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Anotace 
     Sebepoškozování je záměrné poškozování, ubližování si a zraňování vlastního 

těla bez jasného záměru zemřít. Nejčastější formou je pořezávání zápěstí, předloktí a 

pálení se. Motivací může být vyrovnání se s nějakou náhlou zátěžovou situací bez 

opětovného opakování tohoto chování nebo může docházek k opakování až závislosti 

na něm. Ohroženi jsou především adolescenti, kteří se vyvíjejí a teprve získávají 

zkušenosti, jak se vypořádat se zátěžovými situacemi. S tím souvisí jejich potřeba 

lásky, vztahů a bezpečí,  ve kterých často zažívají zklamání. Průzkum prokázal, že 

sebepoškozování je u adolescentů známým jevem a někteří s ním mají osobní zkušenost 

nebo jej provozují pravidelně. 
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Summary 
    Self-inflicting is intentional harming, hurting and injuring one´s own body 

without clear intention to die. The most common method is cutting wrist, forearm and 

burning oneself. Motivation can be facing up to some sudden hard situation, without 

repeating this behaviour or recurrence and even addiction on this self-inflicting. In 

danger are mostly adolescents who are evolving and capturing experience in solving 

hard situations. The need of love, relationships and safety are relating to this. They 

often experience the disilussion in these areas. The research proved that self-inflicting 

is in the adolescent group known phenomenon and some of them have their own 

experience or practise it regularly. 
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Úvod 
Téma sebepoškozování jsem si vybral záměrně, protože se jedná o jev, se kterým se 

ve své praxi setkávám a zajímá mě. To, že si někdo záměrně ubližuje, mě vždy určitým 

způsobem zasáhne a já si musím položit otázku, proč?   

            Cílem práce v teoretické části je zasadit problematiku sebepoškozování do 

kontextu vývoje v adolescenci, protože právě v tomto období nejčastěji dochází 

k tomuto jevu1 a závislosti na něm. Dále prostudovat, co k tomuto jevu říká česká 

odborná literatura, a pokusit se tyto poznatky sumarizovat. V neposlední řadě se chci 

také zabývat tématy, která mají k sebepoškozování co říci, a tak pomoci lépe pochopit, 

o co se jedná. 

            Pracuji v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež v městě,  které má asi  

20 000 obyvatel. V tomto městě jsem se také rozhodl realizovat výzkum, jenž je  

zaměřen na žáky od 5. do 9. třídy základní školy. Ve výzkumu jde především o 

zmapování dané problematiky – jak jsou adolescenti s tímto jevem  seznámeni a jakou 

s ním mají zkušenost.   

            Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola o adolescenci pojednává o 

tomto vývojovém období a popisuje,  co adolescent prožívá a jaká jsou úskalí tohoto 

období. V druhé kapitole, zaměřené přímo na sebepoškozování, podávám  informace 

obsažené výhradně v české literatuře. Ve třetí kapitole se zamýšlím nad souvisejícími 

jevy, jako jsou  agrese a motivace a jejich úloha v sebepoškozování. Poslední,  čtvrtá 

kapitola se zabývá výzkumem, který jsem provedl na dvou základních školách. 

 

            Vedlejšími cíli  této práce a výzkumu je, že by na tomto základě mohla 

vzniknout preventivní přednáška pro žáky základních a středních škol a  metodika 

práce se sebepoškozujícím se klientem NZDM. 

 

 

 

 

                                                 
1 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 341 
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1. Adolescence 

             Dříve, než se zaměřím  na sebepoškozování a vymezím tento pojem,  se 

budu věnovat adolescenci, protože je sebepoškozování jevem, který se vyskytuje 

především u dospívajících (adolescentů). Vidím jako nutné se alespoň rámcově věnovat 

této oblasti, aby došlo k co nejlepšímu porozumění problematiky sebepoškozování. 

Nepůjde tedy o celkovou charakteristiku adolescence, ale o vybrané aspekty, které,  jak 

se domnívám, hrají ústřední roli  v otázkách sebepoškozování u dospívajících.  

             K sebepoškozování dochází nejen u adolescentů, ale na ně bude zaměřena 

má pozornost, protože s nimi pracuji a u nich jsem se s tímto chováním setkal.   

 

      1.1 Vymezení pojmu adolescence 

             Nejprve jej vymezme věkem. Podle Josefa Langmeiera se jedná o období od 

11-12 let do 20-22 let.2 Stejně Vladimír Hort3, který také tak vymezuje dospívání. Dále 

se oba autoři shodují, že v tomto období dochází k biologickým změnám organizmu, 

psychologickým změnám a změnám sociálním. Setkáváme se zde také s dalším 

rozčleněním na pubescenci a adolescenci. Petr Macek4 ve své knize Adolescence člení 

dospívání na časnou, střední a pozdní adolescenci. Věkové orámování má stejné jako 

předešlí autoři. Podívejme se podrobněji na změny, které v adolescenci (dospívání) 

probíhají a které mají veliký vliv na vnímání a chování jedince, ale také na celou 

skupinu (kulturu) dospívajících. Protože můžeme období adolescence rozdělit na tři 

základní části, jak jsem uvedl výše, podíváme se na toto období lidského života také 

pod úhlem tohoto dělení podle Macka5: časná adolescence – zhruba10(11)-13 let; 

střední adolescence – 14-16 let; pozdní adolescence – 17-20 let, popřípadě  déle. 

Trvalou charakteristikou adolescence zůstává, že je mostem mezi dětstvím a dospělostí.     

              

 

 

                                                 
2 Langmeier a kol. Vývojová psychologie, s. 86 
3 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 38 
4 Macek. Adolescence, 1. vyd. s. 44 
5 “tamtéž“ s. 12; nebo, 45 – 46  
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   1.2 Biologické změny 

 

   Časná adolescence             

             Jedná se především o nastartování pohlavního dozrávání - rozvoj primárních 

a sekundárních pohlavních znaků. Někteří pohlavní dozrávání také ukončí (bereme-li 

jako kritérium schopnost reprodukce). Dochází k akceleraci tělesného růstu. Je zde však 

rozdíl mezi vývojem dívek a chlapců. Hort6 uvádí, že u dívek tato fáze (nastartování 

pohlavní zralosti) je právě mezi 11. – 13.  rokem, ale u chlapců je to o rok nebo dva 

později. V tom případě by tato charakteristika platila o chlapcích až ve střední 

adolescenci.   

 

      Střední adolescence 

             U dívek pokračuje nebo je již ukončeno pohlavní dozrávání, zatímco u  

chlapců je většinou teprve nastartováno. Chlapcům se mění hlas a tělesná stavba 

mohutní. Podle Kona7 je toto stadium charakteristické dokončením fyzického růstu. 

Většina dívek a značná část chlapců do něho vstupují již jako postpubertální jedinci, 

nicméně na toto stádium připadá odstraňování disproporcí, podmíněných 

nerovnoměrností dospívání.   

 

    Pozdní adolescence 

             Po biologické stránce je vývoj prakticky ukončen. U chlapců dochází ještě 

k celkovému růstu. 

 

             Biologické změny, které v adolescenci probíhají,  mají veliký vliv na další 

oblasti změn, a to jak na oblast psychologických změn, tak také na oblast změn 

sociálních. V podstatě bychom mohli říci, že biologické změny spouští změny 

v ostatních oblastech.  

 

 
                                                 
6 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 38  
7 Kon. Kapitoly z psychologie dospívání, s. 40 
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      1.3 Psychologické změny 

 

            Právě s biologickými změnami souvisí úzce změny psychologické, tak o tom 

alespoň hovoří Langmeier:  „Změny jsou charakterizovány ohlášením nových silných 

pudových (sexuálních) tendencí a hledáním způsobů jejich uspokojování a kontroly. 

Zároveň je pro toto období typický rozvoj vyspělého  (formálně abstraktního) způsobu 

myšlení.“8 Čili je to reakce na nové tělesné znaky, hledání možností a vypořádání se 

s nimi.  

            Podle Macka9 dochází k hledání osobní integrity, tj. vlastní jedinečnosti a 

autentičnosti.  

 

 

     Časná adolescence 

            Podle Kona10 je toto období v této oblasti krajně rozporné. Jsou pro něj 

příznačné maximální disproporce,  pokud jde o úroveň a tempo vývoje, do značné míry 

jsou podmíněny biologicky. Říká, že nejdůležitějším psychologickým novum je pocit 

dospělosti, který představuje novou úroveň ambic, kterých ještě nebylo dosaženo. 

Z toho vyplývají typické věkové konflikty a jejich proměna v sebeuvědomování 

adolescenta (podle Kona pubescenta).     

 

Střední adolescence 

            Macek11 uvádí, že se jedná o období hledání osobní identity, vlastní 

jedinečnosti a autentičnosti. Dále je střední adolescence charakterizovaná změnami, 

které si způsobují adolescenti sami. Jedná se o regulaci vlastního chování (kontrolu). 

 

 

 

                                                 
8 Langmeier a kol. Vývojová psychologie, s. 87 
9 Macek. Adolescence, 1. vyd. s. 45 
10 Kon. Kapitoly z psychologie dospívání, s. 40 
11 Macek. Adolescence, 2. vyd. s. 36 
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Pozdní adolescence 

Je to období ukončování vývoje, kde je důležité, aby jedinec dosáhl osobní 

autonomie12.  

 

1.4 Sociální změny 

 

Časná adolescence 

            Jedná se o velice zlomové období, kde hraje velikou roli individuální rozvoj 

jedince. V podstatě nejen v této oblasti, ale v podstatě ve všech. Na jednu stranu píše 

Kon13, že jde v tomto období o pokračování prvotní socializace a že všichni pubescenti 

(adolescenti) jsou školáky, kteří jsou plně závislými  na zaopatření rodičů nebo státu a 

jejich hlavní činností zůstává studium. Naproti tomu píše Macek14, že v tomto období je 

charakteristický zvýšený zájem o vrstevníky opačného pohlaví. Tedy, že už 

nevyhledávají jen vrstevníky stejného pohlaví. Opět je to reakce na rozvoj 

sekundárních pohlavních znaků a projevený pohlavní pud.  

 

 

Střední adolescence 

            Adolescenti se snaží odlišovat od svého okolí (oblékáním, poslechem hudby, 

svými názory). Podle Macka15 toto odlišné zaměření se pak spojuje v tom, co 

sociologický přístup k adolescenci charakterizuje jako specifický životní styl, resp. 

kulturu mládeže.  

