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Abstrakt

Práce „Autismus našima očima" je závěrečnou zprávou z kvalitativního 

sociologického výzkumu. Zabývá se hledáním odpovědí na otázky: Jak autisté 

vnímají své postavení ve světě kolem sebe? Jak popisují svou zkušenost s autismem? 

Jaký je autismus z jejich pohledu? V textu je srovnáváno několik pohledů -  autismus 

z pohledu „odborníků" v lékařství a pedagogice, pohledy rodičů autistů a pohledy 

samotných autistů.

Hlavní část analýzy se soustředí na celistvý životní příběh autistky Donny 

Williamsové v autobiografickém vyprávění v knize „Nikdo nikde" [1995]. Analýza 

je věnována především hledání a popisování vlastní identity a prostředkům jejího 

ujasňování. K centrální kategorii „osobní identita" je vztaženo dalších pět kategorií. 

Ty vytváří souvislý celek, díky kterému je čtenář uveden do světa autismu tak, jak je 

prožíván samotnými autisty.

Autorka prostřednictvím této práce hledá také svůj vlastní pohled a ujasňuje 

si své vlastní stanovisko k autismu a k jednotlivým zdrojům informací a 

výzkumných dat. Práce taktéž upozorňuje na nutnost reflektovat to, čím je náš 

vlastní pohled na danou problematiku ovlivňován a jaké důsledky to přináší.
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Motto

„Lidé s Aspergerovým syndromem jsou v situaci člověka v pozorovacím koši na 

stožáru lodě, kteří vidí na obzoru něco, co my ještě nevidíme. Na druhé straně si příliš

nevšímají toho, co se pod nimi děje na palubě."

O. Vojta, tatínek autistky
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1. ÚVOD

Pochopit, co je to autismus, je poměrně složitá věc. Ve chvíli, kdy se pustíte 

do bádání a hledání odpovědi na tuto otázku, zjistíte, že vlastně neexistuje 

univerzálně platná definice, jednoznačný soubor rysů a příznaků, ani jednoznačný 

„vzorový exemplář". Autismus je uchopitelný jen obtížně. Pokud je vůbec nějakým 

způsobem uchopitelný, pak zřejmě pouze a jen v naší mysli, nikoli reálně či 

materiálně. Znamená to ale, že každý si jej ve skutečnosti vysvětlí různě? Že 

neexistuje nic, co by sjednocovalo naše představy o tom, co je to autismus? Na tyto 

otázky se pokouším najít odpověď.

Existuje-li nějaké neurčité množství představ o tom, co je to autismus, 

musíme je nějakým způsobem komunikovat. Tím je dosahováno alespoň základního 

porozumění mezi lidmi. Díky tomu je možná smysluplná kooperace lidí. Jak jsou 

tyto představy o autismu mezi lidmi komunikovány?

V prvé řadě dochází ke vzájemnému sdělování představ v běžné komunikaci, 

mezi těmi, kteří se s autismem setkávají v libovolné formě během svého 

každodenního života. Počínaje úzkým rodinným kruhem, jehož členem je osoba s 

autismem, a postupným rozšiřováním na širší příbuzenstvo, osoby v bezprostřední 

blízkosti rodiny, osobně známé i neznámé současníky, se kterými přichází rodina do 

styku a konče někde na úrovni „doslechu" -  tedy lidí, kteří se s autismem v praxi 

ještě nikdy nesetkali, ale kteří „o tom už něco slyšeli". V této široké škále různých 

lidí najdeme ty, kteří se autismu věnují profesně, i naprosté laiky -  do tématu 

nezasvěcené. Krom osobních rozhovorů, a vyprávění je autismus ale samozřejmě 

komunikován také různými médii -  na osobní i neosobní rovině je pracováno 

s informacemi o autismu na půdě internetu, na vědeckých i prakticky zaměřených 

konferencích, v naučné literatuře i v beletrii, ve více či méně odborných periodicích, 

a v neposlední řadě také v televizních dokumentech a umělecky ztvárněných 

divadelních představeních nebo hraných filmech zobrazujících realitu i fikci.
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Zmínila jsem zde některé formy a prostředí, ve kterých mohou být autismus 

nebo určitá představa o něm zobrazovány. Jedno ale mají tato ztvárnění autismu 

společné. Snaží se sdělit ostatním, co je autismus, a činí tak z pozice více či méně 

vzdálené žité realitě.

Přestože o této vzdálenosti od reality můžeme mnohdy polemizovat, považuji 

bytostně osobní výpovědi osob s autismem a osob jim nejbližších za sdělení realitě 

nejbližší. Přesně o takový informační zdroj bych se chtěla opřít při svém hledání 

odpovědí na výše naznačené otázky.
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2. VÝZKUMNÝ PROBLÉM

Mým cílem je nahlédnout na autismus takovým způsobem, který by mi 

umožnil pochopit, jak je autismus vnímán těmi, jimž je nejbližší. O něco podobného 

jsem se pokoušela již ve své bakalářské práci. Tehdy jsem se ale zabývala spíše 

otázkou specifických projevů autismu v rodině, obtížemi rodičů při výchově a péči o 

děti s autismem -  a zcela konkrétně tím, jak matky a otcové autistů popisují své 

rodičovství.

Na základě provedených analýz hloubkových rozhovorů s několika rodiči 

autistů (viz dále) jsem dospěla k závěru, že rodičovství těch, jejichž dítě má poruchu 

autistického spektra, je z mnoha důvodů obtížnější a „jiné", než tzv. „běžné" nebo 

„normální" rodičovství a co je hlavní, je tak interpretováno také rodiči autistů. 

Pokusila jsem se také nastínit, v čem rodiče svou „jinakost" spatřují a jak o ní hovoří. 

[Gilarová 2004]

Díky práci na tomto výzkumu se mi podařilo odpovědět si na několik 

základních otázek, které jsem si kladla předtím, než jsem o autismu věděla víc, než 

průměrný divák úspěšného filmu Rain Man s divácky vděčným ztvárněním autisty 

Dustinem Hoffmanem. [ČSFD 1988] Díky aktivitám spojeným s mou bakalářskou 

prací se mi podařilo průběžně si zajišťovat a budovat teoretické zázemí pro svou 

další práci. Postupně jsem si tímto způsobem především vytvářela a upřesňovala 

svou představu o tom, co je to vlastně autismus.

Když jsem přemýšlela, jakou cestou se vydat dál ve svém poznávání 

autistického světa, nebyla jsem schopna najít a vybrat si takový směr a cestu, u 

kterých bych tušila alespoň nějakou šanci zjistit něco nového, zajímavého a dosud 

nepopsaného. Hledala jsem a přemýšlela o autismu velmi dlouho, ale vždy jsem 

nacházela spíše slepé uličky a vracela se zpět na rozcestí.

Jednu z posledních slepých uliček, na kterou jsem se vydala, ale která mi 

přesto dovolila nahlédnout někam dál, se pokusím popsat na následujících 

stránkách.
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Počátkem jara 2006 jsem v internetových diskusích věnovaných autismu 

narazila postupně na tři mladé dospělé, kteří sami sebe označovali za autisty, a měli 

zájem s někým si o svých životních potížích promluvit. A to byl moment, kdy jsem 

konečně vykročila z oné pomyslné křižovatky plné zajímavě vypadajících cest a cílů 

snad nejnadějnějším směrem. Oslovila jsem je a našla nový smysl svých „pro- 

autistických" počinů. Od té chvíle se začal odvíjet můj nový příběh o autismu.

Domnívala jsem se, že tato příležitost by mi mohla umožnit podívat se na 

rodiny s autisty z jiného úhlu pohledu, z druhé strany barikády -  ze strany autistů. 

Mým cílem bylo podívat se na autismus prostřednictvím vzpomínek na dětství, jež 

mohlo být svým způsobem „jiné". Kladla jsem si otázky jako: Jak autisté vnímají své 

postavení ve světě kolem sebe? Jak popisují svou zkušenost s autismem a své 

dětství? Jaký je autismus z jejich pohledu?

Podařilo se mi setkat se s jednou mladou ženou -  Klárou, která část svého 

času tráví s mladou autistkou Bárou1. Této dívence je Klára nejen asistentkou, ale 

momentálně i jedinou kamarádkou a přítelkyní. Klára dospěla po dlouhém a 

vážném přemýšlení o sobě a o svém životě k názoru, že je vysoce pravděpodobné, 

že by také mohla být autistkou. Tuto „diagnózu" jí, byť nepřímo, potvrdila i její 

psycholožka a homeopatka v jedné osobě. Klára si ale stále není významem její 

nejasné odpovědi jistá. Ani já si netroufám odhadovat správnost předpokladů obou 

těchto žen a netroufám si ani rozhodnout, zda Klára skutečně je nebo zda není 

autistka.

S Klárou jsem strávila jedno velmi příjemné dopoledne a část našeho 

rozhovoru, se mi po dohodě s ní podařilo nahrát také na diktafon. Vzhledem 

k dalším okolnostem našeho rozhovoru jsem se s Klárou dohodla a k tématu 

autismu ji ještě požádala o sepsání krátkého textu. Stejně jako náš rozhovor, i text 

směřovala Klára spíše k vyprávění o Báře a autismu obecně, než o svém dětství a o 

sobě. Je pochopitelné, že toto téma je pro ni velmi citlivé a bála se je více otevřít (viz 

kap. 3.1 Překážky výběru vypravěčů). Je možné, že až si Klára potvrdí a ujasní svou 

skutečnou diagnózu, bude teprve potom schopna ujasnit si také svou minulost, své

1 Jména byla změněna.
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pocity, a možná o nich také jednou bude schopna vyprávět. Rozhovor, který jsme 

nahrály, jsem nakonec do analýzy nezařadila. Určitě bych jej mohla úspěšně využít, 

až budou mou cílovou skupinou vypravěčů asistenti nebo blízcí přátelé autistů. Pro 

účely této práce, by se ale použití Klářina vyprávění zřejmě míjelo účinkem. Toto 

rozhodnutí jsem zvažovala velmi pečlivě, ale nakonec jsem dospěla k závěru, že byť 

by mohl být pohled Kláry jako „autistky s otazníkem" zajímavý, nepodařilo se mi 

zajistit dostatečné množství dat, které by podpořily některé možné nově objevené 

teze. Mé interpretace by zřejmě převažovaly nad skutečným vyprávěním Kláry.

Má komunikace s autisty a snaha o zajištění jejich pohledu na problematiku 

autismu, spočívala dále v oslovení jedné mladé ženy ze Slovenska, která nějakou 

dobu žila v Čechách. Vzhledem k okolnostem, které jsem, věřím, nezpůsobila já 

svou prosbou, se mi však nepodařilo zajistit ani její vyprávění. Domnívám se, že její 

rozhodnutí pravděpodobně souvisí s faktickými překážkami, které popisuji na 

následujících stránkách.

Prostřednictvím internetové diskuse jsem oslovila ještě jednoho mladého 

muže, ten se však již neozval a jiný kontakt na něj se mi nepodařilo zajistit.

Po nepříliš zdařilých pokusech o oslovení autistů, jsem vyzkoušela ještě 

metodu výběru nabalováním [tzv. snowball sampling; Jeřábek 1993], která se mi 

však tentokrát také neosvědčila. O dalších podrobnostech této situace se zmíním 

ještě v metodologické části této práce.

Svůj výzkumný problém jsem tedy byla s ohledem na zmíněné okolnosti 

nucena opět změnit a přizpůsobit realitě. Mé ambice podívat se na svět autismu 

očima autistů samotných však neztroskotaly úplně.

Stále zde ještě existovala možnost využít rozhovory, které se mi podařilo 

udělat v několika rodinách přibližně před dvěma lety, během příprav mé bakalářské 

práce. Rozhodla jsem se tedy pro jejich sekundární analýzu.

Výsledky sekundární analýzy rozhovorů s rodiči nejsou pro mne v této práci 

tím hlavním, co tvoří analytickou část práce. Poskytly mi „pouze" doplňující 

materiál k datům hlavním (vyprávění Donny; viz dále) a mohla jsem díky nim
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ověřovat některé teze a hypotézy -  nejen své, ale i teze a pohledy „odborníků" a 

autistů.

Rodiče se v rozhovorech často odvolávali na své informační zdroje ve svých 

„autistických začátcích". Tato sdělení pro mne nabyla nový smysl a význam, když 

jsem hledala odpovědi na otázky, co je vlastně autismus, jak o něm rodiče hovoří, 

jak jej vidí apod. Velice často mezi tyto informační zdroje patřily výpovědi autistů a 

jejich rodinných příslušníků, které jsou k dispozici na internetu, ale především 

výpovědi několika málo autistů, které vyšly v knižní podobě. Jelikož se jedná 

v některých případech o autentické autobiografické narativní výpovědi, které navíc 

napomáhají formovat názory českých rodičů autistů, zvolila jsem je tudíž jako svůj 

další informační zdroj.

Výběr zmíněných materiálů je dán dostupností českým rodičům. Mým cílem 

bylo především podívat se na potenciál, který skrývají. Stále se mi nabízelo a nabízí 

srovnání několika různých pohledů, které plynou z různosti zdrojů, ze kterých 

pocházejí. Srovnání především pohledu na autismus samotný -  na jeho podstatu. 

K otázce, „Jaký je vlastně autismus v našich očích?", mě vede neustálá neurčitost, se 

kterou jsem se při dlouhodobém hledání odpovědí na tuto otázku setkávala.

Výzkumný problém mého výzkumu tedy tvoří komplex otázek: Jak autisté 

vnímají své postavení ve světě kolem sebe? Jak popisují svou zkušenost s autismem? 

Jaký je autismus z jejich pohledu? A v porovnání s tímto -  jaký je autismus 

z pohledu ostatních lidí -  například rodičů nebo odborníků? Jak jej zobrazují ve 

svých vyprávěních a textech oni? A navíc, jak reflektujeme to, čím je náš pohled 

ovlivněn?

Domnívám se, že hledání odpovědí na výše zmíněnou otázku „Jaký je vlastně 

autismus v našich2 očích?", která na první pohled vypadá velmi jednoduše, může 

ukázat, jak neurčitý vlastně autismus jako pojem je. Doufám také, že se mi podaří 

nalézt krom stereotypních představ, které jsou s autismem spojeny, také něco 

nového. Mým cílem je „provětrat" oficiální i neoficiální definování autismu a ukázat

2 Slovem v našich očích mám na mysli nejen pohled ne-autistů, rodičů, odborníků a sebe, jako pisatele 
práce o autismu, ale především pohled autistů samotných.
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jej z více stran, z více perspektiv a najít jednotvárnost, pestrost, nebo klidně obojí. 

Možná se mi také podaří najít pohled nový, svěží, ve společnosti dosud 

neprosazený, nebo se mi možná díky množství pohledů podaří najít určitou 

plasticitu dosud pro mne ne příliš určitého pojmu autismus. V co však doufám 

nejvíce, že si snad konečně díky této práci ujasním také pohled svůj.
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3. METODOLOGIE VÝZKUMU

Částečně jsem postup svých výzkumných činností popsala již v předchozí 

kapitole. Přesto však zůstávám mnohé dlužna.

3.1 Překážky výběru vypravěčů

Odhaduje se, že počet autistických osob v naší zemi dosahuje několika málo 

tisíc. Některé zdroje konkrétně uvádí, že „v České republice by podle střízlivých 

mezinárodních statistik mělo žít kolem 15 000 lidí s poruchou autistického spektra." 

[Apia Praha] V dalších zdrojích se uvádí, že „ročně se v České republice narodí 

zhruba 50 -  100 dětí s autismem," respektive až 400 dětí s některou pervazivní 

vývojovou poruchou. Celkový počet takových osob se pak odhaduje v České 

republice asi na 45 000. [Thorová 2006] Na první pohled se může zdát, že vybrat 

z této poměrně velké skupiny autistů několik „vhodných" zástupců nemůže být nic 

obtížného. Opak je ale pravdou. Existuje zde totiž několik nezanedbatelných 

překážek:

• Diagnostikováno je dosud jen neurčité procento ze zmíněného počtu osob. 

Diagnostika v této oblasti je v současné době zaměřena především na dětské 

pacienty ve školním nebo předškolním věku.

• Dospělí lidé s autismem bývají často diagnostikováni jinou, dříve běžně a 

často používanou „všezahrnující" diagnózou (často jako lehká mozková 

dysfunkce ad.) [viz také příběh „Tlumočník" a „Co všechno obnáší život 

s AS" In: Apia Brno] Například v sedmdesátých letech byly autismem 

postižené děti „řazeny mezi dětské schizofrenie". [Nesnídalová 1994: 7]

• S diagnostikou navíc souvisí skutečnost, že pojem „autismus" se u nás začal 

používat s jistým zpožděním oproti světu. [Čiháček 1999] Na druhé straně
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se jeden čas dokonce mluvilo o „módě autismu", kdy byl pojem nemístně 

nadpoužíván. [Nesnídalová 1994: 100] Ani jeden z těchto faktů autismu a 

především autistům neprospěl.

