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Abstrakt: 

Cílem práce bylo představit koncepci dobrovolného přijímání rizik od Stephena 

Lynga tzv. edgework a pokusit se najít jiné vysvětlení, než předkládá sám autor, proč 

jedinci potřebují v postmoderní společnosti navozovat emoce, které jim vyvolávají 

edgeworkové aktivity jako je například rekreační užívání drog. Práce tak odhaluje příčinu 

potřeby vyvolávat edgeworkové emoce. Stephen Lyng staví svou koncepci na syntéze 

Marxe a Meada, tzv. makro a mikro úrovně sociálních struktur, kdy jedinci jsou frustrování 

z práce a hledají vlastní já skrze extrémní volnočasové aktivity. Z pohledu Gillese 

Lipovetského mohou být tyto aktivity vnímány jako součást individualistického 

hédonismu, kdy jedinci ztrácí svou vlastní identitu v konzumní společnosti a snaží se 

nalézt vlastní já skrze potřebu uspokojování svého ega, pocitu slasti a blahobytu. Všechny 

tyto potřeby jim umožňuje uspokojovat jedna z edgeworkových aktivit, kterou je rekreační 

užívání drog a na které také lze demonstrovat důsledky konzumní společnosti. Dobrovolné 

vstupování do rizik tak nemusí být z pohledu Gillese Lipovetského pouhou volbou, ale 

nutností. 

 

Abstract: 

The aim of the work was to introduce Stepheen Lyng's concept of voluntary risk-

taking called edgework, and to find a different answer to the question, why in postmodern 

society individuals need to excite emotions elicited by edgework activities such as 

recreational drug use. Thesis thus explains what is the cause of the need to excite such 

edgework elicit emotions. Stephen Lyng based his concept on the synthesis of Marx and 

Mead, the so-called macro and micro levels of social structures, in which individuals are 

frustrated by work and seek their own self through extreme leisure activities. From the 

viewpoint of Gilles Lipovetsky, these activities can be perceived as part of individualistic 

hedonism. Individuals lose their own identity in a consumer society and try to find their 

own self through the need of satisfaction of their ego, the sense of pleasure and affluence. 

It is the edgework activity of recreational drug use, which helps individuals to satisfy all of 

these needs. Upon this very activity we can demonstrate the consequences of the consumer 

society. From the point of view of Gilles Lipovetsky, the voluntary risk taking then may 

not be a question of choice but the necessity.
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1 Úvod 

 

Jít na hranu, hledat takzvaný edge. Riskování, díky kterému se jedinci mohou cítit 

„opravdu naživu”, či svůj život tímto riskováním také ukončit. Dobrovolné vstupování do 

extrémních rizik je charakteristickým znakem pro skupinu jedinců vykonávajících 

takzvaný edgework. Tento koncept se stal velmi rozšířený v zahraničí, ale na akademické 

půdě v České republice byl až doposud opomíjen. Koncept, který vychází ze syntézy 

George Herberta Meada a Karla Marxe, vysvětluje, proč se jedinci pouští 

do edgeworkových aktivit, jaké emoce jsou u jednotlivců z těchto aktivit vyvolávány a co 

jedince motivuje k samotnému vstupování do extrémních rizik.  

 

Stephen Lyng podává vysvětlení vycházející z teorie Karla Marxe a jeho pojmu 

odcizení od práce. Ten popisuje, jak jsou pracovníci frustrováni z nenaplnění vlastní 

identity prostřednictvím svého povolání a vlastní identitu hledají ve volnočasových 

aktivitách. Zároveň emoce plynoucí z edgeworkových aktivit demonstruje na teorii Self, 

Me a I od George Herberta Meada, kdy se jedinci snaží v rámci volnočasových aktivit 

nalézt vlastní I, které je během každodenních interakcích upozaděno složkou Me. Stephen 

Lyng tak tvrdí, že jedinci vykonávají edgeworkové aktivity z důvodu frustrace z práce 

a zároveň z potřeby prosazování svého I. Na tuto úvahu ve své bakalářské práci nahlížím 

z jiného úhlu pohledu a sice z pohledu Gillese Lipovetského. Tak, jako Lyng tvrdí, že 

jedinci jsou nuceni seberealizovat se ve volnočasových aktivitách, neboť jim práce 

neposkytuje osobní naplnění, tak Lipovetsky však navíc tvrdí, že jedinci jsou přinuceni 

hledat svou vlastní identitu, protože ji v době konzumerismu ztrácí. Dochází tak k 

podobným závěrům, ale z jiného základu. Hledání vysvětlení, proč jedinci dobrovolně 

vstupují do extrémních rizik, tak není nutné hledat až u Marxe. Odpověď na tuto otázku je 

možné hledat i u soudobých autorů a reflektovat tak společnost, ve které edgeworkoví 

aktivisté tyto činnosti vykonávají. Gilles Lipovetsky nám se svým pohledem na dnešní 

společnost může poskytnout odpověď na tuto otázku, a to skrze jeho pojetí konzumní 

společnosti a individualistického hédonismu. Jedna z populárních edgeworkových aktivit 

je rekreační užívání drog, na kterém ve své práci demonstruji, proč jedinci chtějí, aby u 

nich byly vyvolávány právě edgeworkové emoce a proč upřednostňují své potřeby před 
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potřebami společnosti. Proto je analýza rekreačního užívání drog, jako případu 

edgeworkové aktivity, stěžejní částí mé práce.  

 

Cílem práce je jak představit koncepci edgeworku, tak i pokus o nalezení jiného 

vysvětlení, než předkládá sám Stephen Lyng, proč jedinci potřebují v postmoderní 

společnosti vyvolávat emoce, které jim navozují edgeworkové aktivity, jako je například 

rekreační užívání drog, a nalézt samotnou příčinu potřeby vyvolávání těchto emocí. 

Odpověď na tuto otázku hledám skrze pojetí postmoderní společnosti od Gillese 

Lipovetského a jeho teorii o individualistickém hédonismu (Lipovetsky, 2007).  

 

Samotný pojem hédonismus Daniel Bell (1999) chápal jako způsob života, který se 

z pohledu ekonomie primárně zaměřuje na spotřebu, a nikoliv na práci. V ekonomické 

sféře tak došlo k rozporu. Práci na jedné straně stále můžeme chápat jako jednu z hlavních 

hodnot, kdy se odkládá uspokojování vlastních přání nebo orientace na vlastní kariéru. Na 

druhé straně jsou však tito jedinci vedeni k nadměrné spotřebě. Skrze marketing je pak 

společnost vedena k hédonistickému životnímu stylu, který primárně chce všechny své 

potřeby uspokojit ihned. Jedinci by se v práci měli chovat zodpovědně, ale ve svém 

volném čase prostopášnicky. V tu chvíli se zdá, že práce je nudná, neuspokojivá 

a nehodnotná činnost. Ekonomika tak podléhá kulturnímu tlaku, který dává do popředí 

individualismus, neuspořádanost a experimentování s volným časem (Bell, 1999, s. 21). 

Individualistický hédonismus podle Heleny Kubátové (2010) znamená „Pohodový život, 

užívání slastí a masovou spotřebu. Krach protestantské etiky, oddělení ekonomiky 

a kultury. Seberealizace, hledání sebe sama a narcismus.” (Kubátová, 2010, s. 82). Jedná 

se tak o tzv. hédonismus, kdy narůstá potřeba zábavy a volného času namísto 

seberealizování se v práci (Lipovetsky, 2007).  

 

Hlavní opěrnou literaturou pro představení edgeworku je kniha od Stephena Lynga 

Edgework and the Risk-Taking Experience, která je nejobsáhlejší literaturou pro toto téma, 

a akademická práce od Gerdy Reithe On the Edge: Drugs and Consumption of Risk in Late 

Modernity (2005), která rozšiřuje edgework do oblasti rekreačního užívání drog a zabývá 

se souvislostmi tohoto jevu na mikro a makro úrovni. Abych však mohla plně představit 

mikro-sociální úroveň rekreačního užívání drog, využívám k tomu i další výzkumy nebo 

odborné internetové portály, které se zabývají pozitivními účinky drog na jedince 
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a popisují tak přesněji užívání drog na mikro-sociální úrovni. Pro nalezení odpovědi na 

mou výzkumnou otázku využívám literatury Gillese Lipovetského a jeho dílo Paradoxní 

štěstí (2007) a Éra prázdnoty (2001), ve které popisuje ztrátu zájmu jedinců o budoucí 

generace. Kdy místo toho přichází upřednostňování zájmu o současný a momentální efekt. 

Socializace je zde nahrazována personalizací, která podle Lipovetského (2001) 

v postmoderní společnosti nahradila proces socializace. „V negativním smyslu vede proces 

personalizace k zániku socializace. V pozitivním smyslu vede ke vzniku pružné společnosti 

založené na informacích a na stimulování potřeb, na sexu a ohledu k „lidským 

faktorům“, na kultu přirozenosti, srdečnosti a humoru. Proces personalizace je totiž nový 

způsob, jak se společnost může uspořádat a nabrat směr, nový způsob, jak řídit chování 

jedinců. Není založen na pedantské krutovládě, nýbrž naopak na co nejmenším omezování 

a co největší možnosti soukromé volby, na minimální strohosti a maximální touze, na co 

nejmenším donucování a co možná největším pochopení. Jde o proces personalizace 

v pravém slova smyslu, neboť podobný sklon ke zlidštění, k rozrůznění, k psychologizaci 

podmínek socializace nyní projevují i společenské instituce. Přizpůsobují se motivacím 

a přáním, vybízejí k účasti, organizují volný čas.” (Lipovetsky, 2001, s. 10–11). Zároveň 

Lipovetsky tvrdí, že hlavní moderní osy – revoluce, disciplína, světskost a avantgarda –

byly opuštěny ve prospěch hédonistické personalizace. Samotná personalizace prohlubuje 

individualismus ve společnosti a z lidí se stávají neonarcisté. Individualismus je zde 

chápán jako proces, kdy dochází postupně ke vzniku individua jako neopakovatelné, 

nenahraditelné, jedinečné osobnosti. (Geist, 1992, s. 131). V USA byl velmi dlouho tento 

pojem chápán jakožto synonymum pro osobní svobodu, svobodu podnikání a omezení 

moci vlády (Jandourek, 2001, s. 106). Jedinci, díky kapitalismu, pak mohou 

upřednostňovat své osobní zájmy, seberealizovat se, žít slastí a v duchu individualistického 

hédonismu. Ten vzniká potřebou uspokojování požitků a potěšení, kdy jeho motivačním 

cílem je sám požitek, rozkoš a také smyslové uspokojení (Řeháková, 2006, s. 109). Do této 

skupiny dále patří: moc, úspěch, stimulace, samostatnost. Jedná se tak o: „hledání smyslu 

pomocí překročení každodenní reality protiřečí honbě za smyslovými a materiálními 

požitky“ (Řeháková, 2006, s. 111). Paradoxní štěstí je pak rozšířením těchto úvah do 

hyperkonzumní společnosti, kdy se podle Lipovetského konzum rozšířil do oblastí jako je 

rodina, náboženství, kultura, ale také volný čas.  
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V druhé kapitole představuji samotnou koncepci edgework, aktivity, které do něj 

spadají a emoce, které edgeworkové činnosti vyvolávají. Dobrovolné přijímání rizik je 

aktivitou, která v současnosti přitahuje značný počet lidí, ale sociology byla z velké části 

ignorována. Stephen Lyng usiluje o poskytnutí sociologického popisu dobrovolného 

přijímání rizik tím, že vysvětluje koncepci edgework v rámci sociálně-psychologické 

perspektivy vznikající syntézou teoretických přístupů Marxe a Meada. Koncept edgework 

zdůrazňuje nejvíce sociologicky relevantní aspekty dobrovolného přijímání rizik a nabízí 

tak rámec pro zjišťování vztahů mezi různými aspekty chování s rizikem a strukturálními 

charakteristikami moderní společnosti na mikro a makro úrovni. Tento přístup spojuje 

faktory politicko-ekonomické na jednom konci kontinua, a individuální pocity na druhém 

konci (Lyng, 1990). 