 

Pozdní adolescence 

Většina dospívajících ukončuje vzdělávání a hledá pracovní uplatnění. Podle 

Macka16 se posiluje sociální aspekt identity, tj. potřeba někam patřit, podílet se na 

něčem a něco s druhými sdílet. V mnohem větší míře se dospívající zamýšlí nad svou 

                                                 
12 “tamtéž“ s. 9 
13 “tamtéž“ s. 40 
14 Macek. Adolescence, 1. vyd. s. 45 
15 Macek. Adolescence, 2. vyd. s. 36 
16 “tamtéž“ s. 36 
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osobní perspektivou, uvažuje o budoucích cílech a plánech. Šíře změn je závislá na 

tom, jak sami dospívající časují své role, zda odcházejí na studium na vysoké škole, 

nebo se ekonomicky osamostatňují, vstupují do manželství, stávají se rodiči.   

 

To,  co jsem předložil výše,  je jen stručný přehled a úvod do problematiky 

dospívání. Celá oblast je docela komplikovaná, protože mnoho autorů uvádí rozdílné 

údaje. Nicméně je možné dát je do určitého souladu.  

Je ještě třeba zmínit další, výše nepovšimnuté faktory ovlivňující období 

dospívání. Jedná se o sociální  a především kulturní prostředí, v němž  jedinec vyrůstá. 

Jinak tedy probíhá dospívání v západní Evropě a Severní Americe a jinak v 

ostatních zemích.  

 

1.5 Vývojové úkoly v adolescenci 

            Pojímáme-li adolescenci jako samostatné období v životě člověka, je třeba 

vyjádřit, v čem se liší od ostatních stádií a v čem je jeho specifikum. Východiskem nám 

může být stanovení „vývojových úkolů“. Macek17 uvádí tento přehled vývojových 

úkolů:  

 

• Přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní role. 

• Kognitivní komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení – schopnost aplikovat 

intelektový potenciál v běžné každodenní zkušenosti. 

• Uplatnění emocionálního a kognitivního potenciálu ve vrstevnických vztazích, 

schopnost a dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví. 

• Změna vztahu k dospělým (rodičům, dalším autoritám) – autonomie, popř. 

vzájemný respekt a kooperace nahrazuje emocionální závislost. 

• Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jistotám, 

které s ní souvisejí – k volbě povolání, k získání základní profesní kvalifikace, 

k ujasnění představ o budoucí profesi. 

• Získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život. 

                                                 
17 “tamtéž“ s. 17 



 

12 

• Rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených ke 

komunitě a společnosti – tj. získání kompetence pro sociálně zodpovědné 

chování. 

• Představa o budoucích prioritách v dospělosti – důležitých osobních cílech a 

stylu života. 

• Ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu ke světu a 

k životu (světový názor).  

 

Z uvedeného přehledu je patrné, že úkoly mají biologickou, psychologickou a 

kulturní (sociální) dimenzi. Ty,  které jsou zde uvedeny,  popisují  především  

evropskou a severoamerickou kulturu, v jiných částech světa budou větší či menší 

rozdíly. 

 

Podle Michalčákové18 se v adolescenci  jedná o dva základní úkoly:  o hledání 

vlastní identity a vytváření vztahů k okolnímu světu. Tyto základní vývojové úkoly 

adolescence budou pravděpodobně stejné ve všech kulturách.  

             

1.6 Strachy v období adolescence 

V předešlém oddílu jsem napsal, že jsou určité vývojové úkoly, které je nutné 

zvládnout v období adolescence, aby bylo zachováno normální fungování jedince. Ještě 

o něco výše jsem pojednal o vývoji v adolescenci a nyní bych chtěl poukázat na 

strachy, které s tímto obdobím souvisejí, protože se domnívám, že zde můžou být 

částečně kořeny počátku sebepoškozování.  

„V souvislosti s výskytem mnoha biologických, psychických a sociálních změn 

je toto období spojeno s řadou specifických nejistot, rozporů a ambivalencí, které 

podporují rozvoj pro daný věk typických obsahů strachu.“19 Jak je z uvedeného citátu 

patrné,  jedná se v adolescenci o období, které je charakteristické nejistotou a rozpory, 

které produkují strach. Tím20, že se jedná o hledání vlastní identity a vytváření vztahu 

                                                 
18 Michalčáková. Strachy v období rané adolescence, s. 45 
19 Michalčáková. Strachy v období rané adolescence, s. 45 
20 “tamtéž“ s. 45 
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k okolnímu světu,  se vytvářejí nejistoty a obavy spojené se sebou samým, s pocitem 

vlastní nedostatečnosti, strachem ze selhání a sociálního odmítnutí.  

Jak uvádí Michalčáková21,  nejistoty a obavy souvisejí s tělesným vývojem, 

vývojem sekundárních pohlavních znaků. Pro dospívajícího jsou náročnou situací 

z hlediska adaptace a kritika, popřípadě negativní hodnocení jejich sociálního prostředí,  

mohou mít negativní dopad na jejich sebehodnocení.  

Další oblastí, která přináší nejistoty a obavy,  je oblast partnerských vztahů.  

Začínají se rozvíjet první partnerské vztahy a dřívější izosexuální přátelské vztahy 

ustupují do pozadí. Dospívající má určité představy o podobě partnerského vztahu, ale 

jeho zkušenost nebývá s touto představou v souladu. Je zde silná touha po navázání 

partnerského vztahu, ale je v protikladu k nezkušenosti, což je zdrojem celé řady 

nejistot. Nepříznivým faktorem, který posiluje obavy z partnerských vztahů, může být 

skupinový tlak vrstevníků, kteří partnerskou zkušenost již mají nebo ji předstírají.  

Poslední oblast zmíněná Michalčákovou souvisí s dokončováním separačně-

individuačního procesu, kdy dochází k nárůstu zájmu o otázky týkajících se smrti a 

smrtelnosti člověka a tím pádem ke zvýšenému výskytu strachů spojených s touto 

oblastí. Je to téma, kterému je v adolescenci věnována zvýšená pozornost a v chování je 

možno sledovat copingové strategie, jak zvládat narůstající počet strachů motivovaných 

otázkou smrti. 

 

Jak jsem ukázal, adolescence je hodně specifické období, ve kterém probíhá 

spousta změn a v němž má jedinec před sebou spoustu vývojových úkolů. V důsledku 

toho se toto období vyznačuje svými specifickými strachy. Je v podstatě na každém 

jedinci, jakým způsobem se vyrovná s tím, co mu jeho dospívání přináší. Na jeho 

sociálním okolí pak je, jestli dospívajícímu v tomto období pomůže, nebo ne.   

 

Domnívám se, že právě na sociálním prostředí, popřípadě okolí záleží,  jak bude 

jedinec své dospívání prožívat. Svou roli také hrají další prvky, a to prepozice a prvky 

získané.   
                                                 
21 Michalčáková. Strachy v období rané adolescence, s. 45 
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„V období adolescence člověk rozvíjí svou vlastní identitu, hledá její uspokojivý 

obsah. Aby toho dosáhl, musí se osamostatnit z dřívějších vazeb a na určitou dobu 

potlačit význam dosud jednoznačně platných hodnot. V této době se může snadno 

dostat do situace, kdy se cítí bezradný, neschopný najít přijatelný smysl vlastní 

existence. Často jde o důsledek neuspokojivých mezilidských vztahů a osobních 

problémů.“22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vágnerová. Psychopatologie pro pomáhající profese, s. 250 
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2. Sebepoškozování 

           Definovat,  co  znamená sebepoškozování,  není jednoduchá záležitost. 

Zvláště v českém prostředí, kde je tento jev málo reflektován a je zde nedostatek 

literatury a článků k této problematice. Navíc můžeme rozlišit dvě skupiny 

sebepoškozujících se osob. První skupinu tvoří psychiatričtí pacienti nebo lidé 

s diagnózou nějaké duševní poruchy. Druhou skupinou jsou „normální“ lidé, ti, kteří 

nemají žádnou duševní poruchu.   

           V této kapitole se nebudu věnovat psychiatrickému sebepoškozování, ale 

zaměřím se na skupinu nepsychiatrickou.  

 

2.1 Definice 

            „Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru 

zemřít, jehož důsledkem je poškození tělesné integrity. Přesná definice takového 

chování je nesnadná a nemá charakter přesné klinické deskripce a klasifikace.“23 

V podstatě krátká a výstižná definice, která podle mého mínění stručně a zřetelně 

popisuje problematiku. Nesnaží se odpovědět na otázky kdo, proč, kdy, ale čistě 

konstatuje, co to znamená sebepoškozování.  

 

            „Sebepoškození (self-mutilation), sebezmrzačení, automutilace, 

autodestrukce; od polykání předmětů a úrazy až k sebevražedným pokusům; může být 

a) účelové, jako je vyhnutí se vojenské službě n. b) příznakem duš. chorob jako 

melancholie, schizofrenie aj.; dříve sem řazeno též tetování, kt. je nyní psychol. 

chápáno jako projev neverbální komunikace.“24 Hartl nerozlišuje sebepoškozování a 

automutilaci jako Kocourková a sebemrzačení a autodestrukci bere jako synonyma 

stejného významu.  Je také zajímavé, že hovoří o dvojím sebepoškozováním, a) 

účelovém a b) v případě duševních chorob.  Jako by neexistovaly jiné možnosti nebo 

případy, kdy se sebepoškozování objevuje.  

 

                                                 
23 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 73  
24 Hartl; Hartlová. Psychologický slovník, s. 524 
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            „Jde zde o vědomé, cílené sebepoškozování, které není vázáno na psychózu 

nebo mentální retardaci. Má nejčastěji charakter lokalizované automutilace, ke které 

většinou dochází pořezáním (nožem, žiletkou, sklem) na zápěstí, ruce, ale i na dolních 

končetinách, vzácně v obličeji, na prsou, břiše. Toto jednání může mít rituální složku, 

jeho spouštěčem bývá stresor působící z okolí. Poškození většinou nebývá vážné, u 

většiny těch, kdo se poškozují, však bývá anamnéza suicidálního jednání.“25 Podobně 

jako u Hartla ani zde není dělán rozdíl mezi sebepoškozováním a automutilací. 

Automutilace je brána jako způsob sebepoškozování.  

 

            „Pod pojmem sebepoškozování ( self-injuring behavior, SIB ) rozumíme 

úmyslné narušení vlastní tělesné integrity. K sebepoškození dochází bez účasti cizí 

osoby a nezahrnuje stavy se sebevražedným úmyslem nebo sexuální aktivity. Obraz 

sebepoškozování je neohraničený, ve smyslu formy, kvantity a míry naléhavosti. 