• Princip tzv. „lékařského tajemství" neumožňuje veřejnosti jednoduše zjistit, 

kdo je v okolí podobnou poruchou postižen. Pokud se takový člověk nebo 

jeho rodina nestýká s podobnými rodinami, nebo nedochází na schůzky 

organizací a sdružení, které se problematice věnují, je velmi 

nepravděpodobné zajištění jejich výpovědí.

• Autismus sám o sobě, vycházíme-li z jeho obecných charakteristik (viz 

dále), značně omezuje, v jistém slova smyslu pozměňuje a v některých 

případech úplně vylučuje běžnou komunikaci s okolím. Autista tedy 

nemusí být z povahy své „poruchy", resp. svého postižení ani schopen 

běžné komunikace s někým „cizím", natož by byl vystaven poněkud umělé 

situaci rozhovoru se sociologem za stresujícího vědomého používání 

diktafonu. Není ani úplně jasné, jakým způsobem by takovou situaci chápal 

a rozuměl jí, a do jaké míry by byl schopen odpovídat na byť konkrétní, ale 

vždy jaksi obecně kladené otevřené otázky. Interpretace takového 

rozhovoru by byla značně ztížená. Tyto výzkumné techniky jsou použitelné 

a fungující pouze (i když také ne vždy) v případě „běžného" vypravěče.3

• Ani pro autistu, ani pro jeho nejbližší okolí a jeho rodinu, není vždy úplně 

snadné komunikovat o ryze osobních „problémech" s někým „cizím". Ne 

každý na takovou situaci přistoupí, což musíme chápat a respektovat.

Co z těchto důvodů vyplývá? Získat výpovědi a vyprávění dospělých (nebo 

téměř dospělých) osob, které mají poruchu autistického spektra, je ze všech těchto 

důvodů a možná i z mnoha dalších, které nyní nemohu dohlédnout, velmi obtížné.

3 Rozhovor s jakýmkoli autistou by samozřejmě za jistých okolností možný byl. [viz také Starostová 
2005] Tradiční schéma rozhovoru by ale velmi pravděpodobně bylo natolik narušeno a interakce by 
byla natolik odlišná od „běžné", že by taková situace možná vyžadovala vytvoření úplně nového 
způsobu dotazování nebo interpretace. To ale momentálně není mým cílem.
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Pro ilustraci výše zmíněného uvádím odpověď jednoho tatínka „aspíka" (tj. 

osoba s Aspergerovým syndromem) na dotaz, zda by jeho dcera byla ochotna 

podělit se se mnou o své zkušenosti a zážitky. Kontakt na tatínka jsem získala 

zmíněnou nabalovací metodou výběru. Samotná jeho odpověď může o lidech 

s Aspergerovým syndromem i jejich rodičích v pozitivním smyslu slova mnohé 

vypovědět.

Otec Jany:„Janča4 o autismu nechce s nikým mluvit. Mrzí mne to, protože 

ona zejména je případ , který je zajímavý tím, co je možné. Obávám se, že taková 

reakce je u většiny velmi inteligentních aspíků. Je to tím, že mají sebereflexi a znají 

svůj problém a chtějí negativa AS v sobě převálcovat. Současně se ale nechtějí měnit 

a AS berou svým způsobem jako dar. V tom všem je chápu a nikdy bych nenaléhal. 

Velmi si střeží svoje soukromí. To ovšem neznamená, že by netoužili po přátelství. 

Lidé kterými se ale obklopují musí být srdeční a tolerantní. Oni to velmi rychle a 

správně vycítí. Dokonce bych řekl, že jsou jakousi lučavkou na rozeznání kvalitních 

lidí." [Soukromá korespondence...]

Domnívám se, že ze stejných důvodů se mi i přes proběhlou komunikaci a 

vytvořenou dohodu nepodařilo získat ani výpověď dívky, na kterou jsem narazila 

na internetu. A to i přesto, že toto děvče se svým okolím komunikuje, i když podle 

svých vlastních slov „jen" elektronickou podobou [Soukromá korespondence...]. 

Důvody, proč se mi nepodařilo získat její výpověď, však jsou pouze a jen mou 

vlastní interpretací vzniklé situace.

3.2 Dva světy -  vstup do výzkumného terénu

Již jsem částečně naznačila, a uvidíme to i dále, že komunikace s autistou 

může sama o sobě být poměrně obtížná. V této souvislosti se také často používá 

příměr, že autisté žijí ve svém vlastním uzavřeném světě. Tento tzv. uzavřený svět

4 Jméno bylo změněno.
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může být někdy, a především zpočátku, i pro blízké příbuzné autistů obtížné 

pochopit.

Gunnel: „...Teď vidím některé své blízké příbuzné v jiném světle. AS je 

dědičným, geneticky. Mám příbuzné, kteří mají s určitostí také AS a já  jsem teď 

schopen se k nim chovat s novým porozuměním. Oni také nemohou za to, jak jsou 

stvořeni. A jediné, co může člověk udělat je chovat se k nim jako takovým, jací jsou, 

ne jako k ostatním. Protože oni také nebudou nikdy jako ostatní."

Existence dvou takto odlišných světů je způsobena mj. tím, že autismus je 

vrozenou poruchou „některých mozkových funkcí, která dítěti neumožňuje zcela 

porozumět tomu, co vidí, slyší či v běžném životě prožívá. Duševní vývoj dítěte je 

kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce, 

představivosti a vnímání." [Thorová 2006]

Takový handicap se pak dotýká nejen autismem postižené osoby, ale 

mnohem širší populace. „Pokud je v populaci 1-2 promile lidí postižených 

autismem, potom jenom v České republice je to deset až dvacet tisíc lidí, tedy 10-20 

tisíc rodin, celkem tedy třicet až šedesát tisíc lidí, kteří jsou nějakým způsobem 

konfrontováni s tímto problémem." [Vojta 2001]

Chceme-li přesto poznat autismus blíže, ať už se nás tento problém bytostně 

týká či nikoli, dostáváme se chtě nechtě do situace, která je v mém případě podobná 

situaci antropologa, který jako „cizinec" vstupuje do nového neznámého prostředí 

proslaveného svou nechtěnou uzavřeností okolnímu světu, a jehož šance na přijetí 

„domorodci" (v mém případě autisty) je minimální.

Jelikož ale „teorie aktivního uzavírání autistů do svého světa je... [podle 

některých zdrojů, pozn. aut.] překonaná" [Čiháček 1999], mohli bychom spíše 

naopak hovořit o autistech jako o cizincích v naší „kultuře", která je uzavřená pro 

ně. Takto upravený příměr odpovídá spíše skutečnému stavu, kdy já, přestože jako 

výzkumník v cizím prostředí, jsem stále členem majoritní společnosti. Jakkoli je pro 

nás chování autistů nepochopitelné, je stejně tak často nepochopitelné naše chování
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a uvažování pro ně. To koneckonců můžeme sledovat i v jejich osobitých 

výpovědích. [Gunnel 2006 ad.]

Proniknout do světa autistů tudíž pro nás znamená pochopit jejich jazyk, 

symboly, rituály, pochopit způsob jejich chování ve vztahu k okolí a jeho důvody a 

nazírat na svět jejich pohledem. Znamená to pro nás rovněž závazek -  umožnit jim 

nahlédnout do našeho světa, našeho způsobu uvažování, a přitom respektovat jejich 

odlišnost.

3.3 Tlumočníci - informátoři

Paralelu cizince v našem přirovnání (v uvedeném druhém, poupraveném 

významu) používá také tatínek Evy ve svém vyprávění. Nazývá sebe a svůj příběh 

označením „tlumočník" a upřesňuje význam tohoto označení:

„Tlumočník mezi dvěma světy, mezi světem majoritní společnosti a světem 

autistické společnosti. Jako tlumočník mezi dvěma kulturami, mezi dvěma postoji, 

mezi dvěmi koncepcemi." [Vojta 2001]

Stejně tak se na svou situaci dívá i maminka Martina:

„Tlumočník -  tento termín je mi taky vlastní... Ve školce jsem si nechala 

vysvětlit, co se stalo, jak Martin reagoval, co následovalo. Já jsem se pokusila 

vysvětlit, jak danou situaci můj syn JINAK pochopil a proč následně JINAK 

reagoval. Tato JINAKOST nás už provází neustále." [Cugereanová 2006]

Zdá se, že rodiče sami se staví do role tlumočníka mezi světem autistů a 

světem ostatní populace. Na základě znalosti svého dítěte a na základě všech svých 

zkušeností jim také můžeme věřit, že jsou tuto roli jako jedni z mála schopni 

poměrně dobře zvládat, aniž by přitom dělali příliš mnoho chyb. Samozřejmě chvíli 

trvá, než se naučí rozumět všem projevům svého dítěte a stanou se skutečně
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dobrými tlumočníky. Pak jsou ale skutečně součástí obou světů a oba světy mohou 

zprostředkovávat „těm jiným" na obou stranách.

Můj osobní vstup do výzkumného terénu ve skutečnosti probíhal 

prostřednictvím těchto „tlumočníků". První část mého výzkumu se totiž skládá 

z rozhovorů, které jsem uskutečnila s rodiči autistů přibližně před dvěma lety, když 

jsem získávala výzkumná data pro svou bakalářskou práci [Gilarová 2004], Jednalo 

se tehdy o polostrukturované hloubkové rozhovory, inspirované narativními 

metodami [Schiitze 1999; Fischer-Rosenthal, Rosenthal 2001; také dle Darlington, 

Scott 2002], Jsem přesvědčena, že tato kvalitativní metoda nabízí vysokou 

věrohodnost a autentičnost a že jsem díky ní schopna zjistit maximální množství 

nuancí v pohledech a názorech vypravěčů vztažených ke klíčovému tématu. Téma 

autismu samo o sobě si koneckonců žádá svou povahou výzkumné metody 

kvalitativní. [Strauss, Corbinová 1999]

Tehdejší zajištění mého výzkumného zázemí, vstup do terénu a výběr 

vypravěčů popisuji podrobně v práci „Být rodičem autisty" [Gilarová 2004], Pro 

základní přehled o kontextu uváděných citací z těchto rozhovorů uvádím alespoň 

základní charakteristiky mých vypravěčů a jejich rodin.

3.3.1 Rodina A

K mamince tehdy čtrnáctileté autistky Anny chovám nejbližší vztah. Anna 

pro mne byla prvním „informátorem" před vstupem do terénu a umožnila mi další 

kontakty. Rozhovor s ní byl proveden jako pilotní. Její rodinu je možné 

charakterizovat jako úplnou a stabilizovanou. Děti charakterizuji jako „starší", 

protože věk Anny je v souboru všech autistů, z jejichž rodin byl učiněn výběr 

vypravěčů, nejvyšší. Anna má ještě mladšího bratra Alexe. S tatínkem se mi dosud 

mluvit nepodařilo.
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Vzhledem k tomu, že se zkušenosti rodičů mohou lišit podle věku dětí 

[Konstantareas, Homatidis 1992], autista v druhé zvolené rodině byl v době 

rozhovoru teprve na začátku svého školního vzdělávání.

3.3.2 Rodina B

V další rodině jsem měla příležitost hovořit s tatínkem Bedřichem. 

S maminkou Beátou jsem mluvila pouze neformálně, v době našeho rozhovoru se 

starala o děti a vyprávění přenechala na manželovi. V době uskutečnění rozhovoru 

bylo Bohouškovi 8 let. Zkušenosti rodičů s autismem nebyly zatím příliš rozsáhlé.

3.3.3 Rodina R

Maminku Renátu, která vychovává tehdy patnáctiletého autistu Roberta a 

jeho mladšího hyperaktivního bratra, jsem do svého výběru zahrnula proto, že je 

rozvedená a děti vychovává především ona -  s pomocí svého nynějšího partnera.

Rodiče autistů jako vypravěči příběhů*

Rodina Rodiče -  vypravěči Autista Sourozenci

A Agáta Anna (14) Alex (8)

B Bohumil (a Beáta) Bedřich (8) Barbora (5)

R Renáta Robert (15) Radek (11)

S Sandra a Stanislav Samuel (5) Simona (19) a Sára (7)

* V závorce uvádím věk dětí v době uskutečnění rozhovoru. Jména byla změněna.
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V průběhu zmíněných tří rozhovorů se ukázalo, že poměrně značnou roli 

v prožívání postižení dítěte hraje také věk a věkový rozdíl a postavení sourozenců. 

Čtvrtou rodinu jsem tedy volila tak, aby autista byl v rodině mladším dítětem.

3.3.4 Rodina S

Rodiče Sandra a Stanislav vychovávají tehdy pětiletého autistu Samuela, ale 

mají navíc dvě starší děti. Příběh a prožívání nové situace bylo v této rodině značně 

odlišné od prožitků předchozích rodin. Rodina se lišila také ve svém celkovém 

přístupu k autismu a ke svému dítěti.

Rozhovory se zmíněnými rodiči (přehled rodin uvádím v tabulce) byly 

klíčové pro mou první analýzu.5 Jelikož se domnívám, že mi stále mohou 

poskytnout mnoho prostoru pro zjištění něčeho nového, rozhodla jsem se je 

neodkládat ani při své další práci. Rozhovory s rodiči se tudíž staly mým hlavním 

východiskem, bodem, ze kterého jsem vycházela a jakýmsi kontrolním materiálem, 

ke kterému jsem se průběžně vracela při své další práci.

Nerada bych v tomto textu opomenula neméně důležité autentické výpovědi 

rodičů, kteří se sami rozhodli je sepsat a zveřejnit je ostatním prostřednictvím 

internetu. Také tito rodiče mi totiž byli „tlumočníky" a „informátory" ve světě 

autismu. Jedná se konkrétně o krátká vyprávění dvou rodičů:

3.3.5 Tatínek Evy

Oldřich Vojta je tatínkem Evy -  dívky s Aspergerovým syndromem. V roce 

2001 uveřejnil na stránkách věnovaných autismu příběh „Tlumočník" [Apia Brno].

5 Domnívám se, že množství pohledů na problematiku bylo tímto souborem dostatečně naznačeno a 
předpoklad „co rodina - to originál" budu i přes případné zjednodušování a generalizování nadále 
respektovat.
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V době napsání textu bylo Evě 16 let. Část z jeho vyprávění cituji již v mottu své 

práce.

3.3.6 Maminka Martina

jarmila Cugereanová je maminkou autisty Martina. Svůj příspěvek zveřejnila 

tamtéž [Apia Brno], V době napsání textu bylo jejímu synovi 11 let.

Oba tito rodiče cítí potřebu pomoci těm, kteří se s autismem svého dítěte 

teprve seznamují. Svou pomoc nabízejí prostřednictvím sdělení své zkušenosti a 

svého nahlížení na autismus a autisty. Pro lepší orientaci uvádím přehled dalších 

„vypravěčů" opět v tabulce.

Rodiče autistů jako pisatelé příběhů

Vypravěč Autista* Poznámka

Oldřich Vojta Eva (16) Dcera

Jarmila Cugereanová Martin (11) Syn

* V závorce je uveden věk dětí v době vyprávění příběhu.

Tato vyprávění mi poskytly „pouze" pohled na autismus ze strany rodičů, 

kteří jej intenzivně prožívají se svým postiženým dítětem. Jelikož ale mým záměrem 

bylo především zjistit pohled na autismus ze strany samotných autistů, nemohly 

chybět ještě další zdroje mých výzkumných dat, tak jak se postupně nabalovaly na 

ty první.
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3.4 Autisté jako vypravěči a pisatelé příběhů

Jelikož se mi tak úplně nepodařilo zajistit nová vyprávění autistů, rozhodla 

jsem se obrátit svou pozornost na příběhy autistů z jiného zdroje. Jde o příběhy, 

které oni sami, ze své vůle a podle svého vlastního osobitého způsobu uvažování 

napsali a zveřejnili. Jedním zdrojem takových vyprávění je internet, druhým 

literatura -  především v podobě beletrie. Výběr těchto materiálů byl určen 

především dostupností v českém prostředí -  rodičům autistů, kteří s nimi pracují 

nejčastěji a pro něž patří tyto informace při hledání mezi jedny z prvních, takže 

určují jejich následující pohled a názor na autismus jako takový. Tuto skutečnost 

jsem koneckonců pozorovala již v průběhu rozhovorů s rodiči před dvěma lety [viz 

rozhovor A; rozhovor R]. Domnívám se, že pro pochopení pohledu rodičů je 

nezbytné prozkoumat také tyto zdroje.