 

Dále představuji syntézu teoretických přístupů George Herberta Meada a Karla 

Marxe, jakožto výchozí teoretický rámec pro analýzu dobrovolného podstupování 

rizik, ze kterých sama koncepce edgeworku vychází. V návaznosti na Marxe je pro 

edgework klíčové, že se jedinci odcizují od práce a jejích výsledků. Což má dle Marxe 

za efekt frustraci tehdejší dělnické třídy, která následně chce zakoupit svou identitu na 

kapitalistickém trhu (Lyng, 1990). Oproti tomu na úrovni mikro-sociální perspektivy se 

edgework zaměřuje na teorii George Herberta Meada, symbolický interakcionismus 

a pojmy I, Me a Self. Osobnostní složkou Me je zamýšlen jakýsi hlas společnosti, který 

ovlivňuje každý náš čin. I zahrnuje skrytou interpretační fázi společenského aktu. Meadův 

koncept I označuje skutečnou reakci jednotlivce na čin. Self je pak tvořeno dialogem mezi 

I a Me. V rámci edgeworkových aktivit je vyvoláváno I, které je během každodennosti 

upozaděno složkou Me (Lyng, 1990). Syntézou těchto dvou teorií pak Lyng dochází 

ke konceptualizaci samotného edgeworku. Zároveň již v této kapitole zrcadlím pohled 

Gillese Lipovetského, který chápe nutnost nalézání vlastní identity v rámci jiné perspektivy 

než Stephen Lyng, který hovoří o frustraci způsobené z práce a nutnosti projevování 

Meadova I. 

 

Následně se zabývám zasazením edgeworku do postmoderní společnosti. Vývoj z 

moderní do postmoderní společnosti umožnil jedincům vykonávat velmi specifické 

volnočasové aktivity jako je například edgework. Spotřeba, která byla v dřívější době 

chápána jako abnormální, je nyní chápána jako normální. Díky ní se tak jedinci mohou 
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soustředit na odlišné aktivity a postmoderní pojetí nám tak může nabídnout jiný pohled na 

tyto aktivity než pohled moderní (Lyng, 2005). V této kapitole rovněž čerpám i z díla 

Gerdy Reith, pro kterou je postmoderní společnost stěžejní z hlediska rekreačního užívání 

drog. 

 

Třetí kapitola je zaměřená na rekreační užívání drog, jeho formy, podmínky 

a vymezení. Autorka Gerda Reith, která se zaměřuje na tuto oblast edgeworku, podává 

teoretický rámec pro pochopení tohoto jednání. V návaznosti na její tvrzení předkládám 

i teorii Gillese Lipovetského, díky kterému můžeme rekreační užívání drog uchopit 

z jiného úhlu pohledu a dívat se na tuto aktivitu nikoliv jako na formu zábavy, kterou nám 

postmoderní společnost umožňuje, ale jako na její důsledek. Dále popisuji vymezení 

rekreačního užívání drog z pohledu makro a mikro-úrovně sociálních struktur. Hovořím 

zde o konzumní společnosti, která dává jedincům (normativní) prostor si drogu zakoupit 

a rekreačně užít, a také díky které jsou jedinci drogami obklopeni. Zmiňuji se stejně tak 

i o mikro-úrovni, kdy se jedinci snaží vymezit z každodennosti a vyvolávat v sobě emoce 

plynoucí z edgeworkových aktivit. Díky rekreačnímu užívání drog, a jeho makro a mikro- 

syntéze, pak na něm mohu demonstrovat individualistický hédonismus od Gillese 

Lipovetského a pokusit se dojít k závěrům, proč jedinci cítí nutkání vyvolávat v sobě 

edgeworkové emoce a čeho je tato nutnost důsledkem. 
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2 Představení koncepce edgework 

  

Samotný pojem edgework (EW) poprvé použil žurnalista Hunter S. Thompson 

v roce 1974 ve své knize Strach a hnus v Las Vegas. Pojem mu sloužil pro popsání 

anarchistických zkušeností lidí, kteří jsou nejvíce spjati s drogami. Thompson užíval drogy 

a zjišťoval sám na sobě, kde jsou hranice mezi stavem být stále přítomen v realitě a být 

drogou předávkovaný. Spolu s gangem nazvaným Hell's Angels Biker Gang požíval různé 

omamné látky a dostával se tak do stavů vyvolaných účinky drog. Thompson často 

překračoval hranici mezi rozumem a šílenstvím, vědomím a bezvědomím. Snažil se 

vyjednávat hranice mezi těmito stavy, protože právě ty vytváří vzrušení z užívání drogy. 

(Thompson, 1972, s. 85). Lyng si tento termín následně vypůjčil pro svou koncepci 

dobrovolného přijímání rizik, která je založena na četných tématech vycházejících 

z primárních a sekundárních údajů o přijímání rizik a zároveň je postavena na nově se 

objevující sociálně-psychologické perspektivě vznikající syntézou Marxe a Meada (Lyng, 

1990, s. 851). 

   

Podstatou edgeworku je vyjednávání hranic mezi dvěma extrémy, kde se aktéři 

přibližují k takzvanému okraji (edge) bez toho, aniž by ho přešli. Edgeworkové činnosti 

v sobě „zahrnují jasně viditelnou hrozbu ztráty fyzické nebo duševní pohody či pocitu 

uspořádané existence.“ (Lyng, 1990, s. 857). Mezi takové aktivity patří například 

parašutismus, horolezectví, závodění na motocyklu či závody na lyžích, ale také odvětví 

určitých profesí, jako je požární ochrana, zkušební pilotáž, služba v armádě, práce 

kaskadéra a další. Edgeworková zkušenost je tedy taková aktivita, která může mít za 

následky, pokud by aktér udělal chybu a selhal, vážné fyzické či psychické zranění či smrt. 

V rámci této hrozby však existuje příležitost řídit nekontrolovatelné a vytvořit si pro sebe 

sama smysl vlastní existence, který často edgeworkoví aktéři vnímají jako nezbytný stimul 

pro vykonávání edgeworkových aktivit (Lyng, 1990).   

 

Jedinci, kteří vykonávají edgework, musí disponovat specifickými schopnostmi, 

podobnými těm, které jedinci potřebují například k získání řidičského průkazu či složení 

pilotní zkoušky. Tyto schopnosti spjaté s edgeworkem však tkví v psychickém nastavení 
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jedince, kdy jsou aktéři díky nim schopni ovládat chaos, velmi těžko kontrolovatelné 

situace a události, které jsou pro ostatní jedince naprosto nekontrolovatelné. Další 

specifickou vlastností je schopnost naučit se regulovat strach natolik, aby jím člověk nebyl 

paralyzován a dokázal se soustředit na okamžiky, které jsou rozhodující, zdali jedinec 

přežije či nikoliv. Takové vlastnosti jsou často spíše popisovány jako kognitivní 

schopnosti, které se vyznačují takzvanou houževnatostí. Tento pohled je nejvíce uznáván 

mezi jedinci, kteří se zaměřují spíše na atletický edgework (například vytrvalostní běh) 

(Lyng, 1990, s. 859). 

 

Edgeworkové aktivity vyvolávají specifické emoce, které jedince motivují 

nebezpečné činnosti vykonávat. Díky edgeworku se jedinci cítí být sebe-aktualizovaní. 

Mají pocit vysoké seberealizace, která jim zase dovoluje cítit se „být opravdu naživu”. Jak 

popsal své pocity po skoku jeden z parašutistů: „Udělal jsem jen to, co jsem měl pocit, že 

musím udělat. Po celé akci sem se cítil opravdu naživu, a tak nějak čistý.” (Lyng, 1990, 

s. 860). Během edgeworkových aktivit je ego vyvoláváno dramatickým způsobem 

(například parašutistickým skokem) (Lyng, 1990). To znamená, že se jedinec cítí být sebe-

aktualizovaný poté, kdy vykoná edgeworkou aktivitu. Jedincovo ego se probouzí na okraji 

edge dané aktivity. Tedy ve chvíli, kdy jedinec musí velmi dobře vyjednávat hranice, aby 

se aktivita pro něj nestala konečnou. V tu chvíli se jedinec cítí být opravdu naživu.  

 

Edgework také může vést ke změnám ve vnímání a vědomí. Účastníci mnoha 

různých typů edgeworku zmiňují, že poté, co naleznou hranici a ocitnou se právě na daném 

okraji, tj. edge, se jejich percepční pole stává vysoce zaměřeným. Během aktivit se jejich 

vnímání zaměřuje pouze na ty faktory, které okamžitě určují úspěch nebo selhání při 

vyjednávání hranice. Během takových prožitků pak účastníci ztrácejí například i pojem 

o čase, který může začít plynout pomaleji či rychleji. Například parašutista, u něhož seskok 

trvá necelou minutu, popisuje tuto zkušenost jako věčnost, naopak horolezci, kteří lezou na 

horu několik hodin, tvrdí, že jim výlez trval jen několik minut (Lyng, 1990).  

  

Jednou z dalších emocí, kterou edgework může vyvolat, je prožitek takzvané 

hyperreality. Účastníci, kteří se dostávají do takové percepční dimenze, pak říkají, že se 

cítí mnohem více živí než během každodenního bdění. Nejlépe tyto pocity popisují právě 

parašutisté: „Zatímco letíme v letadle na cestě k seskoku, vždycky cítím strach a jsem 
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trochu překvapený, že jsem se rozhodl udělat tuto bizarní věc znovu – vyskočit z letadla! 

Ale jakmile vystoupím z letadla, je to, jako byste vstoupili do jiné dimenze, a najednou se 

zdá, že všechno je opravdové a takové čisté. Volný pád je mnohem reálnější než 

každodenní existence.“ (Lyng, 1990, s. 861).  

  

Poslední pocit vyvolaný z edgeworku popírá veškeré předchozí zkušenosti. Ačkoli 

veškeré emoce popsané v této kapitole vychází z bohatých zpovědí edgeworkových aktérů, 

část z nich tvrdí, že tyto emoce nelze popsat. Jazyk údajně nedokáže zachytit intenzitu 

zážitku, kterou z aktivit jedinci mají. „Byla by ztráta času popisovat pocity, které z těchto 

aktivit plynou, je to něco, co se musí prožít a ne popsat“. (Lyng, 1990, s. 861). Někteří 

upřednostňují naprosto se vyhnout popisu těchto zážitků, neboť to prý ohrožuje subjektivní 

zhodnocení zkušenosti. (Lyng, 1990). Naštěstí ne všichni edgeworkoví aktéři stojí za tímto 

názorem a lze tak reálně zjišťovat emoční motivaci jedinců se do těchto aktivit pouštět. 

