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ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá problematikou stigmatizace piercingové subkultury
jako subkultury drogové. Pro lepší komparaci a případné hledání souvislostí jsou zde
uvedeny charakteristiky obou diskutovaných subkulUir, jejich historie a současnost,
včetně jednotlivých trendů a směrů, jež s danými subkulturami souvisejí. Výsledky
výzkumu zaměřeného na zjišťování postojů společnosti ke stigmatizaci jedinců
s piercingem, byly použity k vytvoření projektu, který by mohl být integrován do výuky
na středních školách (gymnáziích) v rámci osobnostního rozvoje (dle RVP). Projekt
nabízí návrh obsahové struktury vyučovacích hodin a doporučení výběru výukových
metod, včetně motivačních her a cvičení. Náměty mohou po úpravách, s ohledem na
danou věkovou skupinu žáků, najít širší využití ve středoškolském vzdělávání.
KLÍČOVÁ SLOVA

* piercing - trendy spojené s piercingem - piercingová subkultura - návykové látky
- taneční scéna a drogy - drogy a společnost - drogová subkultura - RVP

RESUME

This thesis deals with stigmatization of piercing subculture as drug subculture. To
better compare and to search for possible connections, we present characteristics of both
subcultures in question, their history and present, including all trends and streams
connected with these subcultures. The results of the search aimed at finding opinions of
public on stigmatization of individuals with piercing were used in a project which could
be integrated in the high school curriculum concerning personal

development

(according to the RVP). The project offers a concept of content structure of classes and
recommendation as to the choice of teaching methods, including motivational games
and exercises. The topics can, with adjustments to the age group, be widely used in the
high school system of education.
KEY WORDS

Piercing - trends connected with piercing (tatoos, music, freeparty) - piercing
subculture - addictive druha - dancing scene and dmgs - drugs and society - drug
subculture - RVP
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ÚVOD

Piercing - móda, holý nevkus dnešní generace nebo jen zvýraznění osobnosti? Před
rokem 1989 byl piercing něčím neznámým, pro tehdejší společnost tabu. Neexistovala
žádná piercingová studia, jen několik málo jedinců se pyšnilo podomácku aplikovaným
piercingem. Piercing nebyl společností uznáván a byl pokládán za něco nevhodného či
pobuřujícího. Po roce 1989 došlo k pozvolnému akceptování a respektování odlišností
některých jedinců,

čímž

se piercing

vymanil

ze

své

ilegálnosti.

Už

nebyl

charakteristickým rysem fetišistických či tribalistických subkultur, ale stal se součástí
běžného života a postupem času i kulturním

fenoménem.

I dnes se polemizuje o vhodnosti či nevhodnosti tohoto způsobu zdobení těla. Na
jedince s piercingem bývá nahlíženo s despektem, obdivem, strachem, nebo bývají
rovnou stigmatizováni na základě často nepodložených informací. Důvod stigmatizace
je zřejmý - odlišnost. Ne však odlišnost vnitřní, ale vnější, vedoucí k označení feťák,
bezdomovec, spodina

společnosti.

