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                               Úvod 

 

        Toto téma jsem si vybrala, jelikož jsem chtěla zjistit důvod, proč se někteří lidé 

záměrně sebepoškozují. Proto jsem se rozhodla o této problematice více zjistit. Již 

v době dospívání jsem se setkala s lidmi, kteří se záměrně sebepoškozovali. Také jsem 

byla na praxi v psychiatrické léčebně Bohnice na dětském oddělení, kde jsem se setkala 

s mladistvými, kteří se sebepoškozovali. Proto jsem se v této práci zaměřila na skupinu 

dospívajících. S nezletilými klienty jsem se také setkala na dětské psychiatrii na 

Mělníku, kde jsem byla na praxi. Zde jsem zjistila, že o této problematice moc nevím a 

že sebepoškozování je mezi mladistvými více rozšířeno, než jsem očekávala. Proto jsem 

se rozhodla napsat absolventskou práci na toto téma. 

 

          Cílem mé absolventské práce v teoretické části je vysvětlit pojem 

sebepoškozování, zjistit u jakých osob se nejčastěji vyskytuje, vysvětlit etiologii a 

patogenezi dále se zaměřit na diagnostiku, terapii a prevenci tohoto jevu. Popsat 

historii sebepoškozování, subkulturu Emo a rituály. Dále vysvětlit spojitost piercingu a 

tetování se sebepoškozováním, hraniční poruchy osobnosti, pojem deprese a jejich 

souvislost se sebepoškozováním. 

  

          Cílem praktické části je provést výzkum pomocí dotazníkového šetření skupiny 

mladistvých. Hlavním cílem mé absolventské práce je zjistit zkušenosti mladistvých se 

sebepoškozováním. Kolik procent mladistvých z celkového počtu vybraných má 

zkušenosti se sebepoškozováním. Dílčím cílem je zjistit nejčastější příčiny 

sebepoškozování u mladistvých, kteří se již někdy poškodili. Dotazníky jsou anonymní. 

Respondenti, kteří vyplní dotazníky, jsou mladiství ze Základní školy Jungmannovy sady 

na Mělníku a Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze. Zdroje pro tuto práci jsou čerpány 

z odborné literatury a z internetových zdrojů. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

   Pomocí dotazníkového šetření zmapovat zkušenosti mladistvých se 

sebepoškozováním. Zjistit kolik procent mladistvých z celkového počtu respondentů se 

někdy ve svém životě záměrně poškodilo. 

 

1.2 Dílčí cíle 

            Zjistit nejčastější příčiny sebepoškozování u mladistvých, kteří se již ve svém 

životě poškodili. Zjistit průměrný věk prvého sebepoškození u mladistvých. Zjistit 

nejčastější způsob sebepoškození u jedinců, kteří se poškodili. Nastudovat odbornou 

literaturu. Vytvořit dotazník a dát ho 6O respondentům. Najít vhodné klienty pro 

vyplnění dotazníku a splnění hlavního cíle. Najít klienty s problematikou 

sebepoškozování a vytvořit dle nich kazuistiky.  

 

                           1.3 Výzkumné metody a nástroje 

                Práce s odbornou literaturou z oblasti sebepoškozování, rituálů, deprese, 

hraniční poruchy osobnosti. Práce s internetovými odkazy týkající se sebepoškozování 

pomocí piercingu, tetování a u subkultury Emo. Sběr a zpracování údajů z terénu 

pomocí dotazníků a anonymních rozhovorů. 
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                                     2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 PROBLEMATIKA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

 

          V této kapitole se zaměřuji na vysvětlení pojmu sebepoškozování. Dále na jeho 

členění, výskyt, etiologii, patogenezi, diagnostiku, prognózu, terapii a prevenci. 

 

2.1.1 Definice sebepoškozování 

          V literatuře můžeme nalézt velké množství definic sebepoškozování, tím, jak se 

definice měnila s vývojem znalostí psychologie a s velkým množstvím informací a studií 

na téma sebepoškozování. 

 

         ,,Jako sebepoškozování se v psychiatrii označuje komplexní autoagresivní chování, 

které na rozdíl od sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako 

maladaptivní odpověď na akutní a chronický stres“ [PLATZNEROVÁ, 2009, s. 11]. 

 

         ,,Světová zdravotnická organizace definuje sebepoškozování jako akt, při němž 

osoba bez zásahu jiných způsobí poranění sama sobě nebo dobrovolně požije látku 

v dávce vyšší, než je dávka obecně považovaná za terapeuticky účinnou‘‘ 

[PLATZNEROVÁ, 2009, s. 11]. 

 

2.1.2 Členění sebepoškozování 

 

          Hlavní skupiny záměrného sebepoškozování jsou sebetrávení neboli předávkování 

a sebezraňování. Předávkování je nadměrné požití léků, drog nebo alkoholu. Člověk se 

může chtít sebepoškodit tím, že spolkne nějaký předmět, bez toho aniž by chtěl 

spáchat sebevraždu. Sebezraňování je výraz používaný pro člověka, který se řeže, 

škrábe, popálí se, propichuje si kůži, trhá si vlasy, kouše se do svého těla, bije se nebo si 

vpravuje předměty pod kůži. To vše vykoná člověk s úmyslem poškodit se. Nemá 

v úmyslu spáchat sebevraždu. Další způsoby sebepoškození jsou například přejídání se, 

sebe-zanedbávání, sebe-otrávení, kousání se, hladovění, sebe-škrcení, pálení kůže, 

vyřezávání a vyškrabávání do kůže, bouchání hlavou o stěnu, vpravování jehel pod kůži,  
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probodávání kůže například kružítkem, obsesivní čištění a mytí, které se vyskytuje u 

obsedantně-kompulzivní choroby. Akceptované sebepoškozování ve všech nebo většině 

sociálních skupin je piercing, okusování nehtů, tetování, malé úpravy těla provedené na 

plastické chirurgii. Pouze specifické subkultury akceptují punk rock piercing, rituální 

zjizvení u afrických kmenů, mohutná tetování objevující se nejčastěji u námořníků a 

motocyklistů. Neakceptovatelné chování je řezání si zápěstí, úmyslné popáleniny od 

cigaret apod. Zcela neakceptovatelné chování je autokastrace, autoamputace, lámání si 

kostí apod. Další způsoby sebepoškozování jsou automutilace, syndrom záměrného 

sebepoškozování, syndrom pořezávaného zápěstí a předávkování léky. Své motivace 

k sebepoškození mohou sdělit jen někteří jedinci. Často je to způsob, jak se vypořádat 

se špatnými vzpomínkami na negativní událost [KRIEGELOVÁ, 2008]. 

           

          Závažná automutilace je častá forma sebepoškození. Je velmi často spojená s 

psychotickými stavy nebo akutními intoxikacemi. Stereotypní automutilace je bušení 

hlavou, stlačování očních bulev, kousání prstů apod. Tento typ sebepoškozování se 

vyskytuje u mentálně retardovaných lidí, autistů, psychotiků nebo pacientů s 

Leschovým-Nyhanovým nebo Tourettovým syndromem. Sebepoškozování je nejčastěji 

mírné nebo povrchové. 

  

          Povrchové sebepoškození lze rozdělit do dvou podskupin, na kompulzivní a 

impulzivní sebepoškození. Impulzivní sebepoškození se dělí na epizodickou a repetitivní 

formu. Kompulzivní sebepoškozování má blízko k obsedantně-kompulzivní poruše 

osobnosti. Impulzivní sebepoškozování jsou impulzivní akty. Epizodické 

sebepoškozování je bez předchozího promyšlení, objevující se jako okamžitá reakce na 

emoční spouštěč. Impulzivní repetitivní sebepoškozování jsou časté impulzivní reakce 

na stresové situace. Jedinci mohou sahat ve stresu po cigaretě nebo sahat po ostrém 

předmětu, kterým se sebepoškodí [PLATZNEROVÁ, 2009]. 
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2.1.3 Výskyt sebepoškozování 

 

          Sebepoškozování se nejčastěji vyskytuje u adolescentů. Pokud se rodina jedinci 

velmi věnuje, tak se jedinec může cítit velmi stísněně. Jedinec se může začít 

sebepoškozovat, aby získal kontrolu nad vlastním tělem. Mnoho nezletilých začíná se 

sebepoškozováním tehdy, když se omylem popálí nebo říznou a ucítí pocit uvolnění. Jiní 

adolescenti, kteří si udělali piercing, poté pocítili příjemné pocity uvolnění a začali 

experimentovat se sebepoškozováním. Mnoho dospívajících tvrdí, že si nepamatují, co 

je vedlo k začátku sebepoškozování. Jedinci často maskují svá zranění a pro svá zranění 

vymýšlejí různé nesmyslné důvody.  

 

          Vznik záměrného sebepoškozování u dospělých vzniká nejčastěji, když jedinec 

zažije nějaké trauma v minulosti, prožívá nějakou nemoc nebo je závislý. Traumatickou 

událostí je například porod, potrat, úmrtí blízké osoby, rozvod nebo finanční krize 

[KRIEGELOVÁ, 2008]. 

 

           Sebepoškozování se také vyskytuje u pacientů s duševními poruchami. Vyšší 

procento sebepoškozování je u adolescentů a mladých dospělých od 15 do 35 let. 

Častěji se sebepoškozují ženy než muži, největší rozdíl je v adolescenci. U lidí, kteří se 

poškozují je častější výskyt sexuálního, tělesného nebo emočního násilí. Muži často 

před sebepoškozením požívají alkohol.  

 

          Sebepoškozování začíná přibližně ve věku od sedmi let, ale může začínat i dříve. 

Častěji sebepoškozující praktiky provádí mladiství od 12 do 15 let. Nejčastěji používané 

místo sebepoškození jsou ruce, zápěstí a stehna. Závažnost poškození je od 

povrchových ran až po vážné poranění, které může vést k trvalým jizvám a poškozením 

[PLATZNEROVÁ, 2009]. 

 

          Sebepoškozování se objevuje u lidí, kteří cítí vysoké emoční napětí neboli tenzi a 

trpí poruchou kontroly impulzů. Po sebepoškození cítí pocity viny [KRIEGELOVÁ, 2008]. 

 

 

 

 



 
10 

2.1.4 Etiologie a patogeneze 

 

          ,,Sebepoškozující chování má vztah k rodinným, biologickým a psychosociálním 

etiopatogenetickým  faktorům“ [PLATZNEROVÁ, 2009, s. 36]. 

 

          Člověk, který se sebepoškozuje, mívá odchylky v metabolismu serotoninu 

v mozku. Lidé, kteří se poškozují, často trpí úzkostí, vnímají se jako neschopni zvládat 

zátěž, nemají se rádi a mívají chronický vztek. Také potlačují zlost, mívají agresivní 

pocity, bývají impulzivnější, neplánují do budoucna, mají deprese a mívají 

sebevražedné nebo sebedestruktivní sklony. Často nezvládají zátěže, jsou vyhýbaví a cítí 

se bezmocní. Jsou často agresivní a impulzivní. Tyto osoby mnohdy nepocítily lásku ve 

svém okolí, jak od rodiny, tak od přátel. Byli obětí emoční deprivace v dětství. 

 

          Sebepoškození může být fyzicky velmi bolestivé. Je velký rozdíl mezi lidmi, kteří se 

pokusí o sebevraždu a mezi lidmi, kteří se sebepoškozují. Lidé se chtějí vypořádat s 

negativními emocemi a proto se sebepoškodí. Lidé, kteří se sebepoškozují tak chtějí 

dosáhnout pocitu zklidnění, snížit své napětí. Sebepoškozením na sebe jedinec upoutá 

pozornost a odvrátí myšlenky na sebevraždu. Sebepoškození je způsob, jak uniknout z 

náročné situace nebo snaha o získání kontroly nad vlastním tělem. U jedinců, kteří jsou 

izolováni od ostatních lidí, je výskyt sebevražd i sebepoškození vyšší. Životní události, 

které vedou k záměrnému sebepoškození, jsou například problémy s rodiči, problémy 

s partnerem a problémy ve škole [PLATZNEROVÁ, 2009]. 

 

2.1.5 Diagnostika 

 

          Sebepoškozování je velmi často jako příznak jiného onemocnění, jako například 

hraniční porucha osobnosti, porucha se stereotypními pohyby, autismus, mentální 

retardace, psychózy a předstírané poruchy.  

 

          U lidí, kteří se sebepoškozují, se často objevuje deprese, bipolární porucha, 

anorexie, bulimie, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha 

a různé další poruchy.  
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          U jedince, který se sebepoškozuje tak jsou často viditelné popáleniny těla, jizvy, 

řezné rány apod. Dalším příznakem sebepoškození je nepřiměřené oblečení k určitému 

ročnímu období. Jedinec, který se sebepoškozuje, často zakrývá své části těla, nosí i 

v létě dlouhé nohavice a dlouhé rukávy, aby zakryl jizvy a poranění, které má od 

sebepoškození. Mladistvý se často vyhýbá aktivitám, při kterých je potřeba odhalení 

části těla např. plavání, tělesná výchova ve škole apod. Mladistvý nebo starší člověk má 

často u sebe předměty jako žiletky a jiné pomůcky k sebepoškození. Pro diagnostiku 

sebepoškozování je několik způsobů a metod. Jednou z mnoha metod jsou dotazníky. 

Obvykle je pro jedince snazší anonymně odpovědět na otázky týkající se této 

problematiky než o problému přímo hovořit [PLATZNEROVÁ, 2009].  

 

2.1.6 Prognóza 

 

          ,,Riziko opakování sebepoškozujícího chování je vysoké, až 40 % u osob 

s anamnézou sebepoškození dochází k opakování, u 13 % pacientů dochází k opakování 

v průběhu roku po první příhodě´´[PLATZNEROVÁ, 2009, s. 66]. 

 

          Sebepoškozování se častěji opakuje u lidí, kteří jsou nezaměstnaní, rozvedení, ze 

sociálně slabších vrstev, u osob závislých na psychotropních látkách, depresivních, 

s poruchami osobnosti a u osob, které jsou trestně stíhané [PLATZNEROVÁ, 2009]. 

 

2.1.7 Terapie 

 

          Cílem léčby je snížit počet sebepoškození, snížit touhu poškodit se a zlepšit kvalitu 

života. Psychoterapie je velmi často využívána u pacientů s hraniční poruchou 

osobnosti. Základní podmínkou pro první kontakt s pacientem je bezpečné prostředí. Je 

velmi důležité, aby zdravotnický personál byl dobře informován o této problematice a 

tak mohl kvalitně pečovat o klienty se sebepoškozováním. Nedostatek informací by 

mohl vést ke špatnému jednání a zacházení s pacientem. Důvěra je velmi důležitá pro 

navázání dobrého vztahu s pacientem. Zdravotnický personál zjišťuje od pacienta 

možný spouštěč, který by mohl vést k dalšímu sebepoškození. Musíme informovat 

pacienta, jakou pomoc má vyhledat v případě dalšího sebepoškození. 
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          Psychoterapeut nebo psychiatr navrhuje terapeutický plán. Je velmi důležité 

naučit pacienta, jaké existují způsoby, kterými lze redukovat napětí. Léčebná metoda, 

která se nazývá behaviorální intervence, se používá u pacientů se sebepoškozováním. 

