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Možnosti pracovního uplatnění lidí s poruchou hybnosti

Klíčové související otázky

Co musejí děti s poruchou hybnosti zvládnout v rámci rozvoje, aby měli větší šanci k 
seberealizaci?

Co brání dětem s poruchou hybnosti v nalezení svého místa ve společnosti?

Jak mohou rodiče podpořit své dítě při hledání vlastní cesty?

Jak může společnost podporovat seberealizaci lidí s poruchou hybnosti?

Jaké jsou tedy možnosti budoucího pracovního začlenění dětí s poruchou hybnosti v závislosti 
na tíži jejich postižení?

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Oblasti kterým se 
budeme věnovat

Nacházení vlastní cesty životem

O svobodné volbě člověka

Zdroje k překonávání překážek

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní
cesty životem

Zkušenost se sebou samým aneb chvála pomalosti!

Rozhodující význam moratoria

Silné stránky charakteru 
podle Ch. Petersona a M. Seligmana

Fyzický hendikep
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Nacházení vlastní cesty životem
Zkušenost se sebou samým aneb chvála pomalosti!

Abychom měli jasno v tom, kam chceme v životě směřovat, potřebujeme znát své 
výchozí místo a především sebe - své zdroje, možnosti i tendence ("volání duše").

Sebezkušenost vyžaduje svůj prostor - pokud jsme zahlceni starostmi či emocemi, 
které si berou prostor naší pozornosti, pak máme jen omezené možnosti být kreativní. 
Můžeme však vědomě těmto starostem a emocím věnovat svůj čas, svou pozornost.

Věnujeme-li se aktivně věcem, které nás nevědomky popohánějí k činům, pak tyto 
činy můžeme svobodněji volit. V tu chvíli můžeme vypnout autopilota a řídit svůj 
život sami.

Pokud k nám přijde emoce, které nerozumíme, můžeme tedy vědomě zpomalit běh 
situace, zastavit se s prožívat emoci trpělivým vnitřním dialogem.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Zkušenost se sebou samým aneb chvála pomalosti!

Lze namítnout, že zastavit se nelze, že není čas. A právě tehdy je jasné, že zastavení se
je jediná možnost jak odpovědět na otázku: "co má nyní přednost přede mnou?" 
Pokud nepřikládáme sami sobě dost důležitosti, jedině zpomalením se zjistíme proč.

Neuděláme-li to vědomě, může se stát, že nás zpomalí např. nemoc, která nás na 
chvíli ochromí, nebo zbrklý čin, který nás přinutí zamyslet se. Někdy tomu říkáme 
psychosomatika či "dělat kraviny" - vždy je to však pokus našeho zanedbávaného 
nitra o dialog s rozhodujícím orgánem ve vědomí.

Pokud se naučíme citlivě reagovat na signály z nitra, žádné takové násilné akce nejsou
třeba. Mimo jiné i proto, že vnímáme své limity, nepřetěžujeme se tolik a včas 
doplňujeme energii dle možností. Mnoho úrazů a hádek vzniká z podceněné únavy!

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz



Možnosti pracovního uplatnění lidí s poruchou hybnosti

Nacházení vlastní cesty životem
Zkušenost se sebou samým aneb chvála pomalosti!

Svůj potenciál tedy můžeme nalézt pouze v plném přítomném prožitku sebe sama. 
Právě v něm jsme schopni dobře vnímat svoje hranice skrze:
● touhy - ukazují nám hodnoty, kam nás to táhne, čemu chceme dát přednost;
● strach - informuje nás o tom, na čem nám záleží, co by nám opravdu chybělo;
● bolest - informuje nás o dosažení či překročení našich individuálních hranic.

Dobrým vnímáním svých tužeb, strachu a bolesti snadno víme kdo jsme a co 
potřebujeme od druhých. Jedině pak jsme schopni svobodně se rozhodnout jak s tím 
vším naložíme.

Můžeme pak dát jedné hodnotě přednost před druhou (např. jdeme do práce, i když 
potřebujeme spát), aniž bychom měli pocit, že jsme zneužíváni, že je něco špatně.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Zkušenost se sebou samým aneb chvála pomalosti!

