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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se věnuje hraným celovečerním filmům natočeným po 

roce 2000, jejichž hlavní postavou je člověk na invalidním vozíku. Cílem práce je 

srovnat aktuálně prosazované teorie integrace a inkluze týkající se těchto lidí 

s obrazem, který si divák na základě filmů o lidech na invalidním vozíku a jejich 

zapojení do společnosti může utvořit. 

 

První část práce stručně shrnuje vývoj přístupu společnosti k lidem se 

zdravotním postižením, přičemž šířeji se autor věnuje aktuálnímu stavu, který 

demonstruje na mezinárodních úmluvách a konkrétních zákonných projevech na 

příkladu České republiky. 

 

V další části práce je vymezen komplikovaný vztah mezi realitou a její filmovou 

nápodobou. V hlavní části práce pak autor analyzuje a do několika tematických 

průsečíků třídí poznatky vyplývající z vybraných filmů. 

 

V závěru práce dochází autor ke zjištění, kterým je značný nesoulad mezi tím, 

jaký postoj k lidem na invalidním vozíku společnost navenek prezentuje, a jaký 

prakticky vyplývá ze společností produkovaných filmů. 
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Summary 

 

This bachelor's thesis addresses full-length feature films created since the year 

2000, in which the main character depicts a person in a wheelchair. The aim of 

the thesis is to compare current integration and inclusion theories concerned with 

these people to an image that the viewer can create about these people and their 

integration into society based on the movies. 

 

First part of the thesis briefly summarizes the progression of society's attitude 

towards people with disabilities. Author is mostly concerned with the current 

situation, which he demonstrates on international treaties and specific legal 

examples that have appeared in the Czech Republic. 

 

The complex relationship between reality and its film imitation is depicted in the 

next part of the thesis. Then, in the main part, the author analyzes and 

thematically categorizes the findings from chosen films. 

 

In the conclusion, the author presents his findings that there is a remarkable 

discrepancy between the attitude presented by society towards people in 

wheelchairs and the attitude that the films produced by society practically imply. 

 

 

Keywords 
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1. ÚVOD 

 

 

1.1 Osobní východiska 

 

Trvalo poměrně dlouho, než jsem se dopracoval k finální formulaci názvu mé 

bakalářské práce – Lidé na invalidním vozíku ve světové kinematografii po roce 

2000. Celá práce je přitom logickým vyústěním mých osobních aktivit, kterým 

jsem se posledních několik let věnoval. 

 

Nejzásadnější vliv na moji práci má bezpochyby již téměř pětileté působení ve 

sdružení Ramus1, s nímž pořádáme aktivity pro mladé lidi s postižením i bez něj.  

 

Díky Ramusu jsem měl nejen možnost poznat několik lidí, kteří jsou upoutáni na 

invalidní vozík, ale – a to je možná v rámci mé práce důležitější – i možnost 

pozorovat, jak na tyto lidi reagují nově příchozí asistentky či asistenti. Právě 

první setkání lidí bez postižení s lidmi s postižením (v mém případě lidí bez 

vozíku s lidmi s vozíkem) je spojené s očekáváním či předsudky, a považuji jej za 

jeden z klíčových procesů v rámci tématu integrace a inkluze. 

 

Druhou zásadní ingrediencí při vzniku této práce je pak mé studium scenáristiky 

a dramaturgie na pražské FAMU, díky (či spíše kvůli) kterému jsem byl nucený 

začít sociální práci na ETF UK bohužel studovat dálkově. 

 

Při studiu na FAMU jsem měl možnost poznat a pochopit, jakým způsobem 

vznikají filmy (hrané i dokumentární) a jaký je vztah mezi realitou a její 

audiovizuální nápodobou. Jsem přesvědčený, že je třeba se tímto vztahem 

hlouběji zabývat, protože filmová tvorba zásadně ovlivňuje současnou kulturu a 

lidské myšlení. 

 

Prvotním nápadem bylo zpracovat a zanalyzovat co nejvíce filmů, ve kterých 

vystupují postavy s postižením, ať již mentálním či fyzickým. Poměrně rychle 

jsem seznal, že je to úkol nadlidský a tedy nemožný. Zúžil jsem tedy postavy 

                                                 
1 http://www.ramus.je 
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pouze na ty, jež se pohybují na invalidním vozíku, a filmy v rámci aktuálnosti 

omezil pouze na ty vzniklé po roce 2000.  

 

Mým cílem je zjistit, jaký je obraz, který si divák na základě filmů o lidech na 

invalidním vozíku a jejich zapojení do společnosti může utvořit, a jak tento obraz 

koresponduje či se naopak míjí s veřejně proklamovanými teoriemi integrace a 

inkluze. 

 

Uvědomuji si, nakolik zvláštní téma jsem si v rámci studia pastorační a sociální 

práce vybral, svoji práci nicméně vnímám jako pouhé rozšíření mezioborového 

přístupu, kterému jsem se na škole přiučil, a který vnímám v dnešní době jako 

podstatný až klíčový. 

 

 

1.2 Stavba práce 

 

V první části své práce vymezím pojem člověk na invalidním vozíku a zařadím ho 

do kontextu sociální práce a speciální pedagogiky, letmo se dotknu historického 

vývoje přístupu k těmto lidem a shrnu současné teorie, dle kterých by lidé na 

invalidním vozíku měli být nedělitelnou součástí naší společnosti. 

 

V další kapitole Film a realita více rozeberu, proč je vůbec podstatné se vztahem 

mezi filmy a realitou zabývat a proč film není jen zrcadlem skutečnosti, ale proč 

je zároveň skutečnost zrcadlem filmu. 

 

Následující kapitolu věnuji stručně filmům před rokem 2000, protože stejně jako 

je třeba znát vývoj přístupu k lidem s postižením, pokouším-li se analyzovat 

filmy po roce 2000, měl bych znát i filmy tematicky příbuzné, které jim 

předcházely. 

 

V páté kapitole tak již čtenářka či čtenář této práce budou mít dostatek 

informací, aby se mohli seznámit s klíčovou částí, v níž se pokusím zanalyzovat 

několik filmů a informace z nich nabyté roztřídit do několika samostatných 

průsečíků.  
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Ve své práci se soustředím primárně na postavy a příběh, filmové prostředky 

jako střih či zvuk beru v úvahu pouze v případě, shledám-li to jako 

nevyhnutelné. Analýzy filmů tak mají charakter čistě popisný, nikoliv filmovědný. 

 

V závěru práce se pokusím zodpovědět si vytyčenou otázku – nakolik se filmový 

obraz lidí na vozíku liší od obrazu reálného? 

 

 

1.3 Rizika 

 

Za výrazné, avšak pochopitelné riziko považuji zejména subjektivitu, se kterou 

jsem chtě nechtě nucen k práci přistupovat. Přestože výběr filmů je dán 

poměrně logickým a nikoli nahodilým klíčem, určitě by šlo vybrat i filmy jiné. 

Nejsem bohužel již zpětně schopný posoudit, nakolik jsem „vpasoval“ vybrané 

filmy do vytyčených mantinelů a nakolik jsem si až dodatečně vytyčil mantinely 

na základě vybraných filmů.  

 

Na druhou stranu za zcela objektivní a obhajitelnou považuji závěrečnou 

analýzu, kterou jsem s filmy provedl. Analýza se striktně drží příběhových linií 

jednotlivých filmů a kde je to možné, dokazuji popsané přímo citacemi z filmů 

(nutno však dodat, že se jedná často o citace z titulků, jež mohou být zavádějící, 

angličtinou však vládnu doufám natolik, abych byl schopný se případných 

nesrovnalostí vyvarovat).  

 

Tuto část práce tedy vnímám jako zcela vědeckou, zároveň je to část práce 

nejdůležitější. 
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2. LIDÉ NA INVALIDNÍM VOZÍKU 

 

 

2.1 Vymezení pojmu 

 

Pojem lidé na invalidním vozíku jako takový přesně vymezit nelze. Laická definice 

by patrně zněla, že lidé na invalidním vozíku jsou všichni lidé, kteří ke 

svému pohybu namísto dolních končetin v danou chvíli využívají 

invalidní vozík. 

 

Snaha o vymezení pojmu však není zcela bezvýchodná. Mluvíme-li o lidech na 

invalidním vozíku, mluvíme zpravidla o lidech s tělesným či kombinovaným 

postižením, přičemž toto postižení může být vrozené, nebo získané2. Šířeji pak 

mluvíme o osobách se zdravotním postižením. Definice pojmu osoba se 

zdravotním postižením není jednotná, pro účely této práce však vystačíme 

s definicí, kterou nabízí například zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve 

kterém se zdravotním postižením rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové 

nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou 

na pomoci jiné osoby3.  

 

V první části práce tedy nadále budu pracovat výhradně s pojmem osoby se 

zdravotním postižením, neboť právě tento pojem má (na rozdíl od pojmu lidé na 

invalidním vozíku) oporu v konkrétních zákonech a mezinárodních úmluvách. 

 

Je však třeba zdůraznit, že právě invalidní vozík je tím, co odlišuje osoby na 

invalidním vozíku od ostatních osob se zdravotním postižením. 

 

V případě osob na invalidním vozíku nemluvíme totiž jen o tělesném či 

kombinovaném postižení, tj. funkčním handicapu, který je zábranou pro 

získání mnoha zkušeností a omezením socializace4. Důležitějším než funkční 

handicap může být totiž handicap estetický. Samotné tělo má reprezentační 

funkci a nápadné odlišnosti nepříznivě ovlivňují sociální hodnocení okolím. Tyto 

reakce samozřejmě ovlivňují postoje a chování takto handicapovaných lidí.  

                                                 
2 [Novosad, 2011] 
3 https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon-108_2006.pdf 
4 [Vágnerová, 2008] 
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Vnímání tělesného postižení jako odchylky od normy, jako ošklivosti, je příčinou 

generalizace, kdy dochází k neopodstatněnému spojování tělesných nedostatků a 

špatných vlastností5. 

 

Invalidní vozík je tedy na jednu stranu kompenzační pomůckou, která nahrazuje 

chůzi. Zároveň však – vzhledem ke své velikosti a nepřehlédnutelnosti – plní 

funkci jakéhosi zástupného symbolu, jenž okamžitě informuje okolí o stavu 

daného člověka. Člověk na invalidním vozíku tak (na rozdíl od ostatních osob se 

zdravotním postižením) vysloveně nemá na výběr, co se projevu týče. Invalidní 

vozík ho předchází a mluví za něj. 

 

 

2.2 Historie přístupu společnosti k lidem na invalidním vozíku 

 

Historie přístupu společnosti k lidem na invalidním vozíku není nikterak dlouhá a 

důvod je prostý – invalidní vozík ve své současné podobě je relativně novým 

vynálezem. Přestože autoři článků o historii invalidního vozíku se předhání v tom, 

zda bylo kolo se židlí účelově spojeno již před Kristem či jen pár set let po něm, 

jisté a ověřitelné je snad jen jedno: skládací vozík s kovovými koly s drátovými 

výplety a gumovými pneumatikami, jak ho známe dnes, sestrojili až v roce 1933 

inženýři Everest a Jennings6 (v rámci mé práce není bez zajímavosti, že je to jen 

šest let od chvíle, kdy vznikl první zvukový film). 

 

Opět jsem tak nucený kategorii lidí na invalidním vozíku zevšeobecnit na 

kategorii lidí se zdravotním postižením. Protože o nich a historickém přístupu 

společnosti k nim se dá již psát o poznání lépe. 

 

Mezi autory, kteří se snažili či snaží načrtnout periodizaci přístupů společnosti 

k handicapovaným, lze sice pozorovat drobné spory, více či méně však většina 

autorů vychází z periodizace otce speciální pedagogiky, Miloše Sováka, která je 

obecně považována za nejdůkladnější a rozhodně nejcitovanější7. 

 

                                                 
5 [Vágnerová, 2008] 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Wheelchair 
7 [Valová, 2006] 
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Sovák v roce 1957 přišel se třemi stadii vývoje péče o handicapované. Byli jimi 

stadium represe, rehabilitace a prevence. Až později došlo k rozšíření této 

periodizace o stadium zotročování, stadium charitativní, stadium renesančního 

humanismu a stadium socializační. Všechna stadia s využitím dostupných 

pramenů ve své magisterské práci z roku 2006 shrnula Michaela Valová: 

 

1. „stadium represivní (pravěk) / v tomto období jsou handicapovaní 

pojímáni jako neschopní, nežádoucí; společnost se slabých, postižených a 

nemocných zbavuje  

 

2. stadium zotročování (období většiny starověkých civilizací) / pro 

toto období je typické, že handicapovaní lidé jsou vykořisťováni, mnohdy 

využíváni k vykonávání nejtěžších prací 

 

3. stadium charitativní (rozvoj křesťanství v Evropě) / handicapování 

jsou chápáni jako ubožáci, kteří potřebují pomoc a ošetření, s postupem 

času tak začínají vznikat první útulky a špitály pro handicapované, které 

jim zajišťovaly nejnutnější zaopatření, rozvoj schopností handicapovaných 

zatím ještě nestál v popředí zájmu 

 

4. stadium renesančního humanismu / toto období souvisí s počátky 

vědeckého vývoje medicíny, příznačná je změna v pohledu na člověka, již 

se objevuje požadavek na vzdělávání handicapovaných 

 
5. stadium rehabilitační, 19. století / začíná se rozvíjet systematická 

výchovná a vzdělávací péče o postižené, objevují se přístupy k 

handicapovaným podle druhu jejich postižení 

 

6. stadium socializační / důraz je kladen především na pracovní a 

společenské uplatnění handicapovaných, v této fázi se rehabilitace 

handicapovaných prosazuje v širším společenském měřítku, což pro 

handicapovaného znamená „vrůstání“ do společnosti  

 

7. stadium prevenční / spočívá v předcházení defektivitě u 

handicapovaných osob, čemuž napomáhá rozvoj medicíny, psychologie, 

speciální pedagogiky a také odpovídající legislativa“ [Valová, 2006] 
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Důkazem vývoje přístupu společnosti k lidem s postižením je samotná 

terminologie – zatímco v uvedené periodizaci se operuje s pojmem defekt, dnes 

bychom toto slovo ve spojení s lidmi s postižením patrně již nepoužili. 

 

Co z výše uvedeného vyplývá? Původní společnost se stavěla k lidem 

s postižením velmi odmítavě. Chtělo by se říct, že vztah společnosti k lidem 

s postižením se dále vyvíjel k lepšímu a neustále se zlepšoval. To však není zcela 

pravdou. 

 

I v dnešní, moderní společnosti, se čas od času objevují názory ne nepodobné 

pravěkému represivnímu stadiu. Hnací silou těchto názorů je zneužívání 

eugeniky, sociálně-filosofického směru zaměřeného na studium metod, které 

mají vést k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Eugenika 

nechvalně proslula v ideologii nacistického Německa, jejím jménem však byli 

zaštítěné i nedobrovolné sterilizace lidí s postižením v USA mezi lety 1902 až 

19648. 

 

Eugenika je v mnoha ohledech synonymem k jednomu ze čtyř pojmů v dalším, 

stručnějším a obecně platnějším periodizačním dělení, jež vymezuje vztah 

většinové společnosti k menšinám. Těmito pojmy jsou: s eugenikou koketující 

exkluze, segregace, integrace a inkluze. 