Rozhodla jsem se proto pro analýzu těchto materiálů. Uvědomuji si zároveň, 

že mé čtení a interpretace těchto nových zdrojů jsou nejen čtením mým, ale zároveň 

se v něm promítá má zkušenost s rozhovory s rodiči autistů a to, jak mne tyto 

rozhovory ovlivnily v mém nazírání na autismus.

Mezi zmíněné informační zdroje patří především příběh Australanky Donny 

Williamsové, „Nikdo nikde" [1995], Rodičům u nás je k dispozici také příběh 

Temple Grandinové „Antropoložka na Marsu" a příběh „Géniové" z téže knihy 

[Sacks 1997], Smyšleným vyprávěním, ale výborně vystihujícím odlišnost uvažování 

autistů, je vysoce oceňovaný detektivní příběh „Podivný případ se psem", od Marka 

Haddona [2003]. Z těchto tří knih jsem se nakonec rozhodla pro příběh Donny -  

„Nikdo nikde" [Williamsová 1995], protože nejvíce odpovídá účelům mého 

výzkumu (osobní autobiografické vyprávění neovlivněné výzkumníkem, silnou 

cenzurou, snad jen ovlivněné překladem) a je možné jej analyzovat podobně jako 

rozhovory s rodiči.

Kniha „Antropoložka na Marsu" není čistě vyprávěním autistky, ani kapitola 

„Géniové" jím není . Tyto příběhy jsou sice velmi poutavé a poučné, co se autismu

23



Petra Čaníková: Autismus našima očima

týče, ale nakonec jsem je z analýzy vyřadila, protože se jedná spíše o klinické studie, 

která obsahují hlavně výběr z postřehů výzkumníka -  pozorovatele s neúplnými 

přepisy rozhovorů, než o autentická vyjádření pocitů autistů [viz Sacks 1997]. 

Oceňované dílo „Podivný případ se psem" nakonec také neprošlo mým výběrem, 

protože není autentickým vyprávěním autisty samotného, i když se tak velice 

věrohodně tváří. Jde „pouze" o smyšlené vyprávění [viz Haddon 2003].

Pokud jde o osobní příběhy, které autisté sami zveřejnili na internetu, využila 

jsem především nepříliš obsáhlý příspěvek Holanďana Martina: „AS jako kultura" 

[Dekker 2006] a krátký dopis s prvky osobní výpovědi Švéda Gunnela „Vám, 

dospělým, kteří jste právě dostali diagnózu Aspergerův syndrom (AS)" [Gunnel 

2006]. (Přehled všech zmíněných pisatelů svých příběhů uvádím v tabulce.) Jako 

nejdůležitější zdroj, který o osobním prožívání autismu vypovídá nejvíce, se ukázala 

kniha Donny.

Autisté -  pisatelé svých příběhů

Osobní výpověď Autista /  pisatel

Nikdo nikde Donna

AS jako kultura6 Martin

Vám, dospělým, kteří jste právě dostali Gunnel

diagnózu Aspergerův syndrom (AS).

Uvedla jsem nyní výčet a hlavní charakteristiky svých informačních zdrojů a 

jejich postupný výběr. Následuje několik poznámek k vlastní analýze.

6 AS -  tzn. Aspergerův syndrom.
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3.5 Analýza dat

Všichni zmínění rodiče a rodiny s autistickými dětmi, se kterými jsem vedla 

osobně hloubkové rozhovory tvořily prvotní základ mého zkoumání. Ostatní 

výpovědi rodičů sloužily k nabalování dat a potvrzování hypotéz.

Analýza, kterou jsem provedla se všemi zmíněnými výpověďmi, se zakládala 

na metodě „zakotvené teorie" (grounded theory), vyvinuté Glaserem a Straussem a 

popsané Straussem a Corbinovou [1999]. Jelikož si tato metoda vyžaduje několikeré 

vstoupení do terénu a postupnou analýzu [Hendl 2005: 128], přidávala jsem do 

analýzy postupně také další vybraná vyprávění. Pracovala jsem s nimi postupně a 

vytvářela jsem si a upřesňovala jsem si průběžně své hypotézy vztažené 

k výzkumné otázce. Můj postup odpovídal popisům postupu zakotvené teorie, tak, 

jak jej uvádí Hendl [2005], Pavlica [2000] a především Strauss a Corbinová [1999]. 

Šlo především o odhalování, vytváření a prozatímní ověřování hypotéz 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzu těchto údajů. 

Cílem bylo objevení a vystoupení toho, co je v této oblasti významné [Strauss, 

Corbinová 1999:14].

Hlavní část mé analýzy se soustředila na vyprávění autistky Donny. 

Především na jejím vyprávění pak demonstruji své nálezy předložené v analytické 

části této práce, protože se jedná o vyprávění celistvé, zahrnující nejdelší období a 

obsahující velmi podrobné popisy stavů, pocitů a vzpomínek na dětství. Z ostatních 

zmíněných materiálů a dat, která vstoupila do analýzy, vybírám do analytické části 

této práce sice jen málo ukázek, neznamená to ale, že bych je v průběhu analýzy 

opomíjela. Tato data však nevypovídají tolik o bytostně nejosobnějším prožívání 

autismu.

Během analýzy (v otevřeném kódování) vystoupily do popředí klíčové 

kategorie složené z pojmů přiřazených jednotlivým událostem a případům nebo též 

vyskytnutým jevům. Tyto kategorie jsem následně v axiálním kódování seskupovala 

novým způsobem, než jak byly řazeny ve zkoumaných vyprávěních. Selektivním
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kódováním nakonec vystoupila do popředí centrální kategorie -  osobní identita, ke 

které jsou postupně vztahovány ostatní klíčové kategorie. [Strauss, Corbinová 1999: 

42, 70, 86] Některé výsledky své analýzy uvádím již v kapitole 4, podrobně a 

systematicky pak především v kapitole 5.
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4. AUTISMUS A NAŠE „ŠKATULKY"

V průběhu života se setkáváme s mnoha lidmi. „Kdykoliv potkáme nějakého 

člověka, vytvoříme si o něm hned hromadu úsudků. Stačí pohled a můžeme často 

odhadnout věk nebo společenské postavení, z výrazu tváře nebo tónu hlasu 

můžeme okamžitě říci, je-li šťastný, rozhněvaný nebo smutný, a podle toho 

reagovat." [Dobromysl 2006] Tuto skutečnost považujeme za samozřejmou.

Ne každý však dokáže uplatňovat tyto dovednosti tak samozřejmě sám od 

sebe. Pro osoby mající autismus je obtížné správně si vyložit a správně uplatňovat 

signály běžně užívané v mezilidské komunikaci. Je pro ně proto obtížné dorozumět 

se a pohybovat se mezi ostatními.

4.1 Pervazivní vývojové poruchy

Důvodem, proč je pro některé obtížné pohybovat se v takříkajíc běžných 

mezilidských vztazích a především orientovat se v běžné každodenní komunikaci, je 

přítomnost tzv. „pervazivních vývojových poruch". Ty jsou charakteristické 

narušením kognitivních funkcí, kvalitativními abnormalitami v oblasti sociálních 

interakcí a ve způsobu komunikace.

V některých případech jsou tyto poruchy spojeny s dalším onemocněním. Jak 

se odborníci shodují, diagnóza by měla bez ohledu na to být vždy stanovována 

především na základě chování, bez ohledu na přítomnost přidružených onemocnění 

nebo jejich symptomů. [Čiháček 1999] Ne vždy je tomu ale ve skutečnosti tak.

Podle mezinárodní stupnice ICD-10 Světové zdravotnické organizace (WHO) 

patří mezi tzv. pervazivní vývojové poruchy následující diagnózy [WHO 1992; dle 

Čiháček 1999]:

27



Petra Čaníková: Autismus našima očima

Pervazivní vývojové poruchy:

• Dětský autismus

• Atypický autismus

• Rettův syndrom

• Jiná desintegrační porucha v dětství

• Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a 

stereotypními pohyby

• Aspergerův syndrom

• Jiné pervazivní vývojové poruchy

• Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná

Autismus, o kterém je v této práci řeč nejvíce, tvoří jednu z největších 

podskupin kategorie pervazivních vývojových poruch. [Čiháček 1999] V tomto textu 

také často zmiňuji tzv. „Aspergerův syndrom". Ten bývá někdy zařazován do 

podkategorie autismu a ztotožňován s kategorií tzv. „vysoce-funkčního" autismu: 

„Aspergerův syndrom je druhem autismu -  postižení ovlivňujícího způsob, jakým 

se osoba dorozumívá, a jak reaguje na jiné osoby." [Dobromysl 2006]

Na vztah autismu a Aspergerova syndromu se v některých případech 

(především v žité zkušenosti zobrazené ve vyprávěních rodičů) nahlíží podle 

následujícího schématu:

Autismus:

• Vysoce-funkční autismus -  někdy též jako Aspergerův syndrom

• Středně-funkční autismus

• Nízce-funkční autismus
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Ve svém osobním pohledu na autismus používám především tento model, a 

považuji Aspergerův syndrom za jakousi „lehčí formu" autismu, která bývá 

ztotožňována s vysoce-funkčním autismem. Činím tak z důvodu, že právě s takovou 

kategorizací autismu jsem se setkala v praxi u rodičů autistů. A nejen u nich:

Martin: „Mám diagnostikován vysoce funkční autismus, ačkoliv by se 

snadno mohlo jednat i o Aspergerův syndrom. Polemizuje se totiž o tom, je-li mezi 

tím rozdíl. Já si myslím, že je to jedno a to samé."

Renáta: „Robert teda je takového něco, já  jsem se nikdy nedozvěděla jaký je 

rozdíl mezi vysoce-funkčním autistou a Aspergerovým syndromem, takže já si 

myslím, že někde mezi tím něco. Já jsem se na to teď ptala paní magistry Zelinkové 

z Prahy, a taky říkala, že neví ten rozdíl."

Pro mě osobně je výpověď rodičů a samotných autistů nadřazena vyjádřením 

odborníků, která se mění v čase nejen podle nových objevů, ale také podle aktuální 

„módy" [Nesnídalová 1994], Přesto jsem se ale rozhodla názory odborníků předložit 

jako protiváhu osobním vyjádřením, a také proto, že na nich chci dále ve své analýze 

demonstrovat některé omyly nebo spíše odlišné způsoby nazírání na autismus.

4.2 Autismus a Aspergerův syndrom

Na začátek bych ráda uvedla do bližší souvislosti vztah autismu a 

Aspergerova syndromu, tak jak je předkládán v některých studiích a jak jej vnímají 

jednotliví aktéři, kterých se dotýká. Je totiž pravdou, že i když Aspergerův syndrom 

a autismus neznamenají totéž, mají mnoho společných rysů. K nim patří především 

[Dobromysl 2006]:
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Společné rysy autismu a Aspergerova syndromu:

• potíže ve společenských vztazích

• potíže v komunikaci

• nedostatek představivosti

• zvláštní zájmy

• rutinní činnosti

Ke každému rysu společnému jak pro autismus, tak pro Aspergerův syndrom 

nyní uvádím několik důležitých podrobností, které ovlivňují sociální život jedince. 

Následující informace jsou k dispozici široké veřejnosti [Dobromysl 2006] a je možné 

je považovat za obecně platný pohled a přístup odborníků a především snad 

veřejnosti k autismu.7 Do protiváhy místy stručně zmíním, co se objevilo v mých 

datech v průběhu analýzy, a pokusím se ukázat, jak některé věci mohou být viděny 

odlišně odborníky a autisty samými.

4.2.1 Potíže ve společenských vztazích

Osoby s autismem často hodnotíme podle jejich projevů jako lidi „do sebe 

uzavřené, bez zájmu o okolní svět". Na rozdíl od toho, o osobách s Aspergerovým 

syndromem nemůžeme říci, že by nevyhledávali kontakt s okolím. Naopak, mohou 

dokonce po komunikaci se svým okolím toužit, mít k ní kladný vztah. Ale stále je 

pro ně obtížné porozumět například neverbální komunikaci, včetně výrazů tváře. 

[Dobromysl 2006]

Rodiče autistů někdy popisují chování svých dětí jako „bez zájmu o okolní 

svět" v době, kdy o autismu sami ještě nic nevědí. Tedy v době, kdy začínají na

7 Tvrzení se opírají především o informace z článku Co je  Aspergerův syndrom [Dobromysl 2006]. 
Podobné informace je ale možné nalézt i v dalších studiích.
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chování svého dítěte pozorovat určité odchylky od jakéhosi „normálu". Naopak, 

čím více zkušeností se svým dítětem a jeho autismem rodiče mají, tím spíše si 

uvědomují, že jejich dítě okolní svět velmi dobře vnímá, i když to dává najevo 

někdy třeba odlišným a naprosto nečekaným způsobem a někdy také v jiné době, 

něž kdy to od něj jeho okolí očekává.

Renáta: „Jako Roberta zaujme spousta věcí, ale rozhodně ne lidí. To leda, že 

by někdo měl to co jsem mu vždycky třeba, když, když mu řeknu nebudeš si čistit 

zuby, tak ti vypadnou, tak ho samozřejmě zaujme ňáká osoba bez zubů ((smějeme 

se)), jenom proto, aby j í  sdělil to samé, co jsem řekla já  jemu. Takže takové docela, 

docela humorné akce někdy no."

4.2.2 Potíže v komunikaci

Lidé s Aspergerovým syndromem mohou mluvit velmi plynule, ale může jim 

činit problémy všímat si přitom reakcí lidí, se kterými hovoří, a adekvátně na jejich 

projevy reagovat. Mohou proto působit necitlivým dojmem, jako lidé postrádající 

empatii. [Dobromysl 2006]

Gunnel: „Ano, měl jsem to často v životě dost těžké. Měl jsem pocit, že jsem 

podivín, outsider, v konfliktech s jinými lidmi, často vyhozený z práce (v mém 

prvním zaměstnání jsem byl schopný se udržet jen čtyři dny, to jen jako jeden 

příklad). Také jsem se chtěl dostat do různých sdružení, výborů, skupin, ale všude 

mne stroze odmítli. Navzdory skutečnosti, že jsem inteligentní a neměl jsem nikdy 

v úmyslu nikomu ublížit. Pokaždé jsem se divil: Proč?... Diagnóza mi dala 

odpověď na tyto „proč"."

Ve své mluvě se často autisté vyznačují puntičkářstvím, opakováním 

slyšeného a jako lidé, kteří berou významy řečeného doslova. Problémy jim činí 

pochopení metafor, zaběhnutých rčení, nadsázek i vtipů, které si většinou vysvětlují 

doslovně. [Dobromysl 2006]
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Renáta: „...on v té šesté třídě, třeba mu někdo zezadu zaklepal na rameno 

z těch spolužáků a řekli mu: „umřeš" ((šeptem)), jo, a Robert prostě byl úplně 

šílený. On prostě ječel celou hodinu v jednom kuse... No a jim to připadalo směšné, 

že samozřejmě. .."

Tyto rysy samozřejmě velmi komplikují běžnou každodenní interakce.

4.2.3 Nedostatek představivosti.

Přestože jsou osoby s Aspergerovým syndromem známé svou fenomenální 

pamětí, a nečiní jim problémy učit se faktům, vzorcům a schématům, je pro ně 

obtížné naučené vzorce a fakta uplatnit a uvažovat abstraktně. Tyto abnormality 

zapříčiňují zpravidla specifické problémy při tradiční školní výuce. Totéž potvrzují 

také rodiče i autisté sami ve svých vyprávěních. Více než kde jinde se v tomto 

případě ukazuje, že každý autista je jedinečný.

4.2.4 Zvláštní zájmy.

„U osob s Aspergerovým syndromem se často vyvine téměř posedlost ve 

vztahu k jejich koníčku nebo sbírce." Jedná se obvykle o „uspořádávání věcí nebo 

memorování údajů z oboru, na který se soustředily..." [Dobromysl 2006].

V některých případech je možné takový zájem za podpory okolí rozšiřovat, tak, aby 

tito lidé mohli svého koníčka rozvíjet v průběhu svého dalšího studia nebo jej použít 

v zaměstnání, [konkrétně viz např. Williamsová 1995]
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4.2.5 Rutinní činnosti.

Osoby s Aspergerovým syndromem jsou stejně jako autisté velmi citlivé na 

jakékoli neočekávané nebo náhlé změny. Ty u nich mohou způsobit rozčilení nebo 

silnou úzkost. Takovými změnami jsou myšleny i pro „obyčejného člověka" běžně 

zanedbatelné: zpoždění dopravního prostředku, sebemenší změna obvyklé trasy 

z domova do školy, změna rozvrhu apod. [Dobromysl 2006] Více o strachu a úzkosti 

a jejich specifických projevech se dozvíme na příkladu Donny. Dozvíme se také, jak 

jsou takové stavy autistou prožívány.