Autentické vztahování se ke světu, tedy to, čemu říkáme "být sám sebou" je vždy 
výsledkem svobodné volby. Po jejím vědomém uskutečnění můžeme opět část svých 
úkonů pustit z vědomé kontroly (stanou se rutinou), ale pokud dokážeme navazovat 
včas kontakt se svým nitrem, vždy jsme to my, kdo rozhoduje o tom co a jak dál...

Autenticita je také silným hlasem v komunikaci s okolím. Díky ní jsme pro ostatní lidi
čitelní a tím také bezpeční - vědí co od nás čekat a co my čekáme od nich. Přináší:
● uvolnění ve vztazích - každá přetvářka se časem prozradí a pak následuje zklamání;
● přijetí svých úspěchů i neúspěchů - díky tomu přebíráme odpovědnost a učíme se;
● přirozený respekt okolí - lidé mají přirozenou potřebu podporovat zralé jednání.

Zamysleme se zda poskytujeme svým dětem bezpečný prostor pro jejich sebezkušenost...

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz



Možnosti pracovního uplatnění lidí s poruchou hybnosti

Nacházení vlastní cesty životem
Rozhodující význam moratoria

Základní podmínkou rozvoje lidského potenciálu je možnost mýlit se - udělat chybu, 
rozpoznat ji a odstranit ji ze svého budoucího pokusu. Omyl je nezpochybnitelným 
důkazem lidské svobody - a nadto součástí naší naděje.

To, co považujeme za omyl v současném kontextu může totiž v jiných souvislostech 
představovat správné řešení. Náš mozek v sobě chybný pokus zaznamenává jako 
slepou cestu - a pokud uvažujeme tvořivě, dovolíme mozku využít veškeré uložené 
informace také v nových souvislostech.

Proto v sobě chybné úkony obsahují potenciál tvořivosti a budoucího rozvoje života. 
Rozvoj lidského myšlení a řeči umožnilo relativně dlouhé období dětství, kdy člověk 
nemusí zajišťovat sám vlastní obživu a bezpečí, ale smí si hrát - tj. trénovat život.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Rozhodující význam moratoria

Rozhodujeme-li se, potřebujeme ke svému plnému úsudku, kromě dostatečného 
množství kvalitních informací a prostoru (možnosti mýlit se), také čas - abychom 
neopomněli kvůli tísni žádná podstatná pro a proti.

Tyto podmínky zajišťuje člověku (zejména mladému) moratorium - tedy stav, kdy již 
má dostatek informací pro svobodné rozhodnutí a současně ještě nemá žádné 
povinnosti či zodpovědnost, které by jej nutily rozhodovat se rychle či "za druhého".

Takové období se dnes mnozí mladí lidé v naší civilizaci snaží protahovat na co 
nejvyšší únosnou míru, což je patrně v souladu s evolučním plánem. Úskalí spočívá v 
tom, že dlouhé moratorium nás současně znejišťuje - bere nám pocit kompetentnosti.

Úlohou rodičů dospívajícího tedy je vytvořit mu dostatečný, dobře ohraničený prostor.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Silné stránky charakteru podle Ch. Petersona a M. Seligmana

Silné stránky charakteru jsou pozitivní rysy, odrážející se v myšlení, cítění a chování 
člověka. Za pozitivní považujeme takové vlastnosti, které jsou efektivní pro osobní a 
pracovní úspěšnost, a které jsou zároveň oceňovány druhými lidmi.

U každého z nás se vyskytují současně jak silné, tak i slabé stránky. Vždy záleží na 
tom, které z nich a do jaké míry rozvíjíme.

Talent je vrozenou schopností konkrétního člověka, kterou můžeme uplatnit při 
různých činnostech, jeho míra se v průběhu života nemění a nemá žádné etické 
hledisko.

Silná stránka charakteru je naproti tomu výsledkem duševního a duchovního rozvoje. 
Jako taková podléhá etickému cítění konkrétního člověka a snahám o její kultivaci.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Silné stránky charakteru podle Ch. Petersona a M. Seligmana

Výsledkem kultivace silných stránek je dosahování ctností. Silné stránky (podle 
autorů) vycházejí ze šesti všeobecně platných, na kultuře nezávislých ctností: z 
odvahy, spravedlnosti, lásky, umírněnosti, spirituality a moudrosti.