 

Zatímco exkluze je stav společnosti, ve kterém zcela nejsou respektovány 

speciální potřeby některých osob a dochází tedy k jejich vyloučení, segregace 

vytváří speciální podmínky, za kterých mohou fungovat alespoň od většinové 

společnosti oddělené kolektivy handicapovaných. Integrace se nebojí 

propojovat kolektivy zdravých s handicapovanými, nicméně stále se jedná pouze 

o fyzickou integraci. Až inkluze nabízí plnohodnotné přijetí v komunitě, jehož 

samozřejmostí je fyzická dostupnost9. 

 

Právě integrací a inkluzí se budu samostatně věnovat v dalších dvou kapitolách, 

neboť jsou aktuálně oním vysněným, ideálním a protežovaným stavem 

společnosti, jehož stopy se budu snažit nalézt v hlavní části mé práce věnované 

filmům. 

                                                 
8 http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika 
9 [Lechta, 2010] 
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Integrace s inkluzí zároveň představují další dvě možná stadia společnosti, které 

bychom v Sovákově periodizaci hledali marně. Doufejme tak, že za pár desítek 

let už tato stadia v publikovaných periodizacích přehlížena nebudou. 

 

 

2.3 Současný přístup společnosti: integrace, inkluze 

 

Aktuálními trendy v přístupu k lidem s postižením jsou tedy integrace a inkluze. 

Integraci a inkluzi lze též doplnit stavem, kdy „různorodost je normální: jde 

vlastně o dovršení procesu inkluze – inkluze se stává samozřejmostí“. [Lechta, 

2010] 

 

Integraci lze vysvětlit jako fakticky nejvyšší možný stupeň socializace člověka. 

Jedná se o naprostý opak společenského vyčleňování, tedy segregace10. V rámci 

integrace usilujeme o rovnoprávné začlenění člověka do společnosti, které je 

však tím komplikovanější, čím výrazněji se člen minoritní skupiny odlišuje od 

většinové populace (tedy není schopen dosahovat vysoké míry socializace 

přirozeným způsobem).  

 

Integrace s sebou však nese a nutně vytváří řadu jevů, jež jí částečně odporují. 

Například právě invalidní vozík představuje pomůcku, dle které by lidem mělo 

být umožněno více se zapojit do společnosti, ale je to zase právě invalidní vozík, 

který jejich odlišnost akcentuje a tím je ze společnosti vyděluje. Právě až přílišné 

vytváření příznivých podmínek je paradoxně projevem integrace, jenž ji neguje, 

neb má zcela opačný efekt. 

 

Toho se snaží vyvarovat inkluze, kterou chápeme jako nikdy nekončící proces, 

v němž se lidé s postižením mohou v plné míře účastnit všech aktivit společnosti 

stejně jako lidé bez postižení. Jejím základem je přesvědčení, že všichni lidé jsou 

si rovní v důstojnosti a právech. Na rozdíl od integrace se snaží, je-li to možné, 

vyvarovat speciálních prostředků a postupů. Nutná pomoc a podpora nastupuje 

až v situacích, kdy je to nezbytné11. 

 

                                                 
10 [Slowík, 2007] 
11 [Slowík, 2007] 
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Rozdíl mezi integrací a inkluzí je dobře patrný na příkladu pedagogiky: zatímco 

ve fázi integrace existuje jakýsi duální systém, v rámci kterého vedle sebe 

paralelně funguje integrativní i segregovaná edukace a tedy ve chvíli, kdy je 

integrace neúspěšná, může se dítě vrátit do speciálního zařízení, ve fázi inkluze 

se základní idea integrace rozvíjí ve vyšší kvalitu, kdy se heterogenita jako 

taková principiálně chápe jako normalita.12 

 

Jak již jsem nastínil, integrace a inkluze mají oporu v reálných zákonech a 

mezinárodních úmluvách. Právě na ně bych se rád zaměřil v další kapitole. 

 

 

2.3.1   Integrace a inkluze v mezinárodních úmluvách a smlouvách 

 
V roce 2000 byla ve francouzské Nice slavnostně vyhlášena Listina základních 

práv Evropské unie. Původně právně nezávazný dokument nabyl závaznosti 

v roce 2009. Lidí s postižením se dotýká v článku 26: 

 

Začlenění osob se zdravotním postižením  

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, 

jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich 

účast na životě společnosti.13   

 

V květnu 2008 vešla v platnost Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 

postižením. Úmluva vznikala velmi dlouho a nahradila Deklaraci práv zdravotně 

postižených osob z roku 1975.  

 

To podstatné, s čím Úmluva přichází, je definice osoby se zdravotním postižením: 

  

Osobou se zdravotním postižením se rozumí osoba mající dlouhodobé fyzické, 

duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými 

překážkami může bránit jejímu plnému a účinnému zapojení do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními.14 

 

                                                 
12 [Lechta, 2010] 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
14 http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf 
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Úmluva je založena na třech principech: jejím cílem je prosazovat, chránit a 

zajistit práva osobám se zdravotním postižením15. 

 

Změnou, která patrně nejvýrazněji reprezentuje současné ražení integrace a 

inkluze, je změna termínů, které využívá Světová zdravotnická organizace 

(WHO ― World Health Organization) v Mezinárodní klasifikaci vad, postižení a 

handicapů (ICIDH ― International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps).  

 

V této klasifikaci se od roku 1980 používaly tři termíny:  

poškození (impairment), omezení (disability) a postižení (handicap).  

 

Tyto termíny jsou vzájemně provázány: poškozením je míněno samotné porušení 

jedné ze složek nebo funkce člověka. Z poškození vyplývá určité omezení nebo 

neschopnost konat činnost či více činností v rozsahu nebo způsobem, který je pro 

člověka bez tohoto omezení jinak běžný. Tento individuální nedostatek může 

omezovat či znemožňovat plnění (sociální) role nebo rolí, které by byly pro 

konkrétního jedince jinak normální. Vzniklé znevýhodnění již dosahuje 

společenských a sociálních rozměrů a jedná se tak o postižení (handicap). 

 

V roce 1997 byly termíny změněny, přičemž změny vyplývaly právě z nového 

paradigmatu integrace a inkluze. Termín poškození zůstal, termín omezení 

(disability) byl změněn na aktivita (activity) a postižení (handicap) na 

participace (participation). 

 

Je zajímavé pozorovat, jak často je výše popsaná změna zmiňována a 

akcentována. Ukazuje to především, že se nejedná o pouhé slovíčkaření v 

zákonech, ale že právě tyto maličkosti skládají dohromady veliké puzzle, ve 

kterém teprve bude společnost schopná respektovat různorodost.  

 

Obdobně byla zmíněná klasifikace ICIDH v roce 2001 nahrazena Mezinárodní 

klasifikací funkčnosti, postižení a zdraví (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), zkráceně ICF.  

                                                 
15 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_OSN_o_pr%C3%A1vech_osob_se 

_zdravotn%C3%ADm_posti%C5%BEen%C3%ADm 
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Nový přístup podle klasifikace ICF u osob s postižením hledí primárně na jejich 

možnost být aktivními, podstatné není jejich omezení a handicap, ale právě 

možnost spoluúčasti na společenském životě (tedy nejen svém, ale i veřejném). 

 

 

2.3.2  Konkrétní projevy integrace a inkluze v zákonech České republiky 

 

V této části práce bych se rád zaměřil na to, jak se zmíněné mezinárodní úmluvy 

promítají do konkrétní podoby zákonů a co z těchto zákonů pro lidi na invalidním 

vozíku prakticky vyplývá. Logicky mi jako modelový příklad poslouží Česká 

republika, přestože si uvědomuji, že v ostatních státech může být vše poněkud 

jinak. Mám však za to, že základní nastavení se (vzhledem ke zmíněným platným 

mezinárodním úmluvám) výrazněji nemění. Kde by to však přece jen nastalo, 

tam to zmíním (například v případě sexuální asistence). 

 

Sociální zajištění 

Lidé na invalidním vozíku, tedy lidé se zdravotním postižením, mají nárok na 

invalidní důchod. Ten je upraven dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění a jeho výše se složitě vypočítává ze základní a procentní výměry mzdy. 

Dalo by se říct, že invalidní důchod představuje kompenzaci za pracovní mzdu, 

kterou lidé na invalidním vozíku vzhledem ke svému postižení mají problém 

získávat (dále viz pracovní uplatnění). 

 

Nárok na důchod vzniká, je-li člověku přiznána invalidita prvního, druhého, nebo 

třetího stupně. Zdravotní stav a pracovní schopnost posuzují příslušné okresní 

správy sociálního zabezpečení (resp. jejich lékaři).16  

 

Každá země EU postupuje při posuzování zdravotního stavu podle svých předpisů 

a podle svých posudkových kategorií. 

 

Kromě invalidního důchodu mají lidé se zdravotním postižením též nárok na 

příspěvek na péči. Ten je teoreticky určený na pokrytí nákladů vzniklých při 

zajišťování potřebné asistence, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat 

osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, 

dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 

                                                 
16 http://www.mpsv.cz/files/clanky/13218/pos_sluzba.pdf 
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Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Podle stanoveného 

stupně závislosti se pak odvíjí i výše dávky. Při posuzování stupně závislosti na 

pomoci jiné fyzické osoby se hodnotí především schopnost zvládat základní 

životní potřeby. Pro přehled vypisuji konkrétní výši příspěvků pro rok 2014: 

 

I. stupeň závislosti = lehká závislost (3000 Kč) 

II. stupeň závislosti = středně těžká závislost (6000 Kč) 

III. stupeň závislosti = těžká závislost (9000 Kč) 

IV. stupeň závislosti = úplná závislost (12 000 Kč) 

 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje 

příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se 

zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají (vyhrazené 

místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích, sleva ze vstupného na 

divadelní a filmová představení atd.) 

 

 

Vzdělávání 

Možnosti vzdělávání lidí s postižením v České republice upravuje zákon č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, dále jen školský zákon.  

 

Zákon hovoří o takzvaném vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které vymezuje jako osoby se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ti mají podle zákona 

„právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 

potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto 

vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského 

zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví 

vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.“17 

 

Sečteno podtrženo – žádný jedinec by neměl propadnout sítem a uniknout tak 

školní docházce. Bez ohledu na stupeň postižení, každý člověk je vzdělatelný. 

 

                                                 
17 Podle § 16, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. – školského zákona. 
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Pracovní uplatnění 

Aby lidé na invalidním vozíku, či obecně lidé s postižením mohli pracovat, je jim 

zaručována ochrana na pracovním trhu.18 Zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením se realizuje skrze pracovní rehabilitaci, kterou na základě žádosti 

zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce ČR. Následovat může příprava 

k práci, tedy zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní 

místo. Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za stejných 

podmínek jako rekvalifikace. 

 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením. Z hlediska mé práce jsou patrně nejzajímavější 

právě příspěvky pro zaměstnavatele: jedná se o příspěvky, které obdrží 

zaměstnavatel od úřadu práce, provádí-li na svém pracovišti přípravu k práci 

osob se zdravotním postižením. 

 

Je to snaha o to, motivovat zaměstnavatele, aby osoby s postižením vůbec 

zaměstnávali. Má-li zaměstnavatel více než 25 zaměstnanců v pracovním 

poměru, je dokonce povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve 

výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Pokud zaměstnávat osoby 

s postižením nechce, musí odebírat výrobky z chráněných dílen či odvádět danou 

částku do státního rozpočtu.19  

 

Způsoby plnění lze vzájemně kombinovat. Je třeba zmínit, že v tomto případě 

jsme patrně nejvíce svědky konkrétních projevů integračních a inkluzivních snah.  

 

 

Bydlení 

V zákoně o sociálních službách20 jsou jako sociální služby uvedené domovy pro 

osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V domovech pro osoby se 

zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má v zákoně velice 

podobnou definici, avšak může mít i formu individuálního bydlení. 

                                                 
18 http://www.mpsv.cz/cs/8 
19 http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/prispeveknapodporu 
20 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast2 
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Vybral jsem jen tyto dvě služby, abych dokázal, že určitá forma a vize toho, jak 

by lidé s postižením mohli sami žít, existuje. Aktuálně probíhá transformace21 

ústavní péče, dle které by měly být zcela zrušeny velké ústavy, aby byly 

nahrazeny právě chráněným či podporovaným bydlením s menším počtem osob. 

 

Posun směrem k samostatnému bydlení opět nedokazuje nic jiného než snahu 

reálně aplikovat principy integrace a inkluze. 

 

 

Sexuální asistence 

V této podkapitole bych rád zmínil službu, která u nás zatím neexistuje, ale hojně 

se o ní mluví, zejména díky sdružení Rozkoš bez rizika22. Jedná se o sexuální 

asistenci, v rámci které by měli mít lidé s postižením možnost poznat vlastní 

sexualitu, a to za pomoci placených sexuálních asistentek (asistentů). 

 

Není důležité, jak přesně by tato služba měla fungovat, podstatné je, že opět 

spadá do názorového konceptu integrace a inkluze, dle kterého by všechny 

osoby měly mít stejná práva a stejné možnosti, a to ve všech ohledech. 

 

 

Pohyb 

Tuto podkapitolu také nehodlám šířeji rozepisovat, ale nemohu ji zcela vypustit: 

v případě lidí na invalidním vozíku je téma pohybu klíčové (v hlavní části mé 

práce se mu bude věnovat celá kapitola), a vystopovat projevy integrace a 

inkluze je také poměrně snadné: aktuálně je snaha o maximální bezbariérovost, 

na kterou se dbá již při samotných architektonických náčrtech budov.  

 

Konkrétně mohu zmínit ambiciózní plán, dle kterého má být město Praha do roku 

2025 bez bariér23. Přestože to bude obnášet zavření několika stanic metra po 

minimálně několik týdnů a přestože to bude finančně náročné, Praha bude bez 

bariér, protože je to vizitka celé společnosti.  

 

                                                 
21 http://www.podporatransformace.cz/?p=115 
22 http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/1423125 

23 http://www.metro.cz/praha-ma-byt-do-roku-2025-bez-barier-vybuduje-nove-vytahy-

a-koupi-nizkopodlazni-vozy-gjt-/co-se-deje.aspx?c=A140318_144602_co-se-deje_jbs 
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3. FILM A REALITA 

 

 

3.1 Spojené nádoby 

 
Nastínil jsem, jaké zhruba by mělo být postavení lidí na invalidním vozíku 

v dnešním reálném světě a nyní se začnu pomalu věnovat praktické části mé 

práce. Než se do toho ale pustím, měl bych si vůbec položit otázku – proč by nás 

vlastně mělo zajímat, jací jsou lidé na invalidním vozíku ve filmu? Není to jedno? 

 

O vlivu audiovizuálního obsahu na naše reálné životy toho bylo obzvlášť v 

poslední době řečeno hodně. Je to téma, kterému se věnují celé oddíly knihoven, 

věnovat mu pouze pár stránek v této práci tedy znamená nutné zhuštění a 

zjednodušení, nebudu se proto pouštět do žádných zběsilých analýz. 