4.2.6 Autismus a Aspergerův syndrom - rozdíly

Pokud se jedná o rozdíly mezi autismem a Aspergerovým syndromem, 

můžeme konstatovat, že:

„...lidé s Aspergerovým syndromem mají obvykle méně potíží s řečí než osoby s 

autismem... Lidé s Aspergerovým syndromem také nemívají přidružené mentální opoždění, 

spojené často s autismem, ve skutečnosti často mají průměrnou nebo nadprůměrnou 

inteligenci. Díky tomu mnoho dětí s Aspergerovým syndromem navštěvuje běžnou školu a se 

správnou podporou a povzbuzením mohou dobře prospívat a později dosáhnout vyššího 

vzdělání a získat zaměstnání." [Dobromysl 2006]

Nutno dodat, že každý člověk s pervazivní vývojovou poruchou nebo též 

každý člověk s autismem, se vyznačuje odlišným a specifickým souborem rysů a 

příznaků. Ty se projevují u každého člověka s různou intenzitou a v různých 

podobách a prokazují se na odlišných jednotlivostech. Neexistují dva stejní autisté, 

stejně jako neexistují dva lidé s identickými projevy Aspergerova syndromu.
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4.2.7 Shrnutí

Mým cílem je nahlédnout do neznámého „světa autistů" a pokusit se jej 

přiblížit a popsat ostatním. Vzhledem ke všem zmíněným hlavním rysům, které 

podle odborníků obnáší Aspergerův syndrom (podobné rysy je možné sledovat také 

v jednotlivých příbězích „mých" vypravěčů, ať už se stejnou, nebo odlišnou 

interpretací), zdálo se mi nejvhodnější a nejúčelnější komunikovat za účelem 

poznání „světa autismu" právě s těmito lidmi. Dalo by se také říci, že v mých 

možnostech (omezenými standardizovanými výzkumnými metodami) byla pouze a 

především komunikace s tzv. „aspíky"8. Bohužel se mi nepodařilo získat jejich 

výpovědi. Zdůvodnění mého výběru dat (a jeho hledání) však je platné také pro 

vybraná literární díla, která bez výjimky pojednávají o životech konkrétních 

„aspíků". Zdá se, že tak jako pro nás -  členy majoritní společnost -  je snazší 

komunikovat s vysoce-funkčními autisty, je také pro osoby s Aspergerovým 

syndromem (více než pro ostatní autisty) snadnější komunikovat s námi a přiblížit 

se našemu „světu".

Dříve, než se budu věnovat autismu z pohledu autistů (nebo spíše „aspíků"), 

chtěla bych se ještě podívat na autismus z pohledu některých klíčových oborů. Ty 

totiž mohou ovlivňovat mimo jiné i náš pohled a mohou ovlivňovat i pohledy 

rodičů takto postižených dětí na autismus jako takový, což se samozřejmě odráží 

v našem přístupu k autistům.

4.3 Lékařství a autismus -  vývoj pohledů

Autismus byl poprvé popsán ve čtyřicátých letech 20. století. Leo Kanner 

v roce 1943 charakterizoval specifickou skupinu dětí (autistů), „...s vrozenou 

neschopností vytvořit obvyklý, biologicky podmíněný afektivní kontakt s lidmi. 

Tuto charakteristickou neschopnost vstupovat do vztahu s jinými lidmi nazval

8 Označení se mezi rodiči těchto dětí běžně používá.

34



Petra Čaníková: Autismus našima očima

„extrémní autistickou osamělostí"." [Nesnídalová 1994:13] Blíže tyto děti 

specifikoval následujícími projevy [dle Čiháček 1999]:

• nejsou schopny navazovat vztah s rodiči a reagovat na ně od útlého 

dětství

• neosvojují si řeč způsobem, jak je to běžné u normálních dětí, dále se u 

nich řeč vůbec nerozvine nebo mluví zvláštním způsobem, který ztěžuje 

komunikaci

• projevuje se stereotypní chování, a to na různých vývojových stupních, 

od prostých opakovaných pohybů těla až ke komplexním rituálům, 

které sestávají z prvků chování následujících v přesném pořadí

• projevují se problémy při zpracování smyslových informací a velká 

skupina dalších specifických problémů v chování

Přestože konkrétní příznaky jsou u každého jednotlivce různorodé, dva 

příznaky jsou údajně přítomny vždy. „Je to neschopnost navazování vztahů a 

porucha řeči, která nemá sdělovací funkci." [Nesnídalová 1994:17]

Nezávisle na Kannerovi popsal autismus v roce 1944 také vídeňský psychiatr 

Asperger. Na autismus se tehdy pohlíželo jako na nemoc hodnou léčení. Svého času 

se objevil a převládl názor, že „jedinci s autismem emocionálně strádají a vina se 

hledala v rodinném prostředí. Dokonce se přistupovalo k psychiatrické léčbě rodičů, 

kteří byli označeni za patologickou příčinu autismu svých dětí." [Čiháček 1999]

Výzkumy však postupně prokázaly, že autismus neobnáší pouze problémy 

emočního charakteru, ale že se u osob s autismem vyskytují také obtíže v oblasti 

komunikace, porozumění a percepce. Navíc nebylo prokázáno, že by se rodiče dětí 

s autismem výrazně lišili od rodičů ostatních dětí. Přesto se občas stále ještě objeví 

nezávislé potvrzování Kannerových původních pozorování, jejichž závěrem bylo, že 

„sociální vrstva rodičů těchto dětí se lišila od běžného průměru vysokým 

ekonomickým postavením a vzděláním a také poměrně chladnými mezilidskými
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vztahy". [Nesnídalová 1994: 19] [viz také Rozhovor A] „Rodinné prostředí, u 

kterého tehdejší léčba prohlubovala sekundární psychická traumata, bylo 

postupně... osvobozeno od nálepky patologického prostředí." [Čiháček 1999]

Bohužel však není možné říci, že by tato nálepka zmizela úplně a že by všude 

byl autismus vnímán stejně „moderně". Teoretický náskok v Evropě měly 

především anglosaské země, a to i před frankofonními zeměmi. Již na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 20. století byly v Evropě používány diagnostické 

metody, které chápaly autismus jako vývojovou poruchu, „a je málo známé, že se 

nevyhnuly ani našemu území, přestože zde neměly prostor k šíření." [Čiháček 1999]

Přesto však v některých oblastech stále převládal náhled na autismus, 

spojující jej s psychózami. Rozšíření odborných teoretických vysvětlení a postupů 

vyvíjených úzce specializovanými akademiky se pozdrželo hlavně tam, kde 

s jedinečnými aspekty autismu nebyl například seznámen lékařský personál na 

všech pozicích. [Čiháček 1999] I přes výše zmíněný průnik informací, byl autismus 

také v Československu „dlouhodobě považován za psychiatrickou záležitost 

v kontextu s obrazem neurózy a schizofrenie, a to ještě i v publikacích vycházejících 

po roce 1989." [Čiháček 1999; viz např. Nesnídalová 1994]

Jelikož příčiny poruchy zůstávají stále neznámé, nebo jsou nejisté, rozvíjí se 

spíše metody, které by příznivě ovlivnily zdravotní stav autistů a další průběh a 

kvalitu jejich života. Ne vždy rychle a pružně, přesto však už téměř úplně, se 

k autismu začalo přistupovat jako ke specifické vývojové poruše - resp. poruchám, 

při nichž se začínají uplatňovat pedagogické obory spíše než léčba v medicínském 

smyslu.

Na popsaném vývoji v jediném oboru -  v medicíně (uvažujeme-li psychiatrii 

za součást lékařské vědy) si můžeme všimnout existence několika různých názorů, 

postojů a náhledů na autismus, které na sebe buď navazovaly, nebo existovaly vedle 

sebe. Bez toho, aniž bychom chtěli lékařskou vědu nějakým způsobem snižovat, 

musíme si uvědomit, jak moc ovlivňuje naše interpretace reality naše chování a ve 

svém důsledku i stav nemocného nebo postiženého.
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Sandra: „...co je jako zarážející i jak jsme byli na jakékoliv vyšetření, tak v 

podstatě chlapec dostal nálepku autista. Tu nálepku dal jeden lékař, další lékař co 

psal chorobopis a opsal si, že chlapec je autista a teď vlastně on už dostal jako 

nálepku autista a bez ohledu na to, že jsme byli před tím u psychiatra, který ona 

říkala, že autista není a ani se tak jako nejeví. .."

Sandra: „.. .já bych řekla, problém je totiž v tom, že ti rodiče jsou skeptičtí. 

Lékaři jim nedají žádnou naději a pokud ten člověk opravdu tomu sám nevěří, že to 

dítě uzdraví... tak oni se chytají takových jako okrajových ňákých věcí, ale nejdou 

třeba do té, třeba ta dieta [GFCF dieta, pozn. aut.], že pomůže tomu dítěti a 

nepracují systematicky."

Podobně to platí také v případě současné diagnostiky. Diagnostické systémy 

uznávané v zemích s vyspělejší péčí o lidi s autismem považují za rozhodující pro 

stanovení diagnózy dětského autismu u jedince současný výskyt symptomů, pro 

něž se prosazuje pojem triáda (triáda Wingové) [dle Gillberg, Peeters 1998]:

• omezení recipročních sociálních interakcí

• omezení verbální i neverbální reciproční komunikace

• omezení imaginace, které se projeví omezeným repertoárem chování.

„Autismus se manifestuje od narození odchylkou od obvyklého vývoje 

dítěte." To ale neznamená vývojové opoždění. V případě zjišťování rozumových 

schopností může být většinou velkým problémem způsob testování. [Čiháček 1999] 

Slovní zadání úloh totiž může pro autisty znamenat příliš velké šifrování významu. 

A nejde jen o testování výše inteligence.

Gunnel: „Další věcí, které jsem porozuměl, je to, proč jsem absolutně 

neuspěl na psychodynamických terapiích, což jsou nejběžnější způsoby 

psychologické podpory. Teorie, na které jsou testy založeny, se jednoduše v této
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formě nedá aplikovat na osoby s AS. V takových typech terapeutických rozhovorů

nejsme viděni, bráni takoví, jací jsme."

Selhávání autistů ve verbální oblasti a v koordinaci a spolupráci vede k tomu, 

že se na takový typ testů (například oněch inteligenčních) není možné spoléhat. 

Změna pohledu na autismus spočívá také v tom, že „dřívější názor o vzácnosti 

výskytu autismu v populaci nahrazuje předpoklad spektrálního výskytu 

překrývajícího kontinuálně normalitu i abnormality." [Čiháček 1999]

Moderním trendem vyšetřování v případě autismu je nutnost pracovat 

zejména nestandardními metodami a nezbytnost pozorovat dítě v jeho domácím 

prostředí [Říčan 1997], Podle odborníků „symptomatika dětského autismu je 

zřetelnější ve věku kolem 3 let, kdy vystoupí patrně do popředí zvláštnosti v 

kognitivní oblasti a odlišnosti v sociálních interakcích." Rodiče je údajně často 

dlouhou dobu nezpozorují, „...přestože komunikace s jejich potomkem si vyžaduje 

jiný styl než obsahuje vzor, který zpravidla znají ve vztahu dospělého ke zdravému 

dítěti." Postupně bývá zřetelnější repetitivní chování, trvání na specifických 

rituálech a omezený okruh zájmů dítěte. „Existují tabulky ke srovnání vývoje 

autistických dětí a zdravých dětí, ale porucha má takové množství individuálních 

variací, že někteří rodiče její příznaky nerozeznají ani s jejich pomocí." [Čiháček 

1999]

Na základě konkrétních projevů dětského autismu na jednotlivých případech 

autistických jedinců bylo stanoveno devět základních příznaků, které jsou 

charakteristické a uznávané při stanovení této diagnózy na celém světě [dle 

Nesnídalová 1994]:

(1) Velké a trvalé poškození emocionálních vztahů autistických dětí k lidem;

(2) Zřejmé neuvědomování osobní identity v takové míře, která je neúměrná věku;

(3) Patologické zabývání se zvláštními předměty; (4) Trvalý odpor ke změně okolí a 

snaha uchovat nebo znovu získat stejnost; (5) Abnormální perceptuální zážitky (bez 

zjistitelné organické abnormality); (6) Akutní mimořádná a zdánlivě nelogická
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úzkostlivost; (7) Řeč je buď ztracena, nebo se nevyvine vůbec, anebo nikdy 

nepřesáhne stupeň vývoje, odpovídající mnohem mladšímu věku; (8) Deformování 

způsobu pohyblivosti; (9) Na pozadí závažného opoždění se mohou objevit 

izolované rysy normální, téměř normální nebo výjimečné intelektuální funkce nebo 

dovednosti.

Mým cílem není do naprostých podrobností rozebírat výše zmíněné 

specifické příznaky a rysy autismu. Záměrem je spíše demonstrovat na různých 

zdrojích přístup k autismu, jeho pojmenovávání a charakteristiky. Ve chvíli, kdy 

porovnáme konkrétní příklady prožívání autismu „zevnitř", může se nám pak výše 

uvedený „vnější" pohled v podobě výčtů autistických rysů a diagnostických znaků 

zdát velmi strohý. Žitá realita pak leží někde úplně mimo tento „vnější" pohled.

Podívejme se nyní, jak diagnostikování autismu vidí jeden z autistů, který má 

přehled také o názorech a zkušenostech dalších autistů různého stupně postižení, se 

kterými je v kontaktu díky internetu.

Martin: „Formy autistického spektra jsou diagnostikovány jako by byly 

duševní chorobou. Diagnostická kritéria jsou založena čistě na vnějších projezdech 

chování. Tento medicínský model autismu, ačkoliv určitým způsobem užitečný, je 

velmi omezující a limitující. Je-li totiž chápán jako absolutně platný, vede k mnoha 

domněnkám o tom, jak lidé s autismem myslí a jednají. Je zapotřebí přijmout 

mnohem plastičtější způsob nazírání myšlení a chování lidí s autismem."

Na výše uvedené pasáži věnované diagnostice autismu jsme mohli o to více 

sledovat odlišnost ve vnímání autismu jako takového od způsobu, jak jej vnímají 

sami autisté.

Dalším z důvodů, proč zmíněnou pasáž do této práce zařadila, je potvrzení 

toho, co mě na autismu nejvíce zajímá, čím se autisté nejvíce odlišují od ostatních 

lidí a co je relevantní také z pohledu sociologie. Je to totiž zdůraznění těch 

autistických rysů, které se dotýkají vztahů k druhým osobám, k sobě samému, ke 

komunikaci a jejím různým projevům a k identitě jedince.
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Věnovali jsme se pohledu na autismus ze strany lékařské a potažmo i 

psychiatrické, v následující části se věnujme stručně ještě jednomu 

nezanedbatelnému pohledu, a to sice pohledu pedagogickému.

4.4 Pedagogika a autismus -  vývoj pohledů

Problémy s uchopením autismu se nevyhnuly ani oblasti pedagogiky. Svého 

času byl domov „považován za málo vhodné místo pro život člověka s autismem." 

Selhala-li některá z prvních strategií výchovy a vzdělávání autisty, často se 

pochybovalo o vzdělavatelnosti žáka. Základní škola se stala autistům nedostupná a 

integrace dítěte byla svého času neprosaditelná. [Čiháček 1999] Postupně však 

docházelo k vývoji pohledů i v této problematice.

Kategorie a „škatulky" charakterizující jistý způsob vidění autismu se 

objevují také v tomto oboru. V oblasti sociálního chování popisuje například 

Wingová tři symptomatologické skupiny autistů [dle Čiháček 1999]:

(1) skupina osamělých, izolovaných autistů; (2) skupina pasivních autistů; (3) 

skupina aktivních, zvláštních autistů.

Druhá skupina, tak jak si ji lidé označili, svou nenápadností vzbuzovala 

menší pozornost okolí, a byla tak pro své okolí „přijatelnější". Nevyžadovala si 

speciální „léčbu". Ostatní byli povětšinou zařazováni do tzv. „specializovaných" 

zařízení, ovšem s nevalným úspěchem.

Také dnes může problémové, nezvládnutelné chování být impulzem 

k předání dítěte do ústavní péče. Ovšem v zařízeních, „...která neakceptují situaci 

spojenou s poruchou a tudíž nehledají vhodné korektivní postupy, jsou klient i 

personál vystaveni trvalému stresu a častým konfliktním momentům..." Autistům 

je personálem připisována tvrdohlavost, neochota spolupracovat a malá motivace. 