Objevuje se v kategoriích psychických poruch napříč diagnostickým spektrem, ale i 

v přirozené a společensky tolerované podobě.“26 Tato definice poznamenává, že 

k sebepoškozování dochází bez účasti cizí osoby, což je v podstatě zahrnuto 

v samotném pojmu sebepoškozování. Možná bychom mohli spíše říci bez pomoci cizí 

osoby. Na základě zkušeností z praxe mohu totiž konstatovat, že je možné být 

účastníkem při aktu sebepoškozování, ale samozřejmě nelze být účastníkem, na něčím 

sebepoškozováním.  

 

            Definice, které jsem představil,  jsou jakýmsi východiskem pro další psaní 

této práce. V podstatě se shodují v tom, že se jedná o záměrné ublížení sám sobě, ale 

nemají shodu v tom kdo a proč nebo to ani nesdělují.  

 

            Další definici představuje ještě psychologický slovník, ale tato definice už 

více pojednává o příčinách. „Sebepotrestání, trest, který člověk ukládá sám sobě. 

Podkladem takového chování je vždy pocit provinění, který může být různý, od 

normálního pocitu viny až k chorobnému, bludnému sebeobviňování. Pak se obvykle 
                                                 
25 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 340 
26 Babáková. Psychiatrie pro praxi, s. 165 
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jedná o melancholiky, kteří dramatizují i nejlehčí svá provinění, cítí se odpovědni za 

neštěstí jiných a nehodní života. Aby se potrestali, necouvnou ani před sebezmrzačením 

(které se může týkat kteréhokoli orgánu: očí, ruky, pohlavního ústrojí) ani před 

sebevraždou.“27 Není zde sice přímo řečeno, že se jedná o sebepoškozování, ale jak si 

ukážeme později, je to jedna z možností, jak se na sebepoškozování dívat. Možná 

bychom mohli říci, že sebepotrestání je ekvivalentem sebepoškozování, což ale není 

přesné, protože sebepoškozující jednání zrovna nemusí být motivováno potrestáním 

sebe.   

 

2.2 Terminologie 

            Podle Kocourkové28 je sebepoškozování kategorie, která má sociální kontext 

a sociokulturní pozadí. Podle nich pak rozlišujeme , které zásahy do lidského těla jsou 

konvenční, např.  tetování nebo piercing, a ty, které jsou patologickým  

sebepoškozujícím chováním. Proto zde budu charakterizovat termíny, které popisují 

patologické sebepoškozující chování. Nejedná se o definování pojmu sebepoškozování, 

ale o termíny, které se ve vztahu k sebepoškozujícímu chování používají.  

 

Automutilace (self-mutilation)29 

            Jedná se o sebepoškozující akt, který nejčastěji vyplývá z psychotické 

poruchy a mívá symbolický význam,  vyjadřuje patologické pocity viny a je zaměřen  

proti vlastní části těla. Může se jednat i o sebepotrestání při těžké depresi. Vyskytuje se 

také u pacientů trpících schizofrenním onemocněním nebo jako vedlejší produkt 

neobvyklých sexuálních praktik. Též se objevuje u osob s poruchou osobnosti 

v zátěžových situacích a může mít účelový charakter.   

 

 

 

 

                                                 
27 Sillamy. Psychologický slovník, s. 189 
28 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 73 
29 “tamtéž“ s. 73 
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Sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding)30 

            Termín nejčastěji spojován s vědomým, záměrným a opakovaným 

sebepoškozováním (sebezraňováním) bez vědomé sebevražedné motivace. Nejčastěji 

jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání 

znaků do kůže. K tomu slouží ostré předměty jako je žiletka, sklo a nůž. Další možností 

je popálení zapalovačem nebo cigaretou a předávkování léky. Motivem bývá vztek na 

sebe samého, úleva od napětí a někdy přání zemřít. Připisuje se jako znak narušené 

osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. O sebepoškozování můžeme také mluvit ve 

smyslu návykové poruchy (addiction). 

 

 

 

Syndrom záměrného sebepoškozování (deliberate self-harm)31 

            Představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování. Sebepoškozování je 

chápáno jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histriónské, 

disociální, mnohočetné poruchy osobnosti). Také u poruch příjmu potravy, především u 

mentální bulimie a závislých na návykových látkách.  

 

 

Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing)32   

            Jedná se o sebepoškozování,  kde dominuje pořezávání se na zápěstí a 

předloktí. Toto sebepoškození provází afekty mající specifickou dynamiku a průběh. 

Sebepoškození vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. 

 

Předávkování léky (self-poisoning, overdosing)33 

            Jedná se o neindikované, nadměrné a nepřiměřené užití léků. Stejně jako při 

ostatních způsobech sebepoškozování i tady nejde u suicidální úmysl.  

                                                 
30 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 74 
31 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 74 
32 “tamtéž“ s. 74 
33 “tamtéž“ s. 74 
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            Nicméně tady výčet terminologie, popřípadě druhů sebepoškozování, nemusí 

končit. Domnívám se, že sem můžeme zařadit také mentální anorexii, mentální bulimii 

a drogovou závislost. Také při těchto činnostech dochází k narušení tělesné integrity a 

člověk se svým chováním sebepoškozuje.  

            Další možností jsou již zmíněné tetování a piercing, které již u nás mají 

společenskou toleranci, a proto je za sebepoškozující chování nepovažujeme. Jedná se 

spíše o módu. Nicméně jsem se ve své praxi setkal s chováním, kdy si klient 

propichoval ušní boltce „jen tak“  zavíracím  špendlíkem. Ale podstatná je zřejmě 

motivace, proč člověk sebepoškozující chování praktikuje.    

 

2.3 Sebepoškozování v souvislostech 

            V tomto oddíle bych se chtěl podívat na okolnosti kolem sebepoškozujícího 

chování. To znamená pokusit se odpovědět na otázky kdo, proč, jak? Dále by mě 

zajímalo, jestli a jak se sebepoškozování projevovalo v historii.            

Kdo? 

            Jako na všechny otázky, které v této kapitole přijdou,  není ani na tuhle jasná 

a jednoduchá odpověď. Budu vycházet z již výše napsaných definic, kde se částečně 

nachází odpověď na otázku „kdo.“   

            První kategorií jsou pacienti psychiatrických léčeben a oddělení nemocnic. 

Jak uvádí Kocourková34,  z nich se sebepoškozuje kolem čtyř procent. Ženy převažují 

nad muži v poměru tři ku jedné a výskyt sebepoškozujícího chování je u 

psychiatrických pacientů 50krát častější než v běžné populaci. Dále je časté u osob 

závislých na návykových látkách v případě přijetí na psychiatrické oddělení.35  Do 

první skupiny řadím osoby s poruchami osobnosti (hraniční, histriónské, disociální, 

mnohočetné poruchy osobnosti).  

            Jako druhou skupinu označuji běžnou populaci. Jsou to jedinci, kteří nemají 

poruchu osobnosti a ani nebývají hospitalizováni na psychiatrických odděleních. 

S touto skupinou přicházím do styku při výkonu svého povolání. Jedná se především o 
                                                 
34 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 74 
35 stejně tak Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 340-341 
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adolescenty. Problematika sebepoškozování u této skupiny není zatím v českých 

poměrech dostatečně zmapována. Jeden výzkum36, který byl proveden v rámci 

bakalářské práce v roce 2006 v Brně,  udává, že mezi běžnou populací je výskyt 

sebepoškozování 10,75%. Vzorek byl asi 300 dotazovaných ve věku od 12 do 20 let. 

             

            To, co je potřeba dodat k předešlým odstavcům,  je pojetí normy. To, co je 

ještě normální a co už je abnormální, tedy za hranicí normy, je velmi těžké stanovit.   

Vágnerová37  píše o tom, že na stanovování normy má vliv teoretický přístup  a použití 

měřítka, přičemž hranice mezi normální a abnormální variantou je pohyblivá, nelze ji 

přesně určit, protože se mění v čase a v závislosti na sociokulturním prostředí.  

            Také je problematické hovořit o poruchách osobnosti ve vztahu 

k dospívajícím, protože se teprve vyvíjejí a některé projevy případné poruchy mohou 

být dány právě tím, že se nachází ve vývojovém období adolescence.   

 

            Babáková38  sebepoškozující se rozděluje do dvou hlavních kategorií 

z klinického hlediska: sebepoškozování u dětí v ústavních zařízeních a 

sebepoškozování vázané na poruchy osobnosti.  

 

Jak? 

            Další otázkou je, jakým způsobem se sebepoškozující poškozuje. Můžeme 

také hovořit o metodách sebepoškozování.  

• řezání  

• škrábání  

• bití sebe samého, bít se něčím nebo bití o něco  

• popalování se, típání cigaret či sirek  

• dušení, zabraňování dýchání  

• rytí do ran nebo jizev, nenechat rány se zhojit  

                                                 
36 Franců. Sebepoškozování, 28 
37 Vágnerová. Psychopatologie pro pomáhající profese, s. 19 
38 Babáková. Psychiatrie pro praxi, s. 165 
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• propichování kůže např. jehlami, bodání se  

• požívání nebezpečných chemikálií nebo předmětů (baterie, špendlíky),  

• pojídání velkého množství léků (možno i s alkoholem) bez záměru se zabít.39  

            Také v historii najdeme způsoby, jakými se lidé sebepoškozovali. Jednalo se 

především o chování, které bylo motivováno rituálně, nábožensky. Tak třeba poutník 

Simeon40, který se na čtyřicet dní nechal za pravou nohu připoutat ke kameni a pod 

okovem měl nohu chráněnou kouskem kůže. Když byl zbaven okovu, měl pod kůží 20 

tlustých štěnic, které si tam ponechal, protože je nechtěl rušit. Dále se zraňoval, otvíral 

staré rány a dovoloval hmyzu, aby se na něm přiživoval.  

            Vidíme, že lidé jsou schopni vymyslet nejpodivnější způsoby, jak si způsobit 

bolest, nebo jak dosáhnout cíle, který mají před sebou. Je to v podstatě otázka 

motivace.  

 

 Proč? 

            Další otázka, která potřebuje vysvětlení a na kterou není snadné odpovědět. 

Zde se ptáme po motivu, který vede lidi k sebepoškozování. Pokusím se zde v bodech 

vypsat, jaké motivy najdeme v literatuře, popřípadě v článcích v odborných časopisech.  

