože sem tam, když máme podobné skupiny, 

třeba jednou když jsme se bavili o různých druzích komunikace a dorozumívání, to 

bylo moc zajímavé. V Atlantě jsme měli tři dny, kdy jsme byli rozděleni do skupin, 

a naše skupina měla právě to téma. Měli jsme jednu větu z Federace a texty. Byli tam 

lidi z různých míst Francie, Slovinska, já z Belgie. Pak nám všichni tleskali, bylo to 

moc hezké! Povídali jsme o postižení s lidmi s postižením a s asistenty. Bylo to 

opravdu moc hezké. 

Být jiný jakožto člověk (…) Ano (…) I co se týče samostatnosti, to jde, v práci. Už je 

to takhle dlouho. Ano, jsou věci, které umím, líp než ostatní. Třeba připomínám 

druhým věci, na které by se nemělo zapomenout.  

 Já tu mám rád všechno! Rád dělám věci pro pomoc ostatním. Pomáhat druhým je 

pro mě moc důležité. To mám rád. Uklízet nádobí, prostřít stůl, dělit se s ostatními. 

Dělám to každý den, je to pro mě důležité, dotýká se mě to u srdce. S postižením (…) 

No, záleží na tom, co! To je pro mě trochu těžké, protože (…) je to těžké (…) postižení 

je pro mě těžké. Je těžké říct věci, aspoň pro mě. Co je lehčí, je dělat věci. Říkat věci, 

to není jednoduché, protože se mi nedaří říct věci (…) Postižení, to je někdo, kdo 

neumí říkat věci, dělat věci pro sebe, protože to není jednoduchý. Pro mě to je 

jednoduchý, ale pro něj ne. Neumí utírat nádobí, neumí dělat věci, no a tak. Takže 

tak, to je vše. 

[Asistentka] Pro mě je zajímavé přemýšlet o tom, co to je postižení. Protože fyzické 

postižení je viditelné, nejde schovat. A tak v tom, co jsem poslouchala, jak jste mluvili, 

myslím, že postižení spočívá v tom, co je těžké pro mě, ale ne pro ostatní. Moje 

postižení jsou asi moje chyby, které bych ráda schovala před ostatními. Třeba když 

vidím, že někdo je schopný dělat určité věci rychle a dobře a já to nezvládnu (…) 

Nebo třeba závist, protože to může být taky postižení, které mi v něčem brání, 

v radosti, ve svobodě. Pro asistenty je trochu lehčí je schovat, ale taky mají svá 

postižení. A v Arše mám ráda právě pocit, že nemusím schovávat svoje postižení, že 

mě přijímáte tak, jak jsem.  

‚Jak se cítíš se svým postižením?‘ – Často jsem na sebe naštvaná, protože mám svoje 

chyby, svoje postižení a nemůžu je nechat stranou. Vidím, že ostatní umí věci a já je 

nezvládnu a jsem žárlivá. A tak vidím, že druzí to umí a já ne. Samozřejmě se necítím 

dobře. 
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‚Jak ti můžeme pomoci, abys mohla žít nejlíp, jak je možné?‘ – No, to je právě už 

o čem jsem trošku mluvila. Protože tady jsou lidi s velkým srdcem, kde se cítím 

přijatá. Necítím se souzena, ale cítím, že se mi rozumí. A myslím, že jinak v okolním 

světě mě lidi soudí trochu jinak, než tady. Tady v Arše si pomáháme tím, že se 

navzájem přijímáme. 

‚Jak nám Archa pomáhá žít s naším postižením?‘ 

To byla krásná reflexe, kterou Maxim právě řekl, a myslím, že to může v Arše takhle 

pokračovat. 

Pro mě je to můj [„duchovní“] bratr, se kterým se znám už dlouho, můj kamarád 

z Archy, se kterým můžu mluvit. 

V Arše mě to drží, Archa je domácnost pro povídání, pro mluvení o věcech, a já sem 

rád chodím. Archa je pro mě důležitá, protože já rád diskutuju, rád sem pro to chodím 

a je to pro mě důležité, říkat věci. A je to hrozně jednoduché říct věci pro Archu, je 

to důležité. Říct věci, to je důležité. Pro mě je to důležité a pro vás taky, myslím, ne? 

No vidíš! Protože já mám rád sdílení.  

‚Jaké bylo povídat si o tom všem?‘ 

Velmi, velmi dobré! Bylo to dobré sdílení, dobré interview. 
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Příloha D 

Na tomto místě je možné zhlédnout několik fotografií týkajících se aktivit denního 

centra bruselské Archy. 

Dílna šicí 

   

   

Dílna výtvarná 
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Dílna na výrobu svíček 

  

Dílna mozaiková 

 

Aktivita „Vytrvalostní pochod“ 

 

 

 


