Jaké to je? Je to kvalitní. (A jaké to je?)

Je to …

Je to neviditelné zvonění,
je to zvuk, co nevoní,
je to vůně, co se nevlní,
je to pohyb, co není k vidění,
je to obraz bez chutnání,
je to chuť, co není k slyšení.


    „Jaké to je?“ Sedí se Vám teď kvalitně? Jak se Vám sedí? 

Milé dámy a pánové, vážení kolegové

Pojem kvality života pro mne patří k těm pojmům, které se stávají trochu magickým slovem – pojmem. A to například v moderně ustáleném  zvolání cíle našich služeb „zvyšování kvality života lidí s duševní nemocí“. Nevím jistě od čeho se konkrétně odvíjí naše snahy v tomto směru a jak nám v tom tento pojem napomáhá. Pro mne je užitečné pojmout tento pojem v pojetí objektivně a subjektivně stanovované kvality. Pojem kvality lze tedy pojímat buď jako objektivní určenost (danost) skutečnosti (předmětu) ve škále kvantity, tedy něco je víc nebo míň kvalitní. Toto pojetí pak předpokládá vymezené kritéria kvality – tedy indikátory, které objektivně vyhodnotí stupeň kvalitnosti dané skutečnosti (předmětu). 

V subjektivním pojetí otázkou, kterou jsem kladl na úvod, jsem Vás naváděl k druhé možnosti pojetí kvality. Kvality jako subjektivní proměnné, kterými je určována daná skutečnost osobou jí právě zažívající, podle toho jaké to pro ní v daný okamžik je. Pojem kvalita vychází z řec. qualitas od qualis tedy JAKÝ. Důraz tohoto pojetí lze spatřovat spíše na popisu poznávané (zakoušené) reality – je to měkké, tvrdé,….apod.  A pak to teprve může znamenat pro mne subjektivní hodnocení jako kvalitní nebo nekvalitní (často na základě hedonického příjemné, nepříjemné). Příkladem může být kvalita vína. Pro mne jako neznalce vína není možné rozlišit víno tzv. kvalitní od nekvalitního, přesto je objektivně dáno (nebo se to tak alespoň pojmenovává), že určité víno je kvalitní a jiné ne. Já osobně dokážu pouze určit například, že to víno je kyselé, sladké chutí, kalné viděním, aromatické vůní. Mohu pro sebe některé z těchto kvalit upřednostnit a podle toho stanovit osobně kvalitu (možná dobrotu, což opět poukazuje na to, že kvalitnímu se obvykle přiřazuje ekvivalent dobré a nekvalitnímu špatné) vína. Znalec (odborník) by zřejmě posoudil jinak.

Shrnuto, buď je předem stanovena kvalita a její kritéria a pak lze vyhodnotit, v jaké míře daná skutečnost odpovídá takto určené kvalitě. Nebo je něco takové jaké je, pak lze sledovat a přidržovat se jednotlivých kvalit prožívané skutečnosti. Samozřejmě se tím dostáváme velmi blízko k trvale se zrcadlící otázce existence objektivní a subjektivní reality vůbec.

U výrobku by šlo stanovit např. tyto možné kritéria kvality:

	Dostupnost – dovím se, že existuje, mohu si ho dovolit a sehnat ho.
	Příjemnost – líbí se mi, je mi příjemný, jak vypadá, jaký je
	Užitečnost (funkčnost) a účinnost – je mi ku prospěchu (k něčemu), lépe když multifunkčně (omnipotentně) a účinně funguje
	Trvanlivost a spolehlivost – můžu se na něj spolehnout a vydrží něco
	Ovladatelnost – znám, jak s ním naložit (návod), je pro mne ovladatelný
	Nízkonákladovost a nenárokovost – je provozně úsporný a příliš po mně toho nechce


Zhodnocením zastoupenosti jednotlivých naplněných kritérií se odvíjí míra kvality výrobku. Lze vidět, že tyto kritéria kvality se neliší příliš od možného vyhodnocování  např. kvality sociální služby.

V případě, že je řeč o kvalitě života a nepovažujeme život za pouhý výrobek (byť často se s ním tak zachází) přináší pojetí objektivně stanovené kvality úskalí a to především v tom, že něco dopředu předpokládá. Klade příslušně stanovenou kvalitu a její kritéria a hledá, zda jí je dosaženo. Přičemž může těžko zabezpečit, aby kvalita vycházela ze subjektivně relevantních kritérií toho, ke komu se její hodnocení váže.