 

Mohl bych zde citovat statistiky, kolik hodin denně lidé tráví u televize, mohl 

bych zde zmínit návštěvnost kin. Vše je však s ohledem na současné zvyky jaksi 

nepravdivé a neúplné. Protože například kolik audiovizuálního obsahu denně 

proteče počítačem a kolika lidí, k tomu se žádné statistiky nevedou, to je 

nevypátratelné. Nežli se ohánět paradoxně ne zcela věrnými statistikami, budu 

se tedy raději držet strohých, avšak o to silnějších každodenních reálií. 

 

Nikomu dnes už například nepřijde divné, když se filmy (ať již hrané či 

dokumentární) používají ve školách jako učební pomůcka. Zároveň na školách 

chybí hodiny mediální výchovy či přímo filmové tvorby, lidé tak často nemají 

základní povědomí o tom, jak filmy vznikají, co ovlivňuje a jak moc je důležitá 

práce se střihem, ke kolika kompromisům musí dojít, aby film vůbec vznikl.  

 

Až moc rychle se zapomnělo, že není náhodou, že film byl často ve službách 

politiky a formou propagandy ovlivňoval názory. Dnes tuto funkci přejaly s 

trochou nadsázky řečeno reklamy, ale není od věci přemýšlet důsledněji a 

uvědomit si, že každý film vzniká s nějakým cílem a odpovídání realitě je často 

tím nejmenším požadavkem, který má film splňovat. 

 

Zmínil jsem mladší generaci (moji, narozenou řekněme po roce 1980), která má 

k filmům blízko a hojně využívá možnosti stahování filmů z internetu. Jestli tato 



23 

 

generace často nemá povědomí o vzniku filmu, u generace starší je povědomí 

ještě menší. Ostatně často se dočítáme v rozhovorech s herci, nakolik si je lidé 

propojují s filmovými postavami. Za hercem, který hraje doktora, chodí lidé se 

zdravotními problémy. 

 

O našem vztahu k filmu pak patrně nejvíce vypovídá věta „bylo to jako ve 

filmu“, kterou máme tendenci použít v případě, kdy jsme vystaveni extrémní (= 

extrémně reálné) situaci. Jako bychom říkali: bylo to tak reálné, že na to nejsem 

zvyklý. Film je pro nás absolutní realitou. Většina z nás tak již například viděla 

pěknou řádku vražd, viděli jsme zbraně, viděli jsme nahá těla, a naše následné 

prožitky při kontaktu v realitě jsou těmito vjemy zásadně ovlivněny. 

 

Neměli bychom navíc zapomínat na to, že i lidé, kteří vytvářejí filmy, jsou diváky 

filmů. Běžná tedy může být i situace, kdy se akční scéna ve filmu píše na základě 

toho, jak ji viděl autor v jiném filmu.24  

 

Nelze zkrátka již rozklíčovat, nakolik nás filmy ovlivňují. Nelze ani tvrdit, jestli je 

něco dobře nebo špatně. Co však chci tvrdit, že pokud se chceme dozvědět něco 

o našem přístupu k lidem na invalidním vozíku, neměli bychom rozhodně nechat 

filmy stranou. 

 

Mým cílem je zmapovat, jakého obrazu o lidech na invalidním vozíku se divákům 

při sledování mnou vybraných filmů dostává. Abych uvedl jeden příklad za 

všechny: díky úspěchu filmu Rain Main25 si řada lidí myslí, že všichni lidé 

s autismem mají fenomenální paměť, která se projevuje například tak, že když 

se na zem vysypou sirky z krabičky, autisté je okamžitě spočítají (scéna z filmu).  

 

                                                 
24 Nedá mi to nepřipomenout tradující se historku jednoho z mých profesorů na FAMU, 

který poprosil svého kolegu, aby mu popsal, jak to vypadá v lese – prý potřebuje ve 

scénáři lesní scénu, ale v lese už dlouho nebyl a vlastně netuší, jak by to měl popsat… 

Bez zajímavosti také není úvaha dalšího z vyučujících, který si po příjezdu do New Yorku 

kladl otázku, zdali jsou lidé v Americe skutečně vzory a předobrazy postav amerických 

filmů, či se jim začali podobat až po zhlédnutí těchto filmů. 

25 Rain Main, USA, 1988, režie: Barry Levinson 
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Co si mohou diváci myslet a v čem se mohou utvrzovat při sledování filmů, ve 

kterých vystupuje postava na invalidním vozíku? A je to v souladu s aktuálně 

raženými teoriemi integrace a inkluze? 
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4. LIDÉ NA INVALIDNÍM VOZÍKU VE SVĚTOVÉ 

KINEMATOGRAFII PŘED ROKEM 2000 

 

 

4.1 Padesátá léta 

 

Pro pochopení návaznosti na filmy po roce 2000 jsem zařadil tuto kapitolu 

věnující se několika filmům vzniklým před rokem 2000. Důkazem, že filmy 

s lidmi na invalidním vozíku, které vznikly po roce 2000, jsou ovlivněny filmy 

s lidmi na invalidním vozíku, které vznikly před rokem 2000, je film Kurz 

negativního myšlení (2006) obsahující scénu, ve které přímo v pokoji 

hlavního hrdiny visí plakát k filmu Lovec jelenů (1978). 

 

Jak již jsem napsal, invalidní vozík jako takový známe až po roce 1930. Přibližně 

v té době také začíná nástup zvukového filmu, blíží se však zároveň druhá 

světová válka – pro historii filmů s lidmi na invalidním vozíku klíčová. 

 

V roce 1941 vzniká snímek Žaluji, který je propagandou euthanasie a má obhájit 

usmrcování osob s tělesným postižením. O necelých deset let později se můžeme 

setkat se zcela opačným snímkem – tento rozdíl ostatně ukazuje, jak moc 

změnila společnost druhá světová válka. Tímto snímkem je film Muži z roku 

1950. Zatímco Žaluji propagandisticky mluví o nutnosti zbavení se lidí s 

postižením, snímek Muži (též propagandisticky) pracuje s vojáky, kteří v druhé 

světové válce utrpěli vážná zranění a ocitli se na vozíku.  

 

Tento film je v mnohém přelomový a nastavuje základní linku, jež je v dalších 

více jak šedesáti letech znovu a znovu opakována: silný bílý muž kolem třiceti let 

se ocitne na invalidním vozíku a mění se ve slabého. Postava říká: Bál jsem se, 

že umřu. Teď se bojím, že budu žít. Tento základní koncept je jen málokdy 

překonán a výrazně měněn. 

 

Film je uvozený symbolickým citátem: každý muž podstupuje dva boje – boj se 

zbraní na bojišti, a pak boj beze zbraně. 
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Bojem beze zbraně je myšlen návrat do společnosti, v tomto případě spíše 

příjezd do společnosti, na invalidním vozíku. Invalidní vozík je zde přirovnáván 

doslova k bitvě, k zápasu, který člověk svádí. 

 

Výraznou scénou je školení pro partnerky mužů, které vede doktor v nemocnici. 

Ženám říká: Smiřte se s tím, že vaši manželé už nikdy nebudou chodit. Ženy 

pláčou, je to naprostá tragédie: Ale mému chlapci je teprve 19. Doktor odpovídá: 

Já vím. A může se dožít až devadesáti. Spousta z nich si myslí, že už nejsou 

muži. Jsou nešťastní. Chce to čas. Chce to trpělivost. 

 

Cenné z hlediska sebereflexe lidí na invalidním vozíku jsou rozhovory, které 

spolu vedou muži při nekonečně se táhnoucím čase v nemocnici, kdy se baví o 

tom, jak je vnímá společnost: Normální je normální, postižený je postižený. 

Ostatním lidem je z nás nepříjemně. Víte proč? Připomínáme jim totiž, že jejich 

vlastní těla mohou být rozbitá. 

 

Muži propadají pochybám nad sebou samými a častují se zvoláními jako: No 

podívej se na mě, copak jsem chlap?  

 

Problematiku návratu zraněného muže z boje nejvíce zosobňuje doktor, který 

jejich ženy spíše odrazuje od pomoci, kterou se chystají podstoupit: 

Už není stejný.  

Pro mě ano.  

Miluju ho.  

Jak dlouho si myslíte, že to vydrží? Uvědomte si, že jste podepsala kontrakt být 

jeho ošetřovatelkou do konce života. Nebude to fungovat.  

 

Příběh o muži, jenž se ze dna invalidního vozíku odrazí zpět na vrchol, uvidíme 

ještě mnohokrát. I zde film končí po několika peripetiích spíše happy endem, kdy 

žena nedá na doktora, a svého muže – nyní na invalidním vozíku – si nakonec 

vezme. 

 

Muži zde přímo nepáchají sebevraždu, ale jedna bouračka opilého vozíčkáře se 

odehraje a nemocnice zejména řeší, jak celou událost ututlat před novináři. 
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Na závěr se jeden z mužů ptá: Myslíš, že jsi udělala chybu, když sis mě vzala? 

Muž tvrdí, že jeho domov je tam, kde je, tedy v ústavu. Muž je smířený se svým 

osudem a myšlenky na integraci jsou cizí jak jemu, tak okolní společnosti. Měli 

bychom mít na zřeteli, že film měl především zdůraznit odolnost amerických 

vojáků. Trochu odlišná situace bude u filmů z Vietnamu. 

 

Slavný Hitchcockův film z roku 1954 Okno do dvora vypráví o Jeffovi, 

fotografovi, který je kvůli zlomené noze odkázaný na invalidní vozík. Odtržení od 

světa a nedostatek informací z venku ho donutí čerpat informace jediným 

možným způsobem – z okna. 

 

Silně je vnímán právě samotný rozdíl v lokaci, v nemožnosti pohybu. Sestřička to 

komentuje takto: Zničíš si nohu, začneš se dívat z okna a vidíš věci, které bys 

vidět neměl. Jednání hlavní postavy je omezené, vše co ztrácí nemožností 

pohybu, snaží se dohánět mluvením jako jedinou možností projevu. Jeff si stojí 

za svým názorem, je tvrdohlavý, on je přece ten, který musí sedět na vozíku, 

zatímco ostatní se mohou prohánět venku. 

 

Jak vypadá jeho samotný život z finančního hlediska? Je popsán jako chudý 

fotograf, nicméně přítelkyně, která se o něj stará, je velmi bohatá a není tedy 

problém například dovolit si dovézt večeři až domů. 

 

Objevuje se zde vztah s pečovatelkou, o světě dostává pouze zprostředkované 

informace, vytváří si vlastní svět, o kterém přesvědčí všechny kolem – umane si, 

že nájemník naproti zavraždil svoji manželku. Přestože ošetřovatelka, přítelkyně, 

ani jeho kamarád mu nevěří (nemáš halucinace?), snaží se ho podpořit v jeho 

aktivitě. Lisa se dokonce jde podívat přímo do inkriminovaného bytu, protože on 

sám nemůže. Chce mu udělat radost, dojímá ho jeho situace. Měl pravdu, díky 

tomu, že se na svět díval jinak. Končí i s druhou zlomenou nohou.   

 

 

4.2 Vietnamské trauma 

 

Tuto kapitolu jsem nazval vietnamské trauma a budu se v ní věnovat třem 

filmům, které reflektují návrat amerických vojáků z Vietnamu. Po druhé světové 

válce je právě tato událost tou, která nutila společnost reagovat na lidi na 
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invalidním vozíku. Patrně nejznámější takovouto postavou je poručík Dan Taylor 

z filmu Forrest Gump (1994), který velmi trpí tím, že po zranění přišel o 

veškerou dosavadní mužnost a je nucený se s tímto stavem vyrovnat. Prakticky 

stejný příběh jen v různých obměnách popisují následující filmy, také popisovány 

jako filmy o vietnamském traumatu. 

 

Tyto filmy jsou zvláštní nejenom proto, že předurčují a vytyčují schéma, dle 

kterého budou další filmy o lidech na invalidním vozíku stavěny, ale především 

vyplývají z válečné krize, tedy ze situace, kdy část společnosti – národa – odjíždí 

někam bojovat a tedy tuto společnost reprezentovat.  

 

Právě u válečných veteránů je následná snaha o integraci a inkluzi mnohem 

větší, protože společnost cítí, že by těmto lidem měla splatit dluh za to, že 

riskovali svůj život. Je to tedy jakási zvláštní forma integrace, o lidi je postaráno 

zejména lékařsky a finančně, ale dále se s nimi příliš nepracuje.  

 

Je zajímavé, nakolik přijde společnosti logické postarat se o své vojáky, na rozdíl 

od lidí, kteří jsou na invalidním vozíku z jiných důvodů. Vojáků se týkají zcela 

jiné, speciální zákony, netýká se jich invalidní důchod, je k nim přistupováno 

jinak, tvoří samostatnou kategorii. 

 

Film Lovec jelenů z roku 1978 vypráví o třech přátelích, kteří ve Vietnamu 

upadnou do zajetí a jako rukojmí jsou nuceni hrát ruskou ruletu o to, kdo přežije. 

Jedná se spíše o válečné drama, na třech hodinách prostoru rozhodně invalidní 

vozík nehraje hlavní roli, objevuje se spíše v závěru, kdy se postava ve svém 

novém stavu obává návratu domů. Snaží se nejdříve tvrdit, že vše zvládá, že to 

pro ni není problém, ale opak je pravdou. Schovává se před okolím, má přímo 

strach a hrůzu z toho, že ji někdo jiný v tomto stavu uvidí.  Nakonec se vrátí za 

svoji manželkou a s celou situací se ji podaří vyrovnat. 

 

Ze stejného roku jako Lovec jelenů pochází film Návrat domů. Kapitán Bob a 

jeho krásná manželka Sally – to jsou jeho hlavní postavy. Spíše však Sally, která 

pracuje v nemocnici pro veterány, kde se záhy zamiluje do Luka, který se zde 

snaží dát do pořádku společně se svým kamarádem Billym. 

 



29 

 

Atraktivní Sally, odloučená od svého muže, se záhy v nemocnici zamiluje do na 

vozík upoutaného Luka. Ten si stěžuje, že má nedostatek sexu, je v častém 

konfliktu s ostatními, vždy musí být po jeho, je proti zbytku světa. Sally ho 

pozve na večeři a pomilují se spolu – Sally říká, že nic takového nikdy nezažila. 

 

Jako u ostatních případů, i zde se musíme ptát, nakolik Sally skutečně muže 

miluje a nakolik spíše cítí soucit a ráda by mu pomohla, nakolik jí vzrušuje, že je 

na vozíku (to není jen odvážná kacířská věta, podobné myšlenky se objevují ve 

filmech často), nakolik pro ni znamená jakousi bránu, vstup do jiného, dosud 

nepoznaného, paralelního světa.  

 

Sally Lukovi pomáhá a tím snižuje své zoufalství, které je dáno právě absencí 

jejího muže Boba. Luke jí Boba do jisté míry připomíná. V tomto filmu nevidíme 

žádnou válku, válku zastupuje Luke a jeho kamarád Bill, který spáchá 

sebevraždu (opět častý vozíčkářský motiv).  

 

Sally Lukovi skutečně pomůže, dá mu smysl života, Luke se uklidní, už není tak 

tvrdý, jako na začátku. Aktivně bojuje proti válce ve Vietnamu, připoutává se k 

bráně železným zámkem, aby upoutal pozornost. Když se vrátí manžel Sally, 

Bob, je to právě Luke, kdo nakonec zachrání jejich vztah, poté co na něj Bob míří 

zbraní. Podobná zkušenost oba muže spojí.  