Cílem práce je zjistit možnou propojenost dvou neprávem spojovaných subkultur
naší společnosti - subkultury piercingové a subkultury drogové - a stigmatizaci jejich
členů. Danou problematiku jsem rozdělil do čtyř okruhů:
1. Piercing - Jakým způsobem se piercing vyvíjel, historický pohled na
jednotlivé typy piercingů, způsoby a místa aplikace či průvodní
problémy a jevy (trendy) související s piercingem.
2. Návykové látky - Charakteristika legálních a nelegálních návykových látek,
úloha návykových látek v životě současné mládeže (dle různých
výzkumných studií).
3. Subkultura piercingová a subkultura drogová - Popis jednotlivých subkultur,
znaky, které dané subkultury (jedince) spojují a kterými sc odlišují,
proč jsou tyto subkultury spojovány v jednu a pohledy medií na tuto
problematiku.
4. Úloha pedagoga - Jakým způsobem lze předcházet stigmatům, předsudkům,
jakým způsobem lze nahlížet na odlišnosti v kultuře či společnosti.
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Praktická část je zaměřena na problematiku stigmatizace daných subkultur z pohledu
tří odlišných věkových skupin (14-18 let, 19-35 let, 36 a více let) a z pohledu jedinců,
jež mají nebo nemají piercing. Předpokládané dotazníkové šetření bude doplněno
podrobnějšími informacemi z rozhovorového šetření s jedinci s piercingem a bez
piercingu. Cílem šetření je potvrzení (popř. vyvrácení) hlavní hypotézy této práce piercingová subkultura není subkulturou drogovou. Šetření dále mapuje problematiku
informovanosti jedinců o piercingu, piercingové subkultuře či případné předsudky vůči
jedincům s piercingem.
Výstupem praktické části je projekt, zabývající se problematikou návykových látek,
předsudků a mýtů.
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TEORETICKÁ ČÁST
Šperk jako takový provází člověka dlouhá staletí a tisíciletí, nejstarší šperky se nám
dochovaly z období pravěku. Člověk měl, má a bude mít tendence se zdobit, upravovat
a měnit se, protože nemá rád stereotyp, ale neustále touží po změně, která by jej mohla
učinit krásnějším a žádanějším. Nejedná se o marnivost (popř. určitou formu narcismu),
jak by se někomu mohlo zdát, ale spíše o zakořeněný pud být něčím zajímavým pro
ostatní, odlišovat se a nebýt jen členem stáda. Už děti ve školce se malují fixem, samy
se ostříhají dle vkusu, prostě se chtějí lišit, chtějí vyjádřit své Já, aby svět viděl, že jsou
osobností a že chtějí vynikat. Pochopitelně postupem času už nestačí jen malovaní
fixem, ale chceme být zase o krůček napřed a chceme se zdobit jinak a víc. (3, 5)
Jedním z mnoha způsobů zdobení těla je vedle make-upu, náramků, přívěšků či
oblečení i piercing, který poskytuje širokou škálu možností jak zvýraznit vlastní
osobnost či stát se někým odlišným, zajímavým.
1. PIERCING
Pod pojem piercing (z angl. pierce - propichovat, propichování) je zahrnována
činnost, při které dochází k zavádění předmětů, většinou šperků, z různých materiálů do
měkkých tkání - dochází tedy k narušování integrity kůže a zároveň ke zdobení těla
těmito předměty. Piercing není určen pro každého. I dnes, přestože je již společnost
shovívavější k různým odlišnostem, se na piercing někteří lidé dívají s despektem jako
na něco neobvyklého, nerozumného, pobuřujícího či surového.
Mnozí puritáni by mohli nesouhlasit, ale už malým dětem se aplikuje piercing do
uší, přesněji řečeno malým holčičkám. A nikoho by ani nenapadlo, že i přesto, že se
jedná jen o „náušnici", jde se vlastně o piercing. Pokud se místo aplikace posune na jiné
místo, hned to vzbudí vlnu protestů. Piercing dává lidem možnost sebevyjádření,
ukázání světu, že jim není jejich tělo lhostejné a že si ho umí vyzdobit podle sebe.
Piercing je jedno z nejstarších trvalých zdobení těla. Byl tady dříve než tetování,
barvení vlasů, apod.
Piercing byl v dřívějších dobách považován za charakteristický znak undergroundu,
dnes je součástí našeho života. Jsou zde však ještě tací, kteří na tento druh „módy"
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nahlížejí s despektem a částečně i se strachem z něčeho, co „přece musí bolet" a „není
to lidské".
Důvod, jenž vede člověka k aplikaci cizího tělesa do vlastního těla, může být pro
někoho neřešitelnou hádankou, ale ti, co prošli procedurou piercingu, mají v této otázce
jasno, od prosté touhy stylizovat se, po hledání duchovních zážitků. Silným motivem je
také touha čelit strachu a bolesti, jak skutečné tak i imaginární. Ačkoliv se piercing stal
velmi rozšířenou formou zdobení těla, bývá často řazen někam mezi motorkáře,
přívržence punku, atd. Kromě pozoruhodné výjimky ušních lalůčků (jejichž piercing
není považován za piercing v pravém slova smyslu) není piercing v plné míře
akceptován širší veřejností jako projev estetického vyjádření.
Za piercing lze tedy považovat všechny aktivity i výsledky propichování měkkých
tkání za účelem aplikace ozdob, které v naší kultuře nejsou považované za kulturní
standard. Pod piercing se v pravém slova smyslu se nezahrnuje propichování ušního
lalůčku a nošení náušnic (nejen u žen, ale i u mužů). Naproti tomu za piercing lze
považovat perforaci jakékoli jiné části ušního boltce, např. ušní chmpavky, stejně jako
perforaci ostatních částí těla. (2)
Piercing lze kategorizovat dle jednotlivých typů piercingů nebo dle míry viditelnosti
a s ní související početnost skupiny, která piercing může reflektovat (tzv. míra
nápadnosti). Dle míry nápadnosti lze piercing rozlišovat na: (2)
* piercing viditelný - piercing je lokalizován na stále viditelném místě (oblast
obličeje) a je reflektován širokou veřejností (tj. s lidmi, se kterými přijde
jedinec do kontaktu v rámci běžné interakce) (2)
* piercing odhalovaný - piercing je prezentován jen v určitých situacích:
* záměrně - např. piercing pupíku jen při vhodně zvoleném oblečení
* náhodně - n a p ř . piercing jazyka při výrazné artikulaci
- piercing je reflektován širokou veřejností jen v určitých momentech (2)
* piercing skrytý (intimní) - piercing intimních míst (prsních bradavek a genitálií) je
odhalován pouze omezenému okruhu jedinců a může na něj reflektovat jen
omezený okruh jedinců v určitých momentech. (2)
Subkulturu lze charakterizovat jako soubor specifických norem, hodnot, vzoru
chovávání a životní styl, jež je typický pro určitou skupinu v rámci
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společenství 1 , jíž je tato skupina konstitutivní součástí. Důležitým znakem subkultury
a tedy i subkultury piercingové je viditelná odlišnost od dominantní kultury 2 . (18)

1.1 Historie piercingu
Piercing obecně má dlouhou historii. Nejedná se o historii několik desítek let,
naopak, tyto praktiky jsou známy již od počátku existence lidstva. Důvody, proč
docházelo k tomuto někdy až drastickému zdobení těl, byly rituální a náboženské.
Pomocí piercingů se především u primitivních komunit a přírodních kmenů prováděla
očista a utužování těla, zlepšovala se imunita člověka a zároveň se pomocí piercingů
„vyráběla" ochrana proti negativním vlivům, které by mohly napadnout organismus.
Piercing měl magický charakter, který pro své nositele může mít i dnes.
Jednalo se především o kmeny v Africe, Americe a Asii, jejichž příslušníci si touto
technikou zdobili svá těla pro zvýraznění postojů, kvalit, ale i jako způsob zastrašení
nepřítele. Piercing byl důkazem zralosti, klíčem do světa dospělých, nebo symbolizoval
členství v určité sociální skupině, společnosti. Názorným příkladem mohou být
domorodí bojovníci s nosy a ústy propíchanými dřevěnými tyčinkami, které mají za
úkol odstrašit nepřítele a zároveň i udat postavení v kmenové hierarchii. Můžeme též
vzpomenout africké kmeny, kde je žena ctěna dle počtu kroužků na krku. Pro výrobu
šperků se v těchto oblastech používá dřevo, kov a kosti. (3, 5, 21)
První zmínky o piercingu jsou datovány do období mladší doby kamenné. Nejen
z nalezených šperků, které z této doby pocházejí, ale i z maleb lze rozpoznat, že již
v této době byl piericing součástí společenského života. Tehdejší lidé si většinou
propichovali ušní lalůčky a nos. Vědci potvrdili, že na nejstarším mumifikovaném těle,
nalezeném v Alpách, byly určité známky ušního piercingu. Další zmínky o piercingu
lze najít i v období starověkého Egypta (viz. posmrtná maska egyptského faraóna
Tutanchámona, na níž jsou patrné náušnice, obr.l), na území bývalé Mezopotámic, dále
pak Irska a Germánie.