 

Edgework tak představuje koncepci popisující jedince, kteří dobrovolně vstupují do 

extrémních rizik. Tito jedinci musí disponovat specifickými vlastnostmi, které jim 

nedovolí zapochybovat a nechat se ovládnout strachem a dokázat tak přesně vyjednávat 

hranici edge, přes kterou nesmí přejít. Pokud by propadli panice a nezvládli by během 

činnosti vyjednávání hranic, zážitek by se pro ně mohl stát konečným. Edgeworkoví 

aktivisté vyhledávají tento typ vzrušení kvůli navození si pocitu seberealizace, 

sebeaktualizace či přenesení sebe sama do jiné dimenze, takzvané hyperreality. Díky těmto 

emocím se zážitek z vykonávání edgeworkových aktivit stává jedinečným a zároveň 

něčím, co je dostává z každodenní reality. Lyng usiluje o poskytnutí sociologického popisu 

dobrovolného přijímání rizik nejen tím, že vymezuje edgework jako specifický typ aktivit, 

ale také vysvětluje edgework v rámci sociálně-psychologické perspektivy vznikající 

syntézou Marxe a Meada, která je blíže popsána v následující kapitole. 
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2.1  Syntéza Marxe a Meada: propojení makro a mikro sociální úrovně 

společenských struktur 

 

Stephen Lyng pro konceptualizaci teorie edgeworku využívá syntézu Marxe a 

Meada. Hovoří o makro a mikro sociální úrovni společenských struktur, díky kterým může 

koncepce vzniknout. U Marxe zdůrazňuje chování, které je strukturované makro 

úrovňovými ekonomickými silami a u Meada se zaměřuje na sociální interakci na mikro-

úrovni (Lyng, 1990). U Marxe využívá odcizení člověka od práce a jejích produktů 

a spojuje jeho teorii o „omezeném a spontánním já” s Meadovým konceptem I a Me 

spojené v Self. Spojuje tak sociální a psychologické rozměry vysoce rizikového chování. 

Syntézou těchto dvou teorií pak Lyng dochází k vysvětlení, proč se jedinci pouští do 

rizikových aktivit a zároveň díky této syntéze může Lyng poskytnout kritickou analýzu 

dobrovolného přijímání rizik.  

 

Lyng tvrdí, že Marxovo a Meadovo učení se spojuje právě v meta-teoretickém 

propojení a antologií omezení a spontánnosti. U obou autorů je role lidské akce ontologií 

sebe a společnosti a je na ní kladen velký důraz. A to i přesto, že každý z autorů k ní 

přistupuje jiným způsobem a jinými paradigmaty sociálních teorií. Marx klade důraz 

převážně na makro-ekonomické síly, které ovlivňují chování a rozhodování jedinců. 

Zatímco u Meada se rozhodování a chování jedinců odehrává na mikro-úrovni sociálních 

interakcí. 

 

Pro Marxe je základním pojmem třídní rozdělení, které má dopad na jednotlivce ve 

společenském systému. Odlidštění pracovního trhu, s nímž je úzce spojené odcizení od 

práce, má za efekt, že dělnická třída dospívá k frustraci z manuální, psychicky 

neuspokojivé práce. Mnozí lidé tak ve snaze nalézt vlastní identitu následují konzumní 

imperativ charakteristický pro kapitalismus a pokouší se na trhu „zakoupit identitu” (Lyng, 

1990, s. 865–866). Lipovetsky v tomto kontextu tvrdí, že si „Populace spojuje volný čas 

s relaxačním potěšením a práci považuje za únavnou povinnost. Ať už aktivita volného 

času vypadá jakkoliv, tak jednotlivci se jí oddávají v naději na hédonistické uspokojení, což 

u práce obecně vzato neplatí.” (Lipovetsky, 2007, s. 74). Paradoxem ovšem je, že si lidé 

přejí pracovat méně, ale zároveň si přejí více konzumovat (Lipovetsky, 2007). Zde se také 
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odráží Lipovetského pojetí hyperkonzumní společnosti, kde se jedinci snaží primárně 

uspokojovat své blaho. „A v takové společnosti se tzv. homo consumericus snaží najít 

odpověď na otázku: Kdo jsem?“ (Lipovetsky, 2007, s. 50). Podle Goffmana (1961) tak 

někteří vyhledávají kreativní, spontánní a extrémní aktivity, které jim mají pomoci 

se adaptovat ve společnosti a najít své „pravé já”. Zde se právě objevují pro edgework 

důležité prvky – omezení společností a hledání extrémních aktivit, jež mají spontánní 

původ. Jednoduše řečeno, spontánní/tvůrčí činností je akce, která rozvíjí lidské síly, což 

rozšiřuje rozsah našich lidských schopností. „Tento druh akcí se objevuje jako 

„vědomý“, „záměrný“, „soustředěný“, „fyzicky a mentálně flexibilní“, „společenský“, 

„zručný“ a „racionální.““ (Ollman, 1971, s. 120). Jako „protichůdná, ale totožná“ stránka 

omezeného působení se volná akce objevuje pouze v konkrétním kontextu omezujících 

struktur. Proto spontánní volné jednání lze plně popsat pouze za předpokladu jedinečných 

omezujících podmínek (Lyng, 1990).  

 

Mead (1950) dochází k podobným závěrům, byť z naprosto odlišného základu. 

Jeho teorie Self, předpokládá existující Me utvořené působením společnosti a I, jakožto 

vlastní identitu jedince. Uvědomělé Self, je dialogem mezi Me a I a vědomá interakce mezi 

Self a životním prostředím je všeobecně zprostředkována organizovaným souborem 

postojů druhých, které předurčuje jedince jednat předepsaným způsobem v sociální situaci.  

Mead využívá metateoretické koncepty spontánnosti a omezení ve své analýze. 

Centrálními pojmy této analýzy jsou pojmy I a Me. Me představuje omezený rozměr sebe 

sama, zahrnuje „organizovaný soubor postojů jiných, které sám předpokládá“ (Mead, 

1950, s. 175) a také zahrnuje skrytou, interpretační fázi společenského aktu. Meadův 

koncept I označuje skutečnou reakci jednotlivce na proces výkladu, tedy zjevnou fázi činu. 

Me je vždy zakořeněno v očekáváních získaných v minulých interakcích mezi sebou a 

jinými, a proto Me nikdy nedokáže plně předvídat novotu okamžiku. Naproti tomu I 

existuje pouze v bezprostřednosti okamžiku. Má povědomí o sobě pouze jako paměťový 

obraz, až poté, co byl integrován do Me. Ale pohyb jednotlivce do budoucnosti je vždy 

prováděn I. (Mead 1950, s. 177).  

 

Podle Lynga (1990, s. 879) je v extrémních situacích, které jsou charakteristické 

pro edgework, Me upozaděné strachem ze smrti a projeví se tak individuální I. „Při těchto 

aktivitách jsou hlavními emocemi pocit sebeaktualizace a sebedeterminace,” tvrdí Lyng 
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(1990, s. 878). Člověk se tedy podle něj opět skrze extrémní aktivity dostává k nalezení své 

individuality a k čistému I. Zde se opět promítá Lipovetsky, který tvrdí, že: „Právo být 

naprosto sám sebou a co nejvíc si užívat je totiž neoddělitelné od společnosti, která 

svobodu člověka povýšila na základní hodnotu, a je pouze nejzazším projevem 

individualistické ideologie. Tento rozvoj práv a přání jedince a tato změna v pořadí 

individualistických hodnot však mohli nastat jen díky změně životního stylu související 

s konzumní revolucí. Žít svobodně bez veškerého omezování, sám si zvolit vlastní způsob 

života: toto je ta nejvýznamnější společenská a kulturní událost naší doby, a v očích našich 

současníků též nejnepopiratelnější právo.” (Lipovetsky, 2001, s. 12). 

 

Při konceptualizaci vztahu mezi spontánností a omezeními Marx a Mead vychází 

z podobných východisek. Oba teoretici předpokládají, že spontánní volná činnost může 

nastat pouze s omezenou (nezbytnou) aktivitou jako základem. Kromě zdůraznění 

zřejmého bodu, že volná činnost je možná jen poté, co lidé uspokojili své primární potřeby, 

které jsou díky konzumní společnosti bez problémů uspokojovány. Marx tak chápe volnou 

akci jako to, co vede k „úplnému rozvoji lidských sil.“ (Lyng, 1990, s. 868) Podle 

Lipovetského jsme tak oproštěni od nedostatku a odříkání, které byly specifické pro 

minulou společnost. Jsme naopak vyzýváni ke konzumaci, k oslavám zábavy a k vybízení 

soukromého blaha. Můžeme se tak plně zaměřit na individuální touhy, neboť jsme 

nezávislí na ostatních (Lipovetsky, 2007). Tuto analýzu můžeme vnímat jako prohlubování 

individualistického hédonismu, kdy se především snažíme uspokojovat své ego 

a upřednostňovat naše blaho před blahem společnosti. „Narcismus nachází svůj skutečný 

význam jen v historickém měřítku. V podstatě se shoduje s tendencí, která vede lidi k tomu, 

aby snižovali emoční náboj vkládaný do veřejného prostoru nebo do transcendentních sfér, 

a naopak zdůrazňovali priority soukromé sféry.” (Lipovetsky, 2001, s. 5). Zde se zrcadlí 

postmoderní společnost, v rámci které mohou jedinci edgeworkové aktivity vykonávat. 

Více o postmoderní společnosti a jejich souvislostech s edgeworkovými aktivitami 

představuji v následující kapitole. 
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2.2 Edgework v rámci postmoderní společnosti  

 

Prostřednictvím syntézy Marxe a Meada můžeme položit základ koncepce 

edgeworku. „Dobrovolné vstupování do rizik však musíme vnímat v rámci širšího meta-

teoretického rámce. Existují odlišné názory mezi klasickými teoretiky o vnímání 

postmoderní společnosti, i přesto ale sdílejí jádro moderních předpokladů o směru 

sociálních změn a pravděpodobném dopadu těchto změn na jedince. Ve světě 

ekonomického vykořisťování (viz Marx), technologického vývoje, racionalizace 

a individualizace, nám sebereflexe nabízí únik do smyslového vesmíru emoční intenzity 

a sebeurčení, a to právě skrze vstupování do rizik. Koncepce edgeworku se tak nalézá 

v kontrastu mezi institucionálními omezeními moderních společností a intenzivními 

emocemi i spontánností vysoce rizikových situací.“ (Lyng, 2005, s. 30). Podle Lynga vidí 

postmoderní teoretici posedlost produkcí jako zastaralou. Změnil se pohled 

na minulost, současnost, i budoucnost lidí a jejich vlastních představ o sobě, protože se 

západní společnosti posunuly z ekonomického výrobního smýšlení k dominanci kulturních 

průmyslů. Postmoderní analýza by tak podle Lynga s sebou měla nést odlišný pohled 

na edgeworkové aktivity (Lyng, 2005). 