Tím je vysvětlováno trvající problémové chování. Problém však bezesporu je v tom, 

že není bráno v potaz to, „...že je třeba vytvořit specifické podmínky, jako je tomu u 

jiných typů postižení." [Čiháček 1999]
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Gunnel: „Když jsem si prohlédl výsledky neuropsychologických testů, uviděl 

jsem, že moje ohodnocení intuitivního společenského chápání je o DESET bodů 

nižší než úroveň mé slovní zásoby. Většina lidí má tento rozdíl nanejvýš tři body. 

Ale aspoň jsem z toho vyrozuměl: já nerozumím jiným tím správným způsobem, 

takže je špatně interpretuji, nerozumím jim. A protože jsem tak rozumný, bystrý, 

počítají s tím, že jim rozumím... A potom jsou ze mne rozčarovaní, zklamaní..."

Cílem „terapie" by však neměly být symptomy postižení. Koneckonců, ani 

pojem terapie není nej vhodnější, „...protože popírá tento fenomén jako celoživotní 

statické postižení. Působení, tvořící prevenci poruch chování, které pocházejí z 

oblasti kauzální, by mělo být zaměřeno na speciální vzdělávání pro osoby s 

autismem." [Čiháček 1999]

Pobytová zařízení i denní stacionáře „hojně reagují na autistické klienty 

s problémovým chováním jejich odmítnutím. Na vině takového stavu bývá, že klient 

a žák s autismem se ocitl ve styku s lidmi bez základních znalostí o charakteru 

postižení a o důsledcích, které charakter postižení vnáší do praktického života nebo 

se ocitl ve styku s lidmi, kteří jsou vybaveni zastaralými vědomostmi, jež jsou 

daleko za horizontem efektivní praktické využitelnosti." [Čiháček 1999]

Renáta: „Moc šťastná škola to teda není, protože oni samozřejmě se věnujou 

těm dětem [s lehkou mozkovou dysfunkcí; pozn. aut.] a Roberta neznají, oni to fakt 

neznají prostě a tady s tou tematikou se ani nemíní seznamovat."

Vzhledem k tomu, že se autisté, jak jsem zmiňovala výše, vyskytují v celé 

škále inteligenčního spektra a že jejich symptomy jsou poměrně individuální, není 

pochyb o tom, že je potřeba poskytovat jim vzdělání v různých formách. Není 

možné, aby diagnóza autismu automaticky vedla k určení vzdělávací dráhy 

v nejbližším zařízení, jež je určeno pro žáky s autismem, aniž by se bral ohled na 

jeho charakter. „Rozsáhlost poruchy s nejednotností a pestrostí jejích projevů 

zapříčiňuje, že problematika není ani pro větší část případů řešitelná postupem pro
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autismus univerzálně interpretovatelným. Některé žáky je možné plně integrovat, v 

ostatních případech jde o poskytování několikahodinové, případně trvalé speciální 

pomoci. Moment plné integrace se může pro jednoho žáka s autismem stát... 

optimální cestou k osvojení maximálního množství vědomostí, dovedností, návyků 

a k životnímu uspokojení, pro jiného je nevyhovující a konečný efekt je poznamenán 

neúnosnou zátěží pedagogů a vypětím obou stran." [Čiháček 1999]

Také v dnešní době se vyskytuje celá řada závažných problémů při pokusech 

o vzdělávání a integraci autistů. Jako zdroj problémů je však dnes většinou viděno 

uplatňování nevhodných metod pedagogem, jehož úmysly jsou sice dobré, ale 

nemají mnoho společného s pochopením uvažování autisty. Peeters [1999] 

přirovnává tyto situace ke vzdělávání nevidomého člověka prostřednictvím 

speciálních metodických postupů určených pro neslyšící osoby. Dnes se stále ještě 

setkáváme s podobným metodickým přístupem k autistům, jaký je používán 

k lidem s mentálním postižením, někdy také s jejich podobným izolováním. Pro 

autistu může ale i klasická výuka znamenat problém. Přitom edukační způsoby, 

postupy a prostředky u autistického postižení mají být zaměřeny na efektivní 

použitelnost a zapojují dnes v maximální možné míře matku s rodinou. [Balasz, 

1991]

p. Vojta: „Představte si slepé dítě, které se má naučit z běžně napsané knížky

-  výsledek bude 0. Představte si hluché dítě, které má něco vyslechnout, pochopit a 

reprodukovat -  výsledek bude 0. Mé dítě vidí, slyší, mluví, vizuálně se od svých 

vrstevníků ničím neliší, ale pokud má reprodukovat nebo vysvětlit, co se ve škole 

naučila, bude výsledek rovněž 0. Nikdo, kdo nezažil podobnou situaci nedokáže 

pochopit, o co tady jde. Každý den musím jednotlivé předměty přetlumočit do jejího 

světa... Je to, jako by měla obrovskou paměť, ale malou a pomalou operační paměť."

Nejen z pedagogického hlediska je pro další vývoj postoje k autismu 

významný názor, že klienty do izolace vhání nevědomost a netolerance okolí, spolu 

s vnucováním způsobu života ne-autistické společnosti jako jediného možného. 

[Jelínková 2001]
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Jak můžeme vidět i na příkladu pedagogického přístupu k autismu, to, jakým 

způsobem se na autismus díváme, ovlivňuje naše jednání a ve skutečnosti i celou 

situaci, která následně vzniká (podobně též Thomasův teorém). Vracíme se navíc 

opět k myšlence, že „porucha verbálního i neverbálního porozumění, komunikace, 

zpracování sociálních informací, porucha postihování abstraktních představ, k nimž 

patří orientace v čase atd. vhání autistického člověka do pozice cizince, který 

nerozumí jazyku lidí v prostředí, v němž se ocitl." [Čiháček, 1999] Opět tedy 

narážíme na existenci dvou „světů", a na problematiku „cizinectví". K tomuto 

tématu se ještě vrátíme v analytické části této práce.

4.5 Shrnutí

V této kapitola jsem se pokusila objasnit některé důležité charakteristiky 

autismu, uvedla jsem vzájemné souvislosti a vztahy mezi pervazivními vývojovými 

poruchami, autismem a Aspergerovým syndromem. Snažila jsem se také 

charakterizovat jejich společné rysy v oblasti sociálního chování a vztahu k druhým 

lidem, tak jak jsou viděny odborníky i těmi, kterých se osobně dotýkají.

To, jak se může náš pohled na autismus měnit a vyvíjet v průběhu času, jsem 

se pokusila naznačit v kapitolách věnovaných lékařství a pedagogice a jejich vztahu 

k autismu. Tyto dvě oblasti bezesporu ovlivňují pohledy a názory také těch 

jednotlivců, kteří se s autismem setkávají a kteří o něm například hledají informace u 

různých zdrojů. Jak jsme mohli sledovat, ne každý pohled a přístup je přitom ke 

prospěchu autistů a jejich rodin a v souladu s jejich osobními pohledy na autismus.

Co však mají tyto přístupy společné a co uvidíme také v jednom osobním 

vyprávění, je vnímání existence dvou odlišných světů -  „světa" našeho a „světa" 

autisty. Stím  souvisí problematika „osobní identity", vzájemného „cizinectví" a 

odlišných způsobů, projevů a chápání „vzájemné komunikace". Všechny zmíněné 

pojmy jsou klíčovými kategoriemi mé analýzy.
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5. AUTISTÉ A AUTISMUS

Do této chvíle jsme o autismu uvažovali spíše z pohledu odborníků, lidí 

z vnějšku, kteří se touto problematikou zabývají z pohledu některé k autismu 

vztažené profese. Věnovali jsme se především prezentaci jejich pohledů uvedené do 

kontextu s osobními vyprávěními rodičů i autistů.

Nyní se dostávám ke svému hlavnímu cílu a zájmu -  chci se podívat, jak na 

autismus jako takový nahlížejí ti lidé, jimž je autismus osobně nejbližší. Přestože i 

v tomto textu zmiňuji několik málo pohledů rodičů, zajímají mě nyní především 

pohledy autistů samotných. Zajímá mě, jak s pojmem autismus pracují ve svých 

osobních výpovědích. Domnívám se, že něco podobného dosud popsáno nebylo, 

alespoň ne z této perspektivy. V této souvislosti bude samozřejmě také zajímavé 

sledovat a srovnávat, zda se ve výpovědích jednotlivců objevuje vliv výše 

zmiňovaných „odborných" názorů, do jaké míry jsou nebo nejsou v souladu, nebo 

do jaké míry názory rodičů a autistů žijí svým samostatným životem -  nezávisle na 

názorech vnějšího okolí.

Autisté bývají v rozličných odborných pracích a příspěvcích uvažováni spíše 

v pasivní formě. Při hledání různých podkladů pro svou práci, jsem narazila jen na 

málo takových, které by o autistech uvažovaly jako o aktivních bytostech a braly je 

jako osoby sice odlišným, ale přesto určitým způsobem uvažující a komunikující. 

Něco podobného můžeme sledovat také v předchozích kapitolách, v pohledech 

„odborníků" na autismus.

K většímu zájmu „běžných lidí" o vnitřní svět osob s autismem obrovským 

způsobem přispěly písemné výpovědi v podobě literárních děl autistů samotných. 

Staly se také velkým přínosem pro osoby autistům nejbližší a umožnily maximální 

možné pochopení jejich světa širší veřejnosti. Pomohly také ukázat autisty v dosud 

neprojeveném světle -  jako aktivní, rozumné a celkem běžně uvažující jedince.

Doba spojená s globalizačními tendencemi a s fenoménem internetu také 

umožnila komunikaci a seskupování vysoce-funkčních autistů (osob
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s Aspergerovým syndromem). Své obhájce dokonce nalézá myšlenka o existenci 

svébytné kultury lidí s autismem. [Čiháček 1999] V této souvislosti se objevují také 

postřehy směřující k myšlence o nové fázi zastupování zájmů skupiny všech 

autistických lidí -  prostřednictvím organizování se vysoce-funkčních autistů. 

[Peeters 1999]

Martin: „Již tehdy jsem měl mnoho zkušeností s využitím internetu, tak 

jsem vyhledával další lidi s autismem připojené na internet a společně s přítelem 

jsme zahájili činnost mezinárodní internetové podpůrné skupiny pro lidi 

autistického spektra... Kolektivní životní zkušenost sdílená v těchto skupinách mi 

umožnila důkladný náhled na to, jak myslí a jednají lidé s autismem na 

nejrůznějších úrovních."

Ve své analýze jsem se zaměřila především na to, jak autisté ve svých 

autobiografických či narativních vyprávěních popisují sebe a „svůj svět", jak si tento 

svět a svět „ostatních" interpretují a jaké je jejich vidění „reality". K pochopení 

tohoto vidění mi nejvíce pomohla kniha „Nikdo nikde" -  autobiografické vyprávění 

autistky Donny Williamsové [1995]. Pokusím se nyní nastínit a demonstrovat své 

hlavní nálezy. Z výše zmíněných důvodů tak bohužel musím učinit převážně 

s pomocí Donnina vyprávění. To však opravdu „stojí za to". Má analýza ale 

nespočívá v pouhém převyprávění knihy „Nikdo nikde". Donna popisuje svůj 

příběh chronologicky, popisuje to, jak konkrétní životní situace prožívala, vnímala, 

jak jim ne/rozuměla a jak se v nich zachovala. Na rozdíl od vyprávění Martina a 

Gunnela, je Donnin příběh celistvý z pohledu jejího života a umožňuje nahlédnout 

do zákulisí a kontextů mnoha popsaných situací. Ani svou délkou mi ostatní 

příběhy autistů neumožňují jejich širší použití.

Má analýza spočívala v objevení centrální kategorie -  osobní identity, kolem 

které se seskupila řada spolu souvisejících a na sebe navazujících bodů. Ty se 

nakonec uskupily do souvislé řady pěti podkategorií. (Nutno podotknout, že Donna 

o takovém systému sama nehovoří. Její vyprávění obsahuje hlavně linii časovou a 

pocitovou.) Mezi ony podkategorie, které vystoupily z dat, patří:
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• Dva světy -  „svět autisty" a „svět ostatních".

• Odlišné způsoby komunikace

• Prostředky přibližování se „světu ostatních" -  „divadelní role"

• Socializace a odlišnosti hledání vlastní identity

• Nalezení osobní identity, pochopení sebe sama a autismu.

Domnívám se, že podobné kategorie by bylo možné nalézt také v dalších 

vyprávěních autistů, kteří nalezli způsob, jak vystoupit ze „svého světa" a 

komunikovat se „světem". Pokusím se všech pět kategorií nyní postupně popsat a 

rozvinout.

5.1 Dva různé světy

Již v úvodu svého textu jsem psala o „cizinectví" autistů a zmiňovala jsem se 

o údajně již překonané teorii [Čiháček 1999], která hovoří o tom, že autisté si žijí „ve 

svém vlastním světě". Někteří se však takovému připodobnění vůbec nevyhýbají a 

dokonce sami autisté vnímají určité rozdíly mezi sebou samými a „druhými" 

optikou dvou odlišných světů.

Gunnel: „...Proč jsou ke mně takoví nepříjemní? Proč mne vyhazují 

z práce? Proč mne považují za špatného člověka? A co zraňuje nejvíc: Proč se na 

mne zlobí, když jsem jim nic zlého neudělal ? Diagnóza mi dala odpověď na tyto 

„proč". Teď vím, že nejsem špatný, nic chybného ve mne není, nejsem na okraji 

zbláznění se. A lidé, kteří mi to všechno dělali, nejsou horší než jiní. Jsou přesně 

takoví, jako všichni ostatní."

V příběhu Donny se objevuje nejprve nejisté podezření a s jejím stoupajícím 

věkem také určitá nepříjemná jistota -  vidění vlastní odlišnosti a vybočování z 

„normálu". Nutno podotknout, že v době, o které ve většině svého díla píše, ještě 

nevěděla, co je autismus, že by mohl souviset s jejími problémy, ani o něm dosud
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neslyšela ve svém okolí. Svůj příběh ale ve skutečnosti píše z perspektivy člověka, 

který již o autismu ví své.

Donna: „Nemyslím, že jsem byla blázen, ale určitě jsem byla velice odlišná, 

kdesi příliš daleko, k nedosažení."

Ani pro autisty, ani pro jejich rodiče není snadné přesně definovat, co 

znamená „být normální". Přesto zde je přítomen velmi určitý a jistý pocit, že projevy 

autismem postiženého člověka nezapadají do jeho okolí, do společnosti. Často ani 

nemusí být úplně zřejmé, co je příčinou či důvodem odlišnosti a proč člověk do 

svého okolí „nezapadá".

p. Vojta: „ Vždycky si představuji, jak by mně bylo, kdybych byl na jiné 

planetě, kde by byly jiné, ale stejně inteligentní bytosti a já  bych nerozuměl jejich 

zvykům, rituálům a konvencím, i když bych rozuměl jejich řeči. Jak bych se cítil 

opuštěný a neschopen sdělit zvyklosti mého světa. Jak by mně bylo, kdybych byl 

zatracován jen proto, že jsem jiný, a nechápu to, co je všem zcela jasné? Ta zoufalá 

samota."

Donna: „Mary [psychiatrička, pozn. aut.] se mě zeptala, co od těch sezení 

očekávám. Řekla jsem jí: „Já chci jenom být normální." Nikdy jsem 

nezpochybňovala pojem normální, ale cítila jsem, že zdaleka nepatřím do téhle 

kategorie."

Zajímavé je, jakým způsobem se Donna ve své komunikace se „světem" 

snažila „normálu" přiblížit. Jak se pokusím ukázat dále, činila tak prostřednictvím 

dvou rolí, podobných rolím divadelním. Donna používala dvě fasády, které si 

pojmenovala jako Carol a Willieho. Tento prostředek komunikace se však Donně 

nakonec neosvědčil a ve skutečnosti byla nucena si přiznat, že její „normálnost" je 

někde jinde a musí být vztažena také k jejímu vlastnímu „vnitřnímu světu".
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Donna: „Pokud jde o normálnost, třebaže Carol a Willie uměli jednat 

relativně normálně, Donna byla vlastně kontinuálně k normálu blíže. Ve „světě" 

byli oni vadní, jedině Donně byly vlastní emoce, které se v „jejím světě" 

uplatňovaly." ... „Objevila jsem, že lidé jsou obvykle oslepeni svou vlastní 

nejistotou, samolibostí či sobeckostí. Připadali mi se svou sebejistou černobílou 

koncepcí „normálnosti" tak nevědomí. Stále se však občas našel někdo, kdo 

uvažoval, zda se ode mne ostatní mají co naučit, pokusí-li se pochopit mou 

odlišnost."