Je to způsob, kdy se nacházejí metody, jak nejlépe pacient může vyjádřit své emoce. 

Pacient je vždy odměněn, když se nějakou dobu neporaní. Další metodou léčby je snaha 

o změnu pacientova myšlení. Je velmi důležité, aby jedinec měl sebevědomí a pozitivní 

sebehodnocení.  

 

          Psychoterapeutická intervence je metoda, kde se léčby účastní i rodina pacienta a 

jeho známí. Terapie zaměřená na řešení problému se zabývá tím, že si jedinec uvědomí, 

co ho vedlo nebo stále vede k sebepoškozování a snaží se naučit technikám, jakými lze 

náročné životní situace překonat. Doplňkovou léčbou je hypnóza, relaxace, 

farmakoterapie, antipsychotika a antidepresiva. Skupinová terapie je metoda, která se 

zabývá problematikou s více jedinci se stejným problémem [PLATZNEROVÁ, 2009]. 

 

          Skupinová terapie není vhodná pro pacienty s problematikou sebepoškozování. 

Vhodnější je rodinná terapie v domácím prostředí. Psychologická intervence je 

poradenská činnost, která se zaměřuje na zjištění problému u sebepoškozujícího se 

jedince, jeho diagnostikou a plánováním další léčby. Používá se krátkodobá i 

dlouhodobá psychoterapie. Pacient, který je hospitalizovaný v psychiatrické léčebně se 

učí metodám, jak zvládat těžké životní situace.  

 

          V zahraničí se odrazuje od hospitalizace v psychiatrické léčebně, jelikož jsou tam 

pro jedince vytvořené uměle bezpečné podmínky. Je preferováno nacvičování těžkých 

životních situací v reálném životě. Jedinec by měl být hospitalizován pouze tehdy, 

pokud má sebevražedné myšlenky nebo se sebepoškozuje v tak velké míře, že to 

ohrožuje jeho život nebo zdraví. Individuální terapie chce dosáhnout, aby jedinec se 

sebepoškozoval v co nejmenší míře. Skupinový trénink dovedností, učí jedince 

způsobům, kterými lze ovlivňovat špatné nálady. Telefonická konzultace se využívá 

tehdy, pokud jedinec potřebuje pomoc ve chvíli, kdy se chce poškodit. Tato telefonická 

komunikace rozšiřuje terapii do reálného života [KRIEGELOVÁ, 2008]. 
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2.1.8 Prevence 

 

          Vhodnou prevencí je naučit se zvládat těžké životní situace. Důležité je mít pevné 

zázemí v rodině a u přátel. Bylo dokázáno, že média ovlivňují děti a mladistvé. V USA se 

v současné době zkoumá vliv médií na sebepoškozování. Výsledky potvrzují, že se 

v poslední době objevují v televizi obrázky a články na téma sebepoškozování a to 

negativně ovlivňuje adolescenty. Odborníci tvrdí, že je vhodné adolescenty dostatečně 

informovat o této problematice, ale také je naučit, jak poznat jedince, který se 

sebepoškozuje. Velmi často si totiž přátelé jako první všimnou, že se jejich kamarád 

zraňuje [PLATZNEROVÁ, 2009]. 

 

          Velmi důležité je odtabuizování tématu sebepoškozování. Je třeba s dospívajícími 

o tomto tématu hovořit. Důležitá je podpora otevřené komunikace v rodině. Jedinec, 

který má nějaké problémy, ať už ve škole, s kamarády nebo jiné problémy by je měl 

umět řešit s rodinou, měl by se umět svěřit a důvěřovat někomu ze svých blízkých. 

Řešení pocitu negativních emocí není jen umět svěřit se někomu blízkému ale také 

sport, jóga, relaxace, křik apod. Jak se vypořádat se stresem a negativními emocemi je 

individuální, každému vyhovuje jiný způsob řešení. Prevence je velmi důležitá. Je nutné 

stanovit si v životě hranice, být asertivní a vždy dělat jen to co chceme. Nesmíme se 

nechat nikým ovlivnit a manipulovat [www.dusevni-poruchy.zdrave.cz, 1]. 
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2.2 HISTORIE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

 

          V následujících odstavcích popisuji dřívější pojetí problematiky sebepoškozování a 

dnešní pohled na tuto problematiku. Dále uvádím sebepoškozování ve věznicích, které 

se vyskytuje již po mnoho let. 

 

2.2.1 Porovnání minulého a dnešního pojetí sebepoškození a jeho dělení 

 

          Sebepoškozování bylo poprvé zaznamenáno v 19. století. Pozornost lékařů a 

terapeutů se o sebepoškozování zajímá teprve v posledních patnácti letech 21. století.  

 

          Dříve se termín sebevražedné chování spojoval se sebepoškozováním. Nyní je 

zřejmé, že jedinec, který se sebepoškozuje, nemá za cíl pokusit se o sebevraždu. 

Sebeotrava může být automutilačním aktem nebo pokusem o sebevraždu. Termín 

sebepoškozování se také označoval jako snaha o přežití, sebezranění, násilí vůči sobě 

samému, řezání se, sebetýrání, automutilace a sebepoškozující chování. Za 

sebepoškozování se nepovažuje poranění, které je záměrně způsobené a kulturou 

tolerované a poranění, které je provedeno za účelem sexuálního uspokojení. 

Tolerované formy sebepoškození jsou rituály a praktiky dané kultury [PLATZNEROVÁ, 

2009]. 

 

          ,,Rituály se od praktik liší tím, že odrážejí tradici dané komunity, mají hlubší 

symboliku. Rituály jsou vykonávány s cílem léčit, mohou být výrazem spirituality a 

duchovního osvícení´´  [PLATZNEROVÁ, 2009, s. 16]. 

          ,,Podle Eberlyové lze sebepoškozování definovat jako každé společensky 

neakceptovatelné chování, jehož obsahem je okamžité svévolné, přímé a většinou 

fyzikální poškození vlastního těla´´  [PLATZNEROVÁ, 2009, s. 17].               

 Dnešní úroveň vědomostí umožnila to, že se sebevražedné pokusy vyčlenily od 

sebepoškozování. Minulé a současné definice automutilace jsou důležité pro srovnání 

pohledu na sebepoškozování. Ve starší literatuře je sebepoškozování děleno na tři 

komponenty a to přímočarost, letalitu a repetitivitu. Přímočarost se označuje tehdy, 

pokud je akt sebepoškození vykonán v krátkém čase a s vědomím škodlivých účinků a s 
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cílem dosažení těchto účinků. Letalita je pravděpodobnost úmrtí na následky 

sebepoškození těsně po něm nebo v blízké budoucnosti. Letální akt je pokud se jedinec 

sebepoškozuje s účelem zemřít. Repetitivita je sebepoškozování opakované 

[PLATZNEROVÁ, 2009]. 

 

2.2.2 Sebepoškozování ve věznicích 

 

          Vězni z mnoha důvodů a motivů, zvláště v minulosti polykali různé předměty, 

které se jim ve věznicích dostaly do rukou. Byly to lžíce, ulomená držadla jídelních 

misek, sklo, žiletky, jehly, teploměry, propisovací tužky a podobně. Důvodem proč vězni 

polykali a stále polykají předměty je to, že si chtějí pobyt ve věznici zpříjemnit 

umístěním v nemocnici. Jiní zločinci chtějí využít cestu do nemocnice k útěku. V 

minulosti byla motivem k sebepoškozování i kvalitnější nemocniční strava. Někteří 

vězňové chtěli svým sebepoškozením získat invaliditu a úlevy s tím spojené například 

změnu vězeňského režimu. Důvodem polykání předmětů byl i pud sebezáchovy 

[www.sebeposkozovani.cz, 2]. 

 

          Během posledních patnácti let se záměrné sebepoškozování u žen ve věznicích 

zdvojnásobilo. Většina žen ve věznicích trpí duševními chorobami a závislostí na 

drogách. Vysoký počet sebepoškozujících se žen ve věznicích je zejména v Anglii 

[www.4wardeveruk.org, 3]. 

 

          Častým důvodem sebepoškození u vězňů je možnost útěku z věznice. Velmi 

nebezpečnou formou sebepoškozování u vězňů byla tzv. kotvička. Kotvička je předmět 

vytvořený z ocelového drátu. Vězeň tuto kotvičku svázal nití, obalil chlebem a poté 

spolkl. Kotvička většinou zůstala v jícnu. Odstranění tohoto předmětu šlo pouze 

chirurgickým zákrokem, a proto byl nutný dlouhodobý pobyt v nemocnici. Velkou roli 

hraje také ovlivnitelnost vězně jinými lidmi ve vězení. Osoby, které se často 

sebepoškodí mívají vysoké postavení mezi vězni [www.sebeposkozovani.cz, 4]. 
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2.3 RITUÁLY 

 

          Sebepoškozování se vyskytuje u lidí i jako forma rituálu. V následujících kapitolách 

jsem se zaměřila na definici a historii rituálu. Dále na sebepoškozování z náboženských 

důvodů. Také jsem uvedla Satanismus jako příklad sebepoškozování v sektě. 

 

2.3.1 Definice rituálu 

 

          ,,Rituál je činnost, která je neustále opakována v neměnné podobě po delší čas. 

Velmi často je nazýván rituálem také obřad, který se ale stává rituálem, až pokud je 

neměně provozován opakovaně´´ [www.trinaja.blog.cz, 5].  

 

          ,,Edmund Leach ho definoval jako všechny kulturně definované soubory chování 

související se symbolickou dimenzí chování´´  [LEACH, 1968, s. 524]. 

 

          Nejdůležitějším faktorem rituálu zůstává jeho vliv na kontinuitu a harmonii celé 

společnosti. Když někteří členové nebo celá společnost prochází rituálem tak to spojuje 

jedince dané společnosti např. válka nebo také obřízka. Intenzitě zážitku odpovídá vliv 

na společnost [www.referaty10.com, 6]. 

 

2.3.2 Sebepoškozování jako forma rituálu 

 

          Sebepoškozování má souvislost s určitou sociálně společenskou vrstvou, 

komunitou, sektou, gangem nebo partou. Společensky tolerované formy 

sebepoškozování jsou zdobení a rituály. Sebepoškozování je často popisováno u 

národů, které bývají označovány jako primitivní, kde sebepoškození plní funkci 

léčebnou a spirituální. V našich kulturních podmínkách jsou společensky přijímanými 

formami sebepoškozování tetování a piercing. U části adolescentů může souviset s 

příslušností ke společenské skupině, kde dochází k rizikovému chování např. skupiny 

skinheadů, narkomanů apod [www.zdn.cz, 7]. 
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2.3.2.1 Muslimský rituální svátek 

 

          Muslimové po celém světě slaví svátek Ašúrá. Tento svátek trvá deset dní. Patří 

mezi nejvýznamnější slavnost mezi muslimy. Na tento svátek si připomínají 

mučednickou smrt imáma Husajna ze sedmého století. Rituál se provádí tak, že skupina 

mužů při hudebním doprovodu se řeže do zad krátkými meči. Tento svátek je 

nejvýznamnějším šíitským svátkem [www.mediaoislamu.cz, 8]. 

 

2.3.2.2 Náboženské rituály 

 

          Tradiční náboženství v některých zemích tvrdí, že smrt je důsledkem zlomyslného 

jednání duchů. Pozůstalí jsou nuceni platit drahé rituály, které mají zabránit dalším 

úmrtím v komunitě. V různých zemích se lidé sebepoškozují a provádí rituály, aby si 

usmířili mrtvé. Například v některých národech na tichomořských ostrovech nosí vdovci 

a vdovy černé oblečení a truchlí až několik měsíců. Pozůstalí nevycházejí ze svých 

domovů a dokonce nejí některá jídla, která měl zemřelý člověk v oblibě. Toto truchlení 

u některých lidí může vést k depresi a hladovění [www.watchtower.org, 9]. 

 

2.3.3 Historie rituálů 

 

          ,,Rituály původních obyvatel Ameriky, lidské oběti sebetrýznění, pohřbívání žen se 

zesnulými vládci, kanibalismus, to vše vzbuzovalo zájem od prvních kontaktů Evropanů s 

Novým světem. Mayové od 50. let 20. století vedli krvavé války. Zajímali, týrali a 

obětovali zajatce a krutě nakládali s poraženými králi a vysokými hodnostáři´´  

[KOSTIČOVÁ, 2011, s. 75]. 

 

          Krvavou obětí bylo nejčastěji zabití velkého zvířete, například býka. Ten byl 

typickou obětí pro starověké Středomoří. Typickou obětí v Indii bylo obětování koně. 

Obětování koní se provádělo při příležitosti královské korunovace. Ojediněle se také 

objevoval rituál obětování člověka, tento rituál se obvykle neprováděl příliš často. 

Někdy bylo obětování přímým cílem, jindy bylo jen jednou z fází rituálu. Komplikované 

rituály zahrnovaly i chvalozpěvy, průvody, proslovy, rituální představení, modlitby, hry, 

soutěže, zápasy a mnoho dalších. Krvavé rituály provozovali také Olmékové.  
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          Tyto rituály byly spojeny s lidskou obětí nebo sebeobětí. V Evropě a Indii 

existovaly případy lidských obětí, ale jen výjimečně. Obvykle v případě nějaké velké 

události, která vyžadovala silnou boží přízeň. Častější byla zvířecí oběť. Křesťanství 

všechny krvavé oběti vymýtilo. Evropané znali lidské oběti a rituální kanibalismus ze 

svých cest do Afriky.  

 

          Oběti živých tvorů se dělí celkem na čtyři fenomény.  Jsou to lidská oběť, zvířecí 

oběť, rituální mučení a oběť krve. Nejčastější variantou lidské oběti byla v Mezoamerice 

oběť vyrváním srdce. Tuto formu rituálního zabití nejvíce proslavila aztécká kultura. 

Bolest, kterou si člověk způsobuje sám, se vyskytuje v rituálu oběti krve.  

 

          Rituál vyrvání srdce prováděli Aztékové. Rituál se prováděl tak, že oběť byla 

položena na obětní kámen a oběť drželo až pět mužů. Poté se oběti vyjmulo srdce 

z těla a nabídlo se bohům. Dalšími typy lidské oběti bylo setnutí hlavy, zastřelení nebo 

utopení. Rituální utopení často prováděli Mayové. Aztékové prováděli gladiátorskou 

oběť a kanibalismus. 