 

• pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy přání zemřít 

• apel na okolí, získání pozornosti41 

• může obsahovat rituální složku42  

• je motivováno sociálními faktory např. vstup do party nebo sekty – iniciační 

obřad 

• získání určitých výhod (ve vězení nebo v armádě) 43 

 

                                                 
39 převzato z www. sebeposkozovani.ath.cz 
40 North. Dějiny církve od Letnic k dnešku, s. 54 
41 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 74 
42 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a spol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 340 
43 Phelps. Psychologie dnes, s. 25  
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Seznam motivů je jen lehkým nástřelem a moc se nedotýká sebepoškozujících 

se z  „běžné populace“. Více se motivaci věnuji v kapitole 3.2.  

 

Průběh sebepoškozování 

            Člověk prožívá v životě různé pocity jako je zlost, bezmocnost, nenávist 

k sobě nebo svému okolí, ale i strach, stud, vinu, bezmocnost a beznaděj. Někdy se 

může stát, že člověku tyto emoce přerostou přes hlavu a musí je nějakým způsobem 

ventilovat. Pokud se nenaučil nebo nepřišel na nějaký standardní způsob ventilace, 

může tyto nepříjemné pocity ventilovat pomocí sebepoškozování, což není zdravý 

způsob, ale může znamenat určitou úlevu.  

            Kocourková44 popisuje průběh sebepoškozování následujícím způsobem. Na 

začátku vždy stojí událost, např. ztráta významného vztahu, nebo jiná subjektivně 

vnímaná nepřekonatelná událost. Dochází k zesílení pocitů dysforie, napětí a úzkosti a 

poté přicházejí myšlenky na sebepoškození. Do této situace se ještě přidává snaha 

sebepoškozující jednání odvrátit, ale nakonec přece jen  následuje sebepoškození. 

Výsledkem bývá uvolnění napětí. Dále bývá průběh sebepoškozování doprovázen 

různými fantaziemi, které mohou mít i  sexuální charakter. Velice nebezpečné je, že 

vzorec sebepoškozování má tendenci se opakovat podobně jako jiné návykové projevy. 

Stejně jako u návykových látek, také zde je možné sledovat jakési zvykání si na toto 

jednání a je možné „zvyšovat dávky“. To znamená, že člověku už nestačí říznout se jen 

povrchově a začíná přitvrzovat. Je pak pravděpodobné, že časem může dojít až 

k neúmyslné, nahodilé sebevraždě.    

 

 

Závislost na sebepoškozování 

           Často jsem se ve své praxi setkal s názorem, že přestat se sebepoškozováním 

nejde, že je to jako droga. Jedno zjištění, že toto jednání pomáhá, motivuje k dalšímu 

opakování tohoto aktu.  

                                                 
44 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 76 
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           Právě Kocourková o možné závislosti na sebepoškozujícím chování píše45, 

když popisuje syndrom pořezaného zápěstí. Sebepořezání  vede k úlevě a k opakování 

tohoto jednání a to i přesto, že tyto osoby mají snahu proti tomuto jednání bojovat. 

Právě při tomto boji prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede 

k opakování sebepoškozujícího chování.  

            Můžeme zde zařadit jedu z návykových a impulzivních poruch – 

trichotilomanii, definovanou46 jako chronickou poruchu, která je určována 

neodolatelným puzením vytrhávat si vlasy v důsledku nárůstu napětí a po něm 

přicházející úlevou. Definice návykových a impulzivních poruch i četnost a začátek 

výskytu v adolescenci u trichotilomanie se nápadně podobají pojetí sebepoškozování 

jako závislosti.  

 

Sebepoškozování a sebevražedné chování 

             Podle Kocourkové47 se v odborné literatuře objevují dvě rozdílná pojetí 

sebepoškozování. První zkoumá sebepoškozování odděleně od suicidálního chování a 

zdůrazňuje odlišný průběh a motivaci. Právě v motivaci vidí rozdíl i Koutek48,  podle 

kterého je suicidum definováno jako sebepoškozující akt s následkem smrti, 

s vědomým úmyslem zemřít. Druhé pojetí vymezuje spektrum autodestruktivního 

chování a uvádí, že sebepoškozování a sebevražedné chování jsou přinejmenším ve 

vzájemném vztahu. Musíme si však uvědomit, že zatímco sebevražedné chování má 

vést k ukončení života (mimo demonstrované sebevraždy, které slouží jako prostředek 

k manipulaci, kdy člověk zemřít nechce), sebepoškozující chování má vést k životu, 

k vypořádání se s zátěžovými situacemi a pocity. Nelze tedy vést rovnítko mezi 

sebepoškozováním a sebevražedným chováním.   

            Nicméně u sebepoškozujících se je zvýšené riziko suicidálního pokusu, jak o 

tom píše Kocourková49, že sebepoškozující se osoby prožívají depresi a beznaděj, mají 

                                                 
45 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 74 
46 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a spol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 339 
47 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 76 
48 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a spol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 405 
49 Koutek; Kocourková. Sebevražedné chování, s. 76 
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suicidální myšlenky a fantazie, jsou více agresivní, nestabilní a podceňují 

autodestruktivní chování. 

 

Může sebepoškozování pomoci? 

            Jak je možné, že fyzická bolest může někomu přinést úlevu od bolesti 

duševní? Už jsem napsal, že sebepoškozování přináší úlevu, pomoc při těžko 

řešitelných situacích, problémech a od  nepříjemných pocitů. Máme několik možností, 

jak tento paradox vysvětlit.   

            Může jít o prosté odvedení pozornosti z psychické bolesti na bolest fyzickou, 

která nepříjemné pocity přehluší. Při fyzickém poranění se podle Lenky Phelps50 do 

krve vyplavují endorfiny, které mají za úkol pomoci organismu zvládnout fyzickou 

bolest. Potom není divu, že někteří po aktu sebepoškozování mají příjemné pocity a 

dokonce cítí velkou úlevu. Je zde také samotné poranění, které odvádí pozornost 

postiženého od jeho nežádoucích pocitů a myšlenek, kdy je potřeba jej ošetřit, zavázat, 

případně vyhledat lékařskou pomoc.  

            

           Sebepoškozování především pomáhá ve třech případech.51 

a) Zmírnění úzkosti, vzteku či hněvu 

• Jedinec se snaží dostat do klidu z nepříjemných, neklidných, 

nekontrolovatelných nebo nepříjemných pocitů. Přináší uklidnění, úlevu od 

psychického napětí. 

b) Vyjádření pocitů, způsob komunikace 

• Cesta , jak vyjádřit věci, které neumí nebo nemohou povědět. Snaha navázat 

kontakt. 

c) Potrestání/kontrola sebe samého 

• Jako důsledek  opakovaného traumatu. Snaha ochránit druhé před sebou 

samým, protože já jsem špatný. Sebekontrola ve smyslu ovlivňování něčeho 

a především potřeba kontrolovat se.    

                                                 
50 Phelps. Psychologie dnes, s. 25 
51 http://sebeposkozovani.ath.cx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4 
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3. Výběr dalších souvislostí majících vliv na 

sebepoškozování 

            Již jsem psal o adolescenci, která je sama o sobě rizikovým obdobím, ve 

smyslu náklonnosti k sebepoškozování v důsledku nestability a vývoje osobnosti. 

Druhá část této práce je zaměřena na samotné sebepoškozování, kde jsou popisovány 

definice, terminologie a souvislosti se sebepoškozováním.  

            Pro větší úplnost a ucelenost jsem se rozhodl přidat ještě další souvislosti, 

které, jak se domnívám,  mají k této problematice co říci.  

 

3.1 Agrese  

           Karl Frielingsdorf ve své knize Agrese vytváří vztah52 popisuje tři druhy 

agrese. První je ničivá (destruktivní) agrese, která může směřovat ven k druhým lidem a 

nebo je zaměřena dovnitř a to je autoagrese. Druhou je potlačená agrese a třetí životu 

prospěšná (konstruktivní) agrese.  

            Podívejme se nyní na autoagresi. Frielingsdorf ji popisuje jako energii, která 

je zaměřena destruktivně dovnitř, proti sobě a může vést až k sebevraždě. Takoví lidé 

v dětství získali negativní pohled na sebe na základě rodičovského poselství typu: 

„nestojíš za nic“; „jsi k ničemu“; „kdyby ses raději nenarodil“ atd. Pohled takových lidí 

na sebe sama je potom zdeformovaný, sami sobě se oškliví a opovrhují sebou. Ovšem 

to neznamená, že každý takový člověk spáchá sebevraždu. Může jít o jiné autoagresivní 

či sebezničující metody. Například může jít o vyhladovění, upracování nebo upití se 

alkoholem atd. Já bych sem ještě jako autoagresivní jednání doplnil sebepoškozování.  

            Pokud má člověk narušené sebehodnocení v důsledku toho, co slýchal ve 

svém sociálním prostředí, může to vést k sebepoškozování nebo to může být jeden 

z motivů či aspektů, které k takovému jednání přispějí. 

           

                                                 
52 Frielingsdorf. Agrese vytváří vztahy, s. 15 – 18  
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           Jiným způsobem o agresi pojednává Helus v knize Psychologie. 53 Základním 

pramenem, ze kterého agrese a následná autoagrese pramení, je frustrace. Ta je 

způsobena strádáním nebo zmařením cíle, kterého mělo být dosaženo, a to vede 

k zátěži. Jedna z možností,jak reagovat na tuto zátěž (frustraci), je právě agrese. Pokud 

agrese nemůže být uplatněna přímo proti překážce, protože je příliš silná nebo je 

chráněna morálním cítěním frustrovaného, je obrácena proti cíli, který s frustrovaným 

nemá nic společného. Tento objekt je náhradním cílem, protože je slabý a bezbranný a 

může jím být i zvíře nebo předmět. „Zvláštní formou agresivní reakce na frustraci je 

autoagrese, vyjádřená různými způsoby sebepoškozování“54 . 

 

3.2 Motivace  

            V otázce „proč“ jsem již výše předložil určité motivy, proč se někteří lidé 

sebepoškozují. V této kapitolce bych se chtěl na problematiku motivace podívat více 

z psychologického pohledu.  

 

Definice  

            „Motivace vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podporují nebo tlumí 

jedince, aby něco konal či nekonal.“ 55 

 

            „Pohnutky k jednání, vytvářené vzájemnými vztahy mezi vnitřními 

potřebami a vnějšími incentivami, označujeme v psychologii termínem motivace.“56 

 

            „Pojem motivace je velmi široký. Zahrnuje takové pojmy, jako jsou snažení, 

chtění, touha, tendence, přání, očekávání, tlak, zájem, tenze, žádost, účel, cíl atd.“57 

 

           Z uvedených definic vyplývá, že motivace slouží k uspokojování potřeb. 