V případě „normálnosti" mi tento příklad ukázal něco nového. V bakalářské 

práci jsem popisovala často „jinakost" -  ve vztahu k rodičovství s autistickým 

dítětem. [Gilarová 2004] Na příkladu Donny -  a hlavně na základě výše uvedeného 

výňatku z jejího vyprávění -  jsem si uvědomila, že hledání „normálnosti" je 

vztaženo jak k okolnímu světu, tak také zároveň k vlastní osobě. Hledání 

„normálnosti" vlastně znamená hledání svého místa ve světě a zároveň hledání 

vlastní identity. To koneckonců Donna vyjadřuje nepřímo i na jiném místě svého 

příběhu.

Donna: „Počínala jsem si jako praštěná a nedovedla jednat normálně. 

„Koukni se na ni, koukni se na ni," poukazovali na dítě, které pro ně bylo buď 

„opožděné", to když jsem byla ve svém vlastním světě, anebo „cvok", když jsem 

byla v jejich. Neměla jsem šanci vyhrát."

Hrozivě jistá „vzdálenost" autistů od ostatních lidí, včetně vlastní rodiny a 

vrstevníků, vytváří určité odloučení a odcizení autisty od okolí i od sebe sama.

V případě Donny je toto odcizení neustále vyjadřováno v průběhu celého jejího 

vyprávění. Celý Donnin příběh navíc spočívá v nalézání cesty ze „svého světa" a 

zároveň v pronikání do „světa". Její příběh je přitom zároveň hledáním sebe, své 

identity. Najít a spojit tyto dvě mnohdy protichůdné cesty ale není jen tak 

jednoduché.
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Donna: „Rok co rok jsem se ze všech sil snažila zapojit do „světa" a 

zjišťovala, že jsem nucena stahovat se do svého vlastního."

Donna byla po několik let cizincem ve svém okolí, cizincem pro své okolí i 

pro sebe samu. Trvalo velmi dlouho a stálo to mnoho úsilí pro ni i pro její okolí, než 

se podařilo Donně navázat alespoň s některými druhými komunikaci, která by 

zároveň obnášela porozumění.

Donna: „Když mi začali vysvětlovat, jak mé chování působí na jiné lidi, 

dopracovala jsem se k poznání, že každé chování má dva výklady: jejich a můj. Tito 

„nápomocní" lidé se mi snažili pomoci při „překonávání mé neznalosti", ale nikdy 

se nepokusili pochopit, jak vidím svět já. Připadalo jim to tak jednoduché. Jsou tu 

pravidla. Ta pravidla jsou správná. Zcela zjevně potřebuju, aby mi pomohli se jim 

naučit."

Ne každý je skutečně dobrým „tlumočníkem" v komunikaci mezi těmito 

dvěma světy. Dobrým „tlumočníkem" nemusí být ani ten největší odborník ve 

svém oboru, ani člověk, který s autisty často spolupracuje v nějakém pedagogickém 

či stacionárním zařízení. Pochopení chybí bohužel autistovu okolí velmi často.

Donna: „Co oni viděli jako mělké, pro mne bylo hluboké. Co viděli jako 

chytré, to mi připadalo jednoduché, jako něco, co se snadno odpapouškuje bez 

jakéhokoli osobního významu. Zatímco mě lidé v mém okolí posuzovali očima a 

ušima, já  jsem kňčela skryta prázdnou fasádou své ulity, abych je přiměla k tomu, 

že vycítí, kdo jsem. Aby zavřeli oči a uši a snažili se mě pochopit."

Proč je vzájemné pochopení mezi autisty a jejich okolím, a především naše 

pochopení autistů, tak obtížné? Odpověď nalezneme v odlišnostech komunikace 

uvnitř těchto dvou „světů".
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5.2 Odlišnosti komunikace

Autisté i jejich rodiny si uvědomují onu „jinakost" a „odlišnost" nejprve na 

některých abnormalitách v chování a v komunikaci.

p. Cugereanová: „Skamarádit se [Martin, pozn. aut.] s dětmi neuměl, i když 

po tom z hloubi svého malého srdíčka mocně toužil. Uměl se nádherně smát..., 

komunikovat však neuměl... Děti se od něj postupně začaly vzdalovat a paní 

učitelky ho začaly více „vychovávat"."

Donna: „Zdálo se, že čím jsem byla starší, tím bylo zřejmější, jaké mám 

potíže při komunikování s ostatními lidmi, anebo jsem si pouze více uvědomovala 

často „znepokojené" poznámky jiných osob."

Jelikož se Donně podařilo nakonec najít a pochopit vlastní odlišnost a zjistit 

její příčiny, máme díky jejímu vyprávění také my příležitost pochopit odlišnou 

komunikace autistů. Donna se svým čtenářům pokusila nastínit svůj osobní jazyk a 

jeho významy, které používala ve „svém světě".

Donna: „Netvrdím, že význam některých mých opakovaných gest je týž jako 

význam stejných stereotypních gest užívaných jinými lidmi. Přesto třebaže jsem 

hovořila slovy „světa", má gesta byla a zůstávají důležitějším jazykem „mého 

světa". ...ačkoli se mohlo zdát, že tato gesta míří jen ke mně samé, byla stále úsilím 

komunikovat a pochopit „svět". ...Vyjadřovat se nepřímo a symbolicky byl jediný 

způsob, jak jsem se odvažovala „říci" věci, které byly „příliš zábavné", aby je bylo 

možno vyjádřit nějakým přímějším způsobem. ...Pro případ, že porozumění 

významu skrytému v některých následujících gestech snad pomůže osobám „světa" 

chápat tento jazyk a navázat kontakt s takto polapenými a vyděšenými lidmi na 

jejich bázi, vypracovala jsem hrubou analýzu, jaký byl význam takových gest pro 

mne."
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Významy, které Donna uvádí, nebudu přepisovat doslova. Pokusím se pouze 

shrnout hlavní komunikační významy gest a symbolů, které autisté obecně často 

používají. Některé Donniny kategorie sloučím a uvedu do širšího kontextu [dle 

Williamsová, 1995: 222-229],

5.3.1 Zaujatá hra s předměty

O autistech se můžeme například dočíst, že je jejich „chování plné stereotypů 

představující širokou škálu - od zvláštnůstek, které nejsou na první pohled patrné, 

po nápadné bizarnosti" [Čiháček 1999], Takové konstatování však neobsahuje 

pochopení smyslu a otázku po důvodu takového počínání.

Pro Donnu například sestavování a párování předmětů znamenalo něco 

velmi důležitého -  vytváření spojení mezi věcmi, uvědomování si a ukazování, že 

mezi věcmi mohou existovat vztahy a zhmotnění těchto vztahů.

Donna: „ Vidět to a znovu a znovu to vytvářet mi dávalo naději, ze je-li ten 

pojem možný, pak bude jednoho dne možné cítit a přijímat tyto vztahy ve „světě". 

Byla jsem vždy uvnitř tohoto světa předmětů."

Pořádání předmětů a symbolů poskytovalo Donně jistotu, že existují ve 

„světě" určité struktury a řád. Zároveň si je tímto způsobem ztvárňovala, což jí 

umožňovalo řád „světa" pochopit.

Donna: „...vytvářet si naději, že také já jednoho dne pocítím to zvláštní a 

nepopiratelné místo, kam také já  jednou budu patřit, a že budu náležet do „světa"."

Struktury vzorců, které s pomocí předmětů vytvářela znamenaly kontinuitu. 

Opět souvisely s osobním místem člověka ve „světě".

Donna: „Ujištění, že věci zůstanou stejné dostatečně dlouho, aby bylo 

možné se zmocnit nepopiratelně zaručeného místa uvnitř složité situace kolem mne.
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Tyto struktury mohly zároveň svým ohraničením nebo hranicemi vytvářet 

ochranu před vnějším venkovním „světem", který ji ohrožoval svou 

nepřed ví datelností.

5.3.2 Nutkavé mrkání a blikání se světly

Rychlé nutkavé mrkání vytvářelo zpomalování věcí. Ty se tak stávaly 

odloučenější a méně děsivé. Podobný účel splňovalo neustálé zapínání a vypínání 

světel, které svým cvakáním zároveň neosobně spojovalo Donnu s věcmi „mimo 

vlastní já", jako zvonky a hudba. Ty přinášely Donně příjemné pocity, a to tím více, 

čím byly členitější a předvídatelnější. O lásce autistů k hudbě hovoří také někteří 

rodiče ve vyprávěních [viz také Rozhovor A],

p. Vojta: „Jiným Eviným světem, je svět ušlechtilý, hudební, ona ho nazývá 

všehudebnický."

5.3.3 Opakování pohybů

Například opakované pouštění věcí bylo pro Donnu vyjadřováním svobody a 

ujišťováním se v pocitu, že únik ke svobodě je možný.

Donna: „Symbolicky je to svoboda dovolit dobrým emocím, aby se vás bez 

bolesti dotýkaly, a svoboda dovolit jim dostat se ven a nemít z nich uvnitř takový 

strach."

Skákání z výšky znamená totéž, utvrzuje o existenci a dotvrzuje, že chybějící 

pocit je teoreticky možný. Je to pro autisty jeden ze způsobů, jak uvést celé tělo do 

rytmu, podobně jako při kolébání. Zajímavé zdůvodnění ve vztahu ke dvěma 

„světům" dává Donna svému pohupování z jedné nohy na druhou.
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Donna: „Mezi sebou a „světem" jsem vždycky spatřovala zlověstnou 

temnotu. Skutečnost, že dostat se touto imaginární temnotou na druhou stranu 

znamená pořádný skok, možná také zachycuje přípravné pohupování z přední nohy 

na zadní, tak příznačné pro někoho, kdo se rozebíhá ke skoku: „Připravte se, na 

značku, pozor, a skok temnotou na druhou stranu." Nejspíš takhle se to dá popsat. 

Kupodivu já se vždycky příliš bála skočit, když se mě k tomu jiní lidé snažili 

přimět."

Pohupování, potřásání rukou, mlácení hlavou, práskání předměty, 

poklepávání si na bradu, to vše poskytuje autistům bezpečnost a uvolnění. 

Zmenšuje se tak jejich nahromaděná vnitřní úzkost a napětí a zmenšuje se tím jejich 

strach. Tyto pohyby jsou často reakcí na konkrétní situaci.

Donna: „Čím extrémnější pohyb, tím větší pocit jsem se snažila zdolat."

Mlácení hlavou patří také do této kategorie zdolávání napětí. Co mělo 

způsobit u Donny popisuje následovně:

Donna: „...vyvolat dunivý rytmus v hlavě, kdy moje mysl příliš hlasitě 

křičela, aby byla schopná si bzučet či stále si opakovat hypnotický zpěv, který mně 

mohl pomoci se uklidnit."

„Odborníci na autismus" často interpretují takové chování jako patologické 

sebeubližování nebo agresivitu, uvádějí, že je nutné dítě uklidnit, a přitom 

nechápou, že mohli sami v jeho přítomnosti tento stav způsobit nějakým svým 

chováním nebo větou obsahující příliš „děsivý" doslovný význam, a že autista se 

pravidelností svého pohybu vlastně již uklidňuje. Samotné konstatování skutečnosti 

výše popisovaného chování autistů -  aniž by obsahovalo svůj vnitřní význam -  

působí o to děsivěji, když si uvědomíme, jak může ovlivnit naše smýšlení. Čiháček 

[1999] například uvádí: „Autistické chování může být doprovázeno opakujícími se 

excesy v chování (mimořádná zatěžující hyperaktivita, křik, trhání věcí, kousání,
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výbuchy agrese zaměřené proti sobě nebo fyzické útoky na okolí), jež mohou při 

kritickém průběhu ohrozit zdraví postiženého samotného nebo lidí v okolí." 

Zmíněné mlácení hlavou o předměty, které ve skutečnosti splňuje funkci 

sebeuklidnění, je stejně tak vysvětlováno s negativním nádechem: „...Problémovým 

chováním, objevujícím se poměrně často a ohrožujícím jedince s autismem, je 

sebepoškozování. Jeho četnost a intenzita se zvyšuje s hloubkou mentálního 

postižení a komunikativními obtížemi." [Čiháček 1999]

5.3.4 Pohledy mimo či za předměty nebo osoby

Dívání se mimo věci, zdánlivě na ně něco jiného bylo pro Donnu pokusem 

vstřebat, co se děje vedle. Bylo to prostředkem, jak uniknout strachu, jak závažným 

věcem ubrat na jejich významu a působivosti. Přílišná soustředěnost na předmět by 

způsobila neschopnost jej použít nebo mu rozumět.

Donna: „Všechno musí být nepřímé. Ustavičně jsem musela vědět, jak 

obelstít svou mysl, tak aby se dostatečně uvolnila a přijímala věci zvenčí."

Zírání do prostoru anebo skrze věci, rovněž otáčení věcmi anebo vůbec točení 

se či běhání v kruzích, to bylo opět prostředkem k uvolnění, způsobem, jak „ztratit 

vědomí sebe sama", anebo jak se vypořádat s nudou, vyvolanou neschopností 

vyjádřit se, anebo způsobem, jak cítit vztah k nějaké činnosti.

Donna: „ V extrémnějším smyslu to je forma duševní sebevraždy, když se 

člověk vzdá naděje, že bude schopen navázat kontakt, anebo přijímat dojmy."

Pohledy autistů někam mimo věci, na které chceme, aby upoutali svou 

pozornost, v nás mohou vyvolávat dojem, že je autista „ve svém světě" a nevnímá, 

co říkáme a děláme za účelem upoutání jeho pozornosti. Přitom, podle Donnina 

„slovníčku" právě dívání se mimo věci značí maximální soustředěnost na onu věc, a
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zároveň eliminování rušivých vjemů, kterými pro autisty mohou být například 

tvary a barvy oněch věcí.

5.3.5 Smích a tleskání

Smích a tleskání jsou z našeho pohledu dvě zdánlivě odlišné věci. Pro autisty, 

dalo by se říci, také, ale úplně jinak:

Donna: „Tleskání u mne odjakživa lépe naznačovalo radost [než smích, 

pozn. aut.]. Tleskání však také naznačovalo finálnost -  sloužilo jako signál mezi 

jednou událostí či činností a činnostmi následujícími. Může to být také pokus, jak 

se vyrvat z nepopiratelného snového staim."

Smích na rozdíl od toho je způsobem uvolnění strachu, napětí a úzkosti.

Donna: „Moje pravé city byly skutečně až příliš dobře chráněny, aby 

projevily radostný zážitek něčím tak přímým, jako je smích, který mohou prožívat a 

chápat ostatní lidé."

Jak uvidíme dále, Donna se smála pouze prostřednictvím své „role" jménem

Carol.
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5.3.6 Ostatní nezvyklé projevy chování

Další neobvyklé projevy chování jsou spojeny s existencí „dvou světů", 

s vyrovnáváním se s vlastní identitou a s jejím hledáním, a jsou spojeny také 

s nepříjemnými pocity z fyzické blízkosti druhých lidí.

V případě Donny například trhání papíru (výše zahrnuto Čiháčkem [1999] 

mezi excesy v chování) bylo symbolickým aktem rozdrobení hrozby blízkosti, 

oddělení se od ostatních, za účelem zmenšení vlastního strachu.

Donna: „Často jsem to dělávala, když jsem se s někým měla rozloučit, jako 

bych nejprve musela symbolicky zničit blízkost, abych necítila jakýkoli pocit dezerce 

či ztráty."

Rozbíjení skla Donna vysvětluje svému okolí zpětně jako:

Donna: „Symbolické třesení neviditelnou zdí mezi sebou a jinými. Je to snad 

zeď mezi vědomím a podvědomím?"

Pro autismus bývá typické okouzlení barevnými a lesklými předměty. Donna

o tomto rysu říká, že je to „chápání pojmu krásy v prostotě" a „rovněž nástroj 

sebehypnózy, potřebný k uklidnění a uvolnění". Donna si prostřednictvím 

drobných kamínků a úlomků také vytvářela osobní vztah k druhým lidem. 

Jednoduše si vytvořila spojení mezi konkrétním člověkem a předmětem, který 

postihoval „pocit z těchto lidí". Pohledem na předměty si pak vyvolávala 

vzpomínky na konkrétní lidi, se kterými se kdy setkala. Takové předměty jsou pak 

samozřejmou součástí „jejího světa", jsou něčím velmi osobním -  o čem ale druzí 

nemají ani tušení.

Dalším typickým chováním autistů je již zmíněné často špatně vysvětlované 

sebezraňování a jak Donna uvádí „vědomé konání trapností, aby vyvolaly u 

ostatních lidí šok", k nimž může například patřit záměrné pokálení se i ve vyšším
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věku apod. Takové chování může znamenat něco, co bychom nikdy 

nepředpokládali.

Donna: „ Vyzkoušet, zda je člověk opravdu skutečný. Protože žádná jiná 

osoba přímo zkušenostně není vnímána, jelikož veškerý cit je zadržen na jakémsi 

duševním kontrolním stanoiňšti, než je sebou předán sobě, snadno je možno 

uvažovat, zda člověk skutečně existuje."