1

lze také mluvit o hlavní, dominantní kultuře
Termín subkultura se vztahuje i na specifickou skupinu, jež je nositelem odlišných norem, hodnot,
vzorců chování a životního stylu, i když se podílí na dominantní kultuře a na fungování širšího
společenství (18).
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Obr. 1 Posmrtná maska Tutanchámona3
Některé bronzové masky nalezené na území dnešního Irska přinášejí důkazy
o oblibě piercingu. Paradoxem je ale skutečnost, že v určitých oblastech starověkého
Řecka byl piercing brán jako něco barbarského, něco, co škodí tělu a mysli a proto byly
nositelům piercingu udělovány pokuty.(3)

1.1.1 Historie jednotlivých typů piercingů
Zmínky o piercingu nosu jsou datovány do období před cca čtyřmi tisíci let do
oblasti střední východu, kde velikost kroužku byla symbolem postavení a bohatství
rodiny. Zmínky můžeme nalézt i v Bibli, kde Izák daroval manželce Rebece zlatý
kroužek, v hebrejštině nazývaný Shanf. Další pak u přírodních a kočovných kmenů,
zejména pak u Berberů a Beja v Africe, u Beduínů v oblasti středního východu. V Indii
se piercing nosu objevil až v ló.století, kdy sem byl zavlečen obyvateli středního
východu, kteří se sem ve velkém množství stěhovali.(3, 5)
Piercing uší byl v dřívějších dobách brán jako obřad. Neměl pouze zdobící
charakter, jako je tomu dnes, ale měl v sobě určitou magičnosti a rituálnost. Na Borneu
byl prováděn jako symbol dospělosti, kdy otec i matka propíchli svému právě
dospělému potomkovi uši (každý jedno). To vyjadřovalo potomkovu závislost na
rodičích. Vedle znaku dospělosti byl piericing uší i znakem bohatství a luxusu, což
3

Tutanchamon. [cit. 2.1. 2007], [html dokument] dostupný z
<http ://www. thky. ee/backup/varia/tutanchamon.j pg/>
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nejlépe dokládá období vlády anglické královny Alžběty (16. století) a nebo období
Římské říše (753 př. Kr. - 476 po Kr.). (3, 5, 12)
Neméně starým piercingem je i piercing jazyka. Již staří Mayové a Aztékové, dále
pak kmeny severozápadní Ameriky (Kwakitul, Tlinglit) se tímto způsobem zdobili.
Jedinci si ho nechávali aplikovat z důvodů odebírání krve a vyvolávání bohů nebo pro
vyvolání stavu nevědomí, jenž umožňoval komunikaci kmenového šamana s bohy. (3)
Piercing bradavek je o něco mladší. Jeho původ sahá do oblasti Texasu, kde si ho
aplikovali Indiáni kmene Karankawa; v Evropě pak za vlády královny

Isabely

Bavorské, která používala ozdoby růže obepínající bradavky, na něž pak uchycovala
různé ozdoby. Později docházelo přímo k propichování bradavek, mezi kterými se pak
provlékaly ozdobné řetízky. (3)