 

Lyng tak koncepci edgeworku popisuje z hlediska postmodernismu, který navazuje 

na dobu modernistickou. Díky překlenutí z doby modernistické do doby postmoderní je 

jedincům umožněno vykonávat volnočasové aktivity, které spadají pod koncepci 

edgework. Podle Velkého sociologického slovníku (Petrusek, 1996, s. 644) 

„[m]odernismus je pojem charakterizující racionalisticko-scientistickou orientaci světové 

kultury a civilizace a zároveň chápaný jako protiklad tradicionalismu. Pojem je 

mnohoznačný, někdy ale bývá definován příliš jednostranně a technokraticky. Za 

„moderní“ bývá považováno to, co je „nové“ – vědecké objevy, nové umělecké přístupy, 

revoluční změny. Je pravda, že myšlenky modernismu se projevily nejsilněji 

ve vědě a v umění“. Pro modernismus je pak typický optimismus a optimistická vize 

budoucnosti, která se opírá o pokrok, vědu, techniku a lidský rozum.  

 

Gilles Lipovetsky chápe moderní společnost jako společnost dobyvatelskou, která 

věřila v budoucnost, vědu a techniku. Vznikla prostřednictvím rozumu, revoluce a 

univerzálnosti (Lipovetsky, 2001). Oproti tomu Petrusek (1996, s. 811) definuje ve 
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Velkém sociologickém slovníku postmodernu jako „nejednoznačně a kontroverzně 

chápaný pojem, který se vztahuje ke způsobu života a životnímu stylu (…) k ‚životní 

náladě‘ a ‚životní praxi‘“. Lipovetsky chápe postmodernu jako „záznam a projev procesu 

personalizace, který je neslučitelný s jakoukoli formou vylučování nebo nařizování, a proto 

místo autority předem daných omezení zavádí svobodný výběr, místo neoblomné správné 

linie koktejl podle vlastní fantazie. Společenské ani individuální jednání už není 

motivováno snahou po univerzálnosti, nýbrž hledáním vlastní identity. I v postmoderní 

době přetrvává jedna neporušitelná základní hodnota, která není popírána v žádném ze 

svých nesčetných projevů: je to člověk a jeho právo na osobní naplnění a na svobodu, 

hlásané tím silněji, čím jsou metody společenského ovládání jemnější a humánnější.” 

(Lipovetsky, 2001, s. 13)  

 

Lipovetsky (2001) také říká, že s nástupem masové spotřeby se ve Spojených 

státech stal obecným chováním v běžném životě hédonismus, který byl dříve spíše typický 

pro úzkou menšinu umělců a intelektuálů. A v tom podle něj spočívá kulturní převrat 

v moderních společnostech. Protože pokud „posuzujeme kulturu z hlediska životního 

stylu, hlavním strůjcem hédonické kultury je sám kapitalismus. S masovým rozšířením 

předmětů považovaných doposud za luxusní – s reklamou, módou, s hromadnými 

sdělovacími prostředky – musí morálka ustoupit hédonickým hodnotám vybízejících 

k utrácení, k užívání si života, k podřizování se vlastním rozmarům. Od padesátých let se 

americká, a dokonce i evropská společnost zaměřuje na kult spotřeby, zábavy 

a požitkářství. Dříve lidé museli šetřit, aby si něco mohli koupit. S úvěrovou kartou dnes 

mohou lidé svá přání uspokojit ihned. Zároveň společnost vyhledává takové aktivity, které 

mají nádech zážitku neobvyklého, překvapivého a nečekaného“ (Lipovetsky, 2001, s. 102). 

Podle Lipovetského se tak již nenacházíme v homogenní společnosti, která byla spíše 

typická pro společnost moderní. Nyní se nacházíme v době, kdy se od sebe oddělily 

ekonomika, kultura i politika. Tyto instituce vyznávají jiné normy a hodnoty, které 

následně ústí k nesouladu ve společnosti a vyvolávají napětí. Vznikla tak kultura, která se 

soustředí na naplňování Já, na spontánnost a na poživačnost, a to vlivem modernismu 

a masové spotřeby. Hlavní osou moderní kultury se proto stává hédonismus, který je 

v protikladu k ekonomickým a politickým trendům. Lipovetsky říká, že nyní žijeme nové 

hodnoty, které mají naplnit účel svobodného rozvinutí skryté osobnosti, ospravedlnit 
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slast, uznat neobvyklé požadavky a přizpůsobit instituce touhám jedinců. (Lipovetsky, 

2001).  

 

Podle Gerdy Reithové, akademičky, která se zabývá rekreačním užíváním drog 

a které je věnována kapitola číslo čtyři, v rámci koncepce edgeworku, bylo období 

modernity fixováno na racionální a lékařský diskurz. Pojem „normální“ byl definován jako 

soubor termínů racionální, umírněný a zdravý. Zatímco „abnormální“ bylo primárně 

spojené s iracionalitou, přebytkem, závislostí a rizikem. Riskovat znamenalo chovat se 

iracionálně, protože tím se člověk dostával do ohrožení sebe sama. Proto se podle Reithové 

snažili lidé riziku „vyhnout, nebo jej zmenšit“, a tak jej ani nevyhledávali (Reith, 2005). 

„Problém rizika byl součástí projektu modernity, který měl za cíl zbavit svět 

nepředvídatelného a ochránit jednotlivce před nebezpečím.“ tvrdí Reithová (2005, s. 230). 

Každý, kdo se dobrovolně vystavoval nebezpečným situacím, které by mohly ohrozit 

osobní bezpečnost, byl považován za nezodpovědného. Jeho chování bylo vnímáno jako 

deviantní a abnormální (Reith, 2005). 

 

Vznikal tak zásadní rozdíl mezi dvěma „typy“ jedinců – těmi, kteří jednali 

„normálně“ a chovali se střídmě, a těmi, kteří se chovali „abnormálně“ a konzumovali 

příliš, zatímco sebe ničili v procesu konzumace vytvářením závislostí. Tato normativní 

regulace vytvořila vysoce uspořádanou společnost, jejíž stabilita závisela na rozšířeném 

dodržování standardizovaných vzorců chování. Jinak řečeno, to, co Weber (1985) nazval 

„železnou klecí“ racionalistické modernity. S příchodem pozdní modernity a konzumního 

kapitalismu však nastává podle Reithové zásadní obrat, jelikož pojem abnormální chování 

se stává normálním. Přílišná konzumace se stala běžnou a vystavování sebe sama riziku 

také (Reith, 2005).  

 

Dostávají se tak do kontrastu dvě tendence. Trend sebeomezování a trend 

požitkářství. Tento dualismus je centrem moderní konzumace. Spotřebitelům je umožněno 

neřešit, ponořit se do nadbytku, do akce, uniknout. Na druhou stranu se spotřebitelé stále 

musí trochu držet zpátky a cvičit svou sebekontrolu. Je jim umožněno riskovat, dojít na 

hranu, ale stále musí být schopni se vrátit. Tento regulovaný přebytek, kontrolované riziko 

a vyjednávání hranic je předmětem edgeworku. Spotřebitel musí „najít hranici mezi 

chaosem a řádem”, mezi normální a abnormální konzumací, mezi zničením sebe sama v 
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závislosti a realizací sebenaplňující aktivity (Reith, 2005). Jedinci se snaží nalézt vlastní já, 

rozvíjí čas věnovaný sobě samému, tráví čas tak, jak chtějí. Lipovetsky dokonce chápe 

současnou společnost jako hyperkonzumní, která se vyznačuje nutností konzumace zábavy 

a soukromých slastí, která je charakteristická pro individualizaci volného času (Lipovetsky, 

2007). 

 

Pro koncepci edgeworku stále může být zajímavé zjišťovat, jak perspektiva spojená 

s dřívější tradicí může vysvětlit rostoucí přitažlivost k rizikové zkušenosti v postmoderní 

době. Stále ovšem existují velké rozdíly v pohledu na postmoderní společnost a její 

význam. V důsledku toho může být rozumnější zkoumat, jak se různá témata rozvíjená v 

různých oblastech postmodernistického myšlení vztahují k edgeworkovým činnostem, jako 

je například oblast spotřebitelské kultury, či rekreační užívání drog (Lyng, 2005), kterým 

se zabývá Gerda Reith, a která také propojuje makro a mikro úroveň analýz těchto jevů v 

rámci postmoderní společnosti. 
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3 Rekreační užívání drog 

Regulované riziko, jež je přítomno během edgeworkových aktivit, se nenachází 

pouze u sportovních aktivit, které jedinci vykonávají, ale také u rekreačního užívání 

návykových látek neboli dobrovolném užívání drog (míněno LSD, MDMA, MDA, extáze 

a kokain). Návyková látka představuje: „Alkohol, omamné látky, psychotropní látky 

a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, nebo jeho 

ovládací, rozpoznávací schopnosti, či sociální chování.” (§ 130 č. 40/2009 Sb., trestního 

zákona). Mezi látky, jejichž rekreační užívání je diskutováno v práci, patří extáze 

(MDMA, MDA), hašiš, kokain, a to proto, že se tyto návykové látky řadí k edgeworkové 

formě rekreačního užívání drog. Pojem drogy je tak v práci chápán a užíván z hlediska 

rekreačního užívání návykových látek, to znamená, že se jedná o moderní spotřebu, kdy 

jsou hodnoty edgeworku využívány k hledáni hranic v užívání drog (Lyng, 2005). Jedinci 

dobrovolně užívají drogy, aby si navodili pocity velmi podobné těm, kterých se dosahuje 

během edgeworkových aktivit. Užívání drog tak neznamená závislost na dané látce, ale 

odreagování se od běžného světa a vstupování do více vzrušující dimenze, která stojí vedle 

každodenního života. Jedinci tak vyhledávají hranici edge, aby z drogy dostali vytoužené 

pocity a nestali se na droze závislí, či aby nedošlo k předávkování. 

 

3.1 Rekreační užívání drog v kontextu postmoderní společnosti 

Rekreačním užívám drog v rámci edgeworku se ve své práci On the Edge: Drugs 

and Consumption of Risk in Late Modernity (2005) zabývá vědkyně Gerda Reith. Považuje 

konzumaci drog za pozdní modernost a její práce se týká napětí, které existuje mezi tím, co 

je „normální“ a „abnormální“ spotřeba. Užívání rekreačních drog, jak tvrdí, je přijatelné 

spotřebitelské chování, které se zaměřuje na výkon kontroly v rámci samotné spotřeby. 

Důležitá je schopnost jedince řídit podávání drog, aby se dosáhlo přesného požadovaného 

účinku, čímž se uživatel umístí na okraj mezi „kontrolovanou dávkou“ a „předávkováním“ 

(Reith, 2005). Jedinci dobrovolně užívají drogy, aby si navodili pocity velmi podobné těm, 

kterých se dosahuje během edgeworkových aktivit.  