 

I zde tedy Luke začíná v čirém zoufalství a nakonec najde životní smysl, přestože 

v nešťastné lásce. Přijme sám sebe, o přijetí společnosti však mluvit nemůžeme. 

Stojí za povšimnutí, že s veterány bylo skutečně královsky zacházeno – má to 

však jen pramálo společného se skutečným přijmutím, s integrací či inkluzí. 

 

Zapáleným bojovníkem proti válce se stane i Tom Cruise, představitel postavy 

Rona Kovice z filmu Narozen 4. července, který je již o něco pozdějšího data 

než filmy předešlé – z roku 1989. Tento film je důležitý v tom, že je jednak 

uváděn jako životopisný, jednak se již více týká vozíku jako skutečného symbolu, 

což bych přičetl na vrub pozdější době vzniku. S lidmi na vozíku se zde pracuje 

již o poznání důmyslněji a ne tak schematicky. 

 

Z ochrnutého vojáka, který chce chodit, se v tomto filmu stává vlivná celebrita, 

která brojí proti válce. Začáteční scénou je přehlídka vojáků, kterou doslova kazí 
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vozíčkáři v první řadě. Jakoby lidem kolem připomínali: aha, tak i takovouhle 

podobu může mít válka!  

 

Ron Kovic, válečný veterán, který skončí na vozíku (slovní spojení „skončil na 

invalidním vozíku“ ostatně předem vytěsňuje jakékoli možné pozitivní výhledy do 

budoucna), si stojí za svým a jen těžko se s ním někdo může hádat. Rozhodne 

se, že bude zase chodit, stůj co stůj. Odmítá, aby ho lidé litovali: Chci, aby se se 

mnou kurva zacházelo jako s normálním člověkem! Jeho bratr mu na to opáčí: 

podívej se na sebe. Odpoví: a co je na mě jako špatně? No řekni, co je špatně? 

 

Vozíčkář je v tomto filmu samostatným symbolem, vizuálním důvodem, proč být 

proti válce. Kovic říká kolegovi: Nechci, aby se vraceli další lidé na vozíku jako 

ty. Sloužil jsi a odnesl jsi to, tak se s tím teď musíš nějak vyrovnat. Nebudeme tě 

litovat jenom proto, že jsi na vozíku. 

 

Vidíme zde scénu, kterou budu zmiňovat v obdobných variacích ještě několikrát: 

to když se Kovic, člověk na vozíku, chce prát, ale druhý muž se s ním prát 

odmítá. Kovic se chce prát, chce tancovat, je však odtahován proti své vlastní 

vůli. 

 

Kovic si připadá jenom jako chodící (nechodící) připomínka toho, jaké to bylo ve 

Vietnamu. Má několik sebelítostivých proslovů o tom, že není žádný bůh, žádná 

země, jenom on na svém zkurveném kolečkovém křesle. Má obavy o to, zda 

bude někdy ještě vůbec milován. Neví, co bude, nemá žádné konkrétní plány, 

nemůže s nimi počítat. Sex si neužívá, ale žena ho utěšuje, že to bude dobré, on 

pláče. Chce žít naplno, chce se rvát, jezdit taxíkem (ze kterého je vyhozen). 

Říká: tenhle vozejk, to je Amerika, to je důkaz války, připomínka, kterou nikdo 

nesmaže.  

 

Nakonec se vyrovná s hendikepem a stane se symbolem proti válce, má 

proslovy, které jsou bouřlivě oceňovány. Je mu přímo řečeno, že by bylo dobré, 

kdyby zrovna on něco řekl, protože od něj to bude mít váhu – je přece na 

vozíku… 
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4.3 „Kuriozity“ 

 

Naprostým zjevením, které se mi ne zcela hodí do výše naznačené koncepce, je 

italský film Vozík z roku 1960. Zmíním ho však, protože má spoustu styčných 

bodů s filmem Quid pro quo, natočeném o téměř padesát let později. 

 

Film popisuje jakousi integraci naruby – stařík Don Anselmo trpí v rodině, kde si 

ho nikdo nevšímá a touží po invalidním elektrickém vozíku, díky kterému by mohl 

jezdit ven a přátelit se s podobně vyčleněnými lidmi. Venku se totiž schází 

společenství lidí (jakási invalidní verze motorkářského gangu), jejichž společným 

zájmem je právě invalidní vozík. Není tedy v tomto filmu vstupenkou do světa 

většinové společnosti (kterou by teoreticky vzato být měl), ale je vstupenkou do 

vyčleněného světa. Když se ho rodina ptá: Proč se kamarádíš s těma kriplama? 

Don Anselmo odpovídá: Je mi s nima dobře.  

 

Don Anselmo však do gangu není přijat, musí předstírat, že má invalidního 

bratra, pro kterého chce moto-invalidní křeslo (motor-chair). Rodina ho nechápe: 

Zase ty s tvým vozejkem a touhou po něm… Zůstaň tady a čti si knížku. Musí jim 

lhát, aby se vůbec dostal ven, jeho okolí mu nechce vyjít vstříc.  

 

Chce vozík, aby měl argument, proč nepracovat. Vymýšlí si dokonce, že má 

gangrénu. Investoval jsem do tvý výchovy, říká synovi. Buď mi koupíš vozejk, 

nebo tady umřu. Celý život pracoval a jediné, co teď chce, je prostě vozík! Dejte 

mi 5000, je to pro nemocného člověka.  

 

Pro Don Anselma je vozík věcí prestiže. Nakonec tak svoji rodinu zabije, získá 

vozík a ujíždí přes hranice, je však chycen a odveden zpět domů. Vše zakončí 

posedlou hláškou: Můžu si ve vězení nechat můj malý vehikl? 

 

Obdobně zvláštním je snímek Vražedná opice z roku 1988, ve kterém je 

nicméně přesné (dále kopírované) schéma, kdy mladý sportovec (trénující s 

cihlami na zádech) po nehodě skončí na vozíku a řeší, co dál se životem. Jeho 

kamarád mu pořídí asistenční opici. Jeho přítelkyně ho opustí s doktorem, jeho 

bohatá matka mu obstará asistentku, která se o něj stará, ta nakonec ale odejde 

a stará se o něj jen opice se slečnou, která opici vychovala a která se do něj také 

zamiluje. 
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Láska ho vyléčí. Avšak vše se mění v horor, protože asistenční opice není 

ledajaká opice, ale opice, jak již název napovídá, vražedná… 

 

Jako v Okně do dvora, i zde hlavní postavě všichni ochotně naslouchají, protože 

je na vozíku, baví se s ním a snaží se mu opatrně naznačit, že je paranoidní, 

když si myslí, že by snad opice mohla zapříčinit některou z vražd, které se kolem 

začínají dít. Proběhne zde (v rámci mé práce) další z řady uspokojivých 

sexuálních styků hlavního hrdiny na vozíku s cvičitelkou opic, která má dům plný 

madel, ve kterém se opice zacvičují v modelovém vozíčkářském bytě. 

 

Film Vražedná opice bych označil jako jeden z mnoha filmů, ve kterém je hlavní 

postava na vozíku využita jen a pouze jako atrakce. 
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5. LIDÉ NA INVALIDNÍM VOZÍKU VE SVĚTOVÉ 

KINEMATOGRAFII PO ROCE 2000 

 

 

5.1 Vybrané filmy 

 

Zvolil jsem filmy natočené po roce 2000, v nichž je na invalidním vozíku 

skutečně jedna z hlavních postav. Následně je rozeberu v jednotlivých kapitolách 

- filmy jsou tedy rozkouskované dle témat. Pro lepší orientaci níže přikládám 

seznam filmů se stručným shrnutím děje.  

 

 

Avatar / USA / 2009 

Tento americký hit je plný počítačových triků, až by se chtělo zapomenout na 

jeho prvních pár úvodních minut, které jsou přitom tak podstatné.  

 

Hlavní postava, bývalý voják, je na invalidním vozíku a snaží se srovnat s 

podmínkami svého nového života. Osloví ho s nabídkou – jeho bratr byl cvičený 

pro účast v programu Avatar, jenž probíhá na vzdálené planetě. V rámci tohoto 

programu na sebe lidé berou podobu tamějších domorodců, aby s nimi navázali 

kontakt a ve finále je přesvědčili, ať se odstěhují a umožní tak přístup k velikým 

ložiskám vzácného materiálu, na kterém sídlí a který se chystají zástupci Země 

prodat a zpeněžit. 

 

Hlavní postava se programu ochotně účastní místo svého bratra – zjistí totiž, že 

je to příležitost, jak znovu poznat, jaké to je mít možnost využívat (byť jaksi 

virtuálně) dolní končetiny. Nakonec přijde o svoji lidskou podobu a stane se 

členem společenství domorodců a začne bojovat proti lidem, aby ochránil 

přírodu.  

 

 

Aaltra / Belgie / 2004 

Černá belgická komedie vypráví o dvou mužích, kterým technicky špatně řešený 

zemědělský stroj způsobil úraz, po kterém ochrnuli. Původně nepřátelé, vyrážejí 

společně na cestu a zažívají různá vtipná setkání. Cesty je dovedou až do 
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továrny, kde vznikl jejich stroj, aby zde zjistili, že se jedná o chráněnou dílnu, ve 

které pracují lidé na vozíku. Právě ti jsou tedy zodpovědní za jejich aktuální 

stav... 

 

 

Hasta la vista! / Belgie / 2011 

Tři mladí muži, dva na vozíku a jeden se zrakovými problémy, se dozví, že ve 

Španělsku existuje noční klub, který nabízí sexuální společnice právě pro lidi s 

postižením. Nadchnou se pro myšlenku vyrazit na cestu a zažít tak nejen 

sexuální dobrodružství. Cesta se různě komplikuje, postavy reflektují svůj vlastní 

život, své osamostatňování a nakonec úspěšně dosáhnou vytyčeného cíle. 

 

 

Nedotknutelní / Francie / 2011 

Bohatý muž na invalidním vozíku shání asistenta a paradoxně nejvíce ho oslní 

chudý černoch, který chce jen potvrzení pro úřad práce. Stanou se z nich přátelé, 

film je humorně vystavěn právě díky neznalosti asistenta a jeho přirozenému 

chování. Pomáhá svému zaměstnavateli nejen s každodenními úkony, postupně 

se začne také zajímat o jeho dopisy, které si píše s neznámou ženou.  

 

Film je natočen podle skutečných událostí a chce vypovídat o nutnosti částečně 

neformálního vztahu mezi lidmi s postižením a jejich asistenty. 

 

 

Quid Pro Quo / USA / 2008 

Velmi zvláštní film, který je poměrně obtížně žánrově zařaditelný. Hlavní 

postavou je muž, který pracuje v rádiu a kdysi při autonehodě přišel o funkčnost 

dolních končetin. Do rádia zavolá neznámý člověk s tím, že se dozvěděl, že v 

místní nemocnici někdo nabízel velikou sumu peněz za amputaci nohou.  

 

Hlavní postava pomalu začíná objevovat, že existuje skupina lidí, kterou 

uspokojuje hrát si na lidi na invalidním vozíku. S jednou takovou osobou se 

seznámí a snaží se zjistit, co je její motivací, proč tak touží po tom, být na 

vozíku. Postupně vyjde najevo, že právě tato žena je zodpovědná za 

autonehodu, díky které tehdy muž utrpěl úraz.  
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Uvnitř tančím / Velká Británie / 2004  

Film o dvou mladých mužích na vozíku, kteří chtějí uniknout ze spárů ústavu a 

snaží se osamostatnit a začít bydlet ve vlastním bytě. To se jim nakonec 

částečně podaří, ale musí si sehnat asistentku, co se o ně bude starat. Díky 

vztahu s ní pochopí, co vše obnáší osamostatnit se a kde jsou hranice mezi tím, 

co by si měli sami obstarat a co by jim měl obstarat či zafinancovat stát. 

 

 

Sezení / USA / 2012 

Zvažoval jsem dlouho zařazení tohoto filmu, ale nakonec se to ukázalo jako 

důležité. Hlavní postava, muž, totiž není přímo na invalidním vozíku, je spíše na 

invalidním lehátku. Není schopný sedět a díky problémům s dýcháním musí být 

denně v kovových plících, které pomáhají udržovat ho při životě. Denně může 

být venku bez nich maximálně čtyři hodiny. 

 

Dozví se o existenci sexuální asistence a ve svém dospělém věku se rozhodne 

prožít plnohodnotný sexuální zážitek. Asistentka se do něj však zamiluje a on do 

ní, což celou situaci značně zkomplikuje. I tento film je natočený na podkladě 

reálných událostí.  

 

 

Kurz negativního myšlení / Norsko / 2006  

Geirrovi je třiatřicet a před dvěma lety měl autonehodu. Od té doby nemůže 

chodit a je impotentní. Jeho žena Ingvild se snaží zachránit rozpadající se 

manželství a pozve proto na návštěvu skupinu tělesně postižených, které vede 

psycholožka Tori. Geirr však odmítá přistoupit na její pozitivní přístup, na 

falešnou upřímnost, a promění původně zamýšlené klidné sezení v drama, které 

končí krví i pláčem. 
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5.2 Průřezová témata 

 

Průsečíky nejsou zvolené náhodně, ale dle ve filmech objevujících se témat a 

scén. Porovnáním jednotlivých filmů jsem nakonec dospěl k těmto průřezovým 

tématům: 

 

- 5.2.1 zázemí a sebereflexe  

- 5.2.2 reakce okolí a zapojení do společnosti 

- 5.2.3 vztahy a sexualita 

- 5.2.4 pohyb 

- 5.2.5 humor 

 

U každého tématu se pokusím o krátký úvod, jenž bude zároveň závěrem a bude 

shrnovat hlavní poznatky, ke kterým jsem dospěl. Spojení úvodu a závěru mi 

přijde paradoxně přehlednější, než jejich dělení. 

 

 

5.2.1 Zázemí a sebereflexe 

 

V této kapitole se budu věnovat stručně tomu, jaké je rodinné zázemí 

jednotlivých postav a jak samy sebe vnímají. Zda mají kolem sebe rodinu, jak 

přišly ke svému stavu, jak jsou finančně zajištěné. Hlavní zprávou z této kapitoly 

je zjištění, že téměř všechny zkoumané postavy jsou finančně velice dobře 

zajištěné. Skoro se zdá, jakoby ruku v ruce s bytím na invalidním vozíku přímo 

souviselo jakési neuvěřitelné bohatství.  

 

Je to zajímavé především proto, že právě finanční situace je v reálném světě (viz 

první část práce) často velice složitá.  

 

V souvislosti s výše uvedeným bych nicméně ještě rád podotknul, že do tohoto 

seznamu se nevešel například film Lid versus Larry Flint (1996), o milionáři 

na invalidním vozíku, který vede soudní spory kvůli svému pornočasopisu. Jeho 

invalidní vozík je dokonce celý ze zlata. Je otázkou, proč právě kombinace 

člověka na invalidním vozíku s mnoha penězi je tak častá? Ostatně i nejslavnější 

postava s postižením z již zmíněného filmu Forrest Gump také po čase 

královsky zbohatne… 



37 

 

Avatar  

O životě Jake Sullyho víme tolik: je to bývalý námořník, který je po poslední misi 

paralyzován od pasu dolů. Žije sám ve svém bytě, patrně má dost peněz od 

armády, ale psychicky je na tom bídně. Nicméně má veliké schopnosti, je bystrý 

(čehož si všimnou v programu Avatar), odvážný. Jaké měl vztahy s bratrem, 

nevíme, o rodičích také není zmínka. Práce na planetě mu je nabídnuta jen a 

pouze proto, že má stejné DNA jako jeho bratr. 