 

          Oběť krve znamená dobrovolné a záměrné obětování vlastní krve. Nejčastěji se 

prováděla naříznutím uší, jazyka, předkožky penisu nebo nosu. Hlavním cílem oběti 

krve bylo dobrovolné darování krve bohům, jen někdy mohla vyústit v sebevraždu. 

Lidská oběť byla považována za povinnost, kterou člověku určili bohové. Mayové tvrdili, 

že člověk byl stvořen, aby uctíval bohy.  

 

          Aztékové pořádali dětské oběti, které se konaly o svátek Atlacahualo. Děti určené 

k obětování se vykupovaly od matek. Nejčastěji se vykupovali kojenci. Mayové 

obětovali děti starší kolem patnácti let. Obřad se prováděl tak, že se s dětmi šel průvod 

a na každém kopci se obětovalo pár jedinců. Tyto oběti byly určené pro boha deště. 

Rodiče prodávali své děti s odporem a lítostí, ale věřili, že je to nutnost a povinnost. 

Nejčastěji byly obětovány děti s handicapem. Další formy lidské oběti byly zastřelením, 

utopením, stahováním z kůže, upálením a oběť gladiátorská [KOSTIČOVÁ, 2011]. 
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2.3.4 Rituály spojené s náboženstvím 

 

          V následujících kapitolách se zaměřuji na rituální pohřby, mužskou obřízku, 

ženskou obřízku a Satanismus. 

 

2.3.4.1 Rituální pohřby 

 

          Rituály spojené s pohřbem byly pořádány během doby, než byl mrtvý uložen do 

hrobu. Příbuzní bděli v noci u mrtvého těla. Pořádaly se hostiny. Pozůstalí konzumovali 

alkohol. Z nalezených rozbitých nádob a dalších předmětů na mohylách se dá 

předpokládat, že byly asi úmyslně rozbíjeny. Během pohřebního obřadu lidé plakali.   

Ženy si trhaly vlasy. Mrtvému či bohům byla přinášena zvířecí oběť, ale i chleba, víno, 

dřevěné podoby zvířat i ženské vlasy. Po ukončení pohřebních slavností se mrtvý 

pravidelně připomínal při vzpomínkových slavnostech.  

 

          Pokud si lidé mysleli, že mrtvý by jim mohl být nebezpečným, docházelo k 

protivampyrickým opatřením. Mrtvému mohl být nasypán písek do úst nebo mu byl 

hrob zavalen kamenem. Mrtvý byl z domu vynesen nohama napřed. Jiný způsob 

vynesení byl ten, že lidé vybourali speciální otvor, kudy mrtvý opustil dům 

[www.sylvusqa-history.blog.cz, 10]. 

 

2.3.4.2 Mužská obřízka 

 

          Mužská obřízka je jeden z nejvýznamnějších náboženských činů tradičního 

judaismu. Jde o chirurgické odstranění předkožky na mužském pohlavním orgánu, 

kterou musí provést autorizovaná osoba, která se nazývá Mohel za přítomnosti 

nejméně deseti dospělých židů. Dítě při tom drží na kolenou jeho kmotr. Obřezání, 

které podstupují nejčastěji osmidenní novorozenci ale i dospělí, symbolizuje smlouvu s 

Hospodinem, kterou uzavřel praotec Abraham. Patří pravděpodobně k vůbec 

nejstarším lidským obřadům. Praktikovali ji Amonité a Moabité známí z bible, také 

Egypťané, Arabové, Habešané, Kafrové a jiné africké národy. Objevuje se i v daleké 

Austrálii a Oceánii, a dá se považovat za univerzální jev. Většinou šlo o přechodový 

rituál, který uváděl dospívající chlapce do společenství bojovníků.  

 



 
20 

          Muslimové dosud obřezávají své chlapce mezi sedmým až devatenáctým rokem, 

nejčastěji však kolem třináctého roku. U některých národů obřízka představovala 

ochranu před neplodností. Podobný náznak obsahuje i biblická tradice. Za neobřezané 

se považují také mladé stromky, jejichž ovoce není považováno v prvních třech letech za 

rituálně čisté. Antropologové uvádějí ještě jeden význam obřízky, a to symbolické 

očištění obřezaného. Je to určitá oběť pozemského potěšení ve prospěch posmrtného 

blaha. Obřízka zažila v 19. století paradoxní renesanci. Nikoli u Židů, kteří se pomocí 

různých modernizací judaismu snažili vyvléci z tradičních rituálních povinností, ale v 

protestantských společnostech na obou stranách Atlantiku, tedy v Británii a ve 

Spojených státech. Nejsilnější zastánce našla obřízka u moralistů druhé půle 19. století 

[www.granosalis.cz, 11]. 

 

2.3.4.3 Ženská obřízka 

 

          Tyto dnes převážně nelegální praktiky jsou především známé z Afriky, Asie, ale i z 

některých zemí Evropy, Ameriky a Austrálie. Ženská obřízka nemá původ v islámu, ale 

ani v židovství nebo křesťanství. Existují doklady, které tvrdí, že má ženská obřízka 

počátky ve starém Egyptě. Jsou známé mýty, které tvrdí, že ženám naroste klitoris do 

velikosti mužského penisu, nebo že dotkne-li se klitorisu muž nebo hlavička dítěte při 

porodu oba zemřou. Ženská obřízka je ve všech zemích nelegální a proto se provádí 

v nehygienických podmínkách. Přibližně 10 % dívek po zákroku vykrvácí. Ostatní dívky 

cítí při zákroku velkou bolest, mají šok a mohou mít infekci. Po zákroku mají ženy velké 

problémy s menstruací a velké riziko pro ženu je onemocnění infekcí HIV nebo různými 

typy hepatitidy [www.kacaras.estranky.cz, 12]. 

           

          Ženská obřízka se nejčastěji provádí ve východní a severovýchodní Africe. Provádí 

se u neznalých muslimů, křesťanů a animistů. Křesťanství a islám ženskou obřízku 

nedovoluje. Kmeny, které obřízku u žen schvalují, jsou například Niloté, Kúšité a Núbijci. 

Kmen Nilotů a Kúšitů se dělí na dvě kasty. Ženy mají v těchto národech podřízené 

postavení. Tyto národy praktikují polygamii. To znamená, že jeden muž může mít 

neomezené množství manželek. Každá žena musí do manželství vstupovat jako panna. 

Muž je povinen zaplatit za manželku věno, které je určeno její rodině. Nejčastějším 

věnem je darování dobytka. Muž se může oženit až poté co dospěje do kasty starších. 

Přibližný věk muže, který dospěje do kasty starších, je asi třicet až čtyřicet let.  
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          Chlapci od patnácti let jsou považovány za kmenové bojovníky, kteří chrání kmen. 

Je potřeba dodržet sexualitu mladých a proto jsou od sebe přísně oddělena. Dívky 

okolo dvanácti let se dávají obřezat, aby neměly sexuální touhu. Tento rituál je velmi 

důležitý kvůli tomu, aby se dívka provdala za staršího člena kmene a nechtěla mít 

sňatek s mladým bojovníkem. Cílem obřízky je kontrolovat pohlavní život žen. Formy 

ženské obřízky jsou odstranění kůžičky a vzrušivé tkáně na klitorisu, odstranění celého 

klitorisu a odstranění celého klitorisu včetně vnějších i vnitřních stydkých pysků. 

Nejhorším způsobem ženské obřízky je infibulace neboli faraonská ženská obřízka při 

které se ženě odstraní veškeré vyčnívající části ženského pohlaví.  Nejčastější technikou 

ženské obřízky je odstranění kůžičky a vzrušivé tkáně na klitorisu. Islám klade velký 

důraz na ochranu žen, a proto schvaluje jen nejčastější typ ženské obřízky a ostatní typy 

zakazuje [www.liberalnimuslimove.blog.cz, 13 ]. 

 

2.3.4.4 Satanismus 

 

          Satanismus je termín, který se používá pro skupinu osob náboženského, 

filozofického nebo nábožensko-parodického hnutí. Tito lidé uctívají Satana. Satanisté se 

dělí do třech skupin. První skupinu tvoří lidé, kteří jsou proti křesťanské morálce a 

vyznávají víru v člověka, kterého nespoutávají žádná omezení. Druhou skupinu tvoří 

mladí lidé, kteří k protestům proti rodičům přidávají ještě satanistickou pózu. Zavrhují 

křesťanské hodnoty. Vyznávají negaci, ošklivost a zlo, jehož ztělesněním je Satan. Dávají 

to najevo účesy, oblečením a symboly. Třetí skupinu tvoří satanisté, kteří si vytvořili 

satanistické náboženství, ke kterému se veřejně hlásí. Satana uctívají jako duchovní 

bytost. Oni věří, že s nimi komunikuje. Tito lidé, kteří uctívají Satana pořádají tajné 

rituály se zvířecími a vzácně i lidskými oběťmi [www.mysterium.estranky.cz, 14]. 

 

          Náboženský Satanismus má počátky již ve starověku. Satanistické prvky si 

zachovaly určité znaky čarodějnictví. Satanista věří, že ho Satan vede v jeho životních 

situacích. Satanisté provádějí rituály včetně krvavých obětí. Většinou obětovali zvířata. 

V České republice se našly oltáře s kosterními pozůstatky zvířat. Tito lidé, kteří věří 

v Satana, často trpí psychopatickými rysy a nedokážou se bez víry v Satana vypořádat se 

zlem v životě [www.judytha.blog.cz, 15]. 
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2.4 DEPRESE 

 

         V kapitole deprese, popisuji definici, příčiny, druhy, léčbu apod. Také se zaměřuji 

na to, jak deprese souvisí s problematikou sebepoškozování. 

 

2.4.1 Definice, příznak, příčina a léčba deprese 

 

          Deprese patří mezi afektivní poruchy a mezi její příznaky patří patologický 

smutek. Když člověk ztratí někoho blízkého, je jeho smutek pochopitelný. U deprese ale 

pochopitelný důvod pro stísněnou náladu buď chybí, nebo není důvod tak silný. 

Neléčená deprese trvá obvykle několik měsíců. U každého člověka je to individuální    

[www.deprese.psychoweb.cz, 16]. 

 

         Pro depresi je typický chorobný smutek, který se často opakuje. Jedinec má pocity 

beznaděje, cítí ztrátu energie, vůle, sebedůvěry a radosti ze života. Depresivní člověk je 

často pesimistický. Je méně výkonný. Jedinec trpí bezdůvodnými obavami a úzkostmi, 

pocity méněcennosti a pocity proviněn také myšlenkami na sebevraždu, poruchami 

spánku, poruchami soustředění a nezájmem o sebe, svou práci, rodinu a přátele. 

Častěji se vyskytuje u žen než u mužů. Každoročně onemocní depresí asi 5% 

obyvatelstva nezávisle na věku [DOUBEK (et al.), 2009, s. 6]. 

 

          Typický příznak deprese je porucha nálady. Celý den člověk může mít špatnou 

náladu. Člověk trpící depresí je často úzkostný, nemá zájem o své záliby a o sexuální 

život. Často také trpí poruchami spánku. Cítí se unavený a bez energie. Pociťuje stavy 

méněcennosti a sebeobviňování. Další příznaky deprese jsou problémy s pamětí, člověk 

má problémy se soustředěním se. Jedinec by mohl myslet na sebevraždu a mohl by mít 

sebevražedné sklony. Tyto příznaky jsou velmi nebezpečné. Další příznaky deprese jsou 

bolest hlavy, zácpa, sucho v ústech, tíha na hrudi a časté pocity napětí [DOUBEK (et al.), 

2009]. 

 

          ,,Počátek onemocnění, jeho příznaky a průběh jsou ovlivněny genetickými, 

biochemickými a hormonálními vlivy a také prostředím´´  [DOUBEK (et al.), 2009, s. 8]. 
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          Dlouhodobý stres podporuje vznik deprese. U člověka s vrozenou dispozicí může k 

depresivnímu onemocnění vést i minimální stres [DOUBEK (et al.), 2009]. 

 

          Slabá či lehká deprese je obvykle krátkodobá. Pacient může pociťovat úzkost nebo 

se necítí dobře. K odstranění této deprese obvykle stačí změnit životní styl. Při mírné 

depresi se u pacienta objevují i tělesné problémy. Těžká deprese je životu nebezpečné 

onemocnění. Pacient má navíc tělesné problémy a někdy bludy. Reaktivní deprese je 

deprese krátkodobá, která je většinou způsobena nějakou stresovou událostí. Bipolární 

deprese je jiné označení pro maniodepresivní poruchu. Lidé s touto poruchou mají 

období dobrých a střídavě špatných nálad. Depresi s pocity prázdna, zoufalství a 

beznaděje u hraničních poruch osobnosti objevil Masterson. Hartocollis charakterizoval 

depresi u hraničních osobností s anhedonií. Hlavními metodami léčby deprese jsou 

antidepresiva, systematická psychoterapie, elektrokonvulze a další postupy 

[www.sancedetem.cz, 17]. 

 

2.4.2 Deprese související se sebepoškozováním 

 

          ,,Aldermannová (1997) uvedla návykový model záměrného sebepoškozování, 

který je cyklický, základními prvky jsou negativní emoce, tenze, disociace, akt 

sebepoškození, pozitivní efekty a negativní efekt“ [www.sebeublizovani.ath.cz, 18]. 

 

          Úzkosti a deprese, které se vyskytují u sebepoškozování se léčí psychoterapií. 

Vhodnou léčbou je také rodinná terapie. K rodinné terapii jsou zváni i rodiče, někdy 

však svou účast na terapii odmítají. Pacienti většinou užívají léky ze skupiny 

antidepresiv [www.psychologie.doktorka.cz, 19]. 

 

          Depresivní porucha je často spojena s rizikem myšlenek na sebevraždu a 

sebepoškozováním. Pacient by měl být pečlivě sledován, dokud u něj nedojde ke 

zlepšení. Riziko sebevraždy a sebepoškození se může zvýšit v časných fázích 

uzdravování [www.servier.cz, 20]. 

 

 

 



 
24 

2.5 SOUVISLOST TETOVÁNÍ A PIERCINGU SE SEBEPOŠKOZOVÁNÍM 

 

          V této kapitole jsem se zaměřila na souvislost sebepoškozování s piercingem a 

tetováním. Dále na to, jak sebepoškozující praktiky souvisí s minulostí jedince. Dále se 

zmiňuji o antropologickém přístupu k sebepoškozování v souvislosti s tělomodifikujícími 

praktikami.  

2.5.1 Definice piercingu a tetování 

 

          ,,Piercing je propíchnutí části těla dutou jehlou a umístění šperku do vzniklého 

otvoru´´ [MILLER, 1997]. 

 

          ,,Tetování je vpichování částeček pigmentu jehlou pod kůži, ty zůstávají ve škáře a 

vytvářejí dekorativní vzor´´ [MILLER, 1997].  