 

„Postmodernismus se svým kulturním a politickým radikalismem a silným 

hédonismem projevil v šedesátých letech; studentské bouře, kontra-kultura, móda 

marihuany a LSD, sexuální revoluce, ale i filmový a časopisecký porno-pop a stoupající 

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h8.aspx#par130
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h8.aspx#par130
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vlna násilí a krutosti ve filmech běžná kultura se naladila na vlnu svobody, rozkoše 

a sexu.“ (Lipovetsky, 2001, s. 126). Lipovetsky tvrdí, že se nacházíme v epoše, kdy se 

využití opojných látek stává běžnou věcí. 

 

Ačkoli je spotřeba (nezákonných) drog stále obecně považována za deviantní nebo 

okrajovou formu chování, objevuje se i opačný trend, normalizace, ne-li legalizace, užívání 

drog v každodenním životě (Parker, Measham a Aldridge, 1995; Coffield a Gofton, 1994). 

Mezi významnou menšinou obyvatelstva se drogy stávají stále častějšími a ústředními pro 

rekreační návyky některých skupin určitého životního stylu, kteří drogy užívají v rámci 

svých volnočasových aktivit.  (Reith, 2005).   

 

„Konkrétně od konce 80. let 20. století se drogová extáze stala nedílnou součástí 

klubové scény, její symbolika a obrazy pronikají do šatů a hudebních kodexů mládežnické 

kultury. Tato znaky byly přetvářeny různými odvětvími volného času a šířeny médii. 

Z čehož vyplývá, že zastoupení drog je nyní pevně zakotveno v hlavní mládežnické kultuře. 

Móda, hudba, časopisy, reklama, umění, a dokonce i jazyk jsou plné ikonografie drog. T-

košile jsou opatřeny logem smiley tváře Ecstasy a LSD, taneční písně oslavují „sjetý“ život 

texty jako „zažít extázi“ a „čistou XTC“, a dokonce i samotné pilulky jsou pojmenovány 

podle ikon populární kultury, jako jsou Bart Simpson, Adidas a McDonald's.” 

(Reith, 2005, s. 235).  Výsledkem je, že rekreační drogy, zejména extáze, jsou považovány 

za módní doplněk, značku nebo logo, ne jako objekt závislosti. Nyní máme situaci, kdy se 

„nelegální drogy staly produkty, které se pěstují, vyrábí, balí a uvádějí na trh 

prostřednictvím podnikové kultury, při níž se legální a nelegální trhy spojily“ (Parker, 

Measham a Aldridge, 1995, s. 25).   

 

Podle Nigela Southa (1999) se drogy se staly součástí každodenního života. 

„Pozdní modernita s sebou přinesla rychlé a udivující změny ve společnosti, a to jak 

v kulturní, tak v ekonomické sféře v rámci každodenního života.“ (South, 1999, s. 1). 

„Braní drog dnes můžeme považovat spíše za součást životního stylu. Je velmi jednoduché 

si dnes drogy sehnat a koupit za dobrou cenu. Mladí lidé se do kontaktu s drogami 

dostávají snadno, neboť se pohybují mezi skupinami, kde jsou drogy normální a je tak 

běžné s nimi trávit i svůj volný čas.“ (South, 1999, s. 4).  
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Z pohledu individualistického hédonismu tato aktivita může být vnímána jako 

přehnané hledání sebe sama, honba za okamžitým uspokojováním narcistických 

potřeb, které jsou podle Gillese Lipovetského specifické pro postmoderní společnost. 

Jedinci se nezajímají o blaho druhých, ale chtějí primárně uspokojit své potřeby a to 

ihned, což jim konzumní společnost také dovoluje. Rekreační užívání návykových látek 

tak můžeme chápat jako osud, který postihl postmoderní společnost, kdy je hlavním cílem 

neustále zvětšovat individuální možnosti výběru a kombinací, kdy avantgarda už nebudí 

pohoršení, ale kdy rozkoš a stimulace smyslů se stávají hlavními hodnotami běžného 

života. Naopak tyto hodnoty převládají v běžném životě. V takovém případě můžeme 

chápat postmodernismus jako demokratizaci hédonismu (Lipovetsky, 2001).  

 

  Postmoderní společnost, definována pohledem Gerdy Reithe či Gillese 

Lipovetského, pak umožňuje jedincům drogy rekreačně užívat a dosahovat pocitů 

blahobytu, slasti a seberealizace například skrze důsledky vlivu drogy. Gerda Reithe, stejně 

jako Stephen Lyng, podává vysvětlení na makro i mikro úrovni, která jedincům dovoluje 

rekreačně drogy užít. Oba autoři ale nereflektují možnost chápání rekreačního užívání drog 

a dobrovolného vstupování do rizik jako cestu pro nalezení vlastní identity, kterou jim 

odebrala společnost konzumní.  

 

3.2 Rekreační užívání drog jako edgework aktivita 

 

Gerda Reith zmiňuje takzvané „denní výletníky“, kteří drogy užívají během svého 

volného času a hledají hranice, které jim dovolí vrátit se do svého „nedrogového” života. 

„Víkendové užívání drog je součástí volnočasových zvyklostí mnoha tisíců mladých lidí, 

kteří se často dopouštějí užívání více drog, „vybírání a míchání“ extáze, konopí, 

amfetaminu, LSD a libovolného množství dalších látek. Vytvoření, udržování a řízení 

tohoto rizika je příkladem těch nejnáročnějších forem edgeworku.“ (Reith, 2005, s. 235).  

 

Na druhém konci může být ovšem i nežádoucí zážitek: „Plánované noci mohou být 

nudné. Je to další rutina. Do svého života můžete pustit i trochu chaosu.“ (Shewan, 

Dalgarno a Reith, 2000, s. 447). Ti, kteří užívali drogy, používali strategické plánování 

a pečlivou přípravu ke kontrole jejich spotřeby, a tak s určitou přesností mohli predikovat 

charakter požadované zkušenosti. Je pravda, že si dovolili dostat se „z toho“‚ ale v pečlivě 
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sestavených parametrech, které by příliš neměly zasahovat do racionálních požadavků 

každodenního světa, do kterého se vrátí. Jak uvedl jeden z uživatelů drog: „Když požívám 

drogy, plánuji to předem, jen abych se přizpůsobil mému životnímu stylu. Pokud budete 

pracovat v úterý, pak o víkendu víte, že nemůžete být příliš mnoho kilometrů od domova 

a v době, kdy jste zpět (v práci), jste se úplně nezotavili“ (Shewan, Dalgarno 

a Reith, 2000, s. 445). Nejedná se tak o jednosměrné výlety, jde vždy o plánované poddání 

se kontrolovatelnému riziku. 

  

Jedná se o „schopnost přežití“, kterou odborníci na hranice považují za „vrozenou 

schopnost“ (Lyng, 1990, s. 859), kdy příjemci drog vědí, že se i takovým dovednostem 

musí učit, aby mohli pokračovat ve svém běžném životním stylu. Rozhodující je, že tyto 

zkušenosti s drogami podléhají kontrole uživatelů a žádné ze zkušeností nejsou trvalé. 

Každá z nich je dočasným stavem, který je určen na předem stanovenou dobu, aby jedinci 

nepřešli přes hranici a mohli se vrátit do svého každodenního života. (Lyng, 1990). 

 

Mezi velmi populární formu rekreačního užívání návykových látek patří takzvané 

mikrodávkování. Dr. Tushar Tewari a Dr. Shoibal Mukherjee se ve svém článku 

Microdosing: Concept, Application and Relevance (2010) o mikrodávkování vyjadřují jako 

o nové koncepci užívání návykových látek, kdy si jedinci berou pravidelně mikro dávku 

návykové látky, která jim nevyvolá farmakodynamické efekty, i je příliš malá na to, aby se 

u ní daly pozorovat účinky vedlejší. (Tewari & Mukherjee, 2010). Jedinci několikrát do 

týdne požijí drogy a navozují si tak příjemné stavy, které jim droga poskytuje. Aktéři si 

sami volí výši dávky a frekvenci užití. Motivace jedinců zvolit cestu mikrodávkování je 

především v naprostém uvědomování si reality, jedinci nemají halucinace, ani se nechovají 

nijak odlišně. Uživatelé ovšem cítí více energie, a to jak v soustředění se na práci, tak 

ve schopnostech podávat lepší sportovní výkony. Zároveň se cítí být více kreativní, dokáží 

přemýšlet za hranice svého uvažování a jsou více zaměřeni na detaily, které se nachází 

a dějí kolem nich (Fadiman, 2011).  

 

Holandská vláda si je velmi dobře vědoma zábavy rekreačního užívání drog, 

a právě proto sponzoruje YouTube pořad nazvaný Drugs Lab. Během tohoto pořadu si 

vždy jeden ze tří moderátorů vezme určitou dávku drogy. Před požitím divákům 

vysvětlují, z čeho se droga skládá a jaké má chemické reakce. Následně si jeden z 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tewari%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21829784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukherjee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21829784
https://wave.rozhlas.cz/dat-si-tripa-ale-malyho-pribehy-lidi-kteri-experimentuji-s-mikrodavkami-5965186
https://wave.rozhlas.cz/dat-si-tripa-ale-malyho-pribehy-lidi-kteri-experimentuji-s-mikrodavkami-5965186
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moderátorů drogu vezme a druhý s ním vede dialog. Pořad je zrychlený až do doby, kdy 

má droga takzvaný peak a následně se aktéři natáčí den i dva dny poté, aby potencionální 

uživatelé věděli, jaké stavy je čekají. Kromě přenosu takových zkušeností navíc ještě 

moderátoři doporučují dávku drogy, tedy kolik si má jedinec přesně vzít na svůj věk, 

pohlaví a váhu, aby se dostal k okraji edge a nepřešel přes něj. 

 

Gerda Reith tvrdí, že zóna užívání drog je jednou ze samo-aktualizačních 

a „edgových“ aktivit, ve kterých uživatelé často hlásí pocit neporazitelnosti, vzrušení 

a nadlidské síly a schopnosti. Jeden uživatel opiátů podal výpověď, jak drogy vedou k 

tomu, že se cítí odděleně od světa a vystupuje nad rutinní utrpení: „Léky mění vaše vnímání 

toho, kdo jste. Cítíte se trochu imunní nebo vzdálený vašim okolnostem (...)“ 

(Reith, 1999a, s. 107).  

 

Rekreační užívání drog je tedy taková aktivita, která je předem jasně naplánována 

a má své definované parametry. Jedinci tak snadněji vyjednávají hranice, které jim 

dopomohou si účinky z drogy užít a nejít zároveň tak daleko, aby na ně měla droga 

negativní vliv. Mezi takové patří například „výletníci”, kteří mají naplánováno kdy, jak, 

od koho, za kolik a do kdy si mohou drogu dát, nebo uživatelé, kteří provádějí rekreační 

užívání drog cestou mikrodávkování. Důležité jsou ale i společenské struktury na makro 

a mikro úrovni, ze kterých Gerda Reith vychází pro popsání rekreačního užívání 

drog, stejně tak jako Stephen Lyng pro koncepci edgeworku. 