Odvaha v sobě obsahuje silné stránky, které zajišťují energii k vykročení na vlastní 
cestu a udržení takto definovaného správného kurzu až do cíle. Patří sem tedy: 
"statečnost", "vytrvalost", "integrita" (celistvost osobnosti, jež ví co chce) a "vitalita" 
(charakterově vitální člověk disponuje odhodláním a odpovídající mírou aspirace).

Spravedlnost zajišťuje angažovaný aktivní přístup v komunikaci s okolím a jistotu při 
rozhodování (i s vědomím, že je možné mýlit se, přiznat chybu a napravit ji). Patří 
sem silné stránky "občanství", "smysl pro spravedlnost" a "vůdcovství".

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Silné stránky charakteru podle Ch. Petersona a M. Seligmana

Láska zde představuje lidský přístup k okolí i k sobě samotnému. Je určitou, nikdy 
nezpochybnitelnou částí odpovědi na důvod jakéhokoliv snažení a proto pomáhá 
chránit energetické zdroje zevnitř. Patří sem silné stránky "láska" (kterou je zde míněn
právě princip humanity, tedy ohleduplnosti a snahy přispět k blahu druhých), 
"laskavost" (dovednost svoji lásku projevit navenek) a "sociální inteligence".

Umírněnost pečuje především o sociální podporu vlastních úmyslů (tedy vnější 
zdroje) - představuje schopnost přesvědčit druhé, že konkrétní jedinec není hrozbou 
pro jejich vlastní konání. Současně zajišťuje emoční rovnováhu a tím poskytuje 
prostor pro racionální kroky. Patří sem "odpuštění a milosrdenství", "pokora a 
skromnost", "obezřetnost" a "autoregulace" (sebeřízení, např. i schopnost zastavit se).

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Nacházení vlastní cesty životem
Silné stránky charakteru podle Ch. Petersona a M. Seligmana

Spiritualita je dána schopností vnímat to, co nás přesahuje jako "partnera" při svém 
lidském snažení. Tato ctnost nám poskytuje oporu zejména v postojových hodnotách. 
Patří k ní tyto silné stránky: "smysl pro krásu a dokonalost" (je důležitým motivem ke 
snahám, které neslibují rychlé a přímé zisky), "vděčnost", "naděje", "smysl pro 
humor" (je schopností vidět smysl i v nedokonalosti, resp. v tom, čemu aktuálně 
nerozumíme) a "spiritualita" (tj. schopnost opřít se o to, co nevnímáme smysly).

Moudrost poskytuje širší nabídku informací a zdrojů pro řešení problémů, které denně
přináší život. K této ctnosti patří silné charakterové stránky "tvořivost", "zvídavost", 
"otevřenost mysli", "láska k učení" a "vhled" (ve smyslu umění pracovat s 
alternativními úhly pohledu - patří sem i schopnost nechat si poradit).
Zamysleme se nad tím jaké silné stránky bychom mohli reálně podporovat u našich dětí...

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz



Možnosti pracovního uplatnění lidí s poruchou hybnosti

Nacházení vlastní cesty životem
Fyzický hendikep

Vědomí vlastních sil je pro plánování cesty vždy nesmírně důležité, stejně jako odhad 
toho, jakou rychlostí nám budou síly ubývat. Realistický odhad u lidí s nestandardní 
tělesnou výbavou je složitý zejména proto, že mají omezené zdroje srovnání.

Tím spíše je důležité, aby se takový člověk obracel především do svého nitra - ani 
objektivní lékařská data nám totiž nepodávají dostatečné informace o další progresi u 
většiny onemocnění.