 

2.5.2 Souvislost tetování a piercingu se sebepoškozováním 

 

          V souvislosti se sebepoškozováním může kohokoliv napadnout spoustu věcí, ale 

právě vztah s piercingem nebo tetováním napadne většinu lidí jako první. Rituály nebo 

zdobení těla hrají určitou společenskou roli, funkce sebepoškozování je jiná. Často má 

lidem pomoci vyrovnat se s obtížnými emocemi, které nezvládají jiným způsobem. 

Nikoli ale proto, aby dávali najevo, že potřebují pomoc. Hlavním cílem sebepoškozování  

je získat úlevu, ne pozornost. Jedinci svá poranění většinou skrývají nejčastěji pod 

dlouhým rukávem nebo kalhotami. Ruce a nohy jsou nejčastějším místem zraňování, 

naopak sebepoškození na obličeji je výjimečné. O jejich sebepoškozování neví rodina 

ani přátelé [www.angelesiss.estranky.cz, 21]. 

 

Zacházení s lidským tělem je ovlivňováno sociálními okolnostmi a rituály, které 

mají kulturní a sociální význam. Tyto okolnosti rozhodují o tom, které zásahy do 

lidského těla lze pokládat za konvenční normu. Tetování a piercing mají charakter 

sebepoškozování v patologickém slova smyslu [www.angelesiss.estranky.cz, 21]. 
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2.5.3 Starověká potřeba lidstva 

 

          Propichování těla je způsobem sebevyjádření. Účelem tohoto propichování je 

získání různých ozdob. Způsoby ozdobného sebepoškozování doprovázejí lidstvo od 

počátků jeho existence. Nejznámější je klasické nošení náušnic, velmi oblíbené je také 

tetování, tedy vpichování nějakého barviva hluboko do kůže a u některých kultur 

nejsou neobvyklé ani zkrašlovací extrémy jako protahování ušních lalůčků, vytváření 

jizev, protahování krku postupným přidáváním kovových obojků, propichování obličeje 

různými dřevy a kostmi nebo obličejová výzdoba při které se vkládají ploché hliněné 

talíře nebo dřevěné disky do naříznutého spodního rtu [www.i-zuby.cz, 22]. 

 

2.5.4 Antropologie versus piercing 

 

          Z psychologického a antropologického hlediska je zajímavé, že extrémní ozdobné 

sebepoškozování se vyskytuje u primitivních společenstev. Sociální vztahy v těchto 

společnostech vnímáme často z našeho pohledu, jako nehumánní. Mají atavistický 

přístup k okolí, k věcem, zvířatům apod. Čím více se ve společenstvu prosazuje princip 

práva silnějšího, tím více jeho příslušníci podléhají různým samoúčelným rituálům, mezi 

které patří i krášlení vlastního těla piercingem a tetováním [www.i-zuby.cz, 23]. 

 

2.5.5 Tělomodifikující techniky 

 

          Existuje spojitost se záměrným sebepoškozováním a tělomodifikujícími 

technikami jako jsou tetování a piercing. Společnou věcí je pocit jedince, že bez daného 

zásahu do vlastního těla není dostatečně dobrý. V obou případech se jedná o narušení 

tělesné integrity, s cílem cítit se lépe. Nebo s cílem označit své tělo, jako připomínku 

určité závažné události nebo změny v životě jedince. Tělesná modifikace i záměrné 

sebepoškození mohou poskytnout fyzický důkaz prožívané krize nebo konfliktů, zmírnit 

pocity odcizení, znovuobnovit pocit reálnosti a kontroly. Rozdíly mezi sociálně 

akceptovanou a patologickou formou poškozování vlastního těla jsou zřejmé v motivaci, 

cíli, v průběhu a metodě. U záměrného sebepoškozování se nejedná o čistě dekorativní 

techniku, jak je tomu u tělesných modifikací.  
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          Pro jedince, kteří se záměrně sebepoškozují, je většinou mnohem důležitější 

samotný průběh sebepoškození, než jeho výsledek. Výsledek tělomodifikující techniky 

má být pro ostatní odhalen, ale u záměrného sebepoškození to neplatí. Poškozující se 

jedinec prožívá v naší civilizaci obvykle stud, vinu a hněvá se sám na sebe, zatímco 

jedinec s tetováním nebo piercingem je většinou hrdý. Tělomodifikující techniky jsou 

piercing, tetování, skarifikace, pocketing a amputace [KRIEGELOVÁ, 2008]. 

 

          Studie Salvadora Cenicerose zkoumala spojitost tělesných modifikací, záměrného 

sebepoškozování a dalšího dysfunkčního sociálního chování u psychiatrických pacientů. 

Bylo zjištěno, že jedinci s tetováním a piercingem sice neměli větší množství 

depresivních symptomů než jedinci bez modifikací, ale častěji se u nich vyskytovalo 

záměrné sebepoškozování. Také měli často úzkosti a kriminální minulost. 

[www.books.google.cz, 24] 

 

2.6 SUBKULTURA EMO 

 

          Emo, souvisí se sebepoškozováním a je to styl velmi známý u mladistvých. 

Zaměřila jsem se na popis a vznik tohoto stylu. Dále na to, jaké má Emo styl a pravidla. 

Také na to, jak kolem sebe poznat jedince, kteří vyznávají styl Emo. 

 

2.6.1 Vznik Emo 

 

          Na washingtonské scéně se objevil v 80. letech emočně přehnaný rock emocore 

neboli emotional hardcore později jen Emo. Teprve až v 90. letech začíná oslovovat 

mladé adolescenty, protože texty písní se blíží jejich problémům. Emo, se však používá 

také jako ublíženost, sebelítost a zoufalství. Emo má svá pravidla, například to, že se má 

jedinec tvářit co nejsmutněji, plakat ve všech situacích a vyjadřovat své emoce. Koncem 

minulého století vzniká Emo móda, typická černými vlasy, tmavým oblečením, 

kontrastními vzory, tmavými brýlemi a speciálními botami. V našem tisíciletí začalo být 

Emo spojováno se sebepoškozováním hlavně žiletkami na zápěstí a s dalším 

porušováním tělesné integrity. Piercing je to nejmenší. Existují i přesné návody, jak se 

sebepoškozovat, v krajním případě, jak provést suicidium [www.zdn.cz, 25]. 
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          Je potřeba od sebe rozlišovat, čím a jak se subkultura na venek prezentuje a s čím 

se ztotožňuje. Radost a optimismus většinové společnosti považují Emo za povrchní, 

podobně jako kult zdraví a radostného bezstarostného života. Proti těmto hodnotám 

staví smutek. Specifickým způsobem reflektují tabuizaci smrti: symbolika lebek, zombie 

kreatur, zmučených plyšových medvídků, postaviček s vydloubnutým okem, vytržené a 

na dlani podávané srdce, za ruku se držící oběšenci a milostné vzkazy psané krví. 

Věková skupina 10 - 13 let této nadsázky není schopna. Pro všechny v subkultuře Emo 

je ale společný typický styl oblékání, ve kterém převažuje černá barva, výrazné tmavé 

líčení kolem očí a hlavně účesy s patkou. Lidé, kteří vyznávají styl Emo, jsou vnímáni 

jako zbabělci, kteří se nedokážou vypořádat se životem. Vrstevníci z ostatních subkultur 

jako jsou hip-hopeři, punkeři nebo gothici neuznávají styl Emo. Ve skutečnosti jsou to 

však velmi citliví a tolerantní jedinci, kteří mají různé důvody, proč se stali členy této 

subkultury. 

 

                                     2.6.2 Emo pravidla 

 

          Emo pravidla, která můžeme najít většinou na internetu a jejichž texty byly 

medializované, vnímají představitelé subkultury Emo jako podvrh a nehlásí se k nim. 

Tito jedinci chápou, že pro média byla zajímavostí napsat o sebepoškozování a stylu 

Emo. Jenomže tím došlo k tomu, že většina lidí začala styl Emo odsuzovat. 

Nebezpečným jevem je to, že děti ve věku 10 - 15 let nejsou schopny rozpoznat, co je 

myšleno vážně a co ne. Sebepoškozování, které nesouvisí s psychickými problémy je 

inspirováno právě subkulturou Emo. Jedinci, ale tvrdí, že tento styl není o 

sebepoškozování. Média jsou příčinou toho, že většina lidí ze společnosti přičítá 

sebepoškozování tomuto stylu. Příslušnost k tomuto stylu je též vyjádřena oděvy a 

módními doplňky, podle kterých ihned poznáme, že jedinec vyznává Emo. Vliv na to, jak 

se Emo chovají, oblékají, co si myslí a co si kupují, mají jejich oblíbení hudební 

interpreti, modelky a modelové, kteří prezentují módu konkrétních a mezi Emo 

ceněných značek. Emo sexuální orientaci neřeší jako nějaký problém je velmi 

tolerantní. 
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2.6.3 Sebepoškozování jako lék na duševní bolest 

 

          Člověk vyznávající subkulturu Emo se řeže či jinak poškozuje, pláče a je pasivní a 

apatický. Ve skutečnosti je sebepoškozování mezi všemi dospívajícími poměrně 

rozšířené, bez ohledu na příslušnost k subkultuře Emo. Někteří jedinci vyznávající Emo 

se poškozují, ale důvodem je, že pomocí fyzické bolesti si alespoň na chvíli uleví od 

bolesti duševní, kterou intenzivně prožívají. Hlavním zdrojem informace o tomto 

nešťastném způsobu nefunkčního řešení problémů bývá internet nebo texty písní 

oblíbených interpretů. Tento způsob šíření je nejvíce nebezpečný pro věkovou skupinu 

10 až 13 let, a to zejména pro dívky. Navíc, na sebepoškozování přinášejícím aspoň 

přechodnou úlevu od nároků a starostí, s nimiž si neví rady, se mladý člověk stane 

snadno závislý [www.psychologie.doktorka.cz, 26]. 

 

2.6.4 Styl Emo 

 

          Styl Emo, vyznává lásku ke svobodě, individuálnost a nezávislost. Jedinci, kteří 

vyznávají Emo, jsou ve svých skutcích lehkomyslní, ale v něčem zas velmi důslední a 

přesní. Dříve byl make-up ženskou vymožeností, zato dnes ho můžeme vidět i na 

mladých obličejích chlapců, kteří našli svůj styl v tomto hnutí. Mají cit pro styl. Dají si 

velmi záležet na malování očí, používají často černou barvu. Výrazným stylem je 

mimořádná stylová patka černé nebo kaštanové barvy. Tento účes je pro styl Emo 

nejtypičtější [www.emo-style.cz, 27]. 
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                               2.7 HRANIČNÍ PORUCHA OSOBNOSTI 

 

          Sebepoškozování velice souvisí s hraniční poruchou osobnosti. Popsala jsem tedy 

jednotlivé poruchy osobnosti. Dále jsem se zaměřila na poruchy osobnosti, které 

souvisí se sebepoškozováním. 

 

2.7.1 Sebepoškozování a hraniční porucha osobnosti 

 

          ,,Nejčastěji stanovovanou psychiatrickou diagnózou u lidí, kteří se poškozují, je 

hraniční porucha osobnosti´´ [PLATZNEROVÁ, 2009, s. 58].  

 

         ,,Pacienti s touto diagnózou jsou psychiatry často vnímáni jako obtížní, 

problematičtí a jejich terapii se věnuje málokdo´´ [PLATZNEROVÁ, 2009, s. 59]. 

 

2.7.2 Hraniční porucha osobnosti 

 

          Osobnost je individuální soubor duševních a tělesných vlastností člověka, které se 

utvářejí v průběhu vývoje. Projevují se v sociálních vztazích. Vrozené a získané 

vlastnosti tvoří strukturu osobnosti, která je pro každého člověka charakteristická. V 

průběhu individuálního vývoje se stále více doplňují vrozené dispozice a doplňují se 

vlastnostmi získanými. V případě poruchy osobnosti jsou přítomny charakterové a 

temperamentové rysy, které se významně liší od rysů, které má většina lidí. K těmto 

rysům patří hluboce přetrvávající vzorce chování, které se projevují jako reakce na 

široký rozsah osobních a sociálních situací. Specifické projevy poruchy osobnosti nejsou 

omezeny jen na určitý podnět, ale projevují se v širším okruhu osobních a sociálních 

situací [PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

          Porucha osobnosti vede k osobní nepohodě, ale to může být zřejmé až v 

pozdějším průběhu. Bývá obvykle sdružená s významným zhoršením výkonu jak v 

zaměstnání, tak ve společenské oblasti. Porucha osobnosti může předcházet jiným 

psychickým poruchám nebo se s nimi může vyskytovat současně.  
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          Lidé s poruchou osobnosti při frustraci snadno podléhají úzkosti, depresi nebo 

závislosti na návykových látkách. Projevy poruchy osobnosti se zpravidla poprvé 

objevují ve věku pozdního dětství nebo adolescence a přetrvávají prakticky celý život 

[PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

          Emočně nestabilní hraniční porucha osobnosti se projevuje impulzivním jednáním 

bez uvážení následků. Specifické jsou výbuchy zlosti, které jsou zesíleny tím, že ostatní 

toto chování kritizují. Pacient má nejasné nebo narušené představy o sobě samém a 

chronické pocity prázdnoty. Pokusy o vyhnutí se opuštěnosti mohou vést k 

sebevražedným výhružkám nebo sebepoškozujícím činům např. Pálení se cigaretou, 

pořezání kůže ostrým předmětem, bušení končetinou nebo hlavou do zdi apod. 

Pacienti s hraniční poruchou často prožívají hněv a jsou nadměrně kritičtí. Hlavním 

emocionálním rysem je neschopnost odložit emoční impulz, který přinese úlevu. 

 

          Interpersonální vztahy jsou intenzivní, nespokojené a velmi divoké. Jedinci se 

chovají tak aby upoutali pozornost. K vyhledání terapie často nevede nestabilita ve 

vztazích, ale sebepoškozující chování, suicidální pokusy, deprese, poruchy příjmu 

potravy nebo závislost na návykových látkách. Tato porucha se častěji vyskytuje u žen. 

Průběh tohoto onemocnění je kolísavý. Typické pro tuto poruchu je selhávání v 

sociálních a pracovních vztazích. Velmi časté jsou sebevražedné pokusy, 

sebepoškozování a deprese. Tito pacienti jsou často zlostní. Mohou se chovat svůdně 

nebo mohou být agresivní [PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

2.7.2.1 Paranoidní porucha osobnosti 

 

          Hlavním rysem paranoidní poruchy osobnosti je celoživotní nedůvěřivost vůči 

jiným lidem. Jde o jedince, kteří podléhají žárlivosti a závisti. Často jsou extrémně citliví 

na kritiku, nezájem, nezdary, domnělé odmítnutí nebo urážky. Typická je tendence 

mylně chápat chování druhých jako nepřátelské nebo opovržlivé, i když je neutrální, 

nebo dokonce přátelské. Tito jedinci mají často tendenci ze svých neúspěchů obviňovat 

druhé.  
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          Může se u nich objevit sklon k patologické žárlivosti nebo k nadměrnému 

vyzdvihování vlastní významnosti a sebechvála. Mezilidské vztahy paranoidních jedinců 

bývají konfliktní. U této poruchy osobnosti existuje určitá genetická predispozice. 