 

3.3 Jít přes edge 

  

Důležitým poznatkem rekreačních uživatelů drog je také zkušenost, kdy hranice 

nebyly odhadnuty správně a jedinci je překročili. Jedná se o hrozbu, které čelí jedinci 

provádějící edgework. Je zde možnost, že hranice nebude správně odhadnuta a jejich cesta 

bude konečná. Nebezpečí bezvědomí, šílenství, sebezničení, závislost, a dokonce i smrt 

představuje velké riziko spojené s vzrušujícími a povzbuzujícími aktivitami. Hrozba 

skutečného rizika je nezbytná pro vzrušení edgeworkem. Odměny, které se skrývají 

v emocích po vykonání edgeworkových aktivit, jsou však pro jedince důležitější. Pokud se 

edgeworkoví aktivisté nebezpečí příliš vyhnou, zkušenost se stává nudnou. (Reith, 2005). 
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Chceme jít tedy co nejblíže k hraně, aniž by se vlastně hranice překonávala; jak nám 

připomíná Lyng, edgework je výzva „ovládat nekontrolovatelné (1990)“. 

  

Jedinci vědí, že i překročení hranic se může stát. Jeden z respondentů z výzkumu 

Voluntary risk-taking and heavy-end crack cocaine use: An edgework perspective 

(R. McGoverna & W. McGovern, 2011, s. 496) přes hranici přešel a své emoce popsal 

jako: 

  

„Mé úzkosti se velmi zhoršily. Už se necítím v bezpečí, jako jsem se cítil. Když jsem 

šel spát, bylo mi skvěle. Nyní ležím na své posteli, sundám si pouze boty a nechám si 

oblečení pro případ, že by se něco stalo, pak bych jen rychle nasadil svou obuv a mohl 

utéct. To mě děsí ještě víc. Jsem víc rozrušený. Je to divné, změnilo mě to hodně. Jsem 

maniodepresivní, stejně jako mám úzkosti. Je to jako panický záchvat, ale 100krát horší 

(...)“. (Steven, věk 47 let). 

 

3.4 Makro-sociální podmínky  

 

Rekreační užívání drog může být důsledkem konzumního kapitalismu. Jak se 

kapitalismus transformoval do konzumního kapitalismu můžeme sledovat právě u Marxe. 

Marx, stejně jako Durkheim připouštěl, že součástí kapitalismu jsou i neracionální prvky. 

Do procesu produkce tak zapojil i centrální význam neužitečné/neutilitární touhy. Popsal, 

jak výrobci mají zájem na rozvíjení „nadbytku a přemíry” u jednotlivců, na „nasycování 

imaginárních apetitů”, aby potřeba byla nahrazena „fantaziemi, rozmary a vrtochy. Profit 

se následně odvíjí od konstantní stimulace apetitu a předvádění novinek, které zastarají 

téměř okamžitě s uvedením na trh, protože je spotřebiteli představena nová řada pokušení. 

Tento kruh se neustále opakuje.“ (Marx, 1972, s. 147–148). Výsledkem je podle Marxe 

„vznik neutišitelného morbidního apetitu, vymýcení hranice, která odděluje touhu 

od potřeby, a vštípení požitkářství, hédonismu a excesivní konzumace ve společnosti” 

(Marx, 1972, s. 148). Tyto prvky přítomné v pozdní modernitě by byly v modernitě 

považované za abnormální (Reith, 2005).  

 

Konzumní kapitalismus tak hraje důležitou roli mezi mladými lidmi a užíváním 

drog. Podle Southa žijeme ve společnosti, která nám umožňuje konzumovat velké 
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množství téměř čehokoliv a mezi takové patří právě i drogy, ať už to chceme nebo ne. 

(South, 1999, s. 7).  Gerda Reith (2005) zase tvrdí, že nyní je forma kontrolovaného rizika 

podporována a povzbuzována. „Riskování je často využíváno v komerční reklamě a 

zobrazováno v médiích jako hrdinský čin s obrazy odvážných jedinců, kteří se zabývají 

nebezpečnými aktivitami používanými k propagaci produktů, které slibují spotřebiteli 

vzrušení a útěk. Tento přebytek je ale přebytkem kontrolovaným. Akce probíhá v přesně 

definovaných parametrech; aktivita má jasně nastavený začátek a konec (často měřený 

podle nákladů), za které se jasně nechodí. Jedinci jsou tak součástí spotřebitelského 

kapitalismu, který jim dovoluje se poddat emocím a jít za touhou po požitku” 

(Reith, 2005, s. 233).  

 

U Gilla Lipovetského tak můžeme chápat rekreační užívání drog jako „proces 

personalizace, který postavil do popředí osobní realizaci a respektování subjektivních 

zvláštností a jedinečné osobitosti, jakožto základní hodnotu. Právo být naprosto sám sebou 

a co nejvíc si užívat je totiž neoddělitelné od společnosti, která svobodu člověka povýšila 

na základní hodnotu, a je pouze nejzazším projevem individualistické ideologie. Tento 

rozvoj práv a přání jedince a tato změna v pořadí individualistických hodnot však mohly 

nastat jen díky změně životního stylu související s konzumní revolucí. Byl to skok 

individualistické logiky kupředu: teoreticky neomezené právo na svobodu, v praxi doposud 

společností omezované na hospodářství, politiku a vědu, zasáhlo i lidské chování 

a každodenní život. Žít svobodně bez veškerého omezování, sám si zvolit vlastní způsob 

života: toto je ta nejvýznamnější společenská a kulturní událost naší doby, a v očích našich 

současníků též nejnepopiratelnější právo.” (Lipovetsky, 2001, s. 12). Jedinci tak dávají 

do popředí své vlastní emoce, prožitky, své ego a nutný pocit seberealizace. A právě 

takové potřeby jsou uspokojovány například prostřednictvím rekreačního užívání drog.  
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3.5 Mikro-sociální úroveň: individuální prožitky jedinců  

 

V rámci mikro-sociální úrovně rekreačního užívání drog se edgework zaměřuje na 

vyvolání jedincova I, dle teorie George Herberta Meada. Jedná se o emoce, které jedinci 

prožívají po požití drogy a pocitu projevování svého vlastního já, které je v každodenním 

životě upozaďováno. Mikro-úroveň nám dovoluje popsat stránku I u aktérů, která je 

vyvolána pod vlivem drogy. Díky regulovanému riziku během rekreačního užívání drog 

může jít do popředí pravá osobnost jedince, tedy osobnostní složka I, která upozaďuje 

složku Me. Pocit vyvolaného I, ale také může být důsledkem hédonismu, kdy jedinci 

upřednostňují své blaho před blahem společnosti.  

  

Edgework jedincům posiluje jejich identitu a pocit sebejistoty ve vztahu 

k vlastnímu postavení ve společnosti. Je to aréna seberealizace, kdy „ego je vyvoláno 

dramatickým způsobem“ (Lyng, 1990, s. 860) a kde aktéři prožívají pocity posílení, 

a dokonce i všemohoucnosti. Zde opouštějí své omezené, každodenní osoby a dočasně „žijí 

jako instinktivně působící entity, které jim ponechávají vyčištěný a zvětšený pocit sebe“ 

(Lyng, 1990, s. 860). Takové pocity a emoce jsou obecně vyvolávány z edgeworkových 

aktivit. V mikro-úrovni jsou v rámci rekreačního užívání drog vyvolané podobné pocity 

jako u edgeworkových aktivit. Dosažené pocity seberealizace či sebeaktualizace jsou 

hlavní motivační složkou, proč si drogu dát. Zároveň Lipovetsky (2007) tvrdí, že se 

společnost vyznačuje pocitem, kdy se jedinec cítí být odstrčen, a tak dychtí po vlastní 

identitě, důstojnosti a individuálním uznání, které jedinci mohou hledat právě v probuzení 

vlastního I.  Lidé, kteří jsou stále více zaujati pouze vlastními starostmi, se umírňují nikoli 

kvůli etice, nýbrž proto, že jsou nadměrně pohlcováni sami sebou: ve společnostech 

podněcujících k blahobytu a k seberealizaci lidé zjevně více touží nacházet sami sebe, 

zkoumat se a zpytovat, „odreagovávat“ se cestováním, hudbou, sportem, podívanou, než se 

s někým fyzicky střetávat (Lipovetsky, 2001). 

 

Rekreační užívání drog můžeme chápat jako formu narcismu. „Narcismus se stal 

jedním z hlavních témat americké kultury.“ (Lipovetsky, 2001, s. 63). Podle Lipovetského 

nastává nové stadium individualismu. Autoritářský kapitalismus je vystřídán kapitalismem 

hédonickým a jedinec může nabýt nového vztahu k sobě a ke svému tělu. Nastal konec 

člověka homo politicus a přichází éra člověka homo psychologicus, který lační po vlastním 
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blahobytu a vyšší životní úrovni. Narcismus, podle Lipovetského, tvoří povrchní citlivost 

na svět a také hluboká lhostejnost vůči světu. Jedinci se soustředí pouze na vlastní já: 

v systémech „s lidskou tváří“, jejichž pohonem je rozkoš, blahobyt a změkčování norem, 

a to všechno může směřovat k podporování čistého individualismu, který se snaží 

o všeobecné zdůraznění hodnoty člověka. Narcismus tak mohl vzniknout ze všeobecného 

odklonu od společenských hodnot a cílů, vyvolaného procesem personalizace 

(Lipovetsky, 2001). 

 

Jedinci rekreačně užívají drogy, aby ukojili své potřeby, mezi které může patřit 

uspokojení svého ega, upřednostnění vlastního pocitu blahobytu, vyvolání nutného pocitu 

seberealizace. V rámci odborných výzkumů bylo zjišťováno, proč jedinci drogy 

dobrovolně užívají během svého volného času. Jednou z hlavních motivací je sex. 

V článku Drugs and sexual effects: role of drug type and gender (Rawson, Washton, 

Domier & Reiber, 2002) se dozvídáme, že kokain je stimulantem s analgetickou vlastností, 

která prodlužuje pocit vzrušení a orgasmu nebo dokonce může vyvolat orgasmus 

spontánní. Další publikace tento fakt potvrzuje tvrzením, kdy respondenti odpovídali, že 

během požití kokainu jsou aktéři sexuálního aktu více vzrušeni a sex si více užijí. Je však 

důležité si udržet nezávislost na této droze, protože pak už sexuální napětí upadá a vzrušení 

rovněž tak (Small, Kampman, Plebani, Quinn, Peoples & Lynch, 2009). Proto je zásadní 

neustále hledat a balancovat na hranici edge, aby se jedinec nestal závislým, ale zůstal 

rekreačním spotřebitelem a mohl tak uspokojit pocit slasti. 