Např. mnoho nervosvalových onemocnění je výrazně ovlivňováno psychickým 
aparátem a jeho nosností (problematický je zejména dlouhodobý stres). Podstatné je 
rovněž vědomí smysluplnosti vlastního života, které se mj. hlásí prostřednictvím tzv. 
kompliance, tedy spolupráce pacienta s lékaři, fyzioterapeuty, dietology apod.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě
člověka

Bezpečí vs. svoboda

Od pasivity k tvořivosti

Lenost a prokrastinace

Výkonová motivace

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Bezpečí vs. svoboda

Dokud je kanár v uzavřené kleci, není ohrožen kočkou - aby se mohl proletět, musí 
riskovat... Podobné je to s ochranou dětí jejich rodiči a podobné je to v případě snah o 
samostatný život u lidí s poruchami hybnosti - jsou zranitelnější, riskují tvrdé pády.

Pro snahu převzít plnou odpovědnost za vlastní život je klíčová důvěra - v sebe i svoje
okolí. Abychom si mohli důvěřovat, musíme si rozumět, tedy především znát své 
potřeby a limity. Důvěra v okolí znamená míru blízkosti v osobních vztazích, postoje 
k celé společnosti a také důvěra v to, co lidskou společnost přesahuje (princip života).

Důvěra je aktivní výkon, ve kterém se spoléháme na něco, co nám dá potřebnou oporu
- je mostem přes nejistotu. Odvaha je schopnost odpoutat se od břemene strachu a 
přesto vykročit směrem k cíli - kde není strach, tam nemůže být odvaha ani důvěra.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Bezpečí vs. svoboda

Akt důvěry představuje vědomé rozhodnutí, že se pro něco odvážíme i s riziky, která 
toto rozhodnutí nese (akt důvěry = důvěra v něco + odvaha pro něco). Nerozhodnost 
má naopak základ ve strachu z převzetí zodpovědnosti ("neunesu situaci, selžu v ní"). 
Pokud se však neodvážíme rozhodnut, stojíme na místě (viz Buridanův osel).

Kroky aktu důvěry:
1. Orientace v situaci - "Co stojí za to? Co hrozí? Co blokuje a co posiluje odvahu?"
2. Kontakt s reálnými zdroji - "Vidím reálně to, pro co hledám odvahu? Mám šanci?"
3. Rozhodnutí - rekapitulace předchozích otázek a další úvahy: "Unesu zbytkové 
    riziko? A jaké konkrétně? O co se mohu upřít? Co zůstane vždy pevné a stabilní?"
4. Vykročení - odevzdání se "volný pád, skok do propasti"...
Zbytkové riziko je otázka "Co nejhoršího se může stát a já to dokážu unést?"

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Od pasivity k tvořivosti

Při volbě a plánování svého společenského a profesního uplatnění se člověku s 
poruchou hybnosti přirozeně nabízí jiné množství možností než lidem bez omezení 
pohybu. Zpravidla jde o takové oblasti, při kterých je fyzický hendikep málo 
podstatný a kde naopak převládají mentální dovednosti.

Obecně platí, že pokud přijímáme to, co nám druzí nabízejí, vždy riskujeme 
nespokojenost a oni zase to, že si jejich nabídek budeme málo vážit. Pokud jde o 
pracovní či společenské uplatnění, je tato situace citlivější o to, že skrze svou činnost 
hodnotíme sami sebe.

A tak přijetí práce z nouze může být velkým zdrojem stresu, který má svůj zdroj v 
opomíjení svých potřeb - vzniká např. nuda, pocit zneužití, pohrdání sebou samým aj.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Od pasivity k tvořivosti

Kreativita vždy znamená překročení rámce momentální nabídky a schopnost vidět o 
něco dál. A tak i kreativní přístup při životních volbách vytváří možnosti výběru i 
mimo nabídku okolí.

Zatímco pasívní přijetí dané nabídky vytváří iluzi bezpečí (ve skutečnosti riskujeme 
promarněný život), kreativní přístup oslovuje naši odvahu a ochotu přijmout riziko že 
budeme za blázny, že ztratíme čas, že pohoříme atd.

Odměnou za naši odvahu je svobodnější výběr toho, na co máme sílu a chuť. Nikdo 
nás nezná tak dobře, aby za nás mohl rozhodovat, ba ani tak dobře, aby nám dokázal 
nabízet štěstí. Plnou odpovědnost za svůj život tedy neseme vždy jen my sami.

Nakolik nám strach o naše děti dovoluje podporovat jejich tvořivost?