1.1.2 Piercing a rituály
Především původní obyvatelé Aljašky jsou pověstní tím, že své tělo zdobí někdy až
bizardně a bolestivě. Neužívali však materiálů jako je tomu dnes, tzn. železo a ocel, ale
používali materiál přírodní (jantar, zubovinu, tyčinky, kosti, atd.), které si aplikovali do
nosu, nosní přepážky, pod spodní ret, do spodního rtu, uší. Volba jednotlivých
materiálů nebyla náhodná, ale řídila se určitými rituály a pravidly v souvislosti
s důležitými oblastmi života - lov, víra, společenský řád a nebo „lákadlo" pro druhé
pohlaví.
Uši si přírodní kmeny propichovali z magických a ochranitelských důvodů. Věřili
v možnou prostupnost nečistých duchů a démonů do těla skrze uši. Tím, že dojde
k aplikaci piercingu do ucha, se zamezí prostupnosti ducha do těla a jedinec je tak
chráněn. Výrazným znakem přírodních kmenů byl piercing umístěný v nosní přepážce,
který si v posledních pěti letech opět získává stále více příznivců. Dříve jej nosili ženy
i muži jako ozdobný šperk, přizdobovaný orlími pery, kousky dřeva; někteří si na něj
zavěšovali i různé provázky s lasturami, perlami z korálů, atd. U mnohých kmenů jsou
i v současně době pohnutky k aplikaci piercingu obdobné jako před mnoha lety u jejich
předků. Důkazem toho je piercingový rituál v Malajsii - Thaipusam. Rituál je
pravidelně praktikován od druhé poloviny 19.století. Každoročně na přelomu ledna
a února ho podstupuje necelý milion Indů žijící v Malajsii, jež putují ke svatyni lorda
Mumkana, kde mu pokládají dary. Thaipusam byl původně rituálem kmene Tamitů,
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dnes však tato tradice spojuje celou hinduistickou menšinu v Malajsii. Legenda praví,
že Murukan obdržel od Sakti (milenky boha Shivy) oštěp zvaný Sakti Vel proto, aby
jím porazil Asury. Oštěp je proto symbolem obnovení harmonie a při rituálu Thaipusam
hraje významnou roli, neboť je v různých velikostech vpichován skrze tváře a do jazyk
jedince, aniž by došlo k nějakému krvácení. Tímto způsobem projevují poutníci pokoru
a úctu lordovi Murukanovi a také zdůrazňují slib mlčení během Thaipusamu. (3, 5, 21)
Před samotnou aplikací piercingu se pomocí modliteb, zpěvu modlitebních písní,
hypnotické hudby, vonných tyčinek a omamných esencí a olejů dostanou poutníci do
stavu milosti, zvaného Arulu (charakteristickými znaky toho stavu (transu) jsou
grimasy, chvění, křeče, divoký třes). V tomto transu dochází k aplikaci piercingu k proražení kopí skrze tváře a jazyk (viz. obr. 2). Jako obětiny se nesou květiny, kokosy
a mléko. Někteří jedinci nosí nejen obětiny, ale i různé konstrukce a transparenty
zavěšené přímo na svém těle. Asi šestikilometrová trasa je lemována zastávkami
v podobě malých svatyň, kde si mohou oddaní zatancovat. Rituál Thaipusam je pro
věřící aktem sebenaplnění, kterým se vyrovnávají s uctívaným bohem. Vedle toho
proces sebeobětování funguje i jako proces posilující rodinné vazby. Především je ale
výrazem společné identity hinduistické menšiny. (3, 5, 21)

Obr. 2 Rituál Mal Penang Thaipusam4

4
<

Mal Penang Thaipusam. [cit. 2.1. 2007], [html dokument] dostupný z
http://www.eeesty.cz/cestopisy/1998cks/obrazky/malajsie/mal_penang_thaipusam_velkavadi.jpg>
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1.1.3 Piercing indiánů
Indiáni si zdobí a zkrášlují svá těla různými předměty. Nejedná se však jen o pouhé
zdobení bez jakéhokoli úmyslu, nýbrž o nedílnou součást jejich rituálů a obřadů, jež
mají svá pravidla a smysl. Piercing je i znakem hierarchie uvnitř kmene, symbolem
dosáhnutí určitého věku (věku dospělosti

a připravenosti

k plození

potomků)

a prostředkem prohlubování vztahů mezi jednotlivými členy rodiny. (5, 21)
Nejznámějším a nejrozšířenějším piercingem u kmenů na území Brazílie je
Tembetá (viz. obr. 3). Jednou za tři roky v době sklizně kukuřice je pořádán obřad, při
kterém se shromáždí mladí chlapci ve věku od 8-14 let. Chlapcům se na dolním rtu
vyznačí místo, kde je posléze proveden řez, do kterého je vsunuto těleso z různých
materiálů (ze dřeva, kamene, pryskyřice a vyleštěné kosti), jež se v ráně nechá po dobu
několika týdnů, aby se provedený otvor neuzavřel. Během této doby je na ránu
několikrát denně aplikován lektvar s léčivými účinky proti infekci, který má také
zajizvovaní efekt. S přibývajícím věkem se otvor zvětšuje vsazováním stále větších
těles. Nejčastěji se používají předměty vyrobené z pryskyřice ze stromu indiány
označovaném jako Tembetá-U, který roste v povodí Amazonky dodnes. Samotný obřad
je znám od 1 ó.století. (5, 21)

Obr. 3 U k á z k a piercingu T e m b e t á - U u brazilských indiánů 5

5

Tembetá. [cit. 2.1. 2007], [html dokument] dostupný z
<http://album.olympus.ez/PhotoGallery/Public/p AlbumShow.asp?object=&method=&text=&period=&id
Album=l 8994&pagepos=5&c=&sort=JmenoSnimkuR>
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Tento druh piercingu je aplikován jako tradiční projev oddanosti historii kmene
a vděčnosti předkům. Problém vyvstává v socializaci těchto jedinců, při které dochází
ke konfrontaci dvou kultur - té, ze které pocházejí, kterou uctívají a respektují a té,
která se je snaží alespoň částečně přizpůsobit, tzn. naučit je číst, psát, počítat a žít
v civilizovaném světě. Pokud chce nějaký příslušník tohoto kmene navštěvovat misijní
školy, musí si rodový šperk vyndat.
Už zde jsou patrné určité známky stigmatizace způsobené něčím neznámým a pro
většinovou společnost neprozkoumaným, něčím co vzbuzuje strach, který je třeba
násilnou integrací a přizpůsobováním minimalizovat.