  

LSD pak dovoluje jít za hranice našeho vědomí, vystoupit ze světa každodennosti 

a ponořit se do hledání vlastního já. Díky LSD se člověk může vrátit až do prenatální doby 

a například odhalit problémy, které se u nás zrodily již během porodu. Na stav během LSD 

jeden z respondentů odpověděl takto: „Jsem opravdu v pořádku, i když se necítím dobře, 

brečím a jsem vyděšený. Je ok se postavit věcem, kterým jsem se až doposud vyhýbal. Cítím 

se v bezpečí v této přítomnosti a vím, že je mi pomoci”. (Wolfson, 2014, s. 163). Na 

vrcholu svého výletu LSD měl slavný psycholog Albert Hofman, který testoval účinky 

LSD sám na sobě, pocit, jako by se jeho samotná bytost, jeho ego, sloučilo s vnějším 

světem a stávalo se jeho součástí: „Ve stavu LSD hranice mezi prožívajícím se a vnějším 

světem více či méně zmizí ... část sebe sama přeteče do vnějšího světa, do objektů, které 

začínají žít, mít další hlubší význam“ (Hofman, 1991, s. 85). Tady hranice mezi sebou 
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a světem zmizí a ego je skutečně pociťováno jako animace okolního prostředí: „tato 

zkušenost hluboké jednoty s vnějším světem se může dokonce zintenzivnit k pocitu toho, že 

já jsem s vesmírem“ (Hofman, 1991, s. 85). O LSD se mluví často jako prostředku pro 

terapii, ale slavný psycholog Stanislav Grof se domnívá, že by mělo být běžně dostupné 

i těm, kdo jej chtějí využívat rekreačně: „V každém případě by měly být přístupné 

psychiatrům a psychologům pro léčení. Ale já navrhoval i zodpovědné používání pro lidi, 

kteří k tomu nemají klinický důvod. Prohloubí se tím sebepoznání, otevřou se zdroje vnitřní 

spirituality, podpoří se kreativita.“ (Radio Wave, 2017, 6. října, online). 

 

Účinky MDA se zabýval výzkumný tým Maryland Psychiatric Research Center 

(MPRC), který potvrzuje pocit vyvolaného blahobytu u uživatelů této drogy. V publikaci 

Psychedelic Experiential Pharmacology: Pioneering Clinical Explorations with Salvador 

Roque se dozvídáme, jaká byla zkušenost s drogami u jednotlivých respondentů. „MDA 

podporuje pocit blahobytu, který je velmi příjemný. Na jedné straně vyvolává negativní 

emoce, ale na straně druhé je to euforický pocit, který přináší pocit tepla a zklidnění. I po 

vyprchání drogy jsem se cítil velmi příjemně a uvolněně.“ (Wolfson, 2014, s. 163)   

 

Nadále pocit transcendence nebo „jednoty“ s vesmírem se často objevuje 

v nejintenzivnějších formách edgeworku, které Lyng popisuje jako „pocit kognitivní 

kontroly nad esenciálními objekty“ (Lyng, 1990, s. 861). Tento pocit sounáležitosti je 

velmi typický pro uživatele drog a má tendenci doprovázet pocity všemohoucnosti 

a seberealizace. Po prvně vyvolaných stavech se jeden z aktérů přenesl do 

transcendentního stavu, který působí jako „rozšiřující se vlna uvolnění ... takže se zdá, že 

plavete bez obrysů, jako kdybyste leželi v teplé slané vodě“ (Burroughs, 1977, s. 7). Pocit 

být všude a nikde, překračující tělesné hranice a dosažení změněných stavů vědomí je 

údajně stavem běžným.   

 

Ve výzkumu Voluntary risk-taking and heavy-end crack cocaine use: An edgework 

perspective (McGoverna & McGovern, 2011) respondenti odpovídali, že během požití 

drogy se cítili například extrémně soustředěni, čas se zdál být deformovaný, zcela změnil 

svůj význam a byl také extrémně zpomalený. Respondenti popsali, jak se jejich svět často 

stává menší, neboť se intenzivně zaměřují pouze na vnitřní pocity. Svět mimo pokoj, kde 

je droga požita, se často stává vzdáleným a nevhodným. Respondenti také uvedli pocit 
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zvýšené, a dokonce i nadměrné síly. Jeden respondent srovnává dopad drogy na to, co 

Pepek námořník zažívá po snězení špenátu. Tento pocit vzrušení a důvěry v sebe sama je 

právě sebeaktualizací, kterou Lyng ve své teorii popisuje (Lyng, 1990) a který je podle 

Lipovetského (2001) hlavní charakteristikou individualistického hédonismu. 

 

Navzdory intenzitě a nereálnosti zóny zážitků, do kterých jedinci vstoupili, 

uživatelé drog mohou najít ještě něco víc. Takové zintenzivnění skutečnosti může být 

jedním z nejživějších rysů drogové zkušenosti, jak Daumal (1991) nastínil: „Tento“ svět 

„ztratil celou realitu, protože jsem náhle vstoupil do jiného světa, nekonečně reálnějšího, 

okamžitého a intenzivního světa věčnosti.“ (Daumal, 1991, s. 61). Lyng nazývá tento 

fenomén „hyperrealitou“ a poznamenává, že obvykle účastníci edgeworku často popisují, 

že zkušenost je mnohem reálnější než okolnosti jejich každodenní existence. 

(Lyng, 1990, s. 861). Hyperrealita mění také vnímání času a prostoru a na vrcholu 

zkušenosti hrany, vnímání polí jednotlivců je tak úzké, že „ztrácejí také schopnost měřit 

běh času obvyklým způsobem. Čas může projít mnohem rychleji nebo pomaleji než 

obvykle“ (Lyng, 1990, s. 861). Uživatelé se soustředí výhradně na to, co je nyní a zablokují 

všechny vnější okolnosti v jejich úplném ponoření se do zkušenosti. Jeden uživatel 

narkotik popsal, že „všechno plyne trochu rozmazaně ... když používáte [léky], nemáte 

žádný pojem o čase, který míjí, čas jen letí kolem“ (Reith, 1999a, s. 110). Tato funkce se 

může vztahovat na celý životní styl, stejně jako na jedinečné zážitky. Studie uživatelů 

heroinu zjistila, že mnoho z nich popisuje zkreslení ve smyslu průchodu času. Jedná se o 

typickou drogovou zkušenost, zablokování vnějšího světa a s ní „zničení vazeb linearity a 

času“ (Cohen a Taylor, 1992, s. 147), což je nedílnou součástí vlivu drog. 

 

O pozitivních účincích drog, tedy pro nás stěžejní mikro-úrovni, ve skutečnosti 

však hovoří opravdu malé množství odborných publikací. I když se drogy staly součástí 

konzumního kapitalismu, je tato sféra buď ignorována nebo je jí stále věnovaná pozornost 

skrze špatné dopady na jedince. Rekreační uživatelé drog však své zkušenosti online sdílejí 

v hojném množství na různých webových portálech. Nejznámější z těchto portálů je 

Erowid Experience Vaults. Cílem portálu je pokusit se shromáždit, katalogizovat 

a publikovat širokou škálu zkušeností, které lidé mají s psychoaktivními rostlinami 

a chemickými látkami, stejně jako zkušeností s endogenními (ne-drogovými) mystickými 

zážitky, testováním drog, meditací atd. Pracují tak na vytvoření komplexního systému, 
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který zahrnuje přehled zpráv od důvěryhodných členů s odbornými znalostmi v oboru a 

umožňuje co nejjednodušší třídění, vyhledávání a přístup k přehledům. Erowid Experience 

Vaults zahrnuje také systém pro revizi, kategorizaci a následné přezkoumání každého 

příspěvku, který je zadán vyškoleným a znalým dobrovolníkům, kteří při čtení každé 

zprávy a vyhodnocení každého příspěvku ručí za zájem, kvalitu, důvěryhodnost a zaměření 

se příspěvku na efekty nebo výsledky z účinku drogy. Portál funguje od roku 2000, kdy 

začal tzv. beta verzí a od té doby na něm bylo publikováno přes sto tisíc článků. Takové 

portály jdou naproti potvrzení Lipovetského teorii o individualistickém hédonismu. Jedinci 

spolu sdílí jedinečné zážitky, které jim droga přináší. Sdílejí své pocity, kdy se cítí být 

opravdu naživu, kdy se seberealizují skrze užití drogy, přenášejí se do hyperdimenze 

a vystupují ze své každodennosti. 

 

Jeden z mnoha příspěvku se zabývá emocemi, které uživatel zažíval poté, co požil 

dávku kokainu, kouřil trávu a vypil menší množství alkoholu. Příspěvek popisuje 

zkušenost s drogami jednoho z uživatelů, který se díky nim cítil být někým víc. Jeho popis 

narcistické euforie se snoubí s Gillesem Lipovetským a prohlubováním individualistického 

hédonismu ve společnosti. Celkově svou zkušenost popisuje takto: 

 

První lajna (12:30): (..) Úžasné, naprosto úžasné. Mám okamžitý výbuch energie a 

vzrůstající euforii. V tomto okamžiku se šňupnutí čáry zdá být jako nejlepší rozhodnutí v 

mém životě. (..) Čistota mého sjetí v tomto okamžiku způsobuje, že se cítím inteligentní a 

nadřazený opilým lidem, ale milým způsobem. Popisuji to jako rychlou narcistickou 

euforii. 

 

Lajna druhá (2:00 hod.): (..) Mám pocit, jako kdybych byl povznesen do nové roviny 

vědomí a pohodlí. (...) E, N a já chodíme a diskutujeme o našich přátelstvích a osobnostech 

do hloubky, cítím se k nim být velmi blízko. Mám pocit, jako bychom se my tři spojili 

duchovně. Nemám toužebnou touhu dělat něco víc, jako jsem měl po té první lajně... ačkoli 

další lajna by neublížila. (..) 

 

Tento zážitek z koksu byl pro mě neuvěřitelně příjemný, protože se řídil formátem, 

kterým se spousta z mých výletu řídí. Počáteční ohromující intenzita alternativní reality, po 

níž následuje příležitost k duchovnímu rozvíjení, končící pohodlným odrazem a aplikací do 
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života. Pokud si znova dám koks, chci to udělat jen tehdy, když budu moct jít ven a kouřit k 

tomu ještě marihuanu. („Speedy, Narcissistic Euphoria”, 1995, online). 
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4 Závěr 

 

Cíli práce bylo představit dobrovolné vstupování do rizik, takzvaný edgework a 

obohatit Lyngovu koncepci o individualistický hédonismus, který Lyng nebral nikterak 

v potaz a odpovědět tak na otázku: Proč jedinci potřebují v postmoderní společnosti 

vyvolávat emoce, které jim navozují edgeworkové aktivity, jako je například rekreační 

užívání drog, a nalézt samotnou příčinu této potřeby. Odpověď na tuto otázku jsem hledala 

v pojetí postmoderní společnosti od Gillese Lipovetského a jeho teorii o individualistickém 

hédonismu. Abych mohla odpovědět na výzkumnou otázku, sumarizuji jednotlivé kapitoly, 

na jejichž základě na výzkumnou otázku odpovídám. 

 

V úvodu jsem představila samotnou koncepci dobrovolného přijímání rizik, 

takzvaný edgework a aktivity spadající pod tuto koncepci. Volnočasové aktivity, které 

spadají pod edgework, musí v sobě zahrnovat hrozbu vážného psychického či fyzického 

narušení, pokud jedinec zapochybuje nebo udělá chybu. Mezi takové aktivity patří 

například parašutismus či horolezectví. Díky emocím, které z takových aktivit plynou, 

jedincům neubývá motivace edgeworkové aktivity vykonávat opakovaně. Jde o silný pocit 

seberealizace či sebeaktualizace, vyvolání ega či přenesení do jiné dimenze. 