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
...když odvaha nechybí můžeme se např. účastnit plavby po moři, proletět se paraglidingem...

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
...hrát divadlo, anebo se projet na slonovi...

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Lenost a prokrastinace

Každý fyzický pohyb i myšlenka, zkrátka každá činnost nás stojí určité množství síly, 
energie. Nevědomé procesy našeho mozku vyhodnocují i takové údaje, které vědomě 
nepovažujeme za podstatné - vždy však mají své opodstatnění.

Lenivý člověk nemá dost motivace - chybí mu důvod k činnosti. Vědomě možná 
prožívá nudu či únavu, ale ve skutečnosti pasívně podléhá doporučení svého mozku: 
"šetři síly na vhodnější příležitost, protože právě teď nemá výdej energie smysl".

Prokrastinací nazýváme chorobné odkládání nepříjemných povinností na co 
nejpozdější okamžik. Je motivována obavou z úkolu - ze selhání či nepochopení (tedy
znejištění své kompetentnosti ke splnění úkolu).

Projevy lenosti i prokrastinace vedou v důsledku ke stagnaci, k zastavení života.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Výkonová motivace

Školní psychologové definovali tři strategie žáků, které však mají obecnou platnost:

1. Potřeba dosáhnout úspěchu se projevuje vysokou svědomitostí a cílesměrnou 
aktivitou při plnění úkolů, které člověk přijal za své. Toto jednání je motivováno 
důvěrou v možnost uplatnění vlastního potenciálu - důvěrou ve vlastní chápání světa.

2. Potřeba vyhnout se neúspěchu je typická vyhýbavým chováním, prokrastinací a malou
identifikací se zadanými úkoly. Je motivována obavou ze selhání, slabou sebedůvěrou 
či důvěrou v autority. Vzniká např. jako výsledek špatné komunikace a zmatenosti.

3. Potřeba vyhnout se úspěchu je paradoxní strategie, projevující se jako vědomý bojkot 
zadaného úkolu. Pramení z nepřijetí úkolu, z protestu proti němu - člověk takto jedná, 
když si není jist jeho užitečností, resp. obává se důsledků jeho splnění (viz "šprti").

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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O svobodné volbě člověka
Výkonová motivace

V kontextu dětí s poruchou hybnosti tato zjištění apelují na trpělivé a poctivé 
definování cílů a přiměřené úkolování k jejich dosažení. Děti především potřebují 
rozumět tomu, co po nich žádáme a přijmout úkol za svůj.

Dítě, které zaostává za vrstevníky, pociťuje zahanbení a ztrácí zájem o činnosti. Děti 
přitom potřebují nejen spolupracující, ale také soutěživé prostředí, podněcující rozvoj.

Je proto dobré moderovat prostředí a situace v něm tak, aby byla soutěživost dětí 
zajištěna zejména tam, kde může reálně uspět také dítě s poruchou hybnosti. V 
ostatních situacích by měla mít přednost spolupráce dětí na společném úkolu.

Toto v zásadě platí také pro dospělé jedince. Zdravě sebevědomý člověk vyhledává 
situace, které jsou pro něho vyvážené z hlediska jeho schopností - v nich může uspět.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání
překážek

Rodinné zázemí

Přátelé, známí a ti úplně neznámí

Kultivace silných stránek (jako profesní příprava)

Péče o tělo (jako o pracovní nástroj)

Znát svou cenu

Smysluplný život
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Zdroje k překonávání překážek
Rodinné zázemí

Primárním úkolem rodiny je připravit dítě na osamostatnění - vybavit je vlastnostmi, 
se kterými obstojí v úkolech daných kulturou či specifickými požadavky prostředí.

Toto se dnes stává v našich podmínkách stále složitější, protože s rychlými změnami 
technickými, které vyvolávají dále změny společenské, nemůže rodina vycházet ze 
svých funkčních tradic. Sami rodiče se pak mohou při výchově svých dětí cítit 
společensky ztraceni.