Motivace  pobízí k činnosti nebo nečinnosti, obsahuje vnitřní potřeby a váže se na 

                                                 
53 Helus. Psychologie, s. 51 – 52  
54 Helus. Psychologie, s. 52 
55 Čáp; Čechová; Rozsypalová. Psychologie, s. 66 
56 Helus. Psychologie, s. 47 
57 Hmola. Motivace lidského chování, s. 12 
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pojmy snažení či touha. Možná bychom mohli říci, že potřeba vytváří motivaci. Pokud 

nebudu mít potřebu nějaké věci, nebudu ani motivován ji získat.  

             

            Pokud chceme zkoumat motivaci dospívajících k sebepoškozování, musí 

jedna z našich otázek být, jaké jsou jejich potřeby. Zde nebude řeč o základních 

potřebách jako je vzduch, jídlo a další, které jsou na spodní straně žebříčku potřeb, 

protože můžeme předpokládat, že tyto potřeby již mají naplněny.  

            Další vyšší potřeby jsou bezpečí, láska, seberozvoj a další. Právě tyto potřeby 

řeší dospívající, a vývojové období, kterým procházejí, jim v tom moc nepomáhá. Proč 

jsem psal v první kapitole věnované adolescenci.  Otázka motivace a potřeb je tak 

jakýmsi doplněním a dalším dílkem do skládačky.  

            Právě na potřeby bezpečí, lásky, jistoty a sebeúcty jsou adolescenti zvláště 

citliví. Jejich vztahy jsou velice proměnlivé a jejich sebeobraz je především vytvářen 

tím,  jak je vnímají, hodnotí a berou ostatní, především ti, na kterých jim záleží nebo 

těch, ke kterým vzhlíží. 

            Pokud dospívající těžko dosahuje uspokojení těchto potřeb a neumí se s tím 

vyrovnat a začít znovu, může se mu sebepoškozování stát jakýmsi prostředkem znovu 

nabytí síly se znovu pokusit dosáhnout uspokojení potřeb. Je to pouze má domněnka na 

základě mé zkušenosti se sebepoškozujícími se. Často právě sahali k sebepoškozování 

v případě neuspokojivých vztahů a v pocitech  méněcennosti.  

              

            Člověk v adolescenci je velice citlivá a náchylná bytost, kterou je potřeba 

chránit a pomáhat jí, ale ne zase moc, aby se také byla schopna poučit z vlastních chyb.  
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4. Dotazníkové šetření  

 
4.1 Východiska a cíle šetření 

            Celá teoretická část slouží jako přehled toho, co k této problematice říkají 

čeští autoři, a popisuje souvislosti se sebepoškozováním tak,jak je vnímám já. Nicméně 

tato problematika je u nás zatím nedostatečně reflektována a není jí věnována příliš 

velká pozornost, kromě případů  psychiatrické podoby a u poruch osobnosti.  

            Chtěl bych nyní shrnout dosavadní poznatky, které jsou východiskem pro 

praktickou část této práce. 

            Sebepoškozování je záměrné ubližování si bez vědomého záměru zemřít. 

Hlavním motivem tedy není sebevražedný úmysl, ačkoli se obecně sebevražedné 

myšlenky u jedinců objevují, zejména v období dospívání.  

            Pro většinu lidí je důležitým momentem vzniklá bolest, která přehluší bolest 

psychickou. Fyzická bolest je něco hmatatelného, co člověk může vlastní vůlí 

ovládnout, narozdíl od bolesti psychické. Při pocítění bolesti mozek začne produkovat 

endorfiny, a tak z dotyčného jedince spadne stres a úzkost. Většina dívek říká, že je to 

jakoby jim spadl obrovský balvan z hrudi a cítí se zase volné, schopné dýchat, schopné 

života.  

            V jakékoli situaci se sebepoškozování zdá být účinným vyjadřovacím 

mechanismem anebo "řešením". Sebepoškozující užívá ublížení si jako prostředek 

uklidnění, kontroly, anebo procítění čehokoli. Sebeublížení ovšem není "zdravým" a 

"správným" vyjadřovacím mechanismem - je to sebezničující zvyk, který ukazuje, že se 

druhý člověk ocitá v temnotě, složité duševní nebo osobní situaci. Sebepoškozování se 

poté, a velice brzy, stává jakousi formou závislosti.  

            Sebepoškozující se snaží zmírnit úzkost, vztek či hněv nebo je to způsob 

komunikace a vyjádření pocitů. Někdy se zmiňuje potrestání/kontrola sebe samého. 

 

          Pro toto šetření je významný fakt , že zatím neexistuje statistika, která by 

poskytovala údaje o rozšířenosti jevu sebepoškozování v České republice. Pouze 
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můžeme zjistit, že u psychiatrických pacientů je výskyt58 sebepoškozujícího jednání na 

úrovni asi 4% a třikrát více jsou zastoupeny ženy, přičemž sebepoškozování je u 

pacientů asi padesátkrát častější než u běžné populace.  

             

Výběr výzkumného vzorku 

            Výběr výzkumného vzorku byl v mém případě ovlivněn několika aspekty. 

Prvním je skutečnost, že sebepoškozující jednání se začíná objevovat již v dospívání a 

mě zajímalo, jak moc je toto jednání rozšířené, popřípadě jak moc je známé. Dalším 

aspektem, který ovlivnil toto mé rozhodování, byl fakt, že s touto cílovou skupinou 

pracuji. V neposlední ředě je to má zkušenost, kdy jsem se v kontaktu s touto cílovou 

skupinou se sebepoškozováním setkal na úrovni vyprávění a také bezprostředně po 

tomto aktu. 

              

Oslovení dotazovaných 

             K šetření byly osloveny dvě základní školy v Otrokovicích, což je asi 

dvacetitisícové město. Školy velice ochotně spolupracovaly a dotazníky, které jsem 

připravil, zadali  v jednotlivých třídách. Mým původním záměrem bylo, že si jednotlivé 

třídy obejdu sám, vysvětlím, o co se jedná. Tímto způsobem jsem chtěl zajistit, aby 

odpovědi byly co nejblíže pravdě. Tohle řešení by však znamenalo velikou časovou 

náročnost a školy tomuto záměru nemohly věnovat dostatečný čas. Proto se dotazníky 

do jednotlivých tříd dostaly pomocí jednotlivých učitelů. Byly zadány v 5. – 9. ročníku.   

             

            Z těchto škol se podařilo sesbírat celkem 383 odpovědí. První škola mi 

vrátila 244 vyplněných dotazníků, ale druhá pouze 139, přestože jich mělo být přibližně 

stejně. Tento drobný nedostatek mě osobně docela mrzí, ale doufám, že i tak je možné 

poskytnout zajímavá data.  

            Z množství 383 odpovídajících je 175 dívek a 208 chlapců ve věku od 10 do 

16 let. Protože desetiletých a šestnáctiletých bylo opravdu málo, přiřadil jsem je 

                                                 
58 Hort; Hrdlička; Kocourková; Malá a spol. Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 340 
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z praktických důvodů k jedenáctiletým a patnáctiletým. Celkem se jednalo o 8 a 11 

dotazovaných.  

 

Podrobnější rozepsání souboru 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník  

            Sestavit dotazník nebyl jednoduchý proces. V první fázi byl dotazník značně 

dlouhý a byl spíše koncipován na kvalitativní výzkum formou rozhovoru.  

            Uskutečněný dotazník je jakýmsi ostatkem původního a je zaměřen na 

výzkumné otázky. V prvních třech otázkách se zjišťoval věk, pohlaví a třída. Původně 

jsem myslel, že dotazníky roztřídím podle tříd, ale nakonec se ukázalo jako praktičtější 

řešení  rozdělení podle věku. Dalších šest otázek již směřovalo k problematice 

sebepoškozování.  

• Otázka č. 4 – zde byla zjišťována příslušnost k subkultuře nebo nějaké 

sociální skupině. Bylo by zajímavé zjistit, jestli existuje vztah mezi 

příslušností k subkultuře a sebepoškozováním, ale toto se netýká mých 

výzkumných otázek. Proto se tohoto tématu dotknu jen okrajově. 

• Otázka č. 5 – dotazovaní měli napsat, jestli ví, co to je sebepoškozování, a 

popřípadě jej stručně popsat. Zde byly velice zajímavé odpovědi na to, co to 

sebepoškozování je, které jsou uvedeny v podrobnějším popisu a v 

přílohách. 

Rozepsaný soubor dotazovaných 

ZŠ 1. ZŠ 2. 
věk dívky chlapci dívky chlapci celkem 

10 3 3 2 0 8 

11 17 21 17 10 65 

12 25 19 16 17 77 

13 18 23 5 14 60 

14 22 29 11 16 78 

15 27 30 11 16 84 

16 1 6 0 4 11 

celkem  113 131 62 77 383 
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• Otázka č. 6 – šlo o zjištění, zda současní dospívající navštěvují nebo hledají 

na internetu informace k tomuto tématu. 

• Otázka č. 7 – dotaz byl přímo zaměřen na vlastní sebepoškozování. Tato 

otázka je asi problematická, ale přesto si myslím, že odpovědi jsou poměrně 

relevantní. 

• Otázka č. 8 – také tato otázka byla „dost na tělo“, protože se ptá na 

pravidelnost sebepoškozujícího jednání. 

• Otázka č. 9 – zjišťovala komunikaci o sebepoškozování v případě pokusu 

nebo pravidelného aktu.  

            

            Otázka číslo čtyři s výzkumnými otázkami sice nesouvisí, ale mě zajímalo, 

jak na tom dospívající v této otázce jsou v mém regionu, a také by bylo zajímavé zjistit 

vztah mezi sebepoškozováním a příslušností k subkultuře.       

 

Výzkumné otázky: 

1. Jakou znalost pojmu sebepoškozování mají žáci ZŠ? 

2. Kolik procent žáků základní školy mezi pátou a devátou třídou má osobní 

zkušenost se sebepoškozováním? 

3. Kolik procent těchto žáků se pravidelně sebepoškozuje? 

 

Další cíle výzkumu 

            Realizace tohoto výzkumu dá vzniknout preventivní interaktivní přednášce 

na toto téma, která bude realizována na základních školách, především v Otrokovicích a  

Zlínském kraji.  

             

            Bylo by také užitečné,  kdyby pomohl k vytvoření metodiky, jak pracovat se 

sebepoškozujícím se jedincem v rámci možností nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež. 
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4.2 Analýza dat 

 

            Na data získaná dotazníkovým šetřením se podíváme v několika oblastech a 

souvislostech. Zvlášť pak bude věnována pozornost těm, kteří v dotazníku uvedli, že 

mají zkušenost se sebepoškozováním.  