Paranoidní rysy se mohou objevit ve formě sociální úzkosti a chudosti kamarádských 

vztahů [PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

          Tito lidé jsou podezřívaví, vztahovační a často nechápou přátelské a neutrální 

postoje. Považují je za nepřátelské. Také mají sklon k patologické žárlivosti. U těchto 

jedinců se nevyskytují bludy [RABOCH (et al.), 2006]. 

 

2.7.2.2 Schizoidní porucha osobnosti 

 

          Schizoidní porucha osobnosti je charakterizována problémem vytvářet vztahy s 

druhými lidmi. Tyto osobnosti mají velký problém žít ve vztazích s jinými lidmi. 

Typickým chováním těchto lidí je odtrhnutí se od emočních, společenských a jiných 

kontaktů, upřednostňování fantazie a samotářství. Mají velký problém vyjádřit své 

pozitivní emoce. Nejraději jsou obklopeny spíše věcmi než lidmi. Bývají citliví na kritiku 

a odmítání. Je prokázána dědičnost. Projevuje se od dětství. Jedinec je izolovaný, má 

chudé emoční reakce [PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

2.7.2.3 Disociální porucha osobnosti 

 

          Jedinci s disociální poruchou uspokojují své potřeby bez svědomí. Nedokážou 

udržet trvalý vztah. Často již od dětství kradou, lžou, týrají slabší vrstevníky nebo 

zvířata, toulají se, chodí za školu, vytvářejí asociální party, mají problémy s autoritami. V 

dospělosti se často projevují promiskuitou, kriminálním chováním a zneužíváním 

druhých. Disociální jedinci mívají velmi nízkou frustrační toleranci pro výbuchy 

agresivity a násilí. Chybí jim soucit a empatie. Lhostejnost ke společenským pravidlům a 

závazkům, morálce, zvykům, nedostatek citu a chladný nezájem o ostatní jsou typické. 

Nemívají pocit viny. Jedinci s touto poruchou se často vyskytují ve vězení, ale mohou se 

objevit i na psychiatrii pro přidruženou aktuální poruchu, jako je např. deprese a 

nespavost. Dále se s nimi můžeme setkat na psychiatrickém oddělení, kde jsou buď pro 

soudně nařízenou léčbu, nebo se zde ukrývají před trestem.  
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          Tato porucha osobnosti je v mnohých ohledech podobná narcistické poruše 

osobnosti. U pacientů s disociální poruchou osobnosti se často vyskytují poruchy 

pozornosti a hyperaktivity (ADHD). Rodinný život u těchto osob má velmi často vážné 

nedostatky. Členové rodiny mají obvykle problémy s užíváním drog nebo alkoholu. Tato 

porucha se vyskytuje častěji u mužů. 

 

Rysy této poruchy se objevují před 18. rokem věku. Jedinci často manipulují s 

okolím. U těchto pacientů se používá individuální nebo skupinová léčba. Skupinová 

léčba se často používá ve vězeních. Pokud je pacient motivován ke změně, učí se 

přijmout zodpovědnost za svoje chování a uvědomit si svoje problémy. Životní historie 

pacienta je důležitá pro stanovení diagnózy. Špatné zážitky z dětství jako je fyzické nebo 

sexuální zneužívání, týrání, problémy s alkoholem nebo drogami, rodinné hádky a kruté 

tresty jsou jako vzor pro dítě a vedou k vytvoření negativních sociálních postojů 

[PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

2.7.2.4 Asociální porucha osobnosti 

 

          Příznaky poruchy jsou neschopnost vytvářet vztahy, impulzivní jednání, 

manipulativní chování, chybí zde pocit viny a výčitky svědomí. Přidružené 

charakteristiky u poruchy osobnosti jsou deprese, úzkost a záměrné sebepoškozování.   

 

          V rodinné anamnéze je častý výskyt agresivního chování u rodičů jedince, 

manželské neshody, jiní členové rodiny požívali alkohol nebo byli v péči psychiatra kvůli 

depresi. V osobní anamnéze jedince s touto poruchou osobnosti bývá odloučení dítěte 

od matky, záškoláctví, agresivní chování, týrání zvířat, pyromanie, užívání omamných                        

a psychotropních látek apod. Pacient se často záměrně sebepoškozuje, nejčastěji 

žiletkami, tím uvolňuje své napětí. Také pociťuje depresi a úzkost. Pacient často užívá 

anxiolitika a antidepresiva [COHEN, 2002]. 
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2.7.2.5 Obsedantně kompulzivní choroba 

 

Při obsesi jsou přítomny nesmyslné nebo nepříjemné, neodbytné či opakované 

myšlenky, představy, které se osoba pokouší ignorovat nebo potlačit [COHEN, 2002].  

 

 Pacienti s tímto onemocněním jsou neustále zamyšleni nad smyslem života, 

často mají strach z nakažení nějakou nemocí, mají sexuální obavy a mohou mít pocit, že 

by se jim mohlo stát něco zlého [COHEN, 2002].  

 

,,Kompulze je potřeba vykonávat úkol nebo rituál opakovaným způsobem, který 

je určen k narození nebo zabránění nějaké události nebo situaci´´ [COHEN, 2002, s. 

128]. 

 

Člověk, který trpí touto poruchou, se často sebepoškozuje tím, když si 

nadměrně myje ruce. Jeho ruce jsou od častého mytí odřené. Pacient si často myslí, že 

neudělal něco správně a měl by to napravit. Toto onemocnění se jako porucha označuje 

tehdy, pokud to zabraňuje člověku, aby se zabýval jinými záležitostmi ve svém životě 

[COHEN, 2002].  

 

Způsoby sebepoškození u jedinců s obsedantně kompulzivní poruchou jsou 

vytrhávání vlasů, řas a obočí, propichování a škrábání kůže. Léčba je podávání 

klomipraminu a tricyklického antidepresiva [KRIEGELOVÁ, 2008]. 

 

Jedinci s obsedantně kompulzivní poruchou popisují svůj život jako vězení nebo 

bludný kruh. Nemocným tato porucha mění jejich běžné denní aktivity. Aktivity jako 

například zamčení dveří, řízení automobilu apod. Tyto činnosti vyvolávají u jedinců s 

touto poruchou pocity úzkosti. Jedinci vykonávají různé rituály, aby ulevili svému 

napětí. Nemocní mají strach z nákazy, strach, že něco důležitého nebylo provedeno, 

mají impulzy k agresivnímu chování, mají strach ze ztráty něčeho důležitého a cítí se 

nepohodlně [RABOCH (et al.), 2006]. 
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2.7.2.6 Histrionská porucha osobnosti 

 

          Jedinci s histrionskou poruchou neustále vyžadují pozornost druhých lidí. Často 

tráví mnoho času hledáním pozornosti pro sebe a děláním se atraktivním. Chovají se 

tak že stále flirtují a jejich oblečení je spíše provokativní. Neustále se sebe zdůrazňují za 

každou cenu. Neustále touží po ocenění, vzrušení a pozornosti. Pokud nejsou středem 

pozornosti tak se cítí velmi špatně. Jejich city jsou snadno zranitelné. Fyzická 

přitažlivost je u těchto lidí považována za úspěch a formu ocenění. Interpersonální 

vztahy jsou konfliktní jak s přáteli, tak i s partnerem. V sexuálním životě jsou často 

neuspokojeny. V rodinách bývá častěji výskyt u žen.  Velmi časté jsou poruchy nálady. 

Pacient s touto poruchou často trpěl deprivací v dětství [PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

2.7.2.7 Anxiózní porucha osobnosti 

 

          Anxiózní poruchu osobnosti mají pacienti, kteří byli v dětství rodiči odmítáni. 

Často pociťují velkou úzkost, bojí se druhých lidí a velmi se sebepodceňují. Jsou velmi  

přecitlivělí na odmítnutí, proto se vyhýbají situacím, ve kterých by jim odmítnutí 

hrozilo. Zhoršení je časté v období adolescence. Kdy jsou posměchy velmi časté. Terapie 

těchto pacientů je problematická, jelikož mají velký problém do terapie přijít kvůli 

současně přítomné vyhýbavé poruše osobnosti. Terapie je zaměřená na posílení a 

podporu pacientovy sebeúcty. S pacienty se provádí nácvik krizových situací a jak je 

nejlépe řešit.  Tyto pacienti užívají antidepresiva, beta-blokátory a benzodiazepiny 

[PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

2.7.2.8 Závislá porucha osobnosti 

 

          Člověk s touto poruchou potřebuje, aby se o něj druzí starali. Je podlézavý, bojí se 

opuštěnosti a má spíše submisivní chování. Druhým lidem se snaží zalíbit, lichotí jim a 

obskakují je.  Snadno podléhají depresi a jsou úzkostní, pokud nejsou jejich potřeby 

závislosti uspokojovány. Nejčastěji má pocit, že kdyby se měl starat sám o sebe bez 

pomoci druhých, nezvládl by to. Tato porucha je častější u žen. Také se obvykle objevuje 

u mladších sourozenců z více dětí. Predispozičním faktorem je úzkostná porucha v 

dětství. Komplikacemi této poruchy jsou rozvoj úzkostné poruchy, sexuální dysfunkce 

nebo poruchy spánku. Pacienti často dobře spolupracují při léčbě a snaží se zavděčit 
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lichocením nebo si chtějí vysloužit pochvalu. Pacienti s touto poruchou často přicházejí 

do léčby pro depresi nebo úzkost. Bezpečně se tyto lidé cítí, když se zapojují do 

církevních, politických nebo jiných spolků. Velmi často tito jedinci vyhledávají například 

bezpečnost a ochranu ve skupině lidí. Tito lidé vyžadují nadmírnou potřebu emoční 

podpory [PRAŠKO (et al.), 2009]. 

 

2.7.3 Sebedestruktivní chování 

 

          Sebedestruktivní chování je úmyslné a akutní sebepoškozující chování. Je to 

takové chování při kterém se účelně zraníme například tlučením hlavou o překážku, 

řezání si zápěstí, předávkování se léky apod. Toto chování je obvykle odpovědí na 

nadměrné, nezvládnutelné a bolestné negativní afekty. Neschopnost u hraničních 

osobností ovládat své emoční reakce. Sebedestruktivní chování často vede k 

hospitalizaci. Problematice sebedestruktivního chování se věnovalo několik autorů 

např. Asch (1971) popsal tento projev u dospívajících dívek od 14 do 21 let jako pocity 

prázdna, mrtvostí a nečinností uvnitř těla. Pocity samoty, nudy a soustředivosti. Jedinci, 

kteří se sebepoškozují, mají často na sebe zlost, touhu na sebe upoutat pozornost nebo 

mají pocity sexuální frustrace. Sebepoškozující čin uvolňuje tenzí, což vede k opakování 

tohoto chování [BOLELOUCKÝ, 1993]. 
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2.8 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

 

          V následujících kapitolách se zaměřuji na definici anorexie a bulimie. Historické 

pojetí poruch příjmu potravy. Dále popisuji spojitost mezi sebepoškozováním a 

poruchami příjmu potravy. 

 

2.8.1 Definice mentální anorexie a mentální bulimie 

 

          ,,Mentální anorexie je porucha příjmu potravy, při které jedinec záměrně snižuje 

svou hmotnost v rámci různých diet, cvičením, užíváním diuretik, laxativ a anorektik. 

Jedinec má fobii z tloušťky´´ [www.medicabaze.cz, 28]. 

 

         ,,Mentální bulimie je porucha příjmu potravy, při které se jedinec neustále zabývá 

jídlem a má záchvaty přejídání. Konzumuje hodně jídla během krátké doby. Jedinec po 

jídle zvrací´´  [www.medicabaze.cz, 29]. 

 

2.8.2 Historické pojetí poruch příjmu potravy 

 

          Již od 5. století před naším letopočtem se Hippokrates zmiňoval o poruchách 

příjmu potravy a označoval je názvem asithia. Ve 2. století našeho letopočtu Galén 

uvedl termín anorexie. V dějinách se hovoří o dívce, která byla jednou z prvních, o které 

se vědělo, že trpí poruchou příjmu potravy. Jedla jen chléb a pila vodu [PAPEŽOVÁ, 

2010]. 

 

2.8.3 Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování 

 

          Existuje spojitost se záměrným sebepoškozováním bulimií a anorexií. U jedinců u 

nichž se vyskytuje porucha příjmu potravy je vyšší riziko záměrného sebepoškozování. 

Dle studií bylo zjištěno, že sebepoškozování u jedinců s poruchami příjmu potravy se 

vyskytuje až jako pozdní jev. Prvotním problémem je porucha příjmu potravy. 

Sebepoškozování je u těchto osob jako náhrada hladovění. Hladovění i 

sebepoškozování je vnímáno u těchto osob, jako určitý způsob sebetrestání. Jedinec 

s bulimií nebo anorexií má často pocity studu a je frustrován. Poté cítí velké napětí, 



 
37 

které se může pokusit uvolnit sebepoškozením. Bylo zjištěno, že při déletrvajícím 

sebepoškozování dochází ke snížení koncentrace železa v krvi a může dojít k hubnutí. 

Proto pacientky, které trpí anorexií nebo bulimií mohou používat sebepoškozování jako 

způsob hubnutí [KRIEGELOVÁ, 2008]. 

 

2.9 PORUCHY SEXUÁLNÍ PREFERENCE 

 

          V následující kapitole popisuji sadomasochismus a sexuální agresivitu. 

 

2.9.1 Sadomasochismus 

 

          Sadisté potřebují k pohlavnímu vzrušení a ukojení působit bolest nebo ponížení 

partnerovi. Masochisté naopak potřebují v těchto situacích bolest nebo ponížení 

prožívat. Sadismus se projevuje častěji u mužů, masochismus častěji u žen, většinou 

bývají v osobnosti přítomny oba komponenty tzv. sadomasochismus. Tak zvaný 

ideatorní sadismus bývá celkem neškodnou úchylkou. Velmi nebezpečný je tzv. 

nekrosadismus. Nekrosadisté často své oběti těžce poškozují [DUŠEK (et al.),  2010]. 

 

2.9.2 Patologická sexuální agresivita 

 

          Sexuální agresoři napadají neznámé ženy. Napadenou ženu osahávají nebo 

dokonce znásilní. Chování těchto mužů připomíná chování lovecké. Tito muži jsou často 

psychopatickými osobnostmi s lehkým mentálním defektem. Velmi defektní bývá jejich 

sociální adaptace. Pokud mají tito muži partnerský vztah, bývá nefunkční a konfliktní. 