1.1.4 Historie body-piercingu
Piercing provázel lidstvo od samého počátku až po současnost. Rozdíl v pojmech
piercing a body-piercing je nepatrný, ale z časové hlediska významný. Piercingem
označujeme výše uvedené jevy, tj. aplikaci předmětů do těla za účelem rituálního,
obřadního a spirituálního, zatímco body-piercingem označujeme aplikace za účelem
zkrášlení a zdobení těla (důvody rituální, obřadní či spirituální jsou zde druhotné).
V současnosti se však tohoto označení užívá jen v případě popisování

historie

piercingu, tj.vznik piercingu a pohled na piercing 20.století, tj. body-piercingu. (5, 21)
Body-piercing byl součástí izolovaných sexuálních experimentů. Stejně jak se
vyvíjel body-piercing, ruku v ruce se vyvíjela i sexualita, zejména pak sexuální
praktiky a sadomasochistické aktivity. Praktikovali ho jedinci, jenž byli inspirováni
přírodními kmeny a proto i samotná aplikace byla utajovaná a nelegální. V dobách, kdy
se piercing pomalu dostával do povědomí veřejnosti, začal být označován jako
charakteristický znak sadomasochistických skupin a komunit. Důvod byl jednoduchý
a jednoznačný - vpichování předmětů působí bolest. Vedle

sadomasochistických

skupin se piercing těšil oblibě i u hippies, vyznavačů volné lásky. Od této doby, tj. od
2.poloviny 60.1et 20 století zaznamenal piercing viditelnou změnu - dostal se ve větší
míře do podvědomí veřejnosti. San Francisco se svou odvážnou

homosexuální

komunitou, kulty černé magie a velkým množstvím drogových dealerů se stalo centrem
undergroundové kultury. Důkazem solidarity s touto alternativní komunitou byla často
kombinace užívání drog, dlouhých vlasů a náušnic v uších, což

pochopitelně

v pozdějších dobách vedlo ke stigmatizaci jedinců s piercingem, a to i přesto, že
dotyčný nikdy návykové látky neužíval. Na druhou stranu tato stigmatizace nebyla
16
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bezdůvodná, neboť tato část společnosti měla jediný cíl a to provokovat a vzbuzovat
pozornost. (21)
Postupem času dochází ke vzniku komunit, které se vyznačovaly specifičností
piercingu v jeho aplikaci, místech aplikace a v užitých předmětech; typickým místem
pro jejich setkávání byl každoroční festival v Monterey. Po dalších minimálně deset let
byl muž s náušnicí nebo jakoukoli jinou ozdobou na těle označován za divného a do
podvědomí západního světa pomalu začala pronikat myšlenka body-piercingu jako
možného alternativního stylu.

a) Punk
70.1éta 20.století jsou ve znamení punku a punkové vlny, které ve společnosti
explodovaly s takovou razancí, jaký byl i způsob punkového života - brutální protipól
mírumilovné filosofie hippies. Projev zuřivého vzteku, nesnášenlivosti, nenávisti
ukázka moci a síly, vzpoura proti rodičům - to všechno byly snahy mládeže bez cílů
a bez budoucnosti. Punkové byli pokládáni za vyvrhele společnosti, kteří nejsou
schopni se přizpůsobit konformitě a pravidlům, či snad takovým způsobem žít. (5, 21,
25)
Společnost na tento způsob života nahlížela dvěma způsoby - buď jako na jedince,
kteří jsou opravdu mimo společnost a nejsou schopni přijmout pravidla, (viz. obr. 4)
anebo jako na jedince, jež chtějí svým chováním získat pozornost veřejnosti, chtějí
exhibovat a získat si tak zájem a pozornost společnosti ne pro svou nepřizpůsobivost,
ale pro to, jakým způsobem vystupují a oblékají se. Punk byl vnímán jako určité
umělecky založené hnutí, které uměle vytvořili Vivien Westwoodová a Malcolm
McClaren. Charakteristickými znaky punku byly kombinace prvků S/M, sexuálních
praktik

zvaných

bondage,

fetišismus

a

drásavé

sebedestrukce,

pociUi

zlosti,

nesnášenlivosti a perverze. Tak jako hippies mají ve svém znaku květiny, punk má ve
svém znaku spínací špendlík - symbol uzavřenosti, bolesti a určitého vzrušení a napětí.
(5,21,25)
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Obr. 4 Charakteristický rys punku, tzv. číro ( ú č e s ) 6

b) První piercingové studio
V roce 1978 bylo v Hollywoodu v Los Angeles otevřeno první piercingové studio
The Gauntlet. Zakladateli byli Jim Ward a Doug Malloy, kteří se věnovali piercingu
převážně pro své známé, kamarády a členy homosexuální komunity už před samotným
vznikem studia. Diky oblíbenosti mezi těmito lidmi pověst piercerů přesáhla okruh
punkerů, motorkářů a dalších komunit a piercing se tak dostal do vědomí širší
veřejnosti. (5, 21, 25)
Ve Velké Británii byla situace problematičtější, neboť piercing nebyl přijímám tak
otevřeně jako tomu bylo v USA. Piercingové aktivity zde byly prováděny jen po
předešlé domluvě a na adrese, která nebyla jen tak k sehnání. Jednalo se o nelegální
činnost, protože piercing byl v té době brán anglickou justicí jako něco špatného
a nevhodného. Protože „zakázané ovoce chutná nejlépe", popularita piercingu i přes
veškeré zákazy rostla a dostávala se povědomí veřejnosti. Za předního přestavitele
a prvního piercera ve Velké Británii je považován Mr. Sebastian, jehož prvními
klienty byly členové různých komunit. (5, 21, 25)
Obdobně jako tomu bylo u piercingu, tak i punk a punková subkultura se začaly
dostávat do tzv. mainstreamu, tzn. staly se obchodním artiklem a samotná podstata
punku, jeho magičnost a fdosofie se tím vytratila. Již nebyl něčím zakázaným,
nebezpečným, tajemným, ale stal se prostředkem pro vydělání peněz. Bylo možné
kdekoliv koupit široké spektrum doplňků, v salónech si mnoho lidí nechávalo dělat
b

Punk. [cit. 2.1. 2007], [html dokument] dostupný z
<http://www.punk.cz/dataAJSR_061_DEFAULT/recykl_3_.jpg>
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charakteristické

barevné

účesy

(číra)

a

spoustu

piercingů.