 

Analýza jednotlivých otázek z hlediska věku a pohlaví 

            Zde se zaměřím na jednotlivé otázky a jak na ně odpovídali dívky a chlapci 

v závislosti na věku.  

 

Otázka č. 4 Hlásíš se k nějaké subkultuře nebo životnímu stylu? K jakému? 

Na výběr – EMO; GOTHIC; PUNK; HIP-HOP; SKINHEAD; ANTIFA nebo jiné. 

 

            Jak jsem již napsal, tato otázka přímo nesouvisí s výzkumem, ale domnívám 

se, že pomocí ní získaná informace je zajímavá. Na  grafu 1 vidíme, jak se příslušnost 

k subkultuře nebo životnímu stylu zvyšuje s přibývajícím věkem dotazovaných, ale i 

tak je to téměř půl na půl s tím, že převažuje odpověď  „nemám styl.! V dotaznících se 

často objevovalo nemám konkrétní styl, jsem sám/sama sebou nebo jen prosté já. U 

dívek bylo nejčastější označení skupiny HIP-HOP, celkem 33 a na druhém místě se 

hlásí 17 dívek ke stylu ANTIFA. Třetí místo s 8 hlasy patří stylu EMO.  

             Graf 1 

Odpovědi dívek na otázku č. 4 v závislosti na věku
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            U chlapců je situace trošku jiná. Již od začátku vidíme, že mají větší snahu se 

přihlásit k subkultuře, a mezi patnáctiletými dokonce vidíme, že převažují ti, kteří se 

k něčemu hlásí. Stejně jako dívky, také chlapci se nejvíce hlásí ke stylu HIP-HOP, a to 

v počtu 39, na druhém místě skončila příslušnost k ANTIFA s počtem 37, třetí místo 

patří PUNKU s počtem 6.  

             

            Nejlépe se však dá vyhodnotit čistě to, jestli se k něčemu hlásí, nebo ne, 

protože spousta dotazovaných, kteří se k něčemu přihlásili, uvedli více možností. Tyto 

možnosti však nebyly podle mého názoru nikdy v rozporu. Nejčastější dvojici tvořily 

HIP-HOP a ANTIFA.  

            Otázka hlášení se k subkultuře v období dospívání je však z mého pohledu a 

mé zkušenosti obtížná. Mnoho adolescentů se sice někam hlásí, ale jejich vytrvalost 

v tomto směru nebývá příliš veliká. Mnohokrát mění názor v závislosti na skupině a 

vnitřní náladě. Tak je možné, že dnes je EMO a zítra něco jiného. Proto bych informace 

o příslušnosti k subkultuře nebo nějaké skupině bral s nadhledem. 

   

            Graf 2 

Odpovědi chlapců na otázku č. 4 v závislosti na 

věku

0

5

10

15

20

25

30

35

11 12 13 14 15

věk

a
b

s
o

lu
tn

í 
č

e
tn

o
s

t

ano

ne

 

 

 

 

 



 

34 

Otázka č. 5 Víš, co to znamená sebepoškozování, sebeubližování? Krátce 

prosím popiš. 

            Jedná se o otázku, která má přímou souvislost s jednou otázkou výzkumnou. 

Zde jsem chtěl zjistit, co ví nebo jak definují sebepoškozování žáci základní školy.  

             V grafech 3 a 4 můžeme vidět, jak se vyvíjí znalost adolescentů v průběhu 

dospívání. U dívek i chlapců je tendence s přibývajícím věkem znát pojem 

sebepoškozování a mít schopnost jej definovat podle vlastního porozumění. Zajímavé 

je, že dívky mají mnohem větší znalost tohoto pojmu než chlapci. To může být dáno 

tím, že dívky mají obecně větší sklony k sebepoškozování59.   

             

            Graf 3 

Odpovědi dívek na otázku č. 5 v závislosti na věku
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            Graf 4 

Odpovědi chlapců na otázku č. 5 v závislosti na 

věku

0

10

20

30

40

50

60

11 12 13 14 15

věk

a
b

s
o

lu
tn

í 
č

e
tn

o
s

t

ano

ne

 

   

                                                 
59 Hort, Hrdlička, Kocourková, Malá, Dětská a adolescentní psychiatrie, s. 340 
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            Bylo pro mě velice zajímavé a obohacující číst si názory na to, co to 

znamená sebepoškozování. Někteří pečlivě rozepsali, jak tuto problematiku vidí a 

někdy i co si o ní myslí. Jiní, kteří byli v menšině, jen napsali „někdo ubližuje sám 

sobě“. Nyní bych zde uvedl nejčastější popisy sebepoškozování, které se objevily. Celý 

seznam, rozdělen podle pohlaví a věku, je  v přílohách.  

• Když si sám sobě ubližuje fyzicky. Např. řezání žiletkami po těle nebo nožem, 

pálení ohněm kůži. 

• Člověk ubližuje sám sobě, fyzicky se na sobě mstí … např. se řeže žiletkou. 

Tím dává najevo svoji bezmocnost, že neví jak dál…sklony k sebevraždám. 

• Drogy, kouření cigaret, alkohol. 

• Sebepoškozování je vlastně nemoc duše, kdy někomu přináší úlevu a blaho 

např. řezání se žiletkou (známe:). 

• Sebepoškozují se lidé, kteří mají tolik stresu, že už neví co se sebou! Uvolňují 

tak stres. Buď se pálí nebo řežou. 

• Je to například řezání, pálení, trhání vlasů… 
 

            V celém seznamu, který je v přílohách, je možné si všimnout, že odpovědi 

chlapců jsou stručnější než odpovědi děvčat.  Také asi ve dvou případech podali 

zesměšňující odpověď. Co mě překvapilo a co jsem nečekal, byly odpovědi typu 

„drogy, kouření cigaret, alkohol“, a to překvapivě často. Neméně zajímavé v této 

kategorii odpovědí je, že se vyskytují především u mladších žáků. U dívek do 12 let 

výjimečně ve 13 a u chlapců jde také vidět, jak četnost této odpovědi s věkem klesá. 

Domnívám se, že je to způsobeno jakousi tolerancí k těmto návykovým látkám u 

starších žáků v důsledku jejich zkušenosti s nimi; už je nepovažují za sebeničení.  
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Otázka č. 6 Navštívil/a jsi někdy nějakou internetovou stránku nebo blog, kde 

bylo psáno o sebepoškozování? 

 

            Také tato otázka se prakticky dotýká znalosti, možná přesněji zájmu o téma 

sebepoškozování. Dívky projevují mnohem větší zájem a mnohem častěji navštívily 

nebo navštěvují internetové stránky, které se tomuto tématu věnují nebo o něm píší (na 

internetu se obecně můžeme setkat s dvěma typy obsahu. 1. jsou to stránky, které se 

sebepoškozování věnují na odborné rovině a slouží také jako případná pomoc pro 

sebepoškozující jedince, ale není jich mnoho. 2. skupinou jsou takzvané blogy, které 

zakládají většinou lidé, kteří se sebepoškozují nebo takto jednali dříve. Zde jsou různé 

fotografie s tématikou sebepoškozování, případné rady, jak na to, a diskuse, kde se sdílí 

zkušenosti.). Opět můžeme pozorovat nárůst zájmu v průběhu přibývajících let jak u 

děvčat, tak také u chlapců, kde je tento růst v menší míře. Především u děvčat můžeme 

konstatovat, že jejich zájem o tuto problematiku je poměrně vysoký.  

            

             Graf 5 

Odpovědi dívek na otázku č. 6 v závislosti na věku
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             Graf 6 

Odpovědi dívek na otázku č. 6 v závislosti na věku
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Otázka č. 7 Zkoušel/a jsi se někdy sebepoškozovat? 

 

            Tato otázka je v podstatě přímou otázkou výzkumní. Uvědomuji si, že může 

být vysoce sugestivní a vysoce zabarvená vlastním vnímáním každého jednotlivce. 

Přesto věřím, že velká většina na ni odpověděla pravdivě a zodpovědně. 

            Stejně jako v předchozích otázkách také zde zaznamenáváme nárůst kladné 

odpovědi s přibývajícím věkem, a to převážně u dívek. Pokud vyčíslíme počet těch, 

kteří se sebepoškozují (mají s tím zkušenost – zkusili to), pak dostaneme čísla 27 dívek 

a 27 chlapců. V procentuálním vyjádření to zní, že ze 175 dívek se zkoušelo 

sebepoškozovat 15,42% dívek a u chlapců z 208 se zkoušelo sebepoškozovat 12,98% 

chlapců. Čili dívky mírně převažují nad chlapci.  

            Graf 7 

Odpovědi dívek na otázku č. 7 v závislosti na věku
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            Graf 8 

Odpovědi chlapců na otázku č. 7 v závislosti na 

věku
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Otázka č. 8 Sebepoškozuješ se pravidelně? 
 
            Podobně jako u otázky sedm je i tato trošku problematická. Ne každý může 

chtít prozradit,  jak na tom je, nebo může jinak vnímat,  co to znamená pravidelně. 

Možná jsem to mohl nějak odstupňovat ve smyslu „více než pětkrát“ nebo určit nějaký 

jiný limit. Každý také jinak vnímá četnost, je pravidelně jednou týdně, nebo jednou 

měsíčně? Nicméně většinu těch, kteří uvedli,  že se sebepoškozují pravidelně, znám a 

mohu tedy dosvědčit, že se jedná o pravidelné sebepoškozování. A tak doufám, že 

odpovědi na tuto otázku jsou aspoň trošku relevantní.  

            Na tuto otázku kladně odpověděla čtyři děvčata, po dvou ve věku čtrnáct a 

patnáct let, což je 2,28% ze všech dotazovaných děvčat a 14,81% z děvčat, která 

uvedla, že se zkoušela sebepoškozovat, viz  graf č. 9. 

               Graf 9 

Odpovědi dívek na otázku č. 8 v závislosti na věku
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            U chlapců je situace zásadně rozdílná. Pouze jeden z dotazovaných se 

vyjádřil, že se sebepoškozuje pravidelně. To znamená 0,48% všech dotazovaných 

chlapců a 3,70% z chlapců, kteří uvedli, že se zkoušeli sebepoškozovat, viz graf č. 10. 

                

               Graf 10 

Odpovědi chlapců na otázku č. 8 v závislosti na 

věku
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            Pokud to vyjádříme souhrnně, znamená to, že z 383 dotazovaných se 

pravidelně sebepoškozuje pět osob, což činí 1,3% a u osob, které uvedly, že se zkoušely 

sebepoškozovat,  činí toto číslo 9,25%.  

 

 

 

Otázka č. 9 Svěřil/a jsi se někdy někomu, že se sebepoškozuješ? Pokud ano, 

komu? 