 

Nejvíce o sobě mluví Jake Sully hned na začátku: Když máte peníze, páteř vám 

spraví. Za veteránskou penzi ale ne. Za nemocniční poukázku a 12 babek 

dostanete kafe. Jsem takzvaně v pořadníku. Mariňákem jsem se stal kvůli 

tvrdýmu životu, aby mě vycepovali. Říkal jsem si, že dokážu zvládnout každou 

zkoušku. Řeknu vám to na rovinu. O váš soucit nestojím. Jediný, co jsem ve 

svým zmršeným životě chtěl, bylo něco, za co bych mohl bojovat. 

 

 

Aaltra  

O dvou sousedech téměř nevíme, jak se jmenují. Víme, že jeden je poněkud 

pomalejší a jezdí s traktorem a je podřízený svého souseda druhého, který 

vlastní pole. 

 

Nevíme také ani, jak jsou na tom finančně, každopádně na výlet jedou bez peněz 

(okradou je). Z nemocnice je záhy vykopnou, jestli pobírají nějaký invalidní 

důchod, či v jaké výši, není zřejmé. O práci přišli právě díky své nehodě, díky 

které také nakonec paradoxně práci najdou.  

 

Co se týče jejich sebereflexe v úvodu filmu, lze citovat následující: 

- Nechápeš to, že už nikdy nebudeš jezdit? Říkal si, že je se vším konec!  

- A navíc jsme mrtvý.  

- Ty jsi mrtvej, já žiju. Žiju, mám hlad, mrznu. Všechno bych vyhodil do 

vzduchu. 

 

 

Hasta la vista! 

Zde máme tři postavy a s nimi i tři rodiny. Jsou to vesměs protektivní rodiny, 

které mají o své kluky strach a nedávají jim dostatek prostoru. A jsou to všechno 
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veskrze finančně zajištěné a funkční rodiny. Peníze jsou na účtu, v závěru filmu 

jim na výletě rodiny dokonce zaplatí velikou vilu, ve které mohou trávit čas 

předtím, než dorazí do nevěstince pro lidi s postižením. Samotná cesta si žádá 

veliké výdaje, ale není to zkrátka problém. Ostatně jedna z prvních scén ukazuje 

tři mladé muže na degustaci vína… 

 

Lars i Filip mají počítače, jezdí na výlety. Vždy však s rodiči. Rodiče, když se 

dozví o jejich plánu odjet, se ihned zhrozí, respektive si to vůbec nedovedou 

představit: To by neměl být problém… Naše tři rodiny… Nám by se nejvíc hodily 

první tři týdny v srpnu.  

 

Trojice mladíků kontruje: Chceme cestovat jenom my tři. Sami. Teď. Jako velký 

kluci. Zcela záměrně chceme, abychom jeli sami. Měli bychom se zkusit postavit 

na vlastní nohy.  

 

Rodiče nakonec pohádkově souhlasí. Bohatí jsou rodiče, i samotní kluci, jeden 

z nich říká: Mám ještě spořicí účet. Na co takové účty jsou?  

 

Když je ošetřovatelka Claude částečně zradí, projeví se však starost rodičů opět 

naplno: Larsi, potřebuješ péči. Nechovejte se jak malé děti.  

 

Je naznačeno pobíhání po doktorech, ale nikdy to přímo nevidíme. Je zvláštní, že 

konkrétní projevy péče se vidí málokdy, málokdy vidíme sociální síť kolem 

jednotlivých osob na invalidním vozíku. 

 

O tom, co si Lars prožil, nejlépe vypovídá Philipův komentář. Dozvídáme se, že 

Lars není na vozíku od narození: Kdepak byli všichni, když jsi skončil na vozíku? 

Kde byli kamarádi z fotbalu, a kde byla ta holka, co ses s ní vlastně ani nelíbal? 

Tehdy jsme ti byli dobrý, co? Přátelství má dvě strany, víš? 

 

Lars nakonec umírá, ale vidíme, že rodina to zvládá poměrně dobře. Všechny tři 

rodiny kluků jsou s jejich handicapem srovnané a představují prakticky vzorové a 

ideální rodiče.  
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Nedotknutelní 

Z hlediska sledování finančního zajištění je film Nedotknutelní patrně nejlepší. 

Hlavní postava přišla o manželku, vychovává dceru, a po nehodě na rogalu je na 

invalidním vozíku. Philippe je pohádkově bohatý, žije ve veliké vile. Přesto je 

nešťastný ze všech vystudovaných asistentů a tak nachází skvělého parťáka, 

černocha Drisse z chudé rodiny. (Postavy jsou zjevně účelově natolik odlišné, aby 

k sobě ve finále lépe zaklaply.)  

 

Pro Philippa není problém kupovat obrazy, mít drahé auto. V domě má několik 

sluhů. Přímo říká, že díky pokrokům medicíny může být do sedmdesáti let v 

pořádku. Péči o svoji dceru ale příliš nezvládá. Píše své vzdálené přítelkyni 

básničky v dopisech. Není smířený se svoji dosavadní podobou, s tím, že je na 

invalidním vozíku. Je to jediný jeho problém, to že je na vozíku vlastně moc 

nehraje roli, postava by byla uvěřitelná i bez něj (vzhledem k manželčině smrti). 

 

 

Quid Pro Quo 

Isaac je na vozíku od nehody, která se stala, když byl ještě dítě. Jel v autě s 

rodiči, ale kde jsou rodiče nyní, to nevíme. Isaac pracuje v rádiu a je poměrně 

vyrovnaný. Bydlí sám, pracuje a vydělává si sám. Má vzpomínky přímo na 

autonehodu, které se občas vynoří. 

 

 

Uvnitř tančím  

Dvě postavy, dva kluci. Rory a Michael. Potkají se v ústavu. Oba jsou 

inteligentní, Michael má větší problémy s komunikací, Rory mu rozumí a dělá mu 

překladatele. 

 

O Rorym víme, že jsou jeho rodiče rozvedení a táta nezvládá svůj vlastní život a 

válčí s alkoholem. Rory se protoulal mnoha a mnoha ústavy a jeho velikým snem 

a cílem je osamostatnit se a žít ve vlastním. Zároveň od začátku tušíme, že na 

tom není zdravotně příliš dobře. 

 

O Michaelově rodině toho také nevíme příliš, ale víme, že jeho osud je podobný s 

tím rozdílem, že jeho otec ho nechodí navštěvovat, ale zcela ho odvrhl. Otec je 
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právník (Fergus Conolly), má vlastní firmu a je velmi bohatý, píše se o něm v 

novinách. 

 

Rory přesvědčí Michaela, aby také usiloval o vlastní bydlení, a to se jim nakonec 

podaří a začnou bydlet spolu – je toho však dosaženo tím, že byt kompletně 

zaplatil Michaelův táta, kterému dal svým způsobem Rory nůž na krk – 

zprostředkoval setkání s Michaelem, šlo prakticky o vydírání. 

 

Otec je vystaven pohledu ochranky, která se tak dozvídá, že má syna na vozíku, 

o kterého se nestará. Je to přímé obvinění otce. Tvrdé. Rory mluví za Michaela: o 

otci jako o zbabělci, který ho opustil. Chceme dvě ložnice, byt v přízemí, 

bezbariérový přístup. Michael potřebuje dům. Otec se bojí: co pak?  

Dostanete to, co jste měli, než jsme sem přišli… Otec souhlasí. 

 

V tomto filmu tedy nejsou rodiny nijak ideální, ale motiv finanční nezávislosti 

spatřujeme i zde. Kluci si kupují spoustu jídla, nemusí skutečně nic řešit, žijí si 

sami na vysoké noze. 

 

 

Sezení 

Hlavní postava píše básně stejně jako v Nedotknutelných, dle naznačených 

informací pracuje občasně v novinách, více o její rodině nevíme. Střídají se u něj 

asistentky, kamarádí s knězem. Má rád Boha se smyslem pro humor, který ho 

stvořil. Když se ho sexuální asistentka ptá, proč zrovna teď má zájem o sexuální 

život, tvrdí, že dříve neměl peníze. Opět tu tak vidíme míru zapojení do 

společnosti podmíněnou přísunem financí. 

 

 

Kurz negativního myšlení 

Zde máme hned několik lidí a jejich životních příběhů, jsou tu přímo tři lidé na 

invalidním vozíku.  

 

Geirrovi je třiatřicet, před dvěma lety měl autonehodu. Nechodí a těžce nese 

především to, že je impotentní. Geirr řeší své neštěstí například konzumací 

marihuany. Má také destruktivní sklony, ve filmu je přímo citována scéna s 



41 

 

ruskou ruletou ze zmíněného filmu Lovec jelenů. Ruletu o to, kdo si prožene 

kulku hlavou, zde hrají právě vozíčkáři. 

 

Jeho žena ho chce navézt do podpůrné skupiny, aby se se svými problémy 

vyrovnal. Na otázku, jak je možné, že mají tak veliký dům, Ingvild odpovídá: 

Geirr měl pojištění proti úrazu.  

 

Geirr žádnou pomoc nechce, jediné, co chce, je utéct. Předhazují mu Asbjorna: 

Pokud myslíš, že tvůj život stojí za nic, podívej se na Asbjorna. Asbjorn měl 

firmu, zkrachoval, šel do konkurzu. Pak měl problémy s alkoholem a mrtvici. 

Potřebuje pomoc utřít zadek.  

 

Geirr se hádá i s další ženou ze skupiny: 

- Jsou horší problémy než tvůj vozík.  

- Dej mi dvě zdravé nohy a vyměním si s tebou ten svůj zasraný život.  

  

Kromě toho, že jedna z postav na vozíku (Marta) chce spáchat sebevraždu a sjet 

z útesu, což se jí nepovede, protože se zasekne o rantl (podobné scéně na mostě 

ve filmu Uvnitř tančím), vypovídá o sebereflexi lidí na vozíku v tomto filmu 

patrně nejvíce závěrečný monolog při ruské ruletě: Někdy je správné bojovat 

dál. Tentokrát musíme přiznat, že bitva je prohraná. Ne všechny životy se musí 

protrpět.  

 

 

5.2.2 Reakce okolí a zapojení do společnosti  

 

V této kapitole bych se rád věnoval tomu, jak v rozebíraných filmech na lidi na 

invalidním vozíku reaguje společnost, okolí. Očividným zjištěním je, že okolí je 

zvyklé osoby na invalidním vozíku pouze litovat a nebrat je příliš vážně. 

 

 

Avatar 

Hlavní postava se bez ohledu na svůj stav snaží prožívat obvyklé hospodské 

radovánky, a tak v jedné z prvních scén balancuje s panákem na hlavě na 

vozíku. Když vidí, že jeden z mužů na baru se chová nevhodně k ženě vedle, 
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neváhá, strhne mu stoličku a začne se s ním prát. Z okolí je mu nabízena pomoc, 

ale on ji odmítá. Zcela integrovaně ho poté z hospody za praní vyhodí. 

 

Vojáci ho nevítají nadšeně, je outsider. Generál využívá jeho handicapu a slibuje 

mu nové nohy, když udělá, co po něm chce. Do většinové společnosti není 

přijímán, program Avatar je pro něj cestou, jak se realizovat jinak. On vlastně 

postupně touží být zapojený více do společnosti fialových bytostí, které jsou na 

planetě, raději, než do společnosti na Zemi. To o něčem vypovídá…  

 

Říkají mu zvláštní případ, nikdo mu nepomůže z plošiny, musí sám. Ostatní 

vojáci komentují jeho příjezd: Tyvole sleduj, zobana na kolečkách.  

 

Odmítají ho, ale je otázka, do jaké míry pro to, že je na vozíku. Spíše možná pro 

to, že je z jejich pohledu na místě k ničemu. Je tam jenom proto, že má stejné 

DNA jako zesnulý bratr. 

 

Když mu chce Grace pomoct do kóje, odmítne jí, pomůže si sám: Měl jsem už 

dost doktorů, co mi říkali, že něco nezvládnu. Generál ho dál láká na nové nohy: 

Udělej pro mě, co chci, a zařídím, aby ti doma spravili nohy.  

 

 

Aaltra   

Vyjadřovat se k zapojení do společnosti v tomto filmu je těžké, protože dva 

vozíčkáři vysloveně využívají toho, že jsou vozíčkáři, zneužívají pohostinnosti 

ostatních lidí. Ty na ně v jednu chvíli křičí: Blbci! Měl jsem bráchu na vozejku, 

tak jsem vám chtěl pomoc! Ve filmu také padne poučka: Nikdy nepomáhej 

vozíčkářům, ukradnou ti motorku před očima. 

 

Doktor v nemocnici při propouštění našich hrdinů jejich odchod komentuje: Naše 

dvojka už může jít domů. Lepší už to nebude. Páni, dobré zprávy, budete 

propuštěni. Nikdy se nevzdávejte naděje. Věda dělá pokroky každý den. Co vás 

nezabije… 

 

Zapojení do společnosti je ironizováno například scénou, ve které vidíme na baru 

čtyři sklenice s nápojem, ale u baru sedí pouze dva lidé. Naši dva hrdinové totiž 

sedí dole a na skleničky jednoduše nedosáhnou. 
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Vozíčkáři v tomto filmu žebrají peníze od ostatních lidí. Zablokují například 

parkoviště a pronajímají místo za dvě eura, přičemž stojí na vozíčkářských 

místech. Snaží se využívat toho, že jsou na vozíku, a často se dostanou do 

konfliktu. K přímé bitce ale nikdy nedojde – protože jsou na vozíku…  

 

Co se stane, když je vozíčkář moc aktivní (více, než by od něj společnost chtěla), 

ukazuje následující rozhovor, kdy se postava vozíčkáře na závodech vloží do 

slyšeného rozhovoru otce se synem. Otec vypráví synovi o tom, že jeden ze 

závodníků vyhrál několikrát mistrovství světa: 

 

- V tom se mýlíte, pane. Mýlíte se. 

- V čem? 

- Nevěř tvýmu otci všechno. Evert byl 6násobný mistr světa, jeho otec 

dvojnásobný, spolu teda 8krát. 

- A co sem říkal?  

- 9násobní mistři světa. Existuje něco jako dějiny motokrosu. 

- Poslouchej, Supermane, i když seš ochrnutý, nebuď protivný. 

- Tati, pojď už.  

- To nic, Jérémie. 

- Jasně. Máš štěstí, že tu mám syna. Víš co, Jérémie, jdem k občerstvení. My 

tam můžeme jít, jít tam a zpátky. Tam a zpátky, tam a zpátky. Tak často, jak 

chceme. Poběžíme tam, Jérémie ? Oh, mám rád své nohy. Hajzl. 

 

Dilema, jak se k našim vozíčkářům zachovat, řeší i rodina jedoucí v karavanu: 

 

- Hele, tamhle je ještě jeden. Nemůžeme ho tu přece nechat.  