O to více vstupuje do popředí potřeba individuálního přístupu k dítěti a jeho potřebám
v tomto světě. Pokud rodiče nedokáží vystoupit z nefunkčních a již neplatných 
myšlenkových stereotypů, pak je tento postoj právě tou klíčovou informací pro 
potomstvo, vůči které se buďto vymezí nebo omyl rodičů v nějaké podobě opakuje.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Rodinné zázemí

Specifickým úkolem rodiny dítěte s poruchou hybnosti je uchovat jeho pozitivní 
postoj k životu i na vzdory objektivním potížím. Velkou roli při tom hrají hodnoty, 
které rodiče dětem předávají.

Zaměření na prestiž a úspěch může v dítěti právem vyvolávat skepsi a demotivovat je.
Naopak důraz na prožitek a mravní cítění může podpořit jeho pocit kompetentnosti.

Velmi důležité je také zabránit sociální izolaci dítěte s poruchou hybnosti, k čemuž 
dochází mj. rozmazlováním a příliš velkým usnadňováním jeho každodenního života. 
Malé nároky na dítě provokují jeho pocit, že má právo na zvláštní zacházení a to pak 
uplatňuje v kontaktu s okolím i později (což vede k neoblíbenosti takových tyranů).

Zamysleme se nad tím, jak naše dítě obstojí bez naší podpory...

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Rodinné zázemí

Určitým východiskem může být vedení dětí k pokoře před tím, co nemohou ovlivnit - 
k prostému přijetí faktu, že pomoc druhých lidí není možné vynutit. Skutečná pomoc 
je vždy projevem lidské lásky - ani (u nás stále velmi špatně placení) profesionálové 
by nemohli pečovat o druhého bez lásky k lidem.

Přiměřené zapojování všech dětí do domácích povinností v nich podporuje pocit 
odpovědnosti. Děti s poruchou hybnosti mohou např. zodpovídat za krmení rybiček či
zalévání květin tím, že budou na tyto činnosti dohlížet a připomínat je.

Partnerský přístup k dítěti v něm podporuje (kromě důvěry k rodičům) smysl pro 
pravdu a realistické vnímání světa. V praxi to mj. znamená nalézat optimální způsob 
jak dětem pravdivě a srozumitelně vše vysvětlovat a také zajímat se o jejich pocity.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Přátelé, známí a ti úplně neznámí

Referenční (srovnávací) skupina vrstevníků bývá pravdivým zrcadlem, ve kterém 
můžeme spatřit skutečnou hodnotu darů naší rodiny - je-li o ně zájem, býváme 
sociálně úspěšní, není-li o ně zájem, stáváme se outsidery i navzdory dobrým 
úmyslům rodičů.

Proto děti potřebují pravidelný styk s vrstevníky, kde lépe než v rodině zjišťují jaké 
jsou - nikoli na základě reakcí kamarádů, nýbrž pocitů, které z těchto reakcí mají.

Rodina mívá tendenci dítě chránit před nepříjemnými pocity, tuto potřebu však druhé 
děti zpravidla nemívají - a nadto děti nedisponují takovou schopností tlumit své 
autentické reakce. Proto podávají věrohodnější svědectví o tom, jaké naše dítě je.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Přátelé, známí a ti úplně neznámí

Také dospělý člověk potřebuje vnímat společenský korektiv svého jednání skrze 
laskavá sdělení blízkých a přátelské rady. Přátelé pro dospělého člověka představují 
bezpečný prostor pro nácvik sociálních dovedností a ověřování svých záměrů.

Proto se mnohdy stává, že se změnou životního postoje či cesty, přichází také obměna
většiny známých a některých přátel - již je nepotřebujeme a tak postupně dochází k 
uvolňování vazeb.

Přátelé totiž nejsou našimi životními partnery, nýbrž dialogem, který vedeme o našem
životě. Zatímco partneři lpí na stejném výsledku našich životních úkolů, přátelé jsou 
ti, kteří naše počínání (vědomě i zcela mimoděk) hodnotí. Tak nám poskytují důležitý 
pohled zvenčí, bez kterého podléháme určité slepotě (viz "tříska a trám v oku").

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Přátelé, známí a ti úplně neznámí

Také člověk s poruchou hybnosti potřebuje své přátele a známé k tomu, aby poznával 
svou cenu pro druhé lidi - a tím své místo v životě. Nepředstavují pro něho tedy pouze
zdroj pomoci s fyzickým hendikepem, ale také důležité "výchovné" prostředí.