Tušéři a frotéři patří do podskupiny sexuálních agresorů. Frotéři se ukájí třením se o 

oběť. Tušéři se ukájí osaháváním objektů. Velmi často se tyto osoby vyhýbají 

komunikaci a usilují o dotykový kontakt. Tyto osoby často vyhledávají situace, které jim 

dotyk s jinými osobami umožní. Převážně to jsou situace, kde se vyskytuje více osob 

dohromady například na koncertech, v metru, tramvaji a v jakékoliv frontě lidí 

[www.wikiskripta.com, 30]. 
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          Sexuální agresoři často svou oběť omráčí. Důležité pro tyto agresory je libovolně 

manipulovat s obětí. Většinou jim nejde o zabití oběti. Pachatel často od svého úmyslu 

upustí, když žena začne spolupracovat nebo spolupráci jen předstírá. Žena, ale často 

nerozezná, zda se jedná o sexuálního agresora nebo o tzv. znásilňovače. Proto nemůže 

vědět, zda má s pachatelem spolupracovat či nikoli [www.planovanirodiny.cz, 31].  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 METODIKA 

 

          Tématem mého výzkumu je problematika sebepoškozování u mladistvých. Jako 

formu výzkumu jsem si zvolila dotazníkové šetření. Dotazník byl anonymní a měl 

celkem 23 otázek. Dotazník jsem rozdala 60 mladistvým do 18 let. Dotazník jsem dala 

20 respondentům v ZŠ Jungmannovy sady na Mělníku do 9. B. a 40 respondentům do 

psychiatrické léčebny Bohnice v Praze na dětské oddělení. Mým hlavním cílem bylo 

zjistit, jaké jsou zkušenosti mladistvých se sebepoškozováním v ZŠ Jungmannovy sady 

na Mělníku v 9. B a v psychiatrické léčebně Bohnice na dětském oddělení. Mými dílčími 

cíli bylo zjistit jaký je průměrný věk respondentů, kteří se sebepoškodili nebo stále 

sebepoškozují. Dále jaká je nejčastější příčina a předmět sebepoškození u mladistvých, 

kteří se sebepoškodili.  

 

          Hypotézy:  

 

- Předpokládám, že na ZŠ nebude žádný žák, který by měl přímé zkušenosti se 

sebepoškozováním. 

-  Předpokládám, že dívky budou mít větší zkušenosti se sebepoškozováním než chlapci. 

-  Předpokládám, že nejčastějším předmětem sebepoškození bude žiletka.  

-  Předpokládám, že nejčastější příčinou sebepoškození budou problémy v rodině. 

- Předpokládám, že u mladistvých, kteří se sebepoškodili budou rodiče spíše jen se 

základním vzděláním. 

- Předpokládám, že se většina mladistvých o sebepoškozování dozvěděla od svých 

přátel. 

- Předpokládám, že v psychiatrické léčebně Bohnice bude více jak 20 mladistvých, kteří 

budou mít přímou zkušenost se sebepoškozováním.  

- Předpokládám, že průměrný věk prvého sebepoškození u jedinců z celkového počtu 

respondentů bude 14 let.  
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3.2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

 

     Metodou mého výzkumu je dotazníkové šetření. Technika výzkumu je dotazník 

vlastní konstrukce. Dotazník je v příloze. 

 

Tabulka č. 1 

Počet respondentů ZŠ Jungmannovy sady Počet 

chlapců 10 

dívek 10 

celkem 20 

 

Graf č. 1 

 

 

          Dotazník jsem rozdala celkem 2O respondentům na ZŠ Jungmannovy sady do 

třídy 9. B. v Mělníku. Z grafu č. 1 je zřejmé, že na dotazník odpovědělo 10 chlapců a 10 

dívek. Tedy 50 % dívek a 50 % chlapců. 

 

 

 

 

 

50 % 50 % 

Počet respondentů ZŠ Jungmannovy sady 

chlapců 

dívek 
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Tabulka č. 2 

Počet respondentů PL Bohnice Počet 

chlapců 20 

dívek 20 

celkem 40 

 

Graf č. 2 

 

 

          Dotazník jsem také rozdala 40 respondentům do psychiatrické léčebny Bohnice 

v Praze na dětské oddělení. Dotazník vyplnilo 20 dívek a 20 chlapců. Tedy 50 % dívek a 

50 % chlapců. 

 

          Z grafu č. 1 a z grafu č. 2 vyplývá, že na dotazník odpovědělo 50 % chlapců a 50 % 

dívek z celkového počtu respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 50 % 

Počet respondentů PL Bohnice 

chlapců 

dívek 
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Tabulka č. 3 

Věk respondentů ZŠ Jungmannovy sady Počet 

14 let 6 

15 let 12 

16 let 2 

Celkem 20 

 

Graf č. 3 

 

 

          Na otázku č. 2 odpovídali respondenti, jaký je jejich věk. Celkem 6 respondentů 

odpovědělo, že jejich věk je 14 let, tedy 30 %. Celkem 12 respondentů odpovědělo, že 

jejich věk je 15 let, tedy 60 %. Dvěma respondentům je 16 let, tedy 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 let 
30 % 

15 let 
60 % 

16 let 
10 % 

Věk respondentů ZŠ Jungmannovy sady 
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Tabulka č. 4 

Věk respondentů PL Bohnice Počet 

9 let 1 

12 let 2 

13 let 6 

14 let 15 

15 let 6 

16 let 4 

17 let 6 

Celkem 40 

 

  

Graf č. 4 

      

 

          Na otázku č. 2 odpověděli respondenti PL Bohnice, tak že 38 % je mladistvých, 

kterým je 14 let, 15 % je mladistvých, kterým je 17, 15 a 13 let. 10 % je mladistvých, 

kterým je 16 let. Dále 5 % mladistvých je 12 let a pouze 2% mladistvých je 9 let. 

 

 

 

 

 

 

 

9 let 
2 % 

12 let 
5 % 

13 let 
15 % 

14 let 
38 % 

15 let 
15 % 

16 let 
10 % 

17 let 
15 % 

Věk respondentů PL Bohnice  
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Tabulka č. 5 

Zkušenosti všech respondentů se sebepoškozováním v PL Bohnice Počet 

zkušenost přímá 15 

zkušenost nepřímá (přátelé, rodinní příslušníci, spolužáci apod.) 10 

zkušenost žádná  15 

Celkem 40 

 

  

Graf č. 5 

 

 

          Na otázku č. 13 odpovídali respondenti, zda mají nějakou zkušenost se 

sebepoškozováním. Graf č. 5 je zaměřen pouze na zkušenosti mladistvých z PL Bohnice. 

Respondenti odpověděli, že 37 % má zkušenost přímou se sebepoškozováním, to 

znamená, že se již někdy poškodili. Dále 25 % respondentů odpovědělo, že mají 

zkušenost se sebepoškozováním nepřímou. Znají osobu, která se již někdy poškodila,  

například přítel, osoba z rodiny, spolužák apod. 38 % respondentů odpovědělo, že 

nemají žádnou zkušenost se sebepoškozováním. 

 

 

 

 

37% 

25% 

38% 

Zkušenosti všech respondentů se 
sebepoškozováním v PL Bohnice 

zkušenost přímá 

zkušenost nepřímá(přátelé,rodinní příslušníci,spolužáci apod.) 

zkušenost žádná  



 
45 

Tabulka č. 6 

Zkušenosti dívek a chlapců se sebepoškozováním v PL Bohnice ano ne 

dívek 10 10 

chlapců 5 15 

celkem 15 25 

 

Graf č. 6 

 

 

          Graf č. 6 popisuje procentuální míru zkušenosti dívek se sebepoškozováním v PL 

Bohnice. Z celkového počtu 20 dívek má 10 dívek, tedy 50% zkušenost se 

sebepoškozováním a 10 dívek, tedy 50 % nemá zkušenost se sebepoškozováním. 

 

                                     Graf č. 7 

 

 

          Graf č. 7 popisuje zkušenost chlapců z PL Bohnice se sebepoškozováním. 

Z celkového počtu 20 chlapců má zkušenost se sebepoškozováním 5 chlapců, tedy 25 % 

a 15 chlapců nemá zkušenost se sebepoškozováním, tedy 75 %. 

 

50 % 50 % 

Zkušenosti dívek se sebepoškozováním v 
PL Bohnice 

ano, mám zkušenost ne, nemám zkušenost 

25% 

75% 

Zkušenosti chlapců se sebepoškozováním 
v PL Bohnice 

ano, mám zkušenost ne, nemám zkušenost 
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Tabulka č. 7 

Zkušenosti respondentů se sebepoškozováním v ZŠ Jungmannovy 
 sady Počet 

zkušenost přímá 1 

zkušenost nepřímá (přátelé, rodinní příslušníci, spolužáci apod.) 10 

zkušenost žádná  9 

Celkem 20 

 

Graf č. 8 

 

 

          Graf č. 8 popisuje to, jaké jsou zkušenosti mladistvých na ZŠ Jungmannovy sady 

v 9. B na Mělníku. Z celkového počtu 20 respondentů má přímou zkušenost se 

sebepoškozováním 1 respondent tedy 5 %, dále zkušenost nepřímou má 10 

respondentů, tedy 50 % a žádnou zkušenost se sebepoškozováním má 9 respondentů, 

tedy 45 %. 
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Tabulka č. 8 

Zkušenosti dívek a chlapců se sebepoškozováním v ZŠ Jungmannovy 
sady ano ne 

dívek 1 9 

chlapců 0 10 

celkem 1 19 

 

Graf č. 9 

 

 

          Graf č. 9 znázorňuje zkušenosti dívek se sebepoškozováním na ZŠ Jungmannovy 

sady. Z celkového počtu 10 dívek má zkušenost jedna dívka, tedy 10 % a 9 dívek nemá 

zkušenost žádnou, tedy 90 %. 

Graf č. 10 

 

 

         Graf č. 10 znázorňuje zkušenosti chlapců se sebepoškozováním na ZŠ. Z celkového 

počtu 10 chlapců se žádný chlapec nepoškodil. 

10 % 
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ano, mám zkušenost 

ne, nemám zkušenost 
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Tabulka č. 9 

Nejčastější příčiny sebepoškození  u dívek, které se sebepoškodily Počet 

problémy v rodině 4 

domácí násilí 2 

rozchod s partnerem 2 

šikana 1 

smrt v rodině 1 

Emo 1 

celkem 11 

 

                                    Graf č. 11 

 

 

          Graf č. 11 popisuje nejčastější příčiny sebepoškození u dívek, které se 

sebepoškodily z celkového počtu respondentů, tedy z  30. Nejčastější příčinou 

sebepoškození byly problémy v rodině, tedy 37 %. Jako druhá nejčastější příčina 

sebepoškození je domácí násilí a rozchod s partnerem, tedy 18 %. Šikana, smrt v rodině 

a styl Emo byli příčinou v 9 %.  

 

 

 

37 % 

18 % 18 % 

9 % 

9 % 
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Nejčastější příčiny sebepoškození  u dívek, 
které se sebepoškodily 
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šikana smrt v rodině Emo 
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Tabulka č. 10 

Nejčastější příčiny sebepoškození  u chlapců, kteří se sebepoškodili Počet 

stres, deprese 1 

domácí násilí 1 

šikana 1 

rozchod s partnerkou 1 

Emo 1 

celkem 5 

 

Graf č. 12 

 

 

          Graf č. 12 popisuje nejčastější příčiny sebepoškozování u chlapců. Z celkového 

počtu 5 respondentů mužského pohlaví, kteří se sebepoškodili, je z toho 20 % příčina 

stres a deprese, dále 20 % domácí násilí, 20 % šikana, 20 % rozchod s partnerkou a 20 % 

styl Emo. 
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20 % 

20 % 

20 % 

Nejčastější příčiny sebepoškození  u 
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Tabulka č. 11 

Co si myslí žáci 9. třídy ZŠ Jungmannovy sady, že je sebepoškozování Počet 

nástroj k sebepotrestání 7 

něco za co se stydím 1 

snížení psychického napětí a úzkosti 7 

projev psychického onemocnění 4 

projev sadomasochismu 1 

Celkem 20 

 

Graf č. 13 

 

 

          Na otázku č. 9 odpovídali mladiství ze ZŠ Jungmannovy sady tak, že 

sebepoškozování je nástroj k sebepotrestání 35 %, něco za co bychom se měli stydět 

odpovědělo 5 % mladistvých, snížení psychického napětí a úzkosti 35 %, projev 

psychického onemocnění 20 % a projev sadomasochismu 5 %. 

 

 

 

 

35 % 

5 % 
35 % 

20 % 
5 % 

Co si myslí žáci 9. třídy ZŠ Jungmannovy 
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Tabulka č. 12 

Co si myslí klienti PL Bohnice, že je sebepoškozování Počet 

projev smutku 20 

snížení psychického napětí a úzkosti 12 

zlozvyk 4 

projev slabosti 4 

Celkem 40 

 

Graf č. 14 

 

 

          Na otázku č. 9 odpovídali respondenti z PL Bohnice tak, že si myslí 50 % 

mladistvých, že je sebepoškozování projev smutku, dále 30 % mladistvých, že 

sebepoškozování je snížení psychického napětí a úzkosti, 10 % odpovědělo zlozvyk a 10 

% projev slabosti. 
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                                    Tabulka č. 13 

Kde se poprvé žáci ZŠ Jungmannovy sady o sebepoškozování dozvěděli Počet 

přátelé 9 

škola 8 

internet 3 

Celkem 20 

  

Graf č. 15 

 

 

          Na otázku č. 12 respondenti ze ZŠ Jungmannovy sady odpověděli, že se poprvé o 

sebepoškozování dozvěděli od přátel 45 %, ze školy 40 % a z internetu 15 %. Nejčastěji 

se tedy poprvé o sebepoškozování mladistvý dozvěděli od přátel.  
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Tabulka č. 14 

Kde se poprvé klienti PL Bohnice o sebepoškozování dozvěděli Počet 

PL Bohnice 4 

škola 6 

přátelé 18 

rodina 4 

internet 8 

Celkem 40 

 

Graf č. 16 

 

 

          Na otázku č. 12 respondenti z PL Bohnice odpověděli, že 10% se poprvé o 

sebepoškozování dozvědělo v PL Bohnice, 15 % ve škole, 45 % od přátel, 10 % od rodiny 

a 20 % z internetu.  
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Tabulka č. 15 

Typ rodiny z jaké jsou respondenti, kteří se nesebepoškodili Počet 

úplná rodina 20 

rozvedená rodina 24 

Celkem 44 

 

Graf č. 17 

 

 

          Na otázku č. 20 respondenti odpovídali, z jaké jsou rodiny. Graf znázorňuje, 

z jakého typu rodiny jsou respondenti, kteří se nesebepoškodili. 55 % mladistvých je 

z rozvedené rodiny a 45 % mladistvých je z úplné rodiny.  
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nesebepoškodili 

úplná rodina rozvedená rodina 
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Tabulka č. 16 

Typ rodiny z jaké jsou respondenti, kteří se sebepoškodili Počet 

úplná rodina 2 

rozvedená rodina 13 

adopce 1 

celkem 16 

 

Graf č. 18 

 

 

          Na otázku č. 20 odpovídali respondenti, kteří se sebepoškodili. Z celkového počtu 

sebepoškozujících se jedinců, kterých je celkem 16, jsou 2 mladistvý z úplné rodiny, 

tedy 13 %, 13 mladistvých z rozvedené rodiny, tedy 81 % a 1 mladistvý je adoptovaný, 

tedy 6 %. 
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Tabulka č. 17 

Způsob sebepoškození u respondentů, kteří se sebepoškodili Počet 

žiletka 14 

hladovění 1 

předávkování léky 1 

Celkem 16 

 

Graf č. 19 

 

 

          V otázce č. 14 zjišťuji, zda se respondent poškodil. Pokud ano, tak sdělí svůj důvod 

a předmět sebepoškození. Z grafu vyplývá, že nejčastější předmět sebepoškození je 

žiletka 88 %, dále hladovění 6 % a předávkování léky též 6 %. 
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Tabulka č. 18 

Věk, kdy se respondenti poprvé sebepoškodili Počet 

10 let 1 

12 let 1 

13 let 5 

14 let 5 

15 let 3 

16 let 1 

Celkem 16 

 

Graf č. 20 

 

 

          V otázce číslo 14 zjišťuji věk prvního sebepoškození u mladistvých. 31 % 

respondentů odpovědělo, že se poprvé sebepoškodili v 14letech a 31 % respondentů ve 

13 letech. 19 % respondentů se poprvé poškodilo v 15 letech,  6  % mladistvých v 16 a 

12 letech a 7 % mladistvých v 10 letech. Průměrný věk prvního sebepoškození u 

respondentů je 13,6 let. 