- Zlato, nejsem matka Tereza. Někdo jiný mu pomůže.  

- Ale teď ho tu nemůžem nechat.  

- Zlato, vždyť ho vůbec neznáš, může to být zločinec.  

- Zločinec? Nedělej si srandu.   

 

U další rodiny, která má tu smůlu, že naše hrdiny hostí, je to podobné. 

 

- Už toho mám dost, vypili všechen náš likér. Všechno vypili a sežrali. 

- Chceš si je vzít i domů?  

- Ale vždyť jsou hendikepovaní… 
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Když přijdou na závody, chtějí se vecpat dopředu, ale nikdo je tam nepustí, 

nikdo jim neuvolní místo. Člověk, kterému ukradnou motorku, nad nimi nemá 

slitování. Vyhodí je do pole, hodí za nimi i vozíky (stejně, jako když hlavního 

hrdinu v Avatarovi vyhazují z hospody) se slovy: Volové jako vy dva kazí těm 

zasranejm vozejčkářům pověst!  

 

Jedna z rodin dokonce předstírá, že pomazánka nejde otevřít, jen aby ji vozíčkáři 

nesnědli: Zůstaňte si tady, mně to stačilo. Už vás nechci nikdy vidět. Tak končí 

rozloučení s jejich hostiteli. 

 

Tento film na druhou stranu jako jeden z mála tematizuje možnost pracovního 

uplatnění lidí na vozíku: to když naši hrdinové v závěrečné scéně přijdou do 

chráněné dílny na traktory, která vyrobila právě ten, díky kterému jsou na 

vozíku… 

 

 

Hasta la vista! 

Téma zapojení do společnosti je v tomto filmu silné, alespoň bereme-li sexuální 

zkušenosti vůbec jako hodnotné, co se zapojení do společnosti týče. Či spíše 

vůbec možnost těchto zkušeností… 

 

Nikdo zpočátku nevěří, že by mohla trojice mladíků do španělského domu se 

sexuálními asistentkami skutečně odjet. Oni však nachází poměrně bez problému 

člověka, který je ochotný je tam odvést.  

 

Na začátku filmu běží na pláži dívky a dívají se provinile na hlavního hrdinu. 

Larsova sestra vidí svého bratra jinak, když ji vadí, že neutírá nádobí: Lars může 

jen to, co se mu hodí. 

 

Jemně je zde naznačená scéna, kdy mu matka pomáhá zasunout ruku pod 

peřinu. Vzhledem k tématu filmu si to nelze vykládat jinak, než že ho podporuje 

v jeho snaze svobodného sexuálního vyžití (byť formou vlastní masturbace). 

 

Přístup matky celkově špatně nese již zmíněná sestra Yoni: 

- Ty se ho pořád zastáváš. Taky bych chtěla být postižená. 
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Potyčka nechybí ani v tomto filmu, to když kluci vyprovokují nedaleko sedící 

skupinu lidí: 

 

- Ta má taky pěkný třísloviny.  

- Koukej se jí omluvit. Nebo ti mám rozbít hubu? Si myslíte, že kdy jste na 

vozejku, tak si můžete dovolovat? Omluv se. 

- Omlouvám se. Ta vaše čůza vůbec nemá hezký kozy.  

 

Stejně jako v mnoha dalších případech jsme svědky využívání až zneužívání 

pozice na invalidním vozíku, ve smyslu: můžu si dělat, co chci, stejně mi nikdo 

nic neudělá. 

 

Když se ptají tří holek v baru, jestli s nimi nechtějí někam jít, dočkají se 

odmítavého pohledu a věty: Nemáme čas. Philip následně jezdí po ulici a nadává 

lidem kolem: Seru vám na to vaše nemám čas! 

 

Když přijde kýžený moment a naše trojice se ocitá v hotelu se sexuálními 

asistentkami, je vlastně všechno fajn: takové, jaké si to vysnili. Formálně. Ale 

obsah je někde pryč. Lars je nervózní. Udělá se mu špatně, Joseph jde za ním 

ven. Nakonec i Philip: To je přátelství. Esperanza už mi skoro seděla na klíně, ale 

já stejně odjel s váma.  

 

Ukazuje se, že téma sexuální asistence (jako jeden z projevů integračních snah) 

je zde spíše symbolické, efektní, nejde do hloubky. Více viz sekce Vztahy a 

sexualita. (Zadaří se tak nakonec paradoxně pouze Josephovi, který začne 

chodit s jejich šoférkou Claude.) 

 

 

Nedotknutelní 

Hlavní postava vozíčkáře v tomto filmu nijak vyostřené reakce se společností 

nezažívá, a to především proto, že je bohatá. Ukazuje se, že peníze jsou 

skutečně vstupenkou do světa za hranice postižení, alespoň co se zběžných 

pohledů týče. 
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Vystihující je scéna na začátku (dohraná na konci), kdy jedou velikou rychlostí 

autem, a poté, co je zastaví policie, předstírá muž záchvat. Když policie vidí, že 

mají v kufru auta vozík, okamžitě se k nim chová jinak. 

 

Philippe má strach ze setkání se ženou, se kterou si píše dopisy: co na to řekne, 

až uvidí, že jsem na vozíku? Ale nakonec ta situace samozřejmě nenastává. (Je 

to odvážné, ale nedá mi to nezeptat se, nakolik i zde hrají roli peníze…)  

 

Se společností, s řadou žen, komunikuje pomocí dopisů, ženy netuší, že je na 

vozíku a rozdíl se tak smazává. Vytváří si svůj svět, ve kterém je dobrý, ve 

kterém nezáleží na zdravotním stavu, tak jako to dělá i řada dalších postav z 

filmů. 

 

Zajímavé je v tomto filmu pozorovat právě podobu vztahu mezi klientem-

asistentem, který je pracovní, kodifikovaný v rámci smlouvy, ale postupně se 

mění v přátelství. 

 

 

Quid Pro Quo 

Reakce okolí jsou v tomto filmu trochu jiné – máme zde totiž co do činění se 

skupinou lidí, kteří by rádi byli na vozíku, ale nejsou. Právě pro to, aby je ostatní 

litovali, aby vlastně nemuseli nic moc dělat, aby byli středem zájmu. 

 

Pravým vozíčkářem je nicméně hlavní postava Isaac: Lidi na mě odjakživa zírají. 

Občas někdo kouká a žárlí, žárlí, že já sedím a oni ne.  

 

Závist a žárlivost jsou tématem tohoto snímku. Vše začíná historkou o tom, jak 

někdo přišel do nemocnice a chtěl podplatit doktora (250 000 dolarů), aby mu 

amputoval nohu. Právě tuto historku má pro rádio Isaac zpracovat a dostává se 

tak ke skupině lidí, která chce být na vozíku. Ptají se ho: Jak vnímáte sebe a svůj 

vztah k vozíku? Víte o tom, že jsme Toužitelé. Toužíme být jako vy. Jste 

dokonalý.  

 

Přizná se, že dělá v rádiu, a že by rád pověděl jejich příběhy. Pak všichni 

odejdou. Nastává integrace naruby: Chcete přece, aby vás lidi akceptovali. Tak o 

tom musíte promluvit!  
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Isaac se tak nakonec dozvídá, že: Lidé, kteří souloží v korzetech a vozících se 

nazývají Ctitelé. Jsou spodina. Pod nimi jsou Předstírači. Nosí korzety, jezdí na 

vozíkách, ale nepatří k nim. Pak jsou Toužitelé.  

 

Je to celé naruby, což mu dosvědčí Fiona: Jsem paralyzovaná. Uvězněná v 

těle člověka, který může chodit. Je to zvláštní nový americký sen. Přijít o 

nějakou končetinu.  

 

Když je konečně Fiona na vozíku, nadšeně se Isaaca ptá: Zírají na mě ti lidé? 

Nebo si to jenom namlouvám? Pane bože! Ta žena na mě zírá. To je fantastický 

pocit.  

 

Je nadšená z toho, jak mohla na někoho řvát, že na daném místě chybí 

nájezdové rampy. Je nadšená, že je na vozíku, může si dělat, co chce a využívat 

toho. Uspokojuje jí to: Nechci, aby si na mě lidi ukazovali a říkali, že jsem 

normální.  

 

Film, aniž by to jeho autoři možná tušili, posouvá teoretická uvažování o 

integraci a inkluzi o několik tříd dál – zatímco lidé na vozíku se dožadují práv 

samostatnosti, lidé bez postižení se dožadují práva být postižený. 

 

- Fiono, nezasloužíš si být paralyzovaná!  

- A proč ty ano? 

 

Proč chce být člověk paralyzovaný, když není? Fiona to shrnuje následovně:  

 

Kdyby přijeli mimozemšťani na zem a viděli by všechny zdravé lidi,  

o vozíčkářích by si mysleli, že jsou králové a královny, kteří nemusí  

vstávat a mají speciální rampy. 

 

 

Uvnitř tančím  

V tomto filmu je přístup společnosti ukázán na ose ústavní péče > samostatné 

bydlení. Jsme svědky toho, kdy komise rozhoduje, zda mladíkům přiklepnout 

samostatné bydlení či nikoliv. 
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Že život v ústavu není ideální, je zde ukázáno na příkladu hlasité hudby: To je 

moje hudba! Potřebuju to poslouchat! Jestli mě uslyší, ví, že žijou. Křič, jestli jsi 

naživu! Osvoboďte to tu! Osvoboďte Carrigmore! 

 

Hrdinovi dále odmítají česat vlasy dle jeho představ: Nemáme čas česat ty bodce 

každý den.  

 

Rory se diví, jak je to možné, že si Michael nekupuje oblečení sám, že mu ho 

kupuje ošetřovatelka Annie. Rory dál Michaela provokuje: Nechceš být jako 

všichni ostatní? Opít se, být zatčený, zašukat si... 

 

Když vybírají na ulici peníze, snaží se seznámit s dívkami: Gratuluju, byly jste 

vybrány jako společnice chromých pro tento měsíc. To je pro financování potřeb 

pro chromý. Já jsem chromý a potřebuju drink.  

 

Holky nakonec odejdou, ale tato situace je vcelku modelová a známá. Vozíčkář 

balí někoho na to, že je vozíčkář. Dostanou pusu, což je vlastně docela dobré 

skóre. Dozví se, že má krásné oči. Dívky zkrátka nemají na výběr, protože když 

chce vozíčkář pusu, lze ho odmítnout?  

 

Ve snaze dostat se do tanečního klubu se dozví, že: s takovými botami tancovat 

nejdete. Michael osočí vyhazovače, že porušuje zákon, že to je diskriminace, a že 

má platit pokutu 2000 euro. Kolem projde policista, a tak je vyhazovač ze 

strachu vpustí dovnitř.  

 

Bez ohledu na to, v jakém stavu se Rory a Michael vrátí ze svého drobného 

útěku, musí je v ústavu umýt.  

 

Michaelovi sice nerozumíme, ale Rory to všechno poměrně obstojně překládá: 

když jdou žádat o bydlení, řekne, že je to jeho právník. Odmítli ho už několikrát s 

tím, že se o sebe nedokáže postarat: Musíme zacházet s našimi penězi rozumně. 

Obávám se, že jsme slyšeli příběh o neoprávněném zacházení s penězi ze sbírky. 

Nejsme si jisti, jestli je pro tebe samostatné bydlení to nejlepší. 

 

Rory si opět vymýšlí zákon, ale tentokrát to neprojde, přesto se brání: TO 

PROSTĚ ZNAMENÁ, ŽE MUSÍTE UDĚLAT, CO JÁ ŘÍKÁM! 
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Ačkoli je Rory naštvaný a velmi nepříjemný, řada věcí mu projde: asistentce, 

která mu pomáhá psát odvolání, nadává, že píše pomalu, diktuje jí sprosté věty, 

ale ona to musí respektovat a psát tak, jak chce on. 

 

Žádost o bydlení nakonec projde, když Michael přesně ocituje z příručky o 

samostatném bydlení to, co chce komise slyšet: že chce uplatnit svůj potenciál, 

svůj příspěvek společnosti… Výsledek? Děkuji Michaeli, to je velmi správná 

odpověď. 

 

Státní příspěvek však nestačí, a tak je v tomto filmu opět nepřímo dáno najevo, 

že o skutečné osamostatnění se mohou pokusit jen ti privilegovaní – jejichž 

rodiče mají peníze. 

 

Již zmíněná scéna, kdy Rory s Michaelem prakticky vydírají Michaelova otce, 

krásně ukazuje paradox, kdy vozíčkáři pro splnění svého snu – žít jako ostatní, 

bez ohledu na invalidní vozík – nutně potřebují svůj invalidní vozík, v tomto 

případě pro to, aby mohli vydírat otce (který se svého syna na vozíku děsí a 

připomíná mu něco, co vůbec nechce řešit). 

 

Vstup do samostatného bytu je vtipně uveden scénou, kdy dělník nadšeně 

předvádí hlasové ovládání světla: které však nerozumí Michaelovu mumlání… 

 

Mají v tu chvíli úplnou svobodu… Až na detail: potřebují asistenta či asistentku. 

Výběr podivných kandidátů, kteří chtějí zachraňovat svět, končí, podobně jako v 

Nedotknutelných, na dívce, která nemá s asistentováním žádné zkušenosti. 

 

Vztah se Siobhan se však komplikuje poté, co na ni Rory vyjede: Doprdele s 

pravidly. Tvoje práce je dělat, co ti řeknem. Jsi naše služebná.  

 

Michael se do Siobhan zamiluje, ukazuje se, že je až moc zvyklý na to, být na 

někom závislý, neumí být svobodný. Rory to komentuje: buduješ si tady malý 

Carrigmore (ústav, ze kterého utekli). Poměrně přesně vykreslená naučená 

bezmocnost. 
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Rory tuší, že se blíží jeho konec, snaží se žít naplno – jede v autě velikou 

rychlostí a dožaduje se toho, aby byl zatčený: Je to diskriminace. Je moje právo 

být zatčen! 

 

Vše vrcholí party, kterou pořádají kamarádi Siobhan a na kterou ona neuváženě 

vezme své dva přátele. Michael se snaží dát najevo svoji náklonnost, ale se zlou 

se potáže. V závěru následuje proslov Siobhan, který by mohl být téměř 

manifestem asistentů a asistentek: 

 

Jsem placená, abych se o tebe starala. Je to moje práce. To není láska. A to, co 

cítíš ke mně, taky není láska. To je vděčnost. Ráda pro tebe pracuju, ale… Je to 

jen práce. Nic jiného to není, Michaele, rozumíš mi? Není v tom nic jinýho.  

 

Rory to vidí podobně: Papoušci nekamarádí s pásovci, tak to prostě je.  

 

Siobhan se do něj konečně pustí:  

 

Aby si byl rovnoprávný, musíš mít stejný respekt, jaký očekáváš. Když někoho 

urazíš v hospodě, musíš očekávat, že tě uhodí. Když přijdeš pozdě, pomoc tady 

doma nebude. Když žena řekne ne, přijmeš, že nejseš ten pravý. Nemáš právo 

na lásku proto, že jsi na vozíku. Tvůj handicap je, že jsi debil. 

 

Na následné projížďce Michael s Rorym komentují nemožnost sebevraždy - most 

nemá bezbariérový přístup, nelze z něj skočit, to je diskriminace! 