Stejně tak bylo u Donny záměrné pokálení se chováním, které mělo svůj 

původ v polovědomém stavu, a začalo snad od podvědomé pohnutky a vedlo 

k vědomému uvědomování si sebe sama a „svobodného bytí".

Donna: „Je to akt vlastního já, sebejistě se osvobozujícího od nadměrné 

sebekontroly tím, že se vzpírá chování, od něhož jsou do tak velké míry požadovány 

přizpůsobení a sebekontrola, a kdy lze tak snadno vyvolat znechucení ostatních lidí. 

Zároveň to je výraz frustrace, že se člověk má přizpůsobit, aniž by mu toto 

přizpůsobení přineslo nějakou emocionální odměnu. Je to akt svobodného 

rozhodování, dokazující, že člověk může zanechat sebekontroly výměnou za 

kontrolu nad vnějším očekáváním. Toto ujištění o „svobodě být", které člověk tímto 

aktem získává, mu dodává odvahu, aby se dál pokoušel kontaktovat. ... Je to také 

způsob, jak své okolí symbolicky učinit částí „svého světa", což je začátek přijímání 

světa ležícího mimo hranice vlastního těla."

Takové chování pak vlastně je velmi pozitivním posunem ke „světu" 

ostatních lidí, zatímco ten mu rozumí úplně odlišně a hodnotí jej maximálně 

negativně.

Posledním rysem, o kterém se Donna ve svém „tlumočnickém slovníčku" 

zmiňuje, je „bezpečný fyzický kontakt". Je to takový kontakt, ze kterého autista cítí 

možnost utéct a nepřináší mu jakýkoli pocit ohrožení. V případě přímého fyzického 

kontaktu může jít například o dotýkání se takzvaně „vzdálených" nebo jakoby 

„oddělených" částí vlastního těla, vzdálených od osobního „já". Takovou částí těla
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může být například předloktí, nebo vlasy. Dotek však nemusí být dovolen každému 

bez výjimky.

Donna: „Jinak každý dotek je prožíván buď jako bolest, anebo je trpěn, jako 

by člověk byl ze dřeva. Zcela prostě je to tak, jako by duch opouštěl tělo a vystavoval 

je soužení, které ostatní lidé považují za milé dotýkání."

5.3.7 Shrnutí

Chování autistů může skutečně z pohledu „normálního světa" vypadat velmi 

podivně. To koneckonců dosvědčují také rodiče autistů ve svých vyprávěních.

V Donnině slovníčku však nalézáme nové možné významy chování autistů, které 

nám umožňují nahlédnout dál, než jen za jejich vnější fasádu. Donna se svým 

způsobem také stala tlumočnicí mezi světem autistů a světem „normálních" lidí.

Mohli jsme tedy vidět, že chování, které se jeví jako neobvyklé z našeho 

pohledu, je ve skutečnosti „jen" odlišným způsobem komunikace lidí, u kterých 

nabýváme často dojmu, že s námi nekomunikují. Stejně tak jako se většinové 

společnosti zdá, že autisté neprojevují žádné city, a při hlubším nahlédnutí do jejich 

„duše" vidíme, že je to právě naopak. Totiž že autisté naopak mohou mít problém 

s tím, že city a emoce prožívají daleko silněji než my, a proto se jim tolik brání. To, 

že autisté mají problém s projevováním citů vůči svému okolí, neznamená, že žádné 

city nemají a neprojevují. Projevují je jinak, odlišným způsobem.

Donna si vytvořila ještě jeden odlišný způsob, jak komunikovat se svým 

okolím, přizpůsobit se a vypadat alespoň trochu „normálně". Ve skutečnosti to však 

byla past pro nalezení její vlastní identity a uvědomění si svého osobního „já". 

Konkrétně si to ale ukážeme v následujících dvou kapitolách.
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5.3 Prostředky sbližování

Donna se snažila přizpůsobit svou komunikaci. Vytvořila si už v dětství pro 

svůj každodenní život dvě nové identity. Jednala se svým okolím přizpůsobením se 

situaci prostřednictvím dvou rolí. Tyto role si ztělesnila ve dvou osobách, se kterými 

se kdysi dávno ve skutečnosti setkala. Její identitu kromě skutečné Donny tvořili 

ještě Carol a Willie. Šlo o podobné hraní rolí, o kterých hovoří ve svých dílech také 

Erving Goffman [1999].

Donna se snažila o udržení určitého dojmu svým vystupováním jakoby „na 

jevišti" -  a před „světem" tak přísně skrývala „svůj vlastní svět", zákulisí. 

Využijeme-li Goffmanovu terminologii, pak Carol a Willie byli rolemi, které Donna 

navlékala a snímala podle potřeby v situacích, kdy nechtěla nebo nebyla schopna 

projevit sebe sama, ukázat své „skutečné já". Byli součástí „fasády", sloužící k 

představení určitého výkladu situace pro „diváky" [Šubrt 2001: 74]. Čím ale byli pro 

Donnu především, tak prostředkem komunikace se „světem".

Donna: „Chtěla jsem komunikovat a vytvořila jsem si postavy, s jejichž 

pomocí jsem komunikovat mohla, a tak jsem se zbavovala některých svých frustrací 

a pokoušela se prokázat svou inteligenci a zdravý rozum. Nebyla to však mytická 

monstra. Byla to pro mě rodina, kterou jsem si vytvořila sama pro sebe uvnitř svého 

izolovaného a nesmírně osamělého světa neschopného komunikace. Ty postavy mi 

sloužily jako překladatelé při překonávání komunikačních problémů mezi „světem" 

a „mým světem".

Carol jako role byla vytvořena či navlékána za jiným účelem než role 

Willieho. V obou případech si však Donna uvědomovala, že obě postavy, které 

hraje, jsou jen divadelními rolemi, které skrývají Donnu před jejím okolím i před 

sebou samou.

Donna: „Byla jsem si vědoma, jak málo jsem schopna ukázat své pravé já, a 

tak jsem trvala na tom, že už nejsem Donna a že se mně má říkat Lee. To mělo
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znamenat, že nekomunikují s Donnou, ale pouze s postavami, kterých, podle mne, 

jsou hodni: můj hněv ztělesňoval Willie a mou schopnost předvádět se a 

komunikovat ztělesňovala prázdná skořápka bez jakéhokoli citu, kterou jsem tajně 

nazývala Carol. Ostatní ani nezasluhovali nějaké vysvětlení, udržovala jsem je před 

všemi v tajnosti po dvaatřicet let."

Carol -  jedna z Donniných rolí -  se projevovala jako společenská, veselá a 

často se smějící osoba. Více než cokoli jiného umožňovala Donně komunikovat.

Donna: „Carol byla ztělesněním mého strachu z cítění, prezentovaným jako 

poměrně společensky přijatelnou, ustavičně se smějící postavou."

Willie byl naopak ztělesněním agresivity, obranných reakcí Donny. Snažil se 

vystupovat jako objektivní pozorovatel a neměl city.

Donna: „Stál tu Willie a mnohé si pamatoval, ale bez jakéhokoli citu pro ono 

já, které to všechno prožívalo."... „ Willie se nutně pokusil být podobný osobě, která 

symbolizovala ochranu, sílu a sebeovládání."

Tato rozpolcenost a několikeré „já" se zřejmě neobjevilo jen u Donny, ale také 

u jiných autistů. Odborníci totiž svého času hovořili o souvislostech autismu a 

schizofrenie (známé rozdvojováním osobnosti, vidinami apod.) [Nesnídalová 1994], 

Často také docházelo, a možná dosud dochází, k zaměňování těchto poruch.

Donna: „Mary mi napsala lékařský předpis. Měla jsem dojem, že mé nesnáze 

interpretovala jako schizofrenii. Přirozeně mě to urazilo. Tolik jsem se snažila 

uvěřit, a přitom se toho bála, že jsem šílená. Mary to nic netušíc potvrdila. Moje 

kamarádka Robyn říkala, že lidé věří tomu, čemu věřit chtějí. Maryino chování toho 

bylo příkladem."
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Pochopit lidskou mysl je samozřejmě velmi obtížné. Nedovedu samozřejmě 

přesně popsat, jak se autismus odlišuje od schizofrenie, ani není mým cílem to 

učinit. Důležité pro mě je, že Donna ve svém vyprávění o takových věcech uvažuje, 

že se velmi intenzivně snaží se svou myslí pracovat a hlavně jí porozumět.

Donna: „Objevila jsem, že i moje mysl je systém. Když j í  porozumím, pak je 

to jistá forma ochrany. Naučím se vysvětlit, proč jsem taková, jaká jsem."

Postupné objevování „zákoutí" a „záludností" vlastní mysli, vedlo nakonec u 

Donny k pochopení rolí, které hraje a k pochopení toho, že její vlastní „já" je skryto 

dokonce i před ní samotnou. V době největší „krize" byla její skutečná identita 

skutečně ohrožena.

Donna: „Právě tento strach, že budu připravena o „svůj vlastní svět", 

vyústil v chování, které mě nutilo popírat „můj vlastní svět" místo té snesitelnější, 

dobře vychované, společenské, třebaže necitlivé ulity. „Jim" se nikdy nepodařilo 

vložit ruku na mé skutečné já, ale k jejich radosti jsem stále víc a víc přestávala 

navštěvovat sama sebe."

Boje, které sváděla mezi svými postavami popisuje velmi podrobně ve své 

knize -  na nesčetných příkladech konkrétních situací a setkávání se s mnoha lidmi. 

Snad jen jeden příklad za všechny, boj, ovšem bez příslušných četných podrobností:

Donna: „Brutálně jsem byla vystavována své vlastní zranitelnosti ve světě, 

který mi připadal cizí a nedosažitelný. Dopálila jsem se na svou nevinnost a 

naivitu. Willie ovládl scénu, když opona spadla za prvním kompromisem, který 

jsem našla mezi Donnou a Carol: za tančící loutkou."

Boje mezi vlastním „já" a rolemi, které byla Donna neustále nucena hrát, aby 

se vyrovnala se svými problémy a se svým okolím, a aby hrála svou „normálnost", 

nakonec ale vedly, díky mnoha okolnostem k úspěšnému pochopení a nalezení 

vlastní identity. Co k tomu Donně pomohlo uvidíme dále.
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Nyní bych v této souvislosti ještě ráda zmínila krátký úryvek z vyprávění 

maminky Martina.

p. Cugereanová: „ Věřím, že má každodenní čtyřhodinová tlumočnická práce 

s Martinem doplněná jednou týdně psychoterapeutickou skupinkou zaměřenou na 

nácvik sociálních interakcí a jednou týdně analýzou problémových situací povede 

k postupnému pochopení tohoto světa a tím ke zkorigování jeho podivného chování. 

Snad najdeme současně čas na budování jeho duševního života, zatím velice 

chudého. "

Na této citaci můžeme vidět obdobný vztah mezi chováním a osobní 

identitou autisty. Uvedení obou záležitostí do „normálu" závisí na mnoha 

okolnostech, které s sebou život přináší, a jdou spolu ruku v ruce.

5.4 Hledání osobní identity

Každé dítě, prochází v průběhu svého dětství procesem socializace. Jde o 

učení se symbolům a rolím světa, osvojení si jazyka, pravidel chování a jednání, 

norem, hodnot a sociálních rolí a celkové zapojení jedince do skupiny. [Jandourek 

2001] Socializace je jinými slovy také proces vývoje od stadia bezmocného 

novorozence až po osobu, která si dobře uvědomuje sebe samu a orientuje se ve své 

vlastní kultuře. Stejně jako ostatní, jsou i autisté aktivními činiteli tohoto procesu. 

[Giddens 1999] Vymykají se však tím, že jejich socializace neprobíhá nejintenzivněji 

v kojeneckém věku a raném dětství. Autismus je porucha, která narušuje právě 

vývoj v této oblasti a době -  a socializace tak není správně dokončena.

Důkazem toho může být také často uváděný rys autistů -  mluvení o sobě ve 

třetí osobě, a to i v době, kdy toto chování ostatní děti již dávno opustily.

Renáta: „Tak přestal používat „já" a říkal už jenom ňák „on". „Ten Robert" 

jako a ukazoval na sebe do zrcadla. „ Tam je Robert", jo a takové. A když jsem se ho

62



Petra Čaníková: Autismus našima očima

třeba, on, on říkal: „On něco udělal". A já  jsem třeba říkala: „A kdo něco udělal?" 

„No on". A já jsem říkala: „Kdo on?" „On, Robert."“

Autismus často doprovází nejen zpomalení normálního vývoje dítěte, ale 

někdy také zhoršení stavu a návrat o několik stupínků ve vývoji zpět.

Donna: Při hledání sebe sama jsem se v dvaadvaceti letech zkrátila do domu, 

kde jsem vyrostla. Jedna žena mi tam ukázala něco, co objevila napsané na stěně 

dědečkovy přístavby. Vzpomněla jsem si, kdy jsem to psala... Bylo mi asi šest. Stálo 

tam: „Donna je cvok." Jaksi mi trvalo další čtyři roky, než jsem si uvědomila, že 

normální děti, když o sobě mluví, užívají „já".

Příběh Donny je zcela konkrétním popisem náročnosti přechodu od dětského 

k „normálnímu" uvažování dospělého o sobě a své identitě.

Donna: „ V průběhu té soukromé války jsem byla nejprv ona, pak ty, pak 

Donna, jakési neurčité já  a nakonec JÁ."

I když mnoho kroků musela v tomto přechodu k nalezení vlastního já udělat 

Donna sama, pomohlo jí v tom mnoho lidí a okolností. Za nejzajímavější a obsahově 

nejvíce vypovídající považuji Donnina setkání s jinými autisty nebo podobně 

postiženými lidmi (blíže nespecifikováni).

Někteří rodiče vyjádřili ve svých vyprávěních pochybnost, zda se autisté 

mohou navzájem poznat, zda mohou vycítit svou stejnou odlišnost [viz Rozhovor A; 

rozhovor R], Donna dokládá, že je něco podobného možné. Myslím si, že taková 

setkání měla pro Donnu velký význam při uvědomování si své vlastní identity a 

svého místa ve „světě". Možná to také vedlo k pochopení toho, že svou odlišnost 

může s někým sdílet, že na ni není sama a že za ni nemůže. A mohlo to přispět také 

k jejímu osobnímu vnímání toho, co je autismus. Jedním za takových lidí, se kterými 

se setkala, byl Bryan.
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Donna: „S Bryanem jsme se proste našli na shodných místech. Nedokázali 

jsme říci, co cítíme. Pouze jsme to vnímali a při respektování vzdálenosti jsme o tom 

nemluvili... Nebylo v tom nic zoufalého, kontaktovat a dotýkat se jeden druhého ve 

„skutečném světě". Šlo však o to, že někdo byl schopen se mě emocionálně dotýkat 

uvnitř „ mého světa "

Právě proto, že Bryan byl schopen vidět a pochopit vnitřní svět Donny, a 

Donna sama si toho byla vědoma, musela s tím nějak naložit. V té době však ještě 

nebyla připravena odhalit své „já" sama sobě, proto se od Bryana vzdálila a 

odloučila. Následovalo setkání s Timem.

Donna: „Tim jaksi spustil další „zapínací" knoflík, a začala se vynořovat 

Donna... Dovolila jsem mu kartáčovat mi vlasy a pozvala ho do svého světa. Tim 

patřil k lidem, kteří berou druhé takové, jací jsou. Duševně Tim zvládal jednat 

s ostatními, třebaže byl před lidmi plachý a stejně jako já  se skrýval pod početnými 

velice přesvědčivými fasádami."

Tím, jak Donna poznávala lidi sobě podobné, srovnávala je se sebou, 

hodnotila jejich chování vzhledem ke „světu", okolní společnosti a zkoumala své 

podobnosti s nimi.

Setkání s „neznámým Walesanem" ve vlaku, který nejvíce ze všech lidí, kteří 

se s Donnou kdy setkali, projevoval známky autismu, bylo pro Donnino pochopení 

svého já snad nejzásadnější.

Donna: „Na chování toho muže bylo něco zvláštního. Strašně mě 

znervózňoval zřejmou plachostí a rozpaky, že sedí proti mně. Až příliš dobře jsem 

chápala jeho chování. Rozpoznala jsem v tom svůj vlastní jazyk a začala se cítit 

nervózní a nechráněná, že někdo jiný je do něho zasvěcený... Vycítili jsme 

podobnost v naší sdílené odlišnosti."
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Díky setkání s tímto mužem a následné vzájemné interakci a bližším 

seznámení se, Donna začala cítit, „jak je skutečná", „nalezená", „že existuje ve 

„světě" a zároveň neztratila odvahu postavit se těmto novým pocitům a neutekla od 

nich. Během velmi krátké doby tak nalezla Donna své „já" a posunula se od „ona" 

ve třetí osobě a od jakéhosi „neosobního já" k intenzivnímu pocitu nalezení vlastní 

identity.