Nedávno jsem zažil situaci s člověkem bez domova, který přišel do jednoho zařízení a jako tašek využíval 5 zavíracích kbelíků snad od Prima-lexu. Zaujalo mne to a ptal jsem se ho na jeho nezvyklá zavazadla, v kterých evidentně schraňoval veškeré své jmění. Bez váhání se jal popisovat mi praktičnost o mnoho účelovost svých tašek. Liboval si, že mu nepromoknou, nelze se do nich pro zloděje nepozorovaně dostat a co navíc (přičemž to začal předvádět) se na nich dá sedět (zůstal na nich sedět místo křesla) i pospávat. Moje pochyby o kvalitě tašek pro tohoto člověka rázem vymizely. Slova, která jsem ještě zachytil z jeho rozhovoru s někým jiným zněla: „Já nemám problémy s psychiatrií, já se jenom neobvykle chovám“. 

Na začátku svého příspěvku by šlo za kvality mé existence označit nervozitu, únavu, nejistotu, napětí, teď nervózní už nejsem a cítím energii. Tím chci poukázat na rozměr-povahu skutečnosti, která má do hodnocení kvality co nabídnout, a tou je její proměnlivost. Ta se v objektivním pojetí kvality stává možným kritériem kvality (že něco prostě vydrží) spolupodílející se na určitelnosti kvality celkové. V subjektivním pojetí kvality je proměnlivost něčím stále přítomným vzhledem k proměnlivosti skutečnosti jako takové. Teď je to takové a za oka-mžik jiné. Nejde tolik o to zda je to kvalitní a už zase ne. 

Na přikladu filmu chci ještě jednou demonstrovat relativitu objektivní kvality.  Film oceněný  prestižní cenou (i ta sama může nést punc vyšší či menší kvality) se mi nemusí líbit – uspokojit mne jako diváka a označím ho za špatný. Objektivně je tento oceněný snímek kvalitní pro mne nikoli. Navíc za rok mne třeba zaujme a řeknu si, to je přeci dobrý film. Stejně tak mne může nebo nemusí uspokojovat lecos v mém životě či životě klienta.

Pojem kvality života pro mne nabývá vztah ke skutečnosti tehdy, pokud tuto skutečnost dopředu neurčuje, jaká by měla být, ale ptá se jaká právě teď (pro mne, pro druhého) je? To, jaké to je, i zde vlastním označením, že je to kvalitní nebo nekvalitní, odsuzuji k libosti či nelibosti a snadno to přijímám nebo ne jako existence hodnou kvalitu svého života (mělo by to přece být takhle a ne tak). „ Pane doktore ptá se klient, myslíte, že jsem teď moc veselý“.

Když dokážu skutečnost popisovat v jejích jednotlivých kvalitách a obratem ji nepřisuzuji kvalitu ve znaménkách – nebo +, stane se mi pouze to , že se mi sedí tvrdě, jablko je kyselé, víno je sladké, tašky jsou těžké. Je to příjemné či nepříjemné. To, co s tím dále udělám je moje volba, která není podmíněná a mne manipulovatelná dopředu definovanou kvalitou. Tu si mohu určit samostatně a případná shoda na ní s někým jiným, ji nepotvrzuje jako objektivní, ale souhlasnou pro dvě, případně více osob.

Na stáži v Holandsku, ze které jsem právě přijel, jsme procházeli služby bydlení, byli jsme v bytě dokonale uklizeném a voňavém a nahlíželi jsme taky do bytu, kde pořádek byl tvořen různými artefakty z věcí, stěny a nábytek byly pomalované. Člověk, který nás doprovázel, snad tušíc, že se chystám na přednášku o kvalitě života, se nade mne nahnul a řekl rozverným hlasem:
 „It´s quality of live“.


Děkuji za pozornost. Jaké to bylo? Bylo to kvalitní? Jaké…?




Je to …

Je to zvuk co zazvoní,
je to vůně, co zavoní,
je to obraz k vidění
je to pohyb, co se zavlní,
je to chuť k ochutnání.