 

Siobhan je vystřídána kvalifikovaným asistentem. Ten podporuje Michaela v tom, 

aby šel na univerzitu. Následně je ale poučuje, aby se nedívali tak moc na 

televizi, v čemž však dvojice opět shledává kázání, o které vůbec nestojí. 

 

Rory nakonec umírá. Přesto pro něj Michael vybojuje u komise právo na 

samostatné bydlení, kterého Rory sám nikdy nedosáhl: Právo musí existovat 

nezávisle na jeho užití.  
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Sezení 

Markovo spojení se světem představují asistentky a jeho kamarád kněz. Dostává 

se postupně k sexuální asistentce, do které se zamiluje. Tomuto vztahu se budu 

samostatně věnovat v další kapitole. 

 

Okolí reaguje na Marka vstřícně, spousta asistentek se do něj zamilovává, aby ho 

poté opustily. Zajímavá je zde postava manžela sexuální asistentky, který nijak 

nežárlí, a to, co jeho žena dělá, bere skutečně čistě jako práci.  

 

Zapojení do společnosti v tomto filmu se trochu podobá Quid Pro Quo – Mark je 

osloven, aby udělal článek o lidech s postižením. Rozhodnutí, aby témata 

společná s postižením mediálně řešili lidé podobně postižení, zní tak nějak 

logicky, je ale otázkou, nakolik je logické z hlediska integrace a inkluze. 

 

Je dále otázkou, nakolik sexuální asistence skutečně nějak přispívá k zapojení do 

společnosti (v tomto filmu je vtipný konec, kdy Marek na sdělení, že není panic, 

vlastně sbalí sestřičku z nemocnice). Je třeba hlouběji přemýšlet nad tím, nakolik 

je skutečně přístup k sexu známkou rovnoprávnosti, či spíše jakousi atrakcí.  

 

 

Kurz negativního myšlení  

V tomto filmu vlastně žádné reakce okolí a zapojení do společnosti sledovat 

nemůžeme, protože máme tu čest prakticky se samými lidmi s postižením či 

jejich rodinnými příslušníky. Nikdo, kdo by tu reprezentoval společnost, zde 

vlastně není. Či snad reprezentuje společnost žena, která vede celou 

terapeutickou skupinu? 

 

Ta hned na úvod říká: Pokud se soustředíme na své slabosti, děláme ze sebe 

trpaslíky. Pokud se soustředíme na možnosti, můžeme se proměnit v… obry. 

Malé změny způsobují ty velké. 

 

Postavy přímo v jedné scéně hlasují o tom, která z nich je na tom hůř. Jedna 

z postav nakonec Geirrovi vmete do tváře: Tvůj problém není to, že jsi na 

vozíku, ale že máš v hlavě příliš nasráno, aby ses s tím popral.  
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Terapeutka píše o své práci knihu, tedy její přístup k celé věci je lehce zištný. Dle 

ní se zapojení hlavní postavy do společnosti nedaří v tom smyslu, že raději pije a 

kouří marihuanu, než aby chodila ven. Její slova nicméně trochu potvrzuje scéna, 

kdy Geirr sedí ve svém pokoji opilý, s kolíčky na prádlo na bradavkách a chystá 

se zastřelit… 

 

Ani v tomto filmu nechybí scéna, kdy auto s vozíčkáři zastaví policisté: a, to dá 

rozum, ani ho nekontrolují. Však k nelibosti řidičky: Jen nám dejte pokutu. 

Klidně. Platí to obec! 

 

Celou terapeutickou snahu hodnotí Geirr ve chvíli, kdy ho na neúspěšném útěku 

doběhne jeho žena: Nedá se dělat nic. Jsem na vozíku. Najdi si někoho, já se 

dám v Oslu na heroin a najdu si nějakou feťačku. Přece nepotřebujeme pomoc od 

nějakých usměvavých kreténů. 

 

Když se Geirr vrátí, skupina ho vítá potleskem. Terapeutka zatím stále vede 

skupinu pozitivně: Víme, že na tom nejsi dobře. Ale určitě jsi v poslední době 

zažil něco hezkého a pozitivního. Geirr: Jsem chromý a impotentní. Takže ne, 

nic. Rád se dívám na filmy. Terapeutka: To zní neuvěřitelně smutně. Sedět sám 

ve tmě a dívat se na filmy, zatímco ostatní pracují, veselí se s přáteli… 

 

Geirr spolu s dalšími lidmi na vozíku nakonec všechny bez problémů donutí, aby 

opustili místnost. Následně je formulován jakýsi manifest, kterým se vymezují 

vůči společnosti:  

 

Vysereme se na někoho? Na čůráky v televizi, co se pořád smějí. 

 Sereme na ty, co mají dobré přátele a rodinu.  

Sereme na ty, co mají život před sebou a sní o tom, že budou někdo jiný.  

Sereme na ty, co tě litují.  

A na všechny, co nic nechápou.  

Na všechny kretény, co si myslí, že je možné být šťastný. 

 

Stejně tak se ve filmu sjednocují i partneři vozíčkářů a zazní i pohled od nich: 

Myslíš, že se bojím, že budu zbytek života odpočívat na vozíku? To totiž dělají, 

zatímco my za všechno zodpovídáme.  
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5.2.3 Vztahy a sexualita 

 

V této podkapitole se budu snažit stručně a názorně pojednat, jaké formy vztahů 

navazují ve zkoumaných filmech lidé na invalidním vozíku. Poselství této kapitoly 

je zřejmé: snažím se předeslat vizi, které se bude více věnovat v závěru své 

práce, zdali není sexualita ve filmech o lidech na invalidním vozíku až příliš 

přeceňována, tedy zdali často není spíše pojímána podobně bulvárně a efektně, 

jako samotný invalidní vozík. 

 

Avatar  

Tento film nejde v rámci tohoto tématu příliš hodnotit – hlavní postava se 

zamiluje do domorodkyně, v té chvíli je však ve virtuálním těle. V reálném světě, 

ve kterém nechodí, žádné výraznější vztahy nenavazuje. To podstatné se 

odehrává právě ve světě, ve kterém má virtuální nohy. 

 

Aaltra  

Ani v tomto filmu neprožívají naši hrdinové výraznější citová vzplanutí. 

 

Hasta la vista!  

První záběr ukazuje dvě běžící dívky, kterým se natřásají ňadra, následuje 

pohled na kluka na invalidním vozíku. Touha v jeho očích je zde zjevná. Když 

jsou následně všichni tři hrdinové na degustaci, nekomentují víno, ale ženu, 

která ho rozlévá: Podívej se na nás. Tři kriplové. Tři panicové. Nebaví mě čekat, 

Larsi. Čučet na péčkový filmy. Chci cítit, jaké to je, držet opravdovou ženu. Chci 

sex! Chci šukat! Co mám dělat? Umírám, nezabráním tomu. Ale do té doby si 

budu dělat, co chci. Prostě jedeme a nic nás nezastaví. Nechci umřít jako panic. 

  

Komentují nevybíravě svoji asistentku: Připomíná kapustňáka. Nebo gorilu. 

Záleží, odkud se na ni díváš.  

 

Joseph řekne asistence Claude, kam jedou:  

- Šokoval jsem tě?  

- Vlastně ani ne.  

- Nikdy jsem nebyl s nějakou ženou.  

- Možná bys mě, jako ošetřovatelka, mohla říct co a jak. Nechci, abych vypadal 

jako nějaký ubožák.  
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- Tyhle ženy mají mnohem víc zkušeností, než já. Umí to udělat tak, aby ses u 

toho cítil dobře. Nech to na ně. Ukážou ti, jak na to. Bude to dobré. Podaří se ti 

to.  

 

Když Claude myje jejich intimní partie, dochází k nervozitě: 

- Nikdy mě nemyl nikdy jiný, než moje máma. Nevím, jak bude moje tělo 

reagovat.  

- Dám si pozor. To bude v pohodě.  

 

Když Lars potká Španělku na ulici a někam s ní odejde, další dva jsou naštvaní, 

žárlí, stejně v jako ve filmu Uvnitř tančím.  

 

Film si pohrává se sexualitou, ale bere jí jako atrakci, to jak skutečně nakonec 

probíhá onen sex, ukázáno není.  

 

 

Nedotknutelní 

Zde se osobní vztahy a sexualita odehrávají zejména v rovině dopisů, končí to 

nakonec setkáním. Philippe má s navázáním kontaktů vážný problém, má strach, 

že nebude přijatý, nejdříve ženě posílá svoji fotku, na které je bez vozíku.  

 

 

Quid Pro Quo 

Isaac pracuje v rádiu, kolegyně se ho snaží sblížit se svoji kamarádkou. Stejně, 

jako v Nedotknutelných, se ptá: a ví, že jsem na vozíku? Kolegyně odpovídá: 

Proč by jí to mělo vadit, seš snad Frankenstein? Seš kus.  

 

Isaac: Rande mezi lidmi bez a s postižením jsou dost riskantní. A pokud by vás 

zajímalo… Jo, můžu mít sex! 

 

Když má sraz s kamarádkou kolegyně, s Charlene, je odmítnut: Charlene odejde 

přesně poté, co vidí, že je na vozíku. On je na to zvyklý. Předvídá, co přesně se 

stane: Teď přijde ten omluvný pohled, ten pohled „jednou budu lepším 

člověkem“. 
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Fiona po sexu s Isaacem prohlásí: Nemůžu se hnout. Tedy něco podobného, co 

zazní ve filmu Vražedná opice, kde je také ukázán úspěšný sexuální styk muže 

na vozíku s ženou bez postižení. 

 

Fiona, která touží být na vozíku, nakonec ze vztahu s Isaacem vycouvá (protože 

Isaac díky kouzelným botám nakonec začne chodit): Myslela jsem si, že mě to 

přejde, potom jak jsem tě potkala. Ale nepřešlo. A když jsem viděla, že už nejsi 

ochrnutý, a že jsi tak šťastný, chtěla jsem mít radost z toho, že chodím. Skoro se 

mi to i podařilo. Víš, opravdu jsem se snažila. Ze všech sil. Podám ti ty boty, až 

mi pomůžeš stát se paraplegikem.  

 

Jako u ostatních filmů, i zde se nabízí otázka, nakolik je sexuální dobrodružství 

pro lidi bez postižení s lidmi na invalidním vozíku vzrušující právě proto, že jsou 

na vozíku. 

 

 

Uvnitř tančím  

Rory: Měl jsem víc přítelkyň, než ty terapií. Nejsem zrovna stavěnej na 

dlouhotrvající vztahy. 

 

Scénu, kdy se kluci snaží vloudit do přízně dívek právě pod záminkou toho, že 

jsou na vozíku, jsem již popisoval v jedné z předešlých kapitol. Tato scéna 

nicméně končí vyprávěním Roryho vyfabulovaného příběhu: dva kluci potkali dvě 

holky… a pak byl konec příběhu. Rory tak jakoby byl přesvědčený, že vztah mezi 

lidmi s postižením a bez postižení nikdy nemůže dopadnout dobře. 

 

I zde, podobně jako ve filmu Hasta la vista!, nejsme ušetřeni scény, kdy 

Siobhan sprchuje naše hlavní hrdiny a musí reagovat na jejich erekci. Je správné 

položit si otázku, nakolik by v rámci integrace a inkluze měla dvěma mladým 

klukům dělat asistentku právě dívka. 

 

Michael se do Siobhan, jak již bylo zmíněno, zamiluje. Rory na to reaguje: Co ty 

jí můžeš dát? Vyser se na to. Nedělej ze sebe hlupáka. 

 

Na večírku padá Michael Siobhan mezi prsa, křečovitě se ji drží, tahá ji za zadek, 

ona ho musí odhodit, odmítnout: Opravdu se omlouvám! Následuje již citovaná 
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závěrečná řeč, ve které Siobhan vysvětluje, že je placená asistentka, nikoliv 

kamarádka, a už vůbec ne něco ještě víc. Roryho větu pro jistotu ocituji znovu: 

Papoušci nekamarádí s pásovci, tak to prostě je. A v této kapitole nelze znovu 

necitovat ani závěrečnou větu Siobhan: Nemáš právo na lásku jen proto, že jsi 

na vozíku. 

 

 

Sezení 

Sexualita je přímo hlavním tématem tohoto filmu. Mark se snaží zaujmout ženy a 

dívky hlavně tím, že je vtipný, okouzlující, píše básně. I zde jsme svědky 

pravděpodobné erekce při tom, kdy ho žena umývá. Vztahy s asistentkami: 

většinou jim řekne, že ji miluje a ony ho následně opustí.  

 

Vztah se sexuální asistentkou se po vzájemné dohodě rozpadne poté, co se do 

sebe zamilují. Mají domluvených šest sezení, ale skončí už u pátého. Oba si 

uvědomují, že by to prostě nešlo, přestože je to mrzí. Je s několika ženami, které 

s ním prostě nemohou být - a on je nucený to chápat. Nakonec najde stabilní 

vztah s ošetřovatelkou z nemocnice. 

 

Tyto vztahy by stály za hlubší analýzu. Co se přesně odehrává v myslích 

ženských postav, které jsou evidentně zamilované, ale přesto tvrdí, že s ním 

prostě nemohou být? (Někde v této větě tuším klíč, či spíše pevný zámek 

inkluze.) 

 

Jsme svědky nešťastných lásek – ale to, jak vypadá ta šťastná, to ve výsledku 

nevidíme. Nevidíme, jak vypadá vztah ženy s mužem, který denně musí být 

umístěn v kovovém přístroji, aby mohl dýchat.  

 

Nicméně to, že se partneři či partnerky lidí s postižením líhnou z původních 

asistentek či asistentů, není nic nového a je to vlastně logické. Stálo by to za 

samotné téma, za samotnou bakalářskou práci. 

 

 

Kurz negativního myšlení 

Sexualita zde má své místo zejména ve scéně, kdy dva lidé bez invalidního 

vozíku spolu souloží proto, aby vyprovokovali k činu své partnery na vozíku. 
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Sexuálně silně frustrovaná je hlavní mužská postava, kterou si dobírá 

terapeutka: Je ti jasné, že začínáš ztrácet svoji přítelkyni, Geirre? 

 

Aby muž manifestoval své zoufalství, pouští ostatním své video ze svatby. 

V tomto filmu dojde k mnoha nečekaným svazkům, chvilkovým vztahům 

vzniklým z čirého zoufalství. 

 

 

5.2.4 Pohyb 

Patrně nejvíce fascinujícím (protože vysloveně filmovým) tématem na filmech 

s lidmi na invalidním vozíku je pohyb. Čím více je naše společnost globalizovaná 

a mobilní, tím více nás patrně budou fascinovat lidé, kteří se pohybovat 

nemohou. Ještě ideálnějším koktejlem je pak člověk sražený autem či při 

autonehodě, kdy auto, jako čirý symbol mobility, je zodpovědné za řadu 

imobilních lidí. 

 

V této kapitole si dovolím menší změnu a v tomto úvodu zmíním pár filmů, které 

jsem dosud nezmiňoval, jejichž příběh spočívá v tom, že se ze sportovce (tedy 

člověka, který se pohybuje) stane vozíčkář. To abych dokázal, jak je fascinace 

ne/pohybem široká.  