Velice důležitá je pro něho upřímnost přátel, která mu dává příležitosti k práci na sobě
a tím šanci uspět. Velkou sociální bariérou je zejména lítost, která nedovoluje okolí 
kritizovat člověka s postižením - proto ji lidé s fyzickým hendikepem často odmítají.

Velice citlivou oblastí je sexualita lidí s poruchou pohybnosti. Ne každý je schopen 
navázat intimní vztah s člověkem, který má fyzickou odlišnost - jde o přirozenou 
pudovou bariéru (danou výběrem druhů), kterou překonává až vztah (rozum a emoce).

Úspěšnost v sociálních vztazích otevírá člověku brány také k úspěšnosti profesní...

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Kultivace silných stránek (jako profesní příprava)

Ctnosti představují výhodu při snaze uspět v osobním, společenském i pracovním 
životě. Cestou k jejich dosažení je kultivace silných stránek charakteru.

Na základě naší profesní volby se můžeme na některé z nich zaměřit zcela vědomě. 
Užitečné může být např. posilování odvahy k překonávání těžkostí (zejména v 
začátcích pracovní kariéry) prostřednictvím tréninku odhodlání a vytrvalosti.

Také dovednosti spojované s umírněností (např. odpouštění, pokora či sebeovládání) 
pomáhají v pracovním uplatnění - zejména pak v kolektivní činnosti.

Některé ctnosti a z nich vyplývající silné stránky charakteru jsou naopak dobrými 
předpoklady pro vůli pracovat a být prospěšný společnosti - bez nich to jde hůře...
Které silné stránky charakteru to jsou?

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Péče o tělo (jako o pracovní nástroj)

Pokud máme podávat dobrý pracovní výkon, nemůžeme zanedbávat své tělo. Dobrá 
fyzická kondice slibuje nejen delší výkony, ale také lepší soustředění na práci a 
minimalizaci úrazů a banálních onemocnění, která nás dočasně staví mimo provoz.

Sekundárně přispívá tělesná pohoda také k pohodě psychické, a tím opět podporuje 
produktivitu jedince. Naopak např. deprese (či její somatizační obdoby) způsobují 
chronickou únavu a tím vyřazují člověka z pracovního provozu.

Péče o tělo je komplexní záležitostí pro každého člověka, tím spíše pak pro toho, kdo 
má nějaké vážné fyzické omezení. Kromě fyzioterapie je tedy dobré dbát také na 
psychickou kondici. Z toho plyne mj. důležitost správné míry udržovací či léčebné 
zátěže a zachovávání společenské aktivity, neboť štěstí se skládá z maličkostí.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Znát svou cenu

Člověk, který nemá pocit dluhu, může jednat svobodně a ve vlastním zájmu. Hájí-li 
přitom také zájmy někoho jiného, je to opět jeho svobodné rozhodnutí a koneckonců 
princip zralé lásky.

Podobně je to i s pocitem dluhu někoho vůči nám samotným. Cítíme-li křivdu nebo 
závazek, kterým by se měl při jednání s námi druhý člověk řídit, pak rovněž nejsme 
svobodní, neboť úzkostně sledujeme jeho chování a nemáme klid (prostor k setkání).

Dosáhnout vyrovnané bilance vůči všem lidem není z racionálního hlediska vůbec 
možné, proto bývá naší velkou devizou velkorysost a schopnost odpouštět. Velkorysý 
člověk se nezabývá malými dluhy svými, ani dluhy ostatních lidí vůči němu. Když 
odpouštíme, odkládáme vlastní břemeno zotročujícího zájmu o druhého a jeho skutky.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Znát svou cenu

Oproštěni od takovýchto břemen pak poznáváme svou vlastní cenu skrze jednotlivé 
životní situace - když se v každé jednotlivé zeptáme "pro koho to dělám?". Poctivá 
odpověď nám říká koho a co v danou chvíli upřednostňujeme - co má větší cenu.