Poslední

kapkou

komercionalizace a zaprodání punkové duše komerčnímu ďáblu, pak byla ochota
fotografovat se od senzacechtivých turistů, kteří by dříve byli objektem útoků a rvaček.
Postupem času byl punk méně a méně šokující, na ulicích bylo možno potkat mnoho
lidí, majících extravagantní účesy, zavírací špendlíky a piercing. Punk se stal nedílnou
součásti společenského života, včetně S/M praktik, které byly dlouhou dobu pro
společnost tabu. (5, 21)

c) Hudba vs. S/M
V listopadu 1983 byl založen v Londýně klub Skin Two, kde se scházelo široké
spektrum lidí, od jedinců s různými sexuálními úchylkami, přes mládež podléhající
módním trendům, až po vyznavače punku, pop kultury a fetišistické módy. Díky
propojenosti a promíchanosti různých subkultur docházelo k prolínání jednotlivých
charakterických znaků daných subkultur - vznikl S/M piercing, tj. piercing genitálií
a bradavek. S/M piercing byl znakem dominance nebo submisivity. Pochopitelně
nemohlo zůstat jen u těchto druhů piercingu, lidé chtěli víc a tak se S/M picricing začal
přetvářet od

jednoduchých

forem ke stále složitějším, promyšlenějším a šokujícím.

Nedílnou součástí vyvíjející se piercingové subkultury byl i vývoj pop kultury.
Předními představiteli hudební scény, jež byli nejen vynikajícími hudebníky, ale
i propagátory piercingů (čehož byli důkazem nesčetné piercingy na jejich těle) byli
Siouxie and the Banshees, Marc Almond a Phil Oakley z Human League. (5, 21, 25)
Druhá polovina 80.let 20.století přijala body-piercing jako jednu z forem zdobení
lidského těla. Zároveň došlo k reinkarnaci myšlenky lásky, souznění a mírumilovnosti,
kterou propagoval hit této doby, projekt Summer of Love 2. Jednalo se o poctu raveové
scéně šedesátých lét.

d) Doba rozmachu
Devadesátá léta 20.století byla obdobím velkého růstu a rozmachu piercingu.
Piercing přestal být něčím šokujícím, nechutným a ojedinělým. Neustále se zvyšoval
Počet lidí, majících piercing a stejně tak rostla i obliba samotného piercingu. Piercing se
dostával do různých sfér - začaly se objevovat knihy, pojednávající o piercingu.
„Modlou" byla kniha Modem Primitives, která se stala zdrojem informací pro všechny
mladé lidi, kteří toužili po zdobení svého těla nějakou netradiční metodou. Samotný
termín modem

primitives

byl používám Fakirem Musafarem, jenž byl největším
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propagátorem netradičního zdobení lidského těla. Označoval jím lidi, kteří často
navštěvovali kluby (např. Submission) a nechávali se unášet divokými tanečními rytmy
- na nestranné pozorovatele působili jako primitivové, otroci hudby nejen svým
vzhledem, ale i chováním. Nosili většinou roztrhané oděvy, extravagantní účesy
a piercing a jejich tanec byl podoben spíše transu. Často zde také docházelo k užívání
taneční drogy extáze, umožňující dlouhodobě tancovat bez potřeby odpočinku a pocitu
žízně, což zákonitě vedlo k dehydrataci, přehřátí organismu a případnému kolapsu. (5,
21,25)
Další oblastí, kam se dostávala undergroundová kultura a sní spojené propriety byla
móda a svět showbusinessu. Přední návrhář Jean Paul Gaultier, jenž v současné
době obléká hvězdy světového formátu, např. Madonnu, byl fascinován fetišismem
a body-piercingem, což se projevilo a stále projevuje v jeho tvorbě. Madonna
okouzlena

body-piercingem

a především

pak

S/M praktikami

vydává

dodnes

nejkontroverznější knihu s názvem Sex (viz. obr. 5), která byla jen začátkem jejího
pěveckého období plného sexu, S/M praktik a pobouřených katolíků. Následně vydala
desku s názvem Erotica a rozjela turné The Girlie Show Tour (1993). Turné bylo
v mnohých státech v lepším případě cenzurováno, v horším případě zakázáno. Stejně
jako kniha Sex, tak i turné bylo plné S/M praktik, lesbických a homosexuálních scén,
náznaků milování a sexu. Dvorním návrhářem kostýmů byl již zmiňovaný Jean Paul
Gaultier, jenž s Madonnou spolupracuje do dnes. (3)
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Obr. 5 Ukázka z knihy Sex7
Velká Británie byla oproti Americe konzervativnější. Ve stejné době probíhal ve
Velké Británii velmi kontroverzní soudní tzv. Spannerův proces, který začal v roce
1987 a ke konci dospěl až v roce 1992. Podstatou případu byly 4 videokazety, na nichž
byly nahrány sexuální, S/M praktiky a praktikování body-piercingu

skupinkou

homosexuálů. Důvodem, proč zde bylo vysloveno obvinění, vedoucí až před soud, byly
údajně sexuální aktivity extrémní povahy. Dodnes je ale záhadou, jak je možné, že je
někdo odsouzen za něco, co si dělá sám ve svém soukromí a nikoho tím nepoškozuje
a ani neohrožuje. Je zde patrná spojitost s obdobím starověku, kdy byli lidé trestáni
představiteli společnosti za piercing. Nakonec bylo jedenáct obviněných odsouzeno
k odnětí svobody od jednoho do čtyř a půl roku za napomáhání a podporu násilí,
přestože zde byla plná dobrovolnost aktérů. Ačkoliv byly tresty sníženy, všichni jedinci
byli označeni vinnými. Na jedné straně byl piercing vyhledávaným způsobem zdobení,
ale na straně druhé zde stále přetrvávala konzervativnost Velké Británie. Piercing byl
pokládán za poškozování těla, i přes to, že se jím lidé poškozovali sami a dobrovolně.
Vzhledem k tomu, že byl do soudního líčení zapojen i přední, ale nelegální piercer
Mr.Sebastian, byl i on uznán vinným za aplikování body-piercingů a S/M praktik a byl
odsouzen na 15měsíců podmíněně. Výsledek soudního procesu tak stanovil hranice