 

V druhé kapitole jsem představila teorie, ze kterých Lyng vychází pro svoji 

konceptualizaci edgeworku. V souvislosti s teoretickým uchopení makro-sociálních 

podmínek edgeworku hovořím o Karlu Marxovi a jeho pojmu odcizení od práce. Kdy 

dělnická třída dospívá k frustraci na základě odlidštění pracovního trhu, se kterým je úzce 

spjatá, a vzniká tak oné odcizení, které vede k frustraci pracovníků. Ti následně mají 

potřebu si „zakoupit identitu”. V souvislosti s tímto jsem představila i Gillese 

Lipovetského, který na Marxovo pojetí „zakupování identit” může reagovat tvrzením, že 

společnost považuje práci za únavnou povinnost, a proto se jedinci oddávají volnočasovým 

aktivitám, které si pojí s relaxačním uvolněním, a které je zase spjato s hédonistickým 

životem. Při analýze na mikro-sociální úrovni Stephen Lyng využívá teorie George 

Herberta Meada Self, Me a I, kdy Mead říká, že Self je dialogem mezi Me a I. Me zahrnuje 

skrytou, interpretační fázi společenského aktu a oproti tomu I označuje skutečnou reakci 

jednotlivce na procesy, tedy zjevné fáze činu. Podle Lynga je v extrémních situacích, které 
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jsou charakteristické pro edgework, Me upozaděné strachem ze smrti a projeví se tak 

individuální I, které je projevem seberealizace, sebeaktualizace či vyvoláním ega. Jedinci 

se tak snaží být sami sebou, nalézt skutečné já, na což také mají právo, protože podle 

Lipovetského žijeme v hyperkonzumní společnosti, kde se jedinci neustále snaží hledat 

odpověď na otázku: Kdo jsem? a také ve společnosti, která povýšila individualitu a 

svobodu jedince na základní hodnotu.  

 

Ve třetí kapitole jsem představila postmoderní společnost, která je vývojem 

společnosti moderní, a v rámci které se edgeworkové aktivity odehrávají. Sám Stephen 

Lyng upozorňuje na úskalí nejednotného vymezení pojmů moderna a postmoderna. Říká 

ovšem, že postmoderna nám nabízí jiný výklad edgeworkových aktivit, než by tomu bylo 

u výkladu z pohledu společnosti moderní. Lipovetsky tvrdí, že v rámci postmoderní 

společnosti žijeme nové hodnoty, kde je hlavním středem samotné individuum, které se 

snaží ospravedlnit slast, uspokojit pocit blahobytu a naplnit účel svobodného rozvinutí 

osobnosti. Gerda Reith chápe rozdíl mezi moderní a postmoderní společností ve spotřebě. 

To, co bylo v moderní společnosti považováno za abnormální spotřebu, je nyní, díky 

konzumní době, považováno za spotřebu normální. Jedinci dnes nemusí řešit uspokojování 

potřeb, mohou je díky velké konzumaci uspokojit ihned a zaměřit se na nutnost uspokojení 

vlastního já, například prostřednictvím rekreačního užívání drog a konzumovat tak zábavu 

a soukromé slasti, které jsou odrazem individualizace volného času.  

 

V následující kapitole jsem se zaměřila na rekreační užívání drog, které představuje 

jednu z forem edgeworku. Jedinci během této volnočasové aktivity hledají hranici mezi 

užitím drogy na takové úrovni, aby si drogy nevzali příliš mnoho a získali z ní vytoužené 

účinky. Skrze jednotlivé druhy pak naplňují stejné emoce, jakožto u jiných edgeworkových 

aktivit, kdy se jedinci cítí být sebeaktualizovaní, uspokojují své ego a přenáší se do jiné 

dimenze. Mezi oblíbené formy užívání drog patří takzvané výlety či mikrodávkování. 

Lipovetsky pak sám tvrdí, že se nalézáme v epoše, kdy se kultura zaměřuje na svobodu, 

rozkoš a sex, a kde se opojné látky staly běžnou záležitostí.  

 

Dále objasňuji makro a mikro úroveň rekreačního užívání drog. Kdy na úrovni 

makro předkládám pozdní modernitu, která jedincům umožňuje drogy zakoupit a 

konzumovat je. Podle Marxe vzniká neutišitelný apetit, který ruší hranice a mizí tak 
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oddělení mezi touhou a potřebou, čehož je důsledkem hédonistická společnost. Podle 

Lipovetského jsou jedinci součástí spotřebitelského kapitalismu, který jim dovoluje plně se 

poddat emocím. Prohlubuje se personalizace, která dává do popředí jedince jakožto 

nezávislého člověka a který je zároveň lhostejný vůči potřebám společnosti a naplňuje 

pouze potřeby individuální, a to především emoční, v rámci hledání vlastního já. Díky 

mikro-úrovni lze pak demonstrovat, jaké pocity uspokojení vedou z užití drogy. Rekreační 

uživatelé drog skrze ně naplňují své individuální touhy, kdy se chtějí přenést do jiné 

dimenze, vystoupit z každodennosti, stát se nadřazeným, cítit se být opravdu naživu, 

seberealizovaný, uspokojit své blaho, slast a přiblížit se k opravdovému já. Lidé jsou tak 

extrémně pohlceni sami sebou. Přišla doba člověka homo psychologicus, která lační po 

blahobytu a vyšší životní úrovni. Z lidí se stávají narcisté, kteří jsou hnáni rozkoší, slastí, 

blahobytem.  

 

Z pohledu Lipovetského pak edgeworkové aktivity můžeme chápat jakožto 

prostředek k dosažení hlavních cílů dnešní doby, mezi které patří ideály komfortu slasti 

a zábavy (Lipovetsky, 2007). Podle autora se nacházíme v době spotřebitelského 

hédonismu, kdy společnost uctívá blahobyt a slast. Fungujeme v kultuře, která si libuje 

v okamžitém potěšení, z radování se z toho, co je tady a teď a z okamžiků, kdy žijeme sami 

pro sebe. Gilles Lipovetsky nám nabízí výklad vyvolaných pocitů, uspokojování svého ega 

a nutný pocit seberealizace. jako odraz postmoderní společnosti, která je podle něj 

specifická pro seberealizaci jedinců jako tu nejvyšší hodnotu a zároveň cílem sám o sobě. 

Jedinci totiž ztrácí svou podstatu a hledají sami sebe bez zakotvených hodnot a jistot 

(Lipovetsky, 1998).  Typickou charakteristikou postmoderní společnosti je tak nezájem 

o společenské hodnoty a důraz na seberealizaci. Jedinci se vzdalují od veřejného života 

a zaměřují se na seberealizování, které prohlubuje narcismus, hledání sebe sama, vlastního 

já a vede k neustále sebereflexi. Nutný pocit neustálé seberealizace pak můžeme chápat 

jako narcismus, který je odpovědí na výzvu podvědomí najít sám sebe: naše já reaguje tím, 

že se vrhá do nekonečné práce na svém osvobození, pozorování a vlastní interpretaci 

(Lipovetsky, 2001). Zároveň motivace jedinců vyvolávat takové emoce souzní s 

individualistickým hédonismem, u kterého je cílem samotný požitek, rozkoš a smyslové 

uspokojení. 
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Rekreační užívání drog je pak jasným odrazem spojení edgeworkové koncepce 

a pojetí postmodernismu od Gillese Lipovetského. Jedinci rekreačně užívají drogy, kdy 

hledají takzvaný edge pro pocit zábavy, seberealizaci, pro odpoutání se z každodenního 

života. Uživatelé, ač rekreačně mohou brát drogy ve skupinách, pak vykonávají tuto 

edgeworkovou aktivitu, pro pocit slasti, blahobytu a uspokojení svých tužeb. Jedinci se 

chtějí radovat tady a teď, a to jim právě rekreační užívání drog umožňuje. Jedinci skrze 

drogy tak nejen dávají do pozadí potřeby společnosti, ale především jejich prostřednictvím 

mohou hledat vlastní já. Zároveň nám konzumní kapitalismus umožňuje drogu zakoupit, 

a uspokojit tak svou potřebu ihned. Konzumní doba jedincům umožňuje drogy sehnat 

a zakoupit za příznivou cenu. Žijeme nové hodnoty, které mají naplnit účel svobodného 

rozvinutí skryté osobnosti, ospravedlnit slast, uznat neobvyklé požadavky a přizpůsobit 

instituce tužbám jedinců.  

 

Stephen Lyng ve své koncepci popsal emoce, které z edgeworkových aktivit 

plynou. Opominul ovšem proč jedinci potřebují v postmoderní společnosti u sebe 

vyvolávat emoce, které jim navozují edgeworkové aktivity a čeho jsou takové emoce 

důsledkem. Není nezbytně nutné, aby jedinci byli natolik frustrováni z práce, že potřebují 

ve volnočasových aktivitách hledat vlastní já. Samotná příčina hledání vlastní identity 

může plynout ze společnosti, kterou si lidé vytvořili sami, ze společnosti 

individualistického hédonismu, který žene do popředí personalizaci namísto socializace a 

snaží se upřednostnit jedince před společností. Edgeworkové aktivity tak nemusí být nutně 

dobrodružstvím, které jedinci vykonávají pro zpestření svého každodenního života, ale 

důsledkem volání po nutnosti pocitu vlastní seberealiazce, neboť se jedinci topí v 

konzumní společnosti a mají tendence hledat vlastní skutečné já. Edgeworkoví aktéři tak 

utěšují své touhy například skrze rekreační užívání drog, kdy jim požívání omamných látek 

přináší pocity, které se v každodennosti ztrácí a jedinci cítí nutnost nalézt vlastní identitu. 

Dobrovolné vstupování do extrémních rizik tak nemusí být bráno jako volba, ale jako 

nutnost. 

 

Hledání vlastní identity skrze volnočasové aktivity, tak může být chápáno jako 

důsledek postmoderní společnosti. Konzumerismus, ve kterém žijeme, nabízí denně 

několik příležitostí, pro které se máme rozhodnout. Práce, škola, dovolená, výběr 

správných i nesprávných potravin, přiřazení se ke skupině určitého životního stylu, nebýt 
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součástí skupiny žádné nebo být součástí hned několika. Přirozeně lidé tak ztrácí své pravé 

já, svou vlastní identitu, která je ztracená v příležitostech a možnostech. Nemusíme být 

nutně frustrováni z práce, můžeme být frustrováni z toho, že nevíme, jakou správnou práci 

si vybrat, která je ta, určená a ideální právě pro naše individuální osobnosti. Edgeworkové 

aktivity sice mohou být vnímány jako útěk z reality, ale proč má jedinec tendence utíkat? 

Protože se bojí.  Být „někým“ v době individualistického hédonismu je možná ta nejtěžší 

úloha. Ptáme se: Kdo jsem já? A skrze co hledáme odpověď na tyto otázky? Skrze naše 

seberealizování. V práci, ve škole, ve skupině přátel. Jenomže, pokud víme, že se již 

dokonce nacházíme v hyperkonzumní společnosti, pak aktivity, které vykonáváme pro naši 

vlastní seberealizaci, můžeme měnit každý den a skrze to i chápání vlastní identity. 

 A pokud jedinec nezná svou vlastní identitu, své pravé já, pak strach z nalezení z toho, 

kdo je, jen sílí. A proto si myslím, že vstupování do extrémních rizik nemusí být jen 

volbou, ale pro některé jedince skutečně nutností, protože na okraji našeho vlastního přežití 

se projevuje naše skutečné já.
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