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Hynka Trojánka 

Lidé na invalidním vozíku ve světové kinematografii po roce 2000 

 

Autor uvádí, že cílem práce je srovnání aktuálně prosazované teorie integrace  a inkluze týkající se 

těchto lidí s obrazem, který si divák na základě filmů o lidech na invalidním a jejich zapojení do 

společností vytváří. 

Práce je rozvržena do šesti kapitol. Po úvodu (I. kapitola) se autor v druhé kapitole zabývá pojmem 

lidé na invalidním vozíku. Uvádí svou „laickou definici“ a hned přechází na odbornou terminologii, 

kdy hovoří o osobách se zdravotním postižením. Vymezuje pojem  handicap, hovoří o historických 

stadiích přístupu společnosti   k lidem s tělesných postižením podle Sováka. Dále rozebírá pojmy  

segregace, exkluze,  integrace a inkluze. Posledními dvěma pojmy se zabývá velmi podrobně jak 

z hlediska jejich výskytu v mezinárodních úmluvách a smlouvách, tak v zákonech České republiky. Zde 

projevuje autor velmi dobrou orientaci a znalosti. Ve třetí kapitole rozebírá autor vztah mezi filmem a 

realitou, který vidí jako spojené nádoby. Těžiště práce spočívá v rozboru osmi  filmů , které byly 

vyrobeny po roce 2000 (pátá kapitola). Pro přehled uvádí autor také filmy vyrobené  před rokem 

2000 ( čtvrtá kapitola).  Porovnáním jednotlivých filmů dospívá k těmto průřezovým tématům: zázemí 

a sebereflexe; reakce okolí a zapojení do společnosti; vztahy a sexualita; pohyb; humor . K nim pak 

přiřazuje citace herců a postřehy z jednotlivých filmů. Šestá kapitola tvoří závěr, kde uvádí dalších  7 

kategorií. V závěru  uvádí, že tvůrci filmů si vybírají určitý prototyp osoby na vozíku: „muže, který je 

velmi zoufalý, nešťastný a trpící, ale zároveň natolik  inteligentní, komunikativní a odhodlaný, aby se 

svojí situací mohl něco udělat.“ Invalidní vozík se stává ve filmu symbolem neštěstí a je nositel 

problému. Autor dále uvádí, že toto zacházení s vozíkem „jde dokonale proti veškerým snahám 

integrace a inkluze. Autor pak dospívá k osobnímu závěru: „Přes veškeré sympatie k myšlenkám 

integrace a inkluze jsem bohužel pod tíhou závratných důkazů nucen přistoupit k těmto teoriím jako 

ke zcela utopickým. Společnost bude zkrátka fascinována něčím odlišným. Ze společenského diktátu, 

ve kterém nutně chceme a potřebujeme dělit zdravé od nezdravého, šťastné od nešťastného, se lze 

jen těžko vymanit…Žádný z filmů, které jsem analyzoval prakticky nepočítá s možností, že by člověk 

na vozíku mohl být šťastný“. Po slibném začátku, kdy autor, který je nejen studentem oboru sociální 

práce, ale také FAMU jsem očekával rozbor filmů podle určité metodologie. O metodologii mluvím 

proto, že zaručuje určitý objektivní přístup. Fakta, která tímto způsobem získáme, mají  odbornou 

hodnotu. Tato metodologie v práci chybí a proto mi není jasné odkud vzal autor pět kategorií, podle 

kterých filmy analyzuje. Také není jasné, proč v závěru práce autor používá další kategorie, jejichž 

odůvodnění neprokázal.  Také je překvapivý závěr autora. Po zkušenostech ve sdružení Ramus se 

nesetkal s nikým, kdo pozitivně zpracovává svoji zkušenost osoby se zdravotním postižením?  Něco 

jiného je filmová realita definovaná nejen estetickými hledisky, ale také ekonomickými zájmy a něco 

jiného je úsilí osob s handicapem o poctivý a hodnotný život.  

Navrhuji známku D. 

 

V Praze, dne 16.1.2015      Mgr. Pavel Kuchař Ph.D. 