7

Sex. [cit. 2.1. 2007], [html dokument] dostupný z
<http://www.madonna.cz/stranka.php ?nazev=galerie&zobrazit=sex>
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mezi body-piercingem jako ozdobou a body-piercingem jako prostředkem pro sexuální
uspokojení. (5)
Následně docházelo k „třídění" a legalizování piercingů, které jsou ještě v souladu
se zákonem a těmi, které by měly být zakázány. Kontroverzní byly především piercingy
genitálií a bradavek. Tyto spory a dohady pak trvaly až do roku 1998, kdy byly limity
a legálnost, popř. nclegálnost piercingů zrušeny, stejně tak jako byly zrušeny i tresty
a odsouzení 11 aktéru zmiňovaného Spannerova procesu.

1.1.5 Piercing včera, dnes a zítra?
Piercing byl, je a určitě bude neustále někomu trnem v oku. Budou tu stále lidé, kteří
budou nejen piercing a lidi, kteří jej nosí, ale i ty, kteří jej dělají, odsuzovat. A l e j e tu
a snad i bude skupina lidí, kterým piercing vadit nebude a v lepším případě jej budou
mít rádi nejen na cizím těle, ale i na těle vlastním. V dnešní době je piercing nejen
zdobícím prvkem, ale také výrobním artiklem. Vymýšlí se neustále nové a nové
podoby piercingových šperků, zároveň se piercing stává předmětem reklam a je
nedílnou součásti image mnohých hudebních a filmových hvězd. V reklamní kampani
na Pepsi Colu hraje důležitou roli piercing jazyka zpěvačky Scary Spicc z kapely Špice
Girls; dále pak v reklamě na mobilní telefon, kde jej má muž v obleku na spodním rtu
a prohlašuje, že není takový, jakým se může zdát a jakým jej dělá oblek, atd. V televizi
lze piercing vidět především na hudebních kanálech typu MTV, kanálech pro „mladé
o mladých", ... Piercing se stal symbolem svobody projevu, touhy vyjádřit se, ozdobit
se. Často se jím ale zdobí i lidé z pouhé malichernosti a touhy být IN, čímž se ztrácí
mystika a filozofie, jež byly pro piercing a jeho aplikaci tak charakteristické. Nenosí ho
jen členové pouličních gangů a skupin, ale mají jej i sportovci, zpěváci, herci,
zaměstnanci v bance, ... Důvody k aplikaci jsou pak různé. Od touhy šokovat, být
„v jiné dimenzi", až k již zmíněné touze být IN. Piercing, starodávná technika zdobení
těla, je nyní konečně i přes mnohá úskalí přijímán současnou společností. (5)

1.2 Současná podoba piercingu
V současné době se většina lidí nad piercingem nijak nepozastavuje, možná jen nad
větším množství piercingů, případně nad velikostí jednotlivých piercingů; pohled na ně
v některých lidech vzbuzuje bolest, protože si velmi živě dokážou představit, jak
bolestivá musí být aplikace. Již jsme zmínili, že dříve byl piercing symbolem S/M
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komunit, ale S/M nespočívalo v aplikaci a v procesu aplikace, ale v následném
„užívání" daného piercingu. V dnešní době existuje široké spektrum možností, jak si
ozdobit tělo piercingem. (viz. dále v textu).

1.2.1 Důvody aplikace piercingu
„Když mi jehla propichuje

maso, cítím jakési

rozjasnění " 8 (21, s.l 14) Už Fakir

Musafar řekl, že piercingem vstupuje světlo do našeho vnitřního světa, umožňuje
průchod bolesti, strachu, falešného sebevědomí. Jehla je prostředkem nejen pro
vytvoření erotické zóny na těle člověka, ale i k využití již existující erotické zóny. (5,
21)

Dříve byl důvod aplikace zřejmý: šlo o mystickou, filozofickou, rodovou
záležitost, prostředek k dosažení určitého stavu nebo postu. Dnes je tato mystičnost
narušena touhou pouze se odlišovat nebo napodobovat někoho, kdo ho má a je vzorem
pro mnohé jedince ve společnosti (viz. hudební a filmové hvězdy). Společným znakem
jak minulosti, tak přítomnosti je u piercingu dobrovolnost. Nikdy nikdo nebyl
k piercingu nucen. Dříve se na piercing mladí jedinci těšili, protože tak dosáhli určitého
postavení ve společnosti, dosáhli plnoletosti a nebyli už závislí na své rodině. Jde
o jistou vyrovnanost a dospělost v duši, uvnitř sebe sama. Jde o pocit vnitřní dospělosti,
dospělosti mysli a ducha. Dospělost u domorodých, přírodních kmenů a indiánů nebyla
dána hranicí věku, ale právě dosáhnutím této dospělosti duše. (5, 21)
V dnešní době jde o touhu lišit se od ostatních, jde o vyjádření vlastní individuality,
rcbelantství, nesouhlasného postoje s většinovou společností nebo také o způsob
zlepšení sexuálního života. Důvodů je zkrátka nespočet.
Zlepšení sexuálního života je dosahováno piercingem zevního genitálii a bradavek.
Jednotlivé druhy jsou popsány dále v textu v kapitole o typech piercingu. Dle lékařské
studie jsou bradavky muže mnohem citlivější než bradavky ženy. Piercing, jenž je
umístěn do bradavky je velmi citlivý na jakýkoli dotek. Několik dnů po aplikaci je
citlivost a tedy i případný erotický stimul maximální, postupem času se citlivost
snižuje, ale i tak je stále prostředkem pro dosažení příjemných a erotických pocitů jak
Pro jedince, jenž ho má, tak pro partnera. Pro zvýšení stimulace a následného pocitu je
možné dané piercingy roztahovat.
g