Zatímco velkorysost vychází z naší osobnosti - je dlouhodobě pěstovanou i tlumenou 
vlastností, tak schopnost odpouštět je dovednost, které se potřebujeme naučit.

Častěji se tak děje mimoděk, skrze pozorování svých vzorů a dobrou komunikací se 
svým nitrem, někdy je však třeba usilovné práce, abychom se odpouštět naučili.

Odpouštět se učíme především skrze lásku. Milovaný člověk je pro nás v pořádku, i 
když právě jeho činům nerozumíme - tím nám ukazuje, že nemusíme všemu rozumět, 
abychom to mohli přijmout. Přijímání života a láska k němu pak pomáhá odpouštět.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Znát svou cenu

Přímá komunikace (neboli asertivita) je výsledkem dlouhodobého vědomí své vlastní 
ceny pro okolí i pro sebe sama - nemusíme bojovat ani se ohýbat před těmi "lepšími".

Když komunikujeme přímo, otevřeně a pravdivě, dáváme druhým možnost ocenit nás 
samotné - nikoli masky, kterými se halíme. A právě ocenění druhými lidmi je jedním z
důležitých zdrojů našeho sebepojetí - pokud věříme, že opravdu oceňují nás.

Autentický život tedy vede k lepší schopnosti docenit svou důležitost pro druhé a 
pracovat na tom, co nás v tomto ohledu ještě trápí. Přináší tak i lepší a věrnější vztah k
sobě, neboť člověk je z velké části tvořen vztahy s druhými lidmi.

Jsme si vědomi své vlastní ceny pro druhé, pro sebe, pro svět, pro boha...?

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Smysluplný život

Při pracovním procesu nejde zdaleka pouze o "koláče" - o hmotnou odměnu, která 
zajišťuje naše živobytí. Podle Maslowovy hierarchie lidských potřeb sice stojí v 
základu biologické potřeby a potřeby bezpečí, nicméně typicky lidské potřeby 
zahrnují také společenské uplatnění, uznání a nějakou seberealizaci.

Viktor E. Frankl navíc upozornil na to, že některé "vyšší" potřeby (jak je definoval 
Maslow) jsou za určitých okolností aktualizovány i přesto, že ty "nižší" nejsou 
dostatečně uspokojeny (viz jeho zážitky z koncentračních táborů).

Typicky lidská je potřeba vnímat svůj život jako smysluplný. Smysl dává životu směr 
i potřebnou sílu k překonávání překážek. Nabízí však také radost v podobě pocitu, že 
děláme správné věci, že jsme my i život v pořádku - v souladu.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Smysluplný život

Smysl života lze chápat dvojím způsobem:
a) jako důvod ke stvoření - s touto otázkou nelze vědomě pracovat, odpovídáme si na 
    ni případně skrze "dialog s bohem", nebo zůstává zcela bez odpovědi;
b) jako důvod k vlastnímu snažení - na tuto otázku naopak umíme odpovědět pouze 
    my sami v dialogu se sebou:
● nejsem to já kdo se ptá života "co mi dáš?",
● je to naopak život, kdo se ptá mě "co se mnou uděláš?".

Život, ať již ho z filosofického hlediska vnímáme jakkoli, je především příležitostí. Je 
pak na každém z nás jak tuto příležitost chápeme a jak ji využijeme. Pocit 
smysluplného žití je tak současně odpovědí na to, zda jsme svou příležitost poznali.

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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Zdroje k překonávání překážek
Smysluplný život

Smysl našeho osobního žití se generuje ze tří pocitů:
1. že jsem tvořivý;
2. že vnímám svou úlohu a místo;
3. že jsem součástí nějakého celku, že někam patřím.

Podporou těchto pocitů poskytují rodiče svým dětem náhled na vlastní životní 
příležitosti, tedy na svůj osobní smysl.

Totéž pro nás později dělají přátelé, partneři, kolegové v práci či ze sportovního a 
jinak zájmového klubu apod. Ti všichni nám dívají pocit náležení k celku, sociální roli
a příležitost "měnit svět k lepšímu"...

Jak vnímáme zastoupení těchto tří pocitů ve svém vlastním životě?

Tento materiál je volně k dispozici na www.hyneklatta.cz
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