 

Zmínil jsem již Vražednou opici, kde je hlavním hrdinou běžec, dále máme film 

Pokojný bojovník (2006), jehož hrdina cvičí gymnastiku na kruzích a má 

nehodu na motorce (nakonec se však opět vyškrábe na vrchol), velice podobné 

je to s filmem Reach for the Sky (1956), který je příběhem letce, Radio 

(2003), ve kterém se muž s mentálním postižením stává trenérem, či  

G:MT Greenwich mean time (1999), film, ve kterém je mladý muž na vozíku 

opět protipólem nadšeného energického mobilního mládí. 

 

Dá se říct, že čím větší pohyb hrdina před nehodou vykonával, tím pro příběh 

lépe. Tyto filmy spolu úzce souvisí, a mám za to, že přímo vycházejí ze schématu 

vytyčeného trilogií vietnamského traumatu. 
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Avatar  

Hlavní postava mluví o svých snech, o tom, že bude létat. Exoskelet, ve kterém 

se po většinu filmu pohybuje, není vlastně ničím jiným než lepším invalidním 

vozíkem. 

 

Scéna, kdy poprvé běží v těle Avatara, mluví za vše: hýbe nadšeně prsty u 

nohou, ostatních si nevšímá a běží, nereaguje na jejich pokyny. Po dlouhé době 

má nohy a užívá se to, jak jen může. Vidina reálných nohou je pro něj ostatně 

motivací, aby donášel generálovi. 

 

Z vozíčkáře se mění v Avatara, tedy nakonec skutečně dosáhne svého cíle: má 

opět nohy, může se znovu hýbat. 

 

 

Aaltra  

I Aaltra začíná pohybem, cestou vlakem. Rychlostí. Pohyb, ostrý kontrast proti 

tomu, co přijde. (I Nedotknutelní začínají pohybem. I Hasta la vista začíná 

pohybem...) 

 

Zatímco za následnou imobilitu může traktor, jedna z postav se snaží okamžitě 

zabít – pomocí plynu z motorky, což lze taktéž chápat jako symbol rychlosti.  

 

Oba hrdinové se rozhodnou někam odjet, vydávají se na výlet, cestovat, což je 

přesně proti očekávatelné definici vozíčkářů ― nesedět na jednom místě, prostě 

někam jet… Je otázkou, proč vlastně tato cesta nastala. Touhu odjet, být 

v pohybu, podvědomě chápeme, ale zde se až postupně vyjevuje, kam to vlastně 

jedou (žalovat firmu Aaltra). 

 

Jedna z postav přímo ráda jezdila na motorce, proto se vydávají na – pohyblivé – 

závody. Pozorují motorky, a když jeden z nich na motorku nasedne, jsme svědky 

vlastně stejné scény, jako v Avatarovi. Místo, aby se vrátil, je nadšený z pohybu 

a zdrhá, co může. Je okouzlený svobodou pohybu.  
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Hasta la vista!  

Tento film spadá do žánru road-movie, což je obecně zjevně oblíbený žánr 

vozíčkářských filmů. 

 

Film začíná již zmíněným záběrem na dvě holky na pláži, jak běží, na jejich prsa, 

na jejich nohy, na jejich pohyb. Boty pleskají o podmáčenou půdu. Jejich prsa se 

třesou. Pointa je v tom, že to celé pozoruje kluk na invalidním vozíku a 

uvědomuje si, že on sám běžet nemůže. 

 

Když je v jedné scéně doženou rodiče, tři mladí muži nemohou utéct. Jsou 

uvězněni v hotelovém pokoji bez možnosti zvolit variantu útěku. 

 

Podobně jako v Aaltře je i zde scéna, kdy muž na vozíku sedí u moře a nemůže 

utéct přílivu. Zatímco v Aaltře kola marně hrabají v písku, v Hasta la vista! 

marně hrabají jen kola Philipova vozíku – Lars je tím, kdo sedí bez hnutí ve vodě, 

protože je mrtvý. Podstatnou je však symbolika celé scény – kdy veliký pohyblivý 

živel, moře, pohltí a uvězní nepohyblivého člověka na vozíku. 

 

 

Nedotknutelní 

Dosud jsem možná nezdůraznil, že hlavní postava tohoto filmu má za sebou také 

úraz: samozřejmě z paraglidingu. Vystihuje snad svobodu pohybu něco lépe? 

 

Nemožnost pohybu je částečně vyvážena marihuanou, kdy Philippe tvrdí, že cítí 

nohy, má lepší pocit, vznášení se, mentální pohyb.  

 

 

Quid Pro Quo  

I zde má za sebou hrdina nehodu, v tomto případě automobilovou. Auta jezdí a 

ničí lidi, kteří pak nejezdí. Isaac k pohybu směřuje: Doufám, že jednoho dne 

budu chodit. Cvičím, posiluji. Stimulační přístroj, plavu. Chci být připravený, až 

přijde ten den. 

 

Mezi symbolické pohybové scény patří ta, kdy je Fiona na vozíku a Isaac může 

chodit: chodící paraplegik tlačící paralyzovanou chodkyni.  
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Uvnitř tančím  

Rory si žádá svobodu pohybu po ústavu, avšak nechtějí mu vydat klíč: tak to pak 

ale není domov, ne? Na diskotéce tančí, a to bez ohledu na to, jak to vypadá či 

působí. 

 

O pohybu nejvíce vypovídají závody: to když se Rory vsadí s klukama na ulici, že 

jeho vozík je rychlejší než jejich koloběžka. Řekne, že se nesmí podvádět, ale 

samozřejmě je to nakonec on, kdo podvádí, aby se mu na konci vybila baterie… 

Dočká se výsměchu: Podváděl jsi a stejně jsme tě porazili.  

 

 

Sezení 

Tento film nebudu z hlediska tématu pohybu hodnotit, protože jeho postava není 

tak zcela na invalidním vozíku, jako spíše na invalidním lehátku. 

 

 

Kurz negativního myšlení 

Svoboda pohybu je zde znázorněna pomocí plošiny na schodech. Zatímco hlavní 

postava chce jet nahoru, jeho žena přístroj ovládá a proti jeho vůli ho přivolává 

dolů. Plošina na schodech je ukázána jako věc, která by ho měla osvobozovat, 

kterou však nemá zcela ve své moci. 

 

Podobně jako v Nedotknutelných i zde hraje roli marihuana, díky které se 

může hýbat alespoň psychicky. (Ne nadarmo se v souvislosti s drogami užívá 

termínu trip, tedy výlet někam.) Zároveň však krotí nadšení ostatních: Nevrátí se 

ti cit do nohou, protože si vykouřila hašiš. Ani v tomto filmu nechybí postava, 

která je na invalidním vozíku od té doby, co spadla ze skály během horolezení 

(jedna z žen). 

 

Film končí právě na jezdící plošině, kdy hlavní hrdina se svoji ženou jezdí spolu 

nahoru a dolů. 
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5.2.5 Humor 

 
Řada filmů je postavena pouze na humoru. Právě humor je často vnímán jako 

jeden ze způsobů, jak dosáhnout pomyslné integrace a inkluze.26 

 

 

Avatar  

Ve filmu Avatar padne patrně největší fór ve chvíli, kdy generál mluví s hlavní 

postavou na vozíku: Váš bratr byl pro nás velká investice. Máte veliký genom. 

Můžete jít v jeho stopách. Obrazně… 

 

 

Aaltra  

Celý tenhle film je černou komedií, přesto stojí za to některé vtipy vypíchnout. 

Postava na vozíku necítí své nohy, a tak dojde k situaci, kdy si stříhá nehty, 

sleduje televizi a téměř si rozřízne palec.  

 

V mnoha situacích je za humor považováno, když se invalidní vozík zasekne 

v bahně či v jiném neprostupném terénu. Stejný vtip funguje v případě vozíčkáře 

na pláži, scéně, kterou jsem již v jedné kapitole popisoval. Obdobně je to 

s vybitím baterky elektrického vozíku, jež je také vhodnou a nečekanou 

humornou zápletkou. 

 

 

Hasta la vista!  

Když matka krmí Philipa, sleduje při tom televizi, a tak si nevšimne, že mu 

vidličkou málem vypíchne oko (identická scéna viz dále ve filmu 

Nedotknutelní). V případě snahy o osamostatnění v rámci hotelových pokojů 

dojde samozřejmě k zabouchnutí dveří a ztrátě čipové karty. Podobnou scénu 

pozorujeme i ve filmu Uvnitř tančím, kdy si jeden z hrdinů čistí zuby, spadne 

mu kartáček, a asistentka nestíhá reagovat, protože začíná hořet žehlicí prkno… 

 

 

Nedotknutelní 

                                                 
26 http://www.tttnacerno.cz/ 
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Kromě zmíněného píchnutí vidličkou jsme zde svědky scény, kdy asistent leje 

Philipovi na nohu vařící vodu a fascinuje ho, že Philip nic necítí. 

 

Jeden z ve filmu použitých fórů mohu přímo ocitovat: 

Víš, kde vždycky najdeš kvadruplegika? Tam, kde ho odložíš. 

 

 

Quid Pro Quo 

V tomto filmu příliš vtipů není, či byly již zmíněny. 

 

 

Uvnitř tančím 

První vtip pramení z toho, že jedna z postav nemůže mluvit, a tedy je neschopná 

upozornit asistentku na to, že patrně zakopne o kabel s elektřinou, což se záhy 

skutečně stane.  

 

Scény se světlem, které nerozezná nedokonalou řeč jednoho z našich hrdinů, či 

závody s koloběžkou, jsem již zmiňoval. 

 

 

Sezení 

Za hořký vtip v tomto filmu lze považovat kočku, která usedne na mechanismus, 

jenž vhání kyslík do plic hlavnímu hrdinovi, čímž tomuto vhánění kyslíku zamezí 

a hrdina se tak začne dusit. 

 

 

Kurz negativního myšlení 

Opět práce s necitlivými končetinami: hrdina si zapíchne vidličku do nohy. Scénu, 

ve která jedna z osob na invalidním vozíku chce spáchat sebevraždu, ale 

nemůže, protože se její vozík zasekne, jsem již taktéž zmiňoval. 
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6. ZÁVĚR 

 

 

6.1 Závěr plynoucí z rozboru filmů 

 

Na uvedených rozborech jsem chtěl ukázat, jak přesně se pracuje s lidmi na 

invalidním vozíku ve filmech. Co z těchto rozborů tedy vyplývá? 

 

Postižení 

V drtivé většině případů získala postava své postižení během života. Málokterá 

z postav má postižení vrozené. Vysloveně vždy se jedná o postižení fyzické, 

nikdy není spojeno s postižením mentálním. Postavy jsou schopny samostatného 

přemýšlení a zdařilé (až na jednu výjimku) komunikace. 

 

Muž 

Postava na invalidním vozíku je ve všech případech mladý či dospělý muž.  

 

Bohatství 

Postava z různých důvodů nemá problém s financemi, otázka peněz se prakticky 

neřeší, díky tomu je téměř vše možné (cestování atd.) 

 

Práce 

Práci jako takovou má málokterá z postav – má-li ji, pak úzce souvisí právě 

s jejím postižením (novinář specializující se na téma postižení atd.). Vzdělání se 

až na drobné výjimky neřeší snad ani v jednom filmu, což je však logické, neboť 

většina postav je dospělých a tedy má již vystudováno. 

 

Sexualita 

Zvýšená až přehnaná je zpravidla potřeba dosáhnout sexuálního styku či 

vážného partnerského svazku.  

 

Sebevražedné sklony 

Velmi často se objevuje zoufalství a snaha skoncovat se životem: není-li 

sebevražda přímo ozkoušena, pak je alespoň zmíněna. 
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Zodpovědnost 

Postavy málokdy nesou zodpovědnost za to, jak se chovají. Je to dáno tím, že se 

s nimi nikdo nechce prát, nikdo se s nimi nechce hádat. Málokdo je ochotný 

k nim přistupovat jako k rovnocenným partnerům. 

 

 

6.2 Závěr plynoucí z celé práce 

 

Přestože pojem lidé na invalidním vozíku je pojem nesmírně široký, tvůrci filmů 

jakoby si vybírali pouze určitý prototyp osoby na vozíku: muže, který je velmi 

zoufalý, nešťastný a trpící, ale zároveň natolik inteligentní, komunikativní a 

odhodlaný, aby se svoji situací mohl něco dělat. 

 

Lidé na invalidním vozíku jsou pro film vděčné téma. Každý správný (kanonický) 

filmový příběh totiž pracuje se změnou postavy, s jejím vývojem: tuto změnu 

invalidní vozík dokonale nabízí a reprezentuje. Zdravá, pohyblivá, aktivní, energií 

překypující postava, se na invalidním vozíku mění v postavu pasivní, zoufalou. 

S tímto stavem se však může smířit, může ho přijmout, či se z něho (v případě 

řady filmů) zcela dostat. 

 

Invalidní vozík je dokonalou vizuální zkratkou znázorňující změnu. Filmy pracují 

s invalidním vozíkem výhradně jako se symbolem neštěstí. Invalidní vozík je 

nositelem problému, negativním stavem, pravým opakem zdraví. 

 

Lidé na invalidním vozíku hrají ve filmu stejnou roli, jakou hráli uživatelé drog a 

lidé bez domova v nedávných politických volbách: představují pomyslnou druhou 

stranu barikády, představují to špatné, díky kterému si většinová společnost 

zdánlivě uvědomuje to dobré. Ač se to může zdát zcela mimo, použil bych zde 

slogan z jednoho filmu, který se věnuje graffiti: nejsme úplně zbyteční – 

můžeme být využiti jako špatní příklad (we are not totally useless / we can 

be used as a bad example27). 

 

Toto zacházení s invalidním vozíkem jako s povrchním symbolem neštěstí jde 

nicméně dokonale proti veškerým snahám integrace a inkluze. 

 

                                                 
27 http://vimeo.com/79183393 
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Zkusme si představit film, který by těmto snahám odpovídal. Jak by asi vypadal? 

Postava na invalidním vozíku by musela být zajímavá čímkoliv jiným než tím, že 

je na invalidním vozíku. Invalidní vozík jako takový by vůbec neměl být 

tematizován, akcentován, neměl by být předmětem řešení. Je to vůbec možné? 

 

Možná, že ne. Možná, že lidé na invalidním vozíku jsou odsouzeni k tomu být 

zajímavými a exkluzivními, do filmu přesně zapadajícími objekty. Možná se 

společnost vůbec nechce dívat na lidi na invalidním vozíku jako na lidi obyčejné. 

Chce se nad nimi dojímat, chce je litovat, chce se jimi inspirovat. Nechce je 

vidět, jak pracují, jak se baví, jak jsou šťastný. Chce je mít v pozici zoufalých a 

trpících postav.  

 

Invalidní vozík jako symbol neštěstí lidem ostatně vyhovuje.  

Usnadňuje orientaci v dnešním nepřehledném světě.  

 

Přes veškeré sympatie k myšlenkám integrace a inkluze jsem bohužel pod tíhou 

závratných důkazů nucen přistupovat k těmto teoriím jako ke zcela utopickým. 

Společnost zkrátka vždy bude 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, který jsem analyzoval, prakticky nepočítá s možností, že by 

člověk na vozíku mohl být šťastný. 

 

Lidé na invalidním vozíku ve světové kinematografii po roce 2000 jsou 

z velké části pouze logem neštěstí. 
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