Donna: „ V jediném dni, co jsem toho cizího muže poznala, jsem se dostala 

dál než během let, kdy jsem se setkávala s lidmi, kteří neměli naději, že mě budou 

zrcadlit natolik, aby se mnou navázali kontakt, protože toho jsem byla schopna jen 

já  sama... Slova toho cizího muže byla ozvěnou mých vlastních pocitů a zkušeností. 

Nemohla jsem uvěňt, že jsou reálná a že on je každým coulem mým zrcadlovým 

obrazem. .."

Donna konečně byla schopna propojit „svůj svět" a „svět", respektive být 

sama o sobě přítomna ve „světě". Byla prostě schopna se nalézt a pochopit. Díky 

tomu mohla odložit role Carol a Willieho, které používala téměř celý svůj život.

V šestadvaceti letech konečně nalezla sama sebe a začala být schopna obracet se i 

k druhým lidem.

5.5 Pochopení autismu

Jistou výhodou Donny bylo, že se o autismu a jeho rysech začala dozvídat až 

těsně předtím, než se jí podařilo nalézt své osobní „já". Nezatížená názory 

odborníků a jednoznačnými příčinami svých problémů se dokázala soustředit pouze 

na přirozené hledání sebe sama. K tomu jí dopomohlo i psaní knihy „Nikdo nikde", 

která byla původně určena pouze pro utříbení jejích vlastních pocitů. V pravou 

chvíli se také dozvěděla o autismu a našla se v něm.

Donna: „Hledala jsem uvnitř v sobě slovo pro to, co společného jsem sdílela 

s tím Walesanetn. Tak jak se vršily stránky, navštěvovala jsem i častěji knihovnu...
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Najednou ze stránky na mne vyskočilo. Bylo to poprvé od doby, co je můj otec před 

čtyřmi lety vyslovil a co jsem je slyšela. „Autismus," stálo tam, „který nesmí být 

zaměňován se schizofrenií."

Následuje poslední důležitý krok, který bych nerada opomenula, protože 

vlastně souvisí s jednou z mých hlavních výzkumných otázek -  jak autisté vnímají 

autismus? V případě Donny máme tu jedinečnou možnost sledovat její reakce na 

seznamování se s pojmem autismus, protože se o něm dozvěděla až ve své 

dospělosti. Sledujme nyní ve výpovědi Donny reflexi vlastní minulosti, když nalézá 

nový způsob, jak na ní nahlížet, novou optiku.

Donna: „Tam na těch stránkách jsem se našla, ale také jsem se rozčilila. 

Ozvěnou opakovaná mluva, neschopnost snášet dotyky, chození po špičkách, 

bolestné vnímání zvuků, točení se kolem dokola a skákání, kolébání se a opakování, 

to vše karikovalo celý můj život. Hlava se mi točila, jak jsem si vybavovala tupení, 

které představovalo mou výchovu. Nutnost vytvářet role, postavy, mě rozpoltila, ale 

zachránila, abych se nestala statistickou položkou. Část mé bytosti se přizpůsobila té 

výchově, druhá z toho udělala šestadvacet let se soukromým izolovaným světem, 

ničím nedotčeným."

Pochopení svého vlastního autismu a sebe sama bych ještě ráda 

demonstrovala na jednom příkladu:

Gunnel: „Příčinou těchto těžkostí je to, že jsem stvořen jinak než většina 

lidí. Patřit do „autistického spektra" znamená, že můj mozek je, stručně řečeno 

„jinak nadrátovaný". A to způsobuje určité specifické problémy. Mezi jinými to 

znamená, že dennodenně špatně rozumím lidem, a oni špatně chápou mne... Ale 

jsem schopen změnit svoji budoucnost, teď, když vím, v čem je problém. A jsem 

velmi vděčen, že jsem dostal takové skvělé vysvětlení."
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Gunnel ve svém vyprávění označuje sám sebe jako člena jakési pomyslné 

skupiny osob s autismem, identifikuje se s osobami, se kterými pociťuje „stejnost". 

Nalezení „správné" diagnózy je pro něj stejně jako pro Donnu obrovskou úlevou a 

nalezením odpovědí na mnoho otázek (viz výše).

Gunnel: „První věc, kterou Vám chci říct, je „Vítejte v klubu". Je nás 

hodně. Nejste jediný. Je nás stále víc a víc, kteří dostanou tuto diagnózu až 

v dospělosti. Potřebovali bychom ji dostat už jako děti, bylo by nám to ulehčilo 

život. Ale už je to jednou tak, a nic na tom nezměníme."

V případě dětí, s jejichž rodiči jsem hovořila, toto seznamování se s autismem 

a jeho vnímání a vytváření si k tomuto pojmu vztah bude zřejmě probíhat úplně 

jinak. Tyto děti totiž s diagnózou autismu žijí již odmalička a tento pojem znají už 

dlouho. Některé jej dokonce používají jako vysvětlení, výmluvu nebo omluvu pro 

své chování [viz Rozhovor A; Rozhovor R]. Možná by bylo zajímavé, navázat 

s těmito dětmi vztah, až budou dospělé, a podívat se na autismus opět trochu jinak -  

z jejich perspektivy.

5.6 Shrnutí

V této kapitole jsem se pokusila nastínit pět důležitých rysů, objevujících se 

v osobních příbězích mých vypravěčů, a pokusila jsme se je ukázat především na 

osobním vyprávění autistky Donny. Patří mezi ně (1) uvědomování si vlastní 

odlišnosti spojené s vnímáním existence dvou odlišných světů. Nepochopeného 

světa „mého" a nedosažitelného „světa" ostatních.

Dalším důležitým rysem bylo (2) pochopení odlišného způsobu komunikace 

autistů. Ukázali jsme si, v této i předchozí kapitole, jak některé názory „odborníků" 

na projevy a chování autistů neodpovídají tomu, jak autisté sami své chování 

interpretují a zdůvodňují. Pokusila jsem se například ukázat, jak naše interpretace,
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že autisté neprojevují emoce a city selhává na nepochopení jejich komunikačních 

metod.

Pokusila jsem se také nastínit (3) jaké prostředky Donna používala pro svou 

komunikaci s okolím. Sledovali jsme role Carol a Williema a účely, ke kterým byly 

používány. Opět jsme narazili na problém našeho většinového způsobu vidění světa

-  na záměny takových projevů se schizofrenií.

Jedna z nejdůležitějších částí této práce sledovala (4) proměnu Donny od 

neosobního vidění sebe sama k nalezení vlastní identity. Snažila jsem se ukázat na 

nej důležitější prostředky, které k tomu Donně pomohly.

V závěru jsem se pak snažila ukázat na (5) vztah Donny k autismu jako 

k pojmu, který byl přiřazen jejímu postižení. Donna je výborným dostupným 

příkladem toho, jak na pochopení autismu reagovala a jak se s ním vyrovnala, jak 

k němu vztáhla svou minulost a jak vypátrala tolik hledané pochopení sebe sama.

V jejím příběhu je možné nalézt mnoho o nalézání a ujasňování si své vlastní 

identity a svého vztahu k okolnímu „světu".
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6. ZÁVĚR

Cílem této práce bylo nalezení odpovědi na otázku „Jaký je vlastně autismus 

v našich očích?" V úvodu a následně i v průběhu svého textu jsem se pokusila 

naznačit a představit „příběh konstrukce svých metod" výzkumu, postupný vývoj 

formování výzkumné otázky, způsob konstrukce této studie i důvody výběru a 

zařazení té které exemplární ukázky, [dle Kohútek 1997]

Hlavní osnovu mé práce tvořilo hledání odpovědí na konkrétnější otázky, 

mezi něž patřily následující: Jak autisté vnímají své postavení ve světě kolem sebe? 

Jak popisují svou zkušenost s autismem? Jaký je autismus z jejich pohledu? Do 

protikladu tohoto pohledu jsem se snažila postavit otázku, jaký je pohled ostatních 

lidí na autismus -  především odborníků a rodičů? Jak je autismus zobrazován jimi?

Pro prezentování svých závěrů a výstupů z analýzy dat jsem se snažila použít 

„narativní schéma", tedy předložit data v té podobě, která umožňuje přejít od 

jednoho příkladu k druhému tak, jak jsou postupně doplňovány detaily příběhu. 

[Kohútek 1997]

Konkrétně na vyprávění Donny, které bylo hlavní součástí mé analytické 

práce, jsem se snažila svým čtenářům ukázat, jak autisté vnímají sami sebe, své okolí 

a jaký je autismus z jejich pohledu. Klíčovými body mé analýzy a následného popisu 

výsledků se staly: (1) vnímání existence dvou světů -  „vnitřního" a „vnějšího". S tím 

související pocity izolovanosti, nedosažitelnosti a neschopnosti sebezařazení a tudíž 

nalezení vlastní identity; (2) odlišné způsoby komunikace, které způsobují 

neporozumění mezi těmito dvěma „světy"; (3) prostředky přibližování se „světu 

ostatních" -  „divadelní role"; (4) odlišný průběh socializace a s ním spojené 

označování sebe sama po dlouhou dobu ve třetí osobě apod. rysy; postupné hledání 

vlastní identity ve vztahu ke „světu"; (5) nalezení osobní identity, pochopení sebe 

sama a autismu.

Příběh Donny, přestože vyšel knižně a může být zkreslen také překladem, 

umožňuje každému čtenáři nahlédnout do osobního světa autistů a pochopit více
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jejich způsob uvažování a nazírání na svět. Některá fakta, která uvádím v kapitole o 

lékařských a pedagogických pohledech na svět autismu, nejsou v souladu s tím, jak 

se na tuto problematiku dívají mí vypravěči. To jsem se také snažila průběžně 

ukazovat.

Snažila jsem se celou svou prací poukázat na to, že je nutné neustále 

reflektovat, čím je náš osobní pohled ovlivněn. Díky tomu se mi podařilo nalézt také 

svou vlastní pozici mezi množstvím uvedených názorů. Stejně jako jsem uvedla na 

začátku této práce, domnívám se a utvrdila jsem se v názoru, že lidé, kterým je 

autismus blízký v životě, a to především sami autisté, jsou nejlépe schopni o 

autismu vypovídat. Jejich pohled je realitě nejbližší.

Myslím si také, že by určitě stálo za to, držet se i nadále myšlenky, kterou 

popisuji na začátku své práce, o uchopení osobních postojů autistů prostřednictvím 

hloubkových, narativních či autobiografických rozhovorů, pokud se k tomu 

naskytne nová příležitost.

Z dostupných osobních zkušeností autistů jsem se totiž o autismu dozvěděla 

zatím nejvíce. Jejich osobní prožitky mi dodaly více pochopení, než jakékoli 

encyklopedicky, medicínsky, psychologicky či pedagogicky orientované dílo. A 

jsem jim vděčná za to, že byli ochotni, i přes všechny obtíže, které jim to způsobilo, 

se o své pocity s druhými podělit.
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7. RESUMÉ

Thesis „Autism through our eyes" is final report from qualitative sociological 

research. This report would like to answer the questions as: How do autistic people 

perceive their position in a society and world? How do they describe experience 

with autism? What is the autisms from thier point of view?

This report tries to compare several viewpoints - autism from point of view of 

"specialist" in the field of medicine, education, parents's point of view and point of 

view of autistic people.

Main part of the analysis is focused on whole life-story of an autistic girl, 

Donna Williams; autobiography Nobody Nowhere [1992], The analysis would like 

to describe finding and imprinting self-identity. The central cathegory "self-identity" 

links other five cathegories. These five categories form coherent whole and reader of 

this report is able to perceive the autistic world.

Author of this dissertation tries to find her own point of view on autism. She 

makes clear about her standpoint about autism and about several information 

sources. Last but not least aim of this thesis is to inform, that it is necessary to keep 

in our mind what circumstances ifluence our personal point of view and what 

consequences it implies.
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„Rodiny s autistickými dětmi"

Hlavní charakteristiky autismu

„V České republice by podle střízlivých mezinárodních statistik mělo žít 

kolem 15 000 lidí s poruchou autistického spektra." (http://praha.apla.cz, 13.6.2005) 

Diagnostikována je doposud jen malá část z nich, a mezi ně patří především pacienti 

v dětském věku, nebo takoví autisté, o které i přes dosaženou plnoletost nadále 

pečují jejich rodiče.

Dětský autismus je obecně charakterizován (cit. dle http:// www.andreas.sk, 

21.3.2006):

„...špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vztahov, hry, záujmov a 

predstavivosti. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých 

oblastí. (Od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete", s neschopnosťou komunikovať, hrať 

sa, vnímať a chápať pre zdravých ludí bežné vnemy, po na prvý pohľad priehladnuteľné 

zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie.) Jedinci s 

týmto postihnutím boli... dlho označovaní za nevdelávateľných... Triedy pre deti s 

autizmom dokazujú vo vyspelom zahraničí mnoho desaťročí známy fakt o perspektíve a 

zmysle ich vzdelávania. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a
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vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu 

svetu", s možnosťou plnohodnotnejšieho života."

V bakalářské práci jsem se zabývala právě otázkou specifických projevů 

autismu v rodinách, obtížemi rodičů při výchově a péči o autisty. Na základě 

provedených analýz hloubkových rozhovorů s několik rodiči autistů jsem dospěla 

k závěru, že rodičovství těch, jejichž dítě má poruchu autistického spektra, je 

z mnoha důvodů obtížnější a „jiné", než tzv. „běžné" nebo „normální" rodičovství a 

je tak interpretováno také rodiči autistů (Gilarová, 2004). Touto specifickou 

skupinou -  autisty a jejich rodinami - jsem se rozhodla opět zabývat ve své 

diplomové práci.

Téma a výzkumná otázka

Výběr tématu probíhal podobným způsobem jako v případě bakalářské práce

-  konkrétní výzkumné téma jsem hledala tak dlouho s nevelkým úspěchem, až si mě 

našlo ono samo. Před nějakou dobou se mi naskytla příležitost oslovit tři mladé 

dospělé, kteří sami sebe označují za autisty, nebo jim byla diagnóza sdělena lékaři a 

psychology. Rozhodla jsem se této příležitosti využít a podívat se nyní na „rodiny 

s autisty" z druhé strany barikády -  ze strany dětí (resp. Vzpomínek na dětství), 

které jsou (byly) určitým způsobem „jiné", odlišné. Výzkumným problémem se pro 

mne stává otázka: Jak autisté vnímají své postavení ve světě kolem sebe, jak popisují 

svou zkušenost s autismem a své dětství?

Metodologie

Hloubkové rozhovory, které jsem provedla ke své bakalářské práci a analýzu 

z nich získanou, pokládám za hlavní základ a jakési zakotvení svého dalšího konání 

v této oblasti. K tomuto základu bych ráda připojila také jeden z pilotních rozhovorů 

s maminkou autistky k výzkumnému kolokviu při studijním zaměření, který se 

týkal domácích prací.

77



Petra Čaníková: Autismus našima očima

Za hlavní a ideální bych pro svou další práci považovala provedení 

hloubkových rozhovorů s výše zmíněnými dospělými autisty. Vzhledem 

k popisovaným charakteristikám autismu, ke kterým patří mj. problémy 

s komunikací a sociálními dovednostmi, se však tento bod může stát 

problematickým místem mého výzkumu.

V případě, že nebude možné rozhovor nahrávat na diktafon, použiji volných 

poznámek a následných podrobných field notes, které použiji jako materiál k 

analýze. Pokud potenciální vypravěči rádi zprostředkují své zkušenosti s autismem, 

ale ne osobní formou, chtěla bych je požádat o sepsání vlastního příběhu a případně 

následné doplňování chybějících tématických oblastí. Ukotvujícím materiálem, který 

mi navíc může pomoci při analýze osobních příběhů nebo vyprávění, se mi může 

stát několik dostupných skutečných příběhů sepsaných více či méně beletristicky 

(viz Klíčová literatura a zdroje).

I přes popsané problémy se domnívám, že získaná data budou unikátní a 

mohou velmi přispět k poznání nám neprozkoumaného a mnohdy 

nepochopitelného „uzavřeného světa" autistů.

Struktura práce

Pro celkovou strukturu diplomové práce předpokládám rozdělení na dvě 

základní linie, které se mohou v textu prolínat: (1) teoretický úvod (tématické 

uchopení práce a teoretické zázemí hlavního obsahu, který zvolím na základě 

analýzy); (2) analýza jednotlivých dat získaných pomocí vyprávění, směřující 

k zodpovězení výzkumné otázky. Metodou analýzy dat se zřejmě stane tzv. metoda 

„grounded theory".
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