 

 

7 % 

6 % 

31 % 

31 % 

19 % 6 % 

Věk, kdy se respondenti poprvé 
sebepoškodili  

10let 12let 13let 14let 15let 16let 



 
58 

Tabulka č. 19 

Míra sebevědomí u respondentů, kteří se sebepoškodili Počet 

žádné 4 

nízké 4 

střední 8 

vysoké 0 

Celkem 16 

 

Graf č. 21 

 

 

          V otázce č. 23 jsem zjišťovala míru sebevědomí u respondentů, kteří se 

sebepoškozují. Celkem 25 %, tedy 4 mladistvý odpověděli, že mají nízké sebevědomí. 

Stejně tak 4 mladistvý odpověděli, tedy 25 %, že si myslí, že nemají žádné sebevědomí. 

Celkem 8 mladistvých odpovědělo, že má střední sebevědomí, tedy 50 % a k vysokému 

sebevědomí se nehlásí žádný mladistvý. 
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Tabulka č. 20 

Míra sebevědomí u respondentů, kteří se nesebepoškodili Počet 

žádné 0 

nízké 2 

střední 41 

vysoké 1 

Celkem 44 

 

Graf č. 22 

 

 

          Respondenti, kteří se nesebepoškodili mají větší střední sebevědomí, to vyplývá 

z grafu č. 21 a grafu č. 22. celkem 41 respondentů odpovědělo, že má střední 

sebevědomí, tedy 93 %, nízké sebevědomí mají dva respondenti, tedy 5 %, vysoké 

sebevědomí má jeden mladistvý, tedy 2 % a žádné sebevědomí neurčil žádný 

respondent, tedy 0 %. 
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Tabulka č. 21 

Vzdělání rodičů u respondentů, kteří se sebepoškodili matka otec 

nedokončená ZŠ  0 0 

ZŠ 0 0 

vyučen/a 7 9 

SŠ s maturitou 4 6 

VŠ/ VOŠ 5 1 

celkem 16 16 

 

Graf č. 23 

 

 

          V otázce č. 21 zjišťuji, jaké je nejvyšší vzdělání matky respondenta. U klientů, kteří 

se sebepoškodili je nejvyšší procento 44 % vyučení matky. Vysoké a vyšší odborné školy 

31 % a SŠ s maturitou 25 %. Všechny matky respondentů, kteří se sebepoškozují tak 

mají vyšší vzdělání než jen základní.  

 

 

 

 

nedokončená 
ZŠ  

0 % 

ZŠ 
0 % 

vyučena 
44 % 

SŠ s 
maturitou 

25 % 

VŠ/ VOŠ 
31 % 

Vzdělání matky u respondentů, kteří se 
sebepoškodili. 



 
61 

 Graf č. 24 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nejčastěji se u otců respondentů vyskytuje vyučení 56 %, dalších 38 % otců má SŠ 

s maturitou a 6 % otců má VŠ nebo VOŠ. 
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Tabulka č. 22 

Vzdělání rodičů u respondentů, kteří se nesebepoškodili matka otec 

nedokončená ZŠ  0 0 

ZŠ 1 0 

vyučen/a 18 22 

SŠ s maturitou 12 13 

VŠ/VOŠ 13 9 

Celkem 44 44 

 

Graf č. 25 

 

 

          Nejvyšší vzdělání matek u respondentů, kteří se nesebepoškozují je 41 % vyučena, 

30 % VŠ/VOŠ, 27 % SŠ s maturitou a 2 % ZŠ. Stejně jako u matek sebepoškozujících se 

klientů převažuje vzdělání, kdy je matka vyučena. 
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Graf č. 26 

 

 

          Nejvyšší vzdělání otců u respondentů, kteří se nesebepoškozují je 50 % vyučen, 

dále 20 % VŠ/VOŠ, 30 % SŠ s maturitou a 0 % ZŠ. Stejně jako u otců sebepoškozujících 

se klientů převažuje vzdělání, kdy je otec vyučen. 
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3.3 KAZUISTIKY 

 

3.3.1 Jana, 14 let 

          Jana, 14 let chodí na základní školu Jungmannovy sady na Mělníku. Její rodiče se 

vzali kvůli nechtěnému otěhotnění matky, již před svatbou měli velké neshody. Matce 

před svatbou bylo 18 let a otci 20 let. Od dětství byla Jana svědkem rodičovských spo-

rů. Otec matku dokonce i bil. Nezletilou Janu otec fyzicky trestal za každý nepořádek. 

Rodiče často zatahovali Janu do jejich sporů. Matka doma neuklízela a často se opíjela. 

Jezdila daleko do práce a vracela se pozdě domů. Otec pracoval blízko svého bydliště. 

Když matka nebyla doma, otec často Janu bil. Často požíval alkohol a byl agresivní. 

Otec Janě dlouho zakazoval styk s prarodiči. Zanedlouho se otec s matkou rozvedl. 

Matka zjistila, že je těhotná s jiným mužem. Ve škole Jana měla kamarády, ale začala 

chodit za školu. 

 

          Podle rozhodnutí soudu byla nezletilá Jana v péči matky. Jana musela doma vše 

uklízet, nesměla ven za kamarády a k nim domu také nikdo nesměl. Otec před dětmi 

stále pomlouval matku. Na víkendy děti začaly jezdit k otcovým rodičům. Když bylo Ja-

ně 9let začal jí opilý dědeček hladit po pohlaví, když si myslel, že Jana spí. Jana to v 11 ti 

letech řekla paní učitelce ve škole. Poté proběhlo vyšetřování otec i dědeček byli na vý-

slechu na policii. Dlouho se s Janou nikdo nebavil. Jana litovala, že to na svého dědečka 

řekla a cítila se velmi pošpiněná. Začala napadat autority, začala pít alkohol a kouřit. 

Jana byla umístěna do psychiatrické léčebny kvůli záškoláctví, požívání alkoholu, sebe-

poškozování a problémům s přijetím autorit. Ze začátku do kolektivu v psychiatrické lé-

čebně moc nezapadla. Nebavila se s ostatními, chovala se namyšleně a nedbala na 

osobní hygienu.  

 

          Přibližně po osmi dnech začala Jana komunikovat s ostatními dětmi a personá-

lem. Tvrdila, že její hlavní problém je žárlivost na sourozence Lukáše. Jana přestala 

s matkou komunikovat poté, co se narodil bratr Lukáš a matka se začala více starat o 

něj. Poté se Jana začala sebepoškozovat, aby na sebe upoutala pozornost. Matka 

nejdříve docházela s Janou do psychiatrické poradny. Jelikož se, ale její problémy nevy-
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řešily, byla umístěna do psychiatrické léčebny. Jana docházela na  psychiatrickou klini-

ku na canisterapii, arteterapii, jógu, relaxaci, muzikoterapii apod.  

 

          Matka docházela jednou týdně do PL na skupinovou terapii, kde se znovu učili, 

jak spolu nejlépe vycházet a rozumět si. Jana byla po třech měsících propuštěna 

z psychiatrie a vztahy v rodině byly urovnány. Jana měla svého sourozence ráda a mat-

ce doma pomáhala s domácností. Začala chodit do školy a našla si více kamarádů ve 

škole v okolí. Její otec o Janu neprojevoval větší zájem. Matčin nový přítel bydlel s nimi 

ve společné domácnosti. Jana nadále dochází preventivně do psychiatrické poradny 

kvůli sebepoškozování a dobrovolně dochází na relaxace a jógu. 

 

3.3.2 Magda, 15 let 

          Magda pochází z Prahy a je jí 15let. Sebepoškozuje se od svých 13 ti let. Všechny 

její problémy začaly, když se s ní kamarádi přestali bavit kvůli tomu, že přibrala na váze. 

Opustil jí i její přítel a spolužáci se jí vysmívali. Rodina o jejím problému věděla, ale ni-

jak razantně ho neřešila. Rodiče si s  Magdou vždy sedli doma na pohovku a domlouvali 

jí, ať si neubližuje. Magda slíbila, že už si neublíží, ale slib nedodržela a stále si ubližova-

la. Nedokázala s tím přestat. Magdě se zhoršily známky ve škole a zanedlouho přestala 

chodit i do školy. Toulala se venku a potkala partu lidí, kteří jí nabídli marihuanu. Mag-

da neodmítla. Byla nadále nespokojená se svým životem. Její sebepoškozování dosáhlo 

takové míry, že musela být hospitalizována na psychiatrii. Magda se účastnila různých 

terapeutických činností a ani jednou se na psychiatrii nesebepoškodila. Za měsíc byla 

Magda propuštěna. Získala opět sebevědomí, začala chodit do školy a našla si nové 

kamarády.  
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4 DISKUZE 

 

          Téma mé absolventské práce jsem si zvolila z několika důvodů. Již v mém 

dospívajícím věku jsem se setkala s lidmi, kteří se záměrně sebepoškozovali. O této 

problematice jsem dříve nic bližšího nevěděla, a proto jsem se rozhodla zjistit o 

sebepoškozování více informací. Motivací k výběru tohoto tématu mi byla praxe na 

dětské psychiatrii na Mělníku a v psychiatrické léčebně Bohnice v Praze na dětském 

oddělení, kde jsem se setkala s mladistvými, kteří se záměrně sebepoškozovali.  

 

          Dostupnost literatury a internetových zdrojů k této problematice byla obtížnější. 

Knihy, které se týkaly především sebepoškozování, jsem sehnala pouze dvě. Myslím si, 

že tyto knihy byly o této problematice, tak obsáhlé, že jsem získala dostatek potřebných 

informací. Internetových zdrojů na toto téma bylo velké množství, ale převažovaly 

názory mladistvých než specialistů.  Informace o sebepoškozování, které jsem získala 

z knih, a internetových zdrojů se nijak zvlášť neliší. Jsou velmi shodné. Jediné rozdílné 

názory jsou zaznamenány u mladistvých a specialistů na subkulturu Emo. Mladistvý, 

kteří vyznávají tento styl, si myslí, že sebepoškozování s tímto stylem nijak nesouvisí. 

Média a specialisté, ale hovoří o tom, že souvislost je jasná. Zejména ze 

života mladistvých, kterým je okolo 12 let, vyznávali styl Emo a sebepoškozovali se. Pro 

vysvětlení této problematiky jsem čerpala z knih ,,Sebepoškozování, aktuální přehled 

diagnostiky, prevence a léčby‘‘ a ,,Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci‘‘.  

 

          V teoretické části jsem se zaměřila na definici sebepoškozování, dále na jeho 

členění, výskyt, etiologii, patogenezi, diagnostiku, prognózu, terapii a prevenci. Dále 

popisuji historii sebepoškozování, zejména porovnání minulého a dnešního pojetí 

sebepoškození a jeho dělení. Zajímavou částí historie, ale i dnešní doby je 

sebepoškozování ve věznicích. Uvedla jsem rituály, které mohou být příčinou 

sebepoškozování. Jako zajímavost jsem uvedla muslimské sebepoškozování a mužskou 

obřízku.  
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          Popisuji také historii rituálů, které se vyskytovaly již u Mayské a Aztécké kultury. 

Satanismus úzce souvisí se sebepoškozováním a proto jsem vypsala druhy Satanismu ve 

kterých se objevují rituály a sebepoškozování. Deprese je jednou z mnoha příčin 

sebepoškozování. Popisuji tedy obecně depresi a souvislost deprese a 

sebepoškozování. Jelikož jsem se zaměřila na skupinu mladistvých, hledala jsem 

spojitost sebepoškozování s tetováním a piercingem. Proto také popisuji, jaká je 

souvislost, význam a techniky tetování a piercingu. Dále jsem se zaměřila na spojitost 

sebepoškozování u subkultury Emo. Tuto problematiku jsem vyhledala na 

internetových stránkách. Významnou souvislostí se sebepoškozováním jsou hraniční 

poruchy osobnosti. Proto jsem uvedla různé typy hraničních poruch. Poruchy příjmu 

potravy také velmi souvisí se sebepoškozováním. Vypsala jsem proto historické pojetí a 

souvislost poruch příjmu potravy se sebepoškozováním. Nakonec v teoretické části píši 

o poruše sexuální preference konkrétně o sadomasochismu.  

 

          V praktické části jsem si jako hlavní cíl stanovila, jaké mají mladistvý zkušenosti se 

sebepoškozováním. Zejména v psychiatrické léčebně Bohnice na dětském oddělení u 40 

mladistvých a na základní škole Jungmannovy sady ve třídě 9. B u 20 mladistvých.  

Z dotazníkového šetření jsem zjistila, že z 60 respondentů se celkem 16 ve svém životě 

sebepoškodilo a tedy má zkušenost se sebepoškozováním to je 27 % a celkem 44 

mladistvých z celkového počtu 60 se ve svém životě nikdy nesebepoškodilo, to je 73 %. 

Rozdělila jsem zkušenosti se sebepoškozením zvlášť u dívek a chlapců. Z celkového 

počtu 16 sebepoškozujících se jedinců je 11 dívek tedy 69 % a 5 chlapců tedy 31 %. 