 

            Otázka je směřována na ty, kteří se zkoušeli sebepoškozovat nebo to dělají 

pravidelně. Ti, kteří se nikdy nesebepoškozovali, odpovídají pochopitelně ne.  

            Je zde propastný rozdíl mezi chlapci a děvčaty, které se ve většině případů 

někomu svěřují. Nejčastěji to bývá nejlepší kamarádka a přátelé. V menší míře se 

svěřují sociálním pracovníkům v NZDM a v jednom případě rodičům a psycholožce. 
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Několikrát se objevilo, že se sice nikomu nesvěřily, ale že si toho na nich rodiče nebo 

kamarádi všimli.  

 

                Graf 11 

Odpovědi dívek na otázku č. 9 v závislosti na věku
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            U chlapců vidíme v grafu 12 úplně jiný trend. Vypadá to, že vůbec nemají 

potřebu se s tímto někomu svěřovat. Dokonce s přibývajícím věkem tato potřeba ještě 

klesá, a to až na nulu. V některých dotaznících nebylo jen napsáno ne, ale bylo tam 

dopsáno, že nevidí důvod to někomu říkat 

                Graf 12 

Odpovědi chlapců na otázku č. 9 v závislosti na 

věku
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            Rozdíl v potřebě se někomu svěřovat spatřuji v tom, že dívky a ženy obecně 

mají větší potřebu se sdílet o tom, co prožívají,  a jsou více otevřené právě ke svým 

pocitům a prožitkům. Chlapci a muži bývají více citově uzavření a nedávají najevo své 

city a prožitky.  
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            V další části analýzy dat se podíváme podrobněji na ty, kteří uvedli, že se 

zkoušeli sebepoškozovat.  

 

4.3 Analýza dat sebepoškozujících se jedinců 

                

            Nyní se více zaměříme na to, jakým způsobem odpovídali ti, kteří uvedli, že 

se zkoušeli sebepoškozovat, přestože jsem  částečně tato data již analyzoval. V grafu 13 

jsou odpovědi děvčat a chlapců na všechny otázky a je zde jasně vidět, jak kdo 

odpovídal. Graf nevypovídá o tom, jak se odpovědi vyvíjí s narůstajícím věkem, je zde 

zařazeno všech 27 dívek a 27 chlapců, již mají zkušenost se sebepoškozováním. Jak 

odpovídali jednotliví respondenti je  znázorněno v tabulkách 1 a 2,  kterým se nyní 

budu věnovat. 

 

                 

                Graf 13 

Odpovědi sebepoškozujících se chlapců a dívek na 

jednotlivé otázky
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            Dívek, které uvedly, že se zkoušely sebepoškozovat, je 27 což tvoří 15,42% 

ze všech dívek, kterých bylo 175.  

            Dívky, které se sebepoškozují pravidelně, jsou  4, což tvoří 2,28%  z celku 

175 dívek,  a  14,81% z 27 dívek, jež  se zkoušely sebepoškozovat.  

            Nedokážu říci,  jestli jsou tyto hodnoty velké, nebo malé, ale domnívám se, 

že hodnota 15,42% dívek, které se zkoušely sebepoškozovat, je poměrně vysoká. 

Hodnota pravidelně se sebepoškozujících se na první pohled nezdá vysoká, ale je dosti 

možné, že mezi těmi, kteří mají „jen“ zkušenost,  jsou tací, kteří se dříve 

sebepoškozovali pravidelně. Ale protože je v dotazníku uvedena otázka na aktuální 

pravidelnost, odpověděli ne. To je jen má domněnka na základě dotazníku, který 

vyplnila jedna má klientka, a ta uvedla, že se pravidelně nesebepoškozuje, ale do 

závorky k této otázce uvedla, že už ne. A s vlastní zkušenosti s ní vím, že se dříve 

sebepoškozovala pravidelně. Tato dívka nebyla zařazena mezi pravidelně se 

sebepoškozující, jsou tam opravdu jen ti, kteří to sami uvedli a tedy k tomu měli 

patřičný důvod. 

        

               Graf 14 

Odpovědi dívek majících zkušenost se 

sebepoškozováním
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            V grafu 14 vidíme, jak odpovídala děvčata bez závislosti na věku na 

jednotlivé otázky. Je zde například patrný veliký rozdíl v otázce č. 4. Dívky, které mají 

zkušenost se sebepoškozováním,  se mnohem častěji, ve větší míře hlásí k nějaké 
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subkultuře nebo životnímu stylu, pokud to srovnáme s grafem 15 zahrnujícím  pouze 

dívky, které nemají zkušenost se sebepoškozováním.  

            Dívky, které mají zkušenost se sebepoškozováním, se nejčastěji hlásí k: 

• ANTIFA 12x 

• HIP-HOP 8x 

• EMO 6x 

• PUNK 2x a GOTHIC 1x 

           Některé dívky se hlásily k více stylům, ale ty se podle mého porozumění 

nijak nevylučovaly. Bylo by asi možné definovat skupiny, subkultury, kde je 

sebepoškozování bráno jako norma, ale to není cílem této práce. Jen bych podotkl, že 

mezi tyto skupiny patří převážně EMO a GOTHIC. Ale ze své praxe vím, že je mnoho 

těch, kteří nepatří ani do jedné z těchto subkultur, a přesto mají zkušenost se 

sebepoškozováním.  

           To, že je u dívek se  zkušeností se sebepoškozováním zvýšená příslušnost 

k subkultuře může být tím, že mají větší potřebu někam patřit a mít pocit vlastní 

hodnoty, jakési sebeujištění a ujištění od skupiny.  

                

               Graf 15 

Odpovědi nesebepoškozujících se dívek
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           Co se týče otázky po znalosti pojmu sebepoškozování, je celkem logické, že 

ti se zkušeností tento pojem znají a dokáží jej popsat. Rozdíl v odpovědích u dívek 

ukazují grafy 14 a 15. 
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            Také srovnání otázky 6 ukazuje, že  jedinci se zkušeností tomuto jevu věnují 

určitou pozornost nebo se o něj alespoň trochu zajímají. 

            Další otázky jsem již dostatečně rozebral výše.  Proto se budu dále  věnovat 

jen kategorii dívek, které uvedly, že se sebepoškozují pravidelně.        

  

Pravidelně se  sebepoškozující děvčata jsou čtyři. Hlásí  se k :  

1. EMO, HIP-HOP, ANTIFA 

2. HIP-HOP, ANTIFA 

3. PUNK, ANTIFA 

4. NEUTRÁL  

 

Jak popisují sebepoškozování:  

1. Lidé co si záměrně ubližují, dokazují si tím pocit, že ještě 

žijí…útěk před smrtí.  

2. Jo vím…hodně jsem si tím prošla! 

3. Když se člověk řeže kvůli nějakým osobním problémům a 

pomáhá mu to psychicky. 

4. Že si ubližuje sám a vůbec nebolí. Mám vlastní zkušenosti a 

nikomu bych to vůbec neradila. 

 

Všechny navštívily internetovou stránku, která se věnuje sebepoškozování a také se 

kromě jedné s tímto jednáním svěřily. Dvě se svěřily svým kamarádkám, jedna 

pracovníkovi NZDM a jedna se nesvěřila, ale všimla si toho  její kamarádka. 

Další, které mají zkušenost,  se svěřovaly nejčastěji svým kamarádkám a přátelům, 

pracovníkům v NZDM, rodičům a psycholožce. 
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            U U chlapců se zkušeností se sebepoškozováním je situace ve vztahu k těm 

bez této zkušenosti podobná jako u děvčat. Také se více hlásí k subkulturám nebo 

nějakým životním stylům, viz. grafy č. 16. a 17.  Hlásí se k následujícím: 

• HIP-HOP 9x 

• ANTIFA  7x 

• EMO, DISCO, HARD CORE a SKINHEAD každý 1x 

 

               Graf 16  
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               Graf 17 

Odpovědi nesebepoškozujících se chlapců
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            Asi nejzajímavějším rozdílem mezi děvčaty a chlapci  se zkušeností se 

sebepoškozováním je rozdíl v tom, jestli se s tím někomu svěřili. Z dvaceti sedmi dívek 

se svěřilo 22 a  ze stejného počtu chlapců se svěřili jen čtyři, a to  svým kamarádů.  
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            Jediný chlapec (12 let), jenž  uvedl, že se pravidelně sebepoškozuje,  se 

nehlásí k žádnému stylu a sebepoškozování definuje jako mlácení sebe sama. Otázku 

ohledně svěření se někomu nevyplnil. Těžko tady usuzovat jestli ano, nebo ne.  

 

Přepis některých zajímavých momentů (jedná se o výběr ze všech dotazníků): 

• Já sem se tak moc nesebepoškozoval, akorát někdy ze srandy se žiletkou říznu 

do ruky. (chlapec 15 let) 

• Ne, nemám to za potřebí ani důvod k tomu. ( dívka 15 let na dotaz po 

sebepoškozování ) 

• Ne , nepoškozuji se, nestojí mi to zato, života si vážím. ( dívka 14 let ) 

• Ještě jsem se nikdy nesebepoškozovala a ani nebudu. ( dívka 12 let ) 

• Se vším se svěřuji jedině mámě nebo tátovi. ( dívka 11 let ) 

• Žiletka a Bára, dvě klíčová slova co mluví za vše. ( chlapec 15 let ) 

• Já jsem sebe asi nepoškozovala aspoň si to myslím. ( dívka 12 let ) 

• Nedělám to, nejsem EMO, ani k tomu nemám důvod. ( dívka 12 let ) 

 

Odpověď na výzkumné otázky  

1. Jakou zkušenost pojmu sebepoškozování mají žáci ZŠ?    

Na základě výsledků v grafech 3 a 4 konstatuji,  že znalost tohoto pojmu se zlepšuje 

s přibývajícím věkem dotazovaných, a také to, že dívky mají obecně větší znalost než 

chlapci. To jde také vidět v seznamu, kde jsou vypsány jednotlivé odpovědi, že dívky 

popisují sebepoškozování důsledněji než chlapci.  

 

2. Kolik procent žáků mezi pátou a devátou třídou má osobní zkušenost se            

sebepoškozováním?   

U dívek je to 15,42% a u chlapců 12,98%.  

 

3. Kolik procent těchto žáků se pravidelně sebepoškozuje? 

Z dívek, které o mají zkušenost se sebepoškozováním, se pravidelně sebepoškozuje 

14,81%  a z celkového počtu dívek tvoří 2,28%. 
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Chlapců se pravidelně sebepoškozuje 3,70% z těch, kteří mají osobní zkušenost a 

z celkového počtu chlapců tvoří 0,48%.     

             

            Osobně výzkum hodnotím jako zajímavý a pro mě osobně přínosný do mé 

další práce s cílovou skupinou adolescenti.  

 
 
 
Závěr  

           Na základě hledání odborné literatury a článků, které se vztahují 

k problematice sebepoškozování, mohu říci, že v českém prostředí zatím neexistuje 

větší reflexe tohoto jevu. Pokud něco nacházíme, pak jsou to drobné kapitolky 

v knihách nebo články v časopisech.  Největším médiem, kde se o sebepoškozování 

hovoří, je internet, kde lze najít jen pár odborných stránek a velikou převahu blogů, kde 

většinou píší ti, kteří se sebepoškozují a s nimi diskutují návštěvníci dané stránky. I 

přes nedostatek českých zdrojů se domnívám, že se mi podařilo tyto zdroje nalézt, 

analyzovat a předložit čtenáři této práce.  

            V první kapitole jsem psal o adolescenci, protože je to období,  ve kterém se 

často objevuje první sebepoškozování a opakování tohoto chování. Zde jsem v letmém 

přehledu poskytl základní informace o vývojových změnách a s tím souvisejících 

vývojových úkolech a strachů. 

            Ve druhé kapitole byla věnována pozornost sebepoškozování a tomu, co o 

tomto jevu říká česká literatura. V podstatě se všechny definice shodují v tom, že se 

jedná o záměrné (vědomé) ublížení sobě, bez úmyslu zemřít. V odborné literatuře se 

dále dovídáme, že se jedná především o pacienty psychiatrických oddělení nebo že se 

jedná o jedince s poruchou osobnosti. Také souvislost sebepoškozování a sebevražd 

není příliš vyjasněna, ale dá se obecně říci, že sebepoškozující se jedinec má větší 

sklony k sebevražednému jednání.  

            Třetí kapitola je snahou zařadit a pojednat o dalších souvislostech, které -  

jak se domnívám -  mají se sebepoškozováním jistou souvislost. Je zde řeč především o 



 

48 

agresivitě a autogresivitě, která je zaměřena proti sobě samému. Další souvislostí jsou 

potřeby a motivace.  

           Čtvrtá a zároveň praktická část rozebírá dotazníkové šetření, které mělo za cíl 

zjistit znalost a zkušenost žáků pátých až devátých tříd základní školy se 

sebepoškozováním.  Netroufám si odhadnout, do jaké míry jsou data relevantní, ale 

myslím si, že jsou realistická. Analýza dat je provedena především v závislosti na 

pohlaví a věku dotazovaných s tím, že zvláštní pozornost je věnována také těm, kteří 

mají osobní zkušenost se sebepoškozováním. 

             

            Domnívám se, že fenoménu sebepoškozování by u nás mělo být věnováno 

více pozornosti, jak při teoretické práci tak především v otázce výzkumu na úrovni 

kvantitativní tak kvalitativní.  

            Je jedna otázka, která mi stále leží v hlavě a tou je, jestli je každé 

sebepoškozování patologické, nebo jestli se může jednat jen o módu a tedy, že o nic 

nejde
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Dotazník 
 
 
1. Pohlaví:      muž        žena 
 
2. Třída:    5,  6,  7,  8,  9 
 
3. Hlásíš se k nějaké subkultuře nebo životnímu stylu? K jakému? 
 
    EMO        GOTHIC    PUNK      HIP-HOP       SKINHEAD        ANTIFA 
 
    JINÉ……………………….. 
 
4. Víš co to znamená sebepoškozování, sebeubližování? Krátce, prosím popiš. 
 
 
 
5. Navštívil/a jsi někdy nějakou internetovou stránku nebo blog, kde bylo psáno o 

sebepoškozování? 
                                        ano           ne  
 
6. Zkoušel/a jsi se někdy sebepoškozovat? 
 
                                        ano           ne 
 
7. Sebepoškozuješ se pravidelně? 
 
                                        ano           ne   
 
8. Svěřil/a jsi se někdy někomu, že se sebepoškozuješ? Pokud ano, komu? 
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Tabulky k grafům 
 
Grafy jsou členěny podle věku a zahrnují odpovědi chlapců i dívek. 
 

11 

odpověď 
dívek 

odpověď 
chlapců 

č. otázky ano ne ano  ne 
4 10 29 11 23 
5 31 8 25 9 
6 7 32 8 26 
7 1 38 2 32 
8 0 39 0 34 
9 1 38 1 33 

 
12 

odpověď 
dívek 

odpověď 
chlapců 

č. otázky ano ne ano  ne 
4 9 32 17 19 
5 32 9 19 17 
6 11 30 3 33 
7 1 30 7 29 
8 0 31 1 35 
9 0 31 4 32 

 
13 

odpověď 
dívek 

odpověď 
chlapců 

č. otázky ano ne ano  ne 
4 9 14 15 22 
5 23 0 25 12 
6 11 12 4 33 
7 6 17 3 34 
8 0 23 0 37 
9 6 17 1 36 
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14 

odpověď 
dívek 

odpověď 
chlapců 

č. otázky ano ne ano  ne 
4 15 18 21 24 
5 33 0 34 11 
6 21 12 14 31 
7 11 22 9 36 
8 2 31 0 45 
9 8 25 0 45 

 
 

15 

odpověď 
dívek 

odpověď 
chlapců 

č. otázky ano ne ano  ne 
4 18 21 31 25 
5 38 1 49 7 
6 24 15 13 43 
7 8 31 9 47 
8 1 38 0 56 
9 6 33 0 56 

 
sebepoškozujícíse 

odpověď 
dívek 

odpověď 
chlapců 

č. otázky ano ne ano ne 
4 19 8 20 7 
5 27 0 27 0 
6 21 6 10 17 
7 27 0 27 0 
8 4 23 1 26 
9 22 5 4 23 

 
  
Odpovědi na otázku č. 5. 
 

Dívky 
11 tileté 
Ubližování sám sobě 
Poškozovat si své zdraví a své tělo 
Pořezané žíly, ubližovat si 
Ubližování si 
Ubližování sám sobě 
Sebepoškozování mi připomíná např. drogy, kouření atd. 
Když se někdo naschvál řeže 
Když někdo chce skončit se životem 
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12 tileté 
že se někdo řeže a tak (naschvál) 
někdo si sám od sebe ubližuje – např. řeže se, pálí se, aby se mu ulevilo 
kouření, braní drog, alkohol… 
drogy, kouření cigaret, alkohol 
drogy, kouření, alkohol 
braní drog, pití alkoholu, kouření 
člověk si ubližuje, řeže se, bodá se ostrými předměty. Snaží se tak zahnat trápení např. 
s rodiči 
že se někdo řeže např. žiletkou a dělá si to pravidelně 
vědomé nebo nevědomé ubližování sobě samému 
ubližování sám sobě 
když někdo kouří tak to bude sebepoškozování, aspoň si to myslím já 
 
13 tileté 
sebepoškozování je vlastně nemoc duše, kdy někomu přináší úlevu a blaho např. řezání 
se žiletkou (známe:) 
osoba se řeže žiletkou třeba na rukou 
že si někdo ubližuje jen tak třeba kouřením nebo drogami 
že si sama ubližuji 
například když má někdo nějaké problémy tak je třeba řeší žiletkou 
 
14 tileté 
člověk se řeže žiletkou, nůžkami nebo i jinými předměty 
že si někdo sám ubližuje 
vím a moc dobře, mám s tím své zkušenosti 
když se někdo sám poškozuje nebo si ubližuje 
ano vím, sama jsem to zkoušela 
když někdo má trable tak si myslí, že je to uvolňuje nebo co, to nejde napsat 
to je když člověk sám sobě ubližuje jako že třeba se řeže přes ruku 
někdo si sám ubližuje (třeba když chce někdo zapadnout do nějaké party) 
člověk kouří a škodí si svému zdraví 
 
15 tileté 
když někdo ubližuje sám sobě kvůli osobním problémům 
když si ubližujeme sami sobě, ale nevadí nám to  
tak ne asi, ať si každý dělá co chce 
že když je nějaký člověk na dně nebo to dělá jen tak pro zábavu tak si třeba nějak 
ubližuje, že se třeba řeže žiletkou nebo něco podobného co bolí 
když někdo řeší své problémy tím, že se například řeže žiletkou, aby se mu ulevilo 
to je, že si někdo ubližuje protože má deprese a neumí to řešit, např. řeže se do ruk  
apod.  
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Chlapci 
11 tiletí 
pálení kůže, řezání se 
když chce na sebe upozornit tak si něco udělá, např. řezat se a tak dál 
znamená to, že si uděláme tetování, piersing 
že si člověk třeba něco udělá, aby na sebe strhnul pozornost 
když se s tebou někdo rozejde, tak si rozřízneš žíly 
když si děláš tetování nebo piersing tak se sebepoškozuješ 
že na sebe upozorňuji tím, že si něco provedu bolestivého 
že chceš na sebe upozorňovat, tak si něco děláš 
 
12 tiletí 
sebepoškozování – kouření; sebeubližování – mlácení sám sebe 
kouření, pití alkoholu, dělat nebezpečné věci atd… 
sebevraždy, řezání žiletkou atd… 
sebepoškozování – řezání se; sebeubližování – bere drogy  
například si škodíme, když bereme drogy, kouříme nebo pijeme alkohol 
když je někdo EMO tak se můžou podřezat 
 
13 tiletí 
když si někdo třeba ryje kružítkem do ruky apod. 
že nějaká osoba poškozuje sama sebe, dělá jí to dobřa 
dělám si něco sobě, např. rvu si vlasy 
že někdo bere drogy, nebo si podřezává žíly 
sebevražda, když si myslím, že je vše na mě 
záměrné ubližování sám sobě 
braní drog atd., nebo podřezávání 
 
14 tiletí 
že se někdo řeže žiletkou, sklem atd. 
když si někdo dělá na sobě poranění 
trhání vlasů z nervozity 
brát drogy nebo fetovat, podřezávat si žíly 
alkohol, cigarety 
sám se poškozuje, něčím své zdraví 
sebepoškozování je, že si vyrýváš špendlíkem něco na ruku 
 
15 tiletí 
užívání drog a alkoholu, poškozování svojeho těla 
kdž něco ten člověk provede špatného, tak se třeba pořeže nožem… 
podřezávání, popalování atd. 
jestli se nějak poškozuji 
ubližování sám sobě 
když si ubližuji jako třeba řežu v zápěstí nebo když si nevěří a shazuje se 
žiletka a Bára, dvě klíčové slova co mluví za vše
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