Z toho vyplývá, že hypotéza, kterou jsem si stanovila je pravdivá. Tedy, že většina 

sebepoškozujících mladistvých jsou dívky.  

 

          Dále jsem rozdělila počet mladistvých, kteří se sebepoškozují v psychiatrické 

léčebně Bohnice a základní škole Jungmannovy sady ve třídě 9. B. Dle dotazníkového 

šetření je 15 mladistvých tedy 94 %, kteří se sebepoškozují z PL Bohnice a 1 mladistvý 

tedy 6 % ze ZŠ. Mým dílčím cílem bylo zjistit nejčastější předmět a příčinu 

sebepoškození. Zjistila jsem, že má hypotéza je pravdivá jelikož jsem usuzovala, že 

nejčastější předmět sebepoškození bude žiletka. U mladistvých, kteří se sebepoškodili, 

je nejčastějším předmětem sebepoškození žiletka 88 %, dále 6 % předávkování léky a 6 

% hladovění. Dále jsem předpokládala, že nejčastější příčinou sebepoškození budou 
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problémy v rodině. Mladistvý, kteří se sebepoškozují tak odpověděli, že nejčastější 

příčinou jejich sebepoškození jsou problémy v rodině tedy 25%, dále odpověděli 

domácí násilí 19 %, rozchod s partnerem nebo partnerkou 19 %, šikana 12 %, smrt 

v rodině 6 %, Emo 13 % a stres nebo deprese 6 %. Jako poslední dílčí cíl jsem si zvolila 

zjistit, jaký je průměrný věk prvního sebepoškození. Domnívala jsem se, že průměrný 

věk sebepoškození bude 14 let. Mladiství, kteří se poprvé sebepoškodili ve věku 14 let 

tedy 31 %, ve věku 13 let tedy 31 %, ve věku 15 let tedy 19 %, ve věku 10 let tedy 7 % a 

ve věku 16 a 12 let 6%. Průměrný věk prvního sebepoškození je 13, 6 let. Při 

zaokrouhlení tedy 14 let. Hypotéza byla tedy pravdivá. Dále jsem zjistila, že nejčastější 

informovanost o sebepoškozování u mladistvých z PL Bohnice a ZŠ Jungmannovy sady 

byla od přátel, proto má hypotéza byla taktéž pravdivá. Mladiství, kteří se sebepoškodili 

jsou z 81% z rozvedených rodin, 13 % z úplných rodin a z 6 % adoptovaní. Míra 

sebevědomí u mladistvých, kteří se sebepoškodili je spíše střední 50%, žádné 

sebevědomí uvedlo 25 % mladistvých a žádné sebevědomí uvedlo 25 % mladistvých. 

Předpokládala jsem, že rodiče sebepoškozujících se respondentů budou mít nejvyšší 

vzdělání základní. Z dotazníkového šetření vyšlo, že u matek i otců je nejvyšší vzdělání 

vyučen. Tento výsledek neodpovídá mé hypotéze a má hypotéza se nepotvrdila.  
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                                    ZÁVĚR 

 

          Vypracování absolventské práce na toto téma pro mě bylo velkým přínosem, 

jelikož jsem se dozvěděla o této problematice více informací a spoustu zajímavostí. 

Zjistila jsem mé předem stanovené cíle. Jako hlavní cíl jsem si stanovila zjistit zkušenosti 

mladistvých se sebepoškozováním. Zaměřila jsem se na skupinu mladistvých v PL 

Bohnice na dětském oddělení a v ZŠ Jungmannovy sady ve třídě 9. B na Mělníku. Dále 

jsem zjistila všechny své předem stanovené dílčí cíle. Jako první dílčí cíl jsem si zvolila 

zjistit, jaký je nejčastější předmět sebepoškození u mladistvých, kteří se sebepoškozují. 

Jako druhý dílčí cíl jsem si zvolila zjistit, jaká je nejčastější příčina sebepoškození u 

mladistvých, kteří se sebepoškozují. Jako poslední dílčí cíl jsem chtěla zjistit, jaký je 

průměrný věk mladistvých prvého sebepoškození.  

          Tato práce byla pro mě velkým přínosem tím, že jsem se seznámila s touto 

problematikou a získala jsem zkušenosti, tím, že jsem se seznámila s mladistvými, kteří 

mají zkušenosti se sebepoškozováním. Na praxi jsem se naučila jak nejlépe 

komunikovat s mladistvými, kteří se sebepoškozují. Prováděla jsem anonymní 

rozhovory s mladistými, kteří mají zkušenosti s problematikou sebepoškozování. 

Účastnila jsem se diskuze v PL Bohnice na téma ,,Závislosti a především problematika 

sebepoškozován‘‘. V praktické části jsem uvedla dvě kazuistiky mladistvých z PL 

Bohnice. Problém v dotazníkovém šetření, které jsem si zvolila, jako formu výzkumu byl 

ten, že z celkového počtu 60 respondentů mi 13 respondentů neodpovědělo na otázku: 

Jaký si myslí, že mají životní styl. Myslím si, že jsem otázku položila velmi obecně a 

respondent nevěděl, jak je přesně myšlen termín kvalitní a nekvalitní. Proto nevěděl, 

jak má odpovědět. Celkem 78 % respondentů na tuto otázku odpovědělo a 22 % 

respondentů neodpovědělo.  

          Přínosem této práce bylo zjištění zadaných cílů. Dotazník, který jsem dávala 

respondentům na ZŠ, byl přínosem tím, že se respondenti dozvěděli, že existuje 

souvislost mezi sebepoškozováním a hraniční poruchou osobnosti. Dříve respondenti ze 

ZŠ dávali sebepoškozování spíše do souvislosti se subkulturou Emo, piercingem a 

tetováním. Přínosem pro respondenty z PL Bohnice byl dotazník a anonymní rozhovory 

proto, že se mohli svěřit a promluvit si o svém problému.  
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SUMMARY 

The Issue of Self-harm in Adolescents 

My motivation to write about self-harm was the practice in a psychiatric clinic 

Bohnice in Prague and practice in children´s psychiatric clinic in Mělník. When I was a 

teenager, I met people who hurt themselves and I asked questions. Why do they do it? 

I chose the theme because it is a little questionable. I wanted to know what opinion an 

adolescent has to self-harm.    

                          

Self-harm is a voluntary self-injury. Self-harm in adolescents and young adults 

occurs in persons from 15 to 35 years. According to the recent studies women damage 

themselves more often than man. The self-harm is frequent occurrence of sexual, 

physical or emotional violence. Men often commit self-harm after drinking alcohol. The 

most common places of self-harm are hands and wrist. Methods of self-harm 

behaviour are drug abuse, overeating, biting the nails and fingers, breaking bones, skin 

burning, cutting into the skin, swallowing sharp objects, starvation, banging his head 

against the wall, piercing, tattoos etc. Self-harm is a conscious, deliberate, repeated 

self-injury without conscious suicidal motivation. It occurs in borderline personality 

disorder. Schizophrenic type disorder, sexual sadomasochistic type and borderline 

personality disorder are affected of self-mutilation. 

 

 By deliberate self-harm are affected people with eating disorders and with 

addiction to substances. People who harm themselves have chronic anxiety. Although 

self-harm can be physically painful, the individual gives it priority over mental 

emotional anguish. There are big differences between people who attempt suicide and 

people who self-damaged themselves to cope with negative emotions. Self-harm may 

be the symptom of another disease. These are diseases such as borderline personality 

disorder, the stereotyped movements associated with autism and mental retardation. 

Bipolar disorder, anorexia, bulimia, obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress 

disorder and various dissociative disorders may also appear. The other symptoms of 

self-harm may be wearing inappropriate clothes in relation to given seasons. 
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Traumatic events that can lead to self-harm are death in the family, serious 

accident, physical or emotional abuse, rape, bullying etc. Treatment of self-harm is very 

complicated. The most commonly used combination of individual therapy and 

individual and group therapy. Antipsychotics are given to patients. The patient is 

hospitalized if his self-mutilation threatens the life or health. Patients learn to cope 

with difficult life situations. 

 

I set my main goal in the practical part of this work. The main objective is to 

identify adolescent’s experience of self-harm. I chose a group of adolescents under 18 

years of age. I examined the experience of self-harm in 40 adolescents in a psychiatric 

clinic Bohnice and 20 adolescents at a primary school Jungmannovy sady in Mělník in 

the 9th classroom. I did the survey using a questionnaire. I found out that a total of 

27% of young people commit self-harm during their life and 73% of adolescents in their 

life never of self-harm. I created graphs. A total of 11 girls had experience with self-

mutilation and only 5 boys had experience with it. I gave questionnaires to a psychiatric 

hospital Bohnice and primary school in Mělník. My questionnaire was completed by 40 

adolescents in the paediatric department in Bohnice and 20 adolescents at a primary 

school in the 9th classroom. I chose the targets to find out what is the most common 

cause and object of self-harm. I wanted to find out what is the average age of 

adolescents who committed self-harm for the first time. The most common used 

object of self-harm was razor in 88%.  The most common cause of self-harm were 

problems in the family. The average age of adolescents for the first time of self-harm 

was 14 years. I set two case histories about the two girls and their troubles of self-

harm. I hope I succesfully met the aims of my assignmemt. 

 

Key words: self-harm, self-injury, self-mutilation, self-wounding, pain, anguish, 

borderline personality disorder, suicide                                                                                                                                                                                         
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                                 PŘÍLOHY: 

 

DOTAZNÍK 

 

Vážení respondenti, 

prosím Vás o několik minut Vašeho času při pomoci s výzkumem k absolventské práci 

pro vyšší odbornou školu MILLS v Čelákovicích. Data budou zpracována anonymně. In-

strukce: Zakroužkujte vždy jen jednu odpověď. Doba trvání dle mého názoru max. 10 

min. Předem děkuji: Michaela Holubová (studentka oboru Sociální práce) 

 

Q1. Jste chlapec nebo dívka? 

 

1. chlapec 

2. dívka 

 

Q2. Kolik Vám je let? 

 

1. vypište : ................................................ 

 

Q3. Zajímal/a jste se někdy o piercing a tetování?  

 

1. jen o piercing 

2. jen o tetování 

3. o piercing i tetování 

4. o nic 

 

Q4. Máte piercing a tetování?  

 

1. jen piercing 

2. jen tetování 

3. piercing i tetování 

4. nic 



                                     Q5. Chtěl/a byste mít piercing a tetování?  

 

1. jen piercing 

2. jen tetování 

3. piercing i tetování 

4. nic 

 

Q6. Proč si myslíte, že lidé mají piercing? 

 

1. ozdoba těla 

2. způsob, jak zapadnout do party lidí 

3. symbol tvrdosti a síly 

4. zvýraznění osobnosti 

5. způsob, jak se odlišit od ostatních 

6. jiný důvod vypište : ....................................................................... 

 

Q7. Proč si myslíte, že lidé mají tetování? 

 

1. ozdoba těla 

2. způsob, jak zapadnout do party lidí 

3. symbol tvrdosti a síly 

4. zvýraznění osobnosti 

5. způsob, jak se odlišit od ostatních 

6. jiný důvod vypište: ....................................................................... 

 

Q8. Myslíte si, že by Váš názor na piercing ovlivnilo náboženství?  

 

1. ano 

2. ne 

 

 

 



                                    Q9. Co je podle Vás sebepoškozování? 

 

1. projev smutku 

2. zlozvyk 

3. něco za co se stydím 

4. nástroj k sebe-potrestání 

5. snížení psychického napětí a úzkosti 

6. prostředek jak se stát zajímavým (upoutat na sebe pozornost) 

7. projev slabosti 

8. projev psych. onemocnění 

9. způsob, jak být přijat do sekty 

10. projev sadomasochismu 

 

Q10. Je podle Vás v dnešní době sebepoškozování rozšířené? 

 

1. rozhodně ano 

2. spíše ano 

3. rozhodně ne 

4. spíše ne 

 

Q11. Jaké si myslíte, že jsou nejčastější příčiny k sebepoškozování? 

 

1. problémy ve škole 

2. rozchod rodičů 

3. úmrtí partnera nebo příbuzného 

4. finanční problémy 

5. stres, deprese 

6. onemocnění 

7. problémy v rodině 

8. styl Emo 

9. jiné vypište: ........................................................................... 

 



                                    Q12. Kde jste se poprvé o sebepoškozování dozvěděl/a?  

 

1. přátelé 

2. škola 

3. internet 

4. rodina 

5. sekta 

6. jiné vypiš: ............................................................ 

 

Q13. Máte nějaké zkušenosti se sebepoškozováním? 

 

1. ano, osobní 

2. ano, nepřímou (přátelé, rodinní příslušníci, kolegové, spolužáci apod.) 

3. ne 

 

Q14. Jestliže jste se někdy sebepoškodil/a uveďte, jaký byl Váš důvod a předmět po 

         škození.  Uveďte, kolik Vám bylo let, kdy jste se poprvé poškodil/a. 

         (pokud ne, pokračujte u otázky č. 18) 

 

1. vypište: 

.................................................................................................................................... 

 

Q15. Jaký je Váš průměrný prospěch ve škole? 

 

1. výborný 

2. velmi dobrý 

3. dobrý 

4. podprůměrný 

5. propadám 

 

 

 



                                    Q16. Vztahy ve své rodině považujete za ...? 

 

1. výborné  

2. dobré 

3. jsem nespokojený 

4. vztahy v rodině jsou velmi špatné 

 

Q17. Jaký si myslíte, že máte životní styl? 

1. kvalitní, jsem spokojen/a 

2. nekvalitní, chci to změnit – v čem a proč? Vypište: .................................................... 

3. nekvalitní, nechci to změnit 

 

Q18. Myslíte si osobně, že styl Emo, souvisí se sebepoškozováním? 

 

1. určitě ano 

2. spíše ano 

3. určitě ne 

4. spíše ne 

 

Q19. Jak vnímáte finanční situaci Vaší rodiny? 

 

1. výborně 

2. velmi dobře 

3. dobře 

4. průměrně 

5. podprůměrně 

 

Q20. Z jaké jste rodiny? 

 

1. úplné 

2. rozvedené 

3. pěstounská péče 

4. adopce 

                                     5. dětský domov



                                    Q21. Jaké je nejvyšší vzdělání Vaší matky?  

 

1. nedokončené základní 

2. ZŠ 

3. vyučen 

4. SŠ s maturitou 

5. VŠ / VOŠ 

6. nevím 

 

Q22. Jaké je nejvyšší vzdělání Vašeho otce?  

 

1. nedokončené základní 

2. ZŠ 

3. vyučen 

4. SŠ s maturitou 

5. VŠ / VOŠ 

6. nevím 

 

Q23. Jaké máte sebevědomí? 

 

1. žádné 

2. nízké 

3. střední 

4. vysoké 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

           