odpověď ženy s piercingem na otázku: „Co cítíš při aplikaci
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Piercing genitálií je jedním z nejdéle se hojících piercingů. Není to otázka týdne, či
měsíce, jako například u ucha, jazyka, nosu, ale spíše otázka několika měsíců. Samotná
aplikace je bolestivá a je při ní nutné zabezpečit sterilnost prostředí a předmětů, protože
dochází ke krvácení. Krvácení doprovází proces hojení několik dnů v důsledku
propíchnutí většího množství tkáně. (5, 21, 25)
„ Většina mých známých

včetně kolegů ze sboru dobře ví, že mám

propíchnutou

bradavku - a to učím na církevní škole. Mám kliku. Náš ředitel má na zádech

tetování

a body-piercing se mu líbí. Také mnoho mých žáků má tetování nebo piercing.
Občas mě přistihnou,
jsem že propíchnuté

že si s piercingem

hraji. ... Mám z toho dobrý pocit.

bradavky jsou velmi přitažlivé.

Nechal jsem si to udělat

Zjistil
kvůli

sexuálním hrátkám. Rád si za kroužek tahám. Ale když to přeženu, příjemný pocit se
rychle mění v bolest." (21, s.80) 9

1.2.2 Reakce okolí na piercing
Ačkoliv je v dnešní době piercing většinovou společností přijímán, i dnes se
najdou jedinci, kteří se na tento druh módy dívají s despektem a nevolí. Těmito
negativisty jsou převážně lidé starší generace. Nezamlouvá se jim způsob zdobení
a celková

image

těchto jedinců,

což

pochopitelně

vede

k jejich stigmatizaci

a k automatickému zařazování všech jedinců s piercingem do skupin, kam ani daný
jedinec nemusí patřit.
Postupem času už vymizely určité předsudky. Např. piercing ucha (náušnice)
u muže byl něčím

neobvyklým,

spíše charakteristickým znakem homosexuálního muže.

V dnešní době již nikoho nepřekvapí.
Často se však zmiňuje otázka normálnosti. Co je ještě normální a co již podléhá
Patologii? Míra normálnosti se v tomto případě určit nedá, protože jde opět o názor
člověka a společnosti, co je nebo není ještě snesitelné. Pokud nějak neomezuje nebo
nepoškozuje jiného

člověka,

je jakýkoli piercing v normálu. Mnoho lidí s piercingem se

někdy setkává s různými negativními reakcemi okolí, ale jde jen a jen o zvyk. Vážnější
následky může mít piercing při výkonu povolání. Zaměstnavatel má v podstatě právo
na volbu, jak by měl vypadat jeho zaměstnanec, pokud má správně reprezentovat jeho
firmu, společnost. Jsou určitá povolání a profese, u kterých je piercing na viditelném
Názor učitele Paula z anglické církevní školy na piercing bradavky.
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místě nežádoucí. Nejčastěji to bývají ty profese, jejichž pracovní náplní je kontakt se
zákazníkem. Jedná se o oblast bankovnictví, personálních agentur, školství (zejména
v mateřských a základních školách), atd. Neexistují zde žádná všeobecně platná
pravidla a předpisy, kde může být piercing tolerován a kde nikoli. Vše je na úvaze
zaměstnavatele, jak se k této skutečnosti postaví. Proto je i vhodné, pokud je již člověk
někde zaměstnán, informovat zaměstnavatele o změně, tedy o piercingu a zjistit
případnou nelibost zaměstnavatele ještě před aplikací. (5)
Často také záleží na množství a typu piercingu. Jsou piercingy, které jsou již
odnepaměti společností přijímány, nikomu nevadí, nikdo se nepozastavuje nad jejich
aplikací nebo nošením. Typickým příkladem je piercing ucha nebo náušnice, které jsou
malým holčičkám aplikovány již v dětství. Piercingy obočí, nosu, rtu, brady, a jiných
viditelných míst jsou v dnešní době z větší části respektovány. Intimní piercingy a nebo
piercingy pod oblečením jsou soukromou záležitostí každého jedince.
V některých situacích, při kterých je piercing nevhodný, je lépe piercing vyjmout.
Proti zanesení kanálku a možnosti rychlého zacelení je možné užití tzv. zátek (neboli
„držitelů místa"), jež zacelení kanálku zamezí (viz. obr. 6). Vyrábí se nejen jako šperk,
jenž je aplikován do těla úmyslně (viz. dále), ale i v tělové barvě pro případy, kdy se
člověk musí za určitých situací svého šperku dočasně vzdát. „Držitel místa" se vyrábí
pro téměř všechny druhy piercingů, od obočí, jazyku a nosu, po piercing zevního
genitálu. Speciální „držitelé místa" ( Flash Tunnel nebo Septum Spike) se užívají
u piercingu ucha (tzv. tunelu), při kterém se postupným roztahováním vytvořil průhled,
jenž může mít až několikacentimetrový průměr. Tyto „držitelé místa", vyráběny
v tělové barvě, vzniklý otvor v uchu zacelí. (5)

Obr. 6 Flash Tunnel (bez výplně, s výplní) 1 0

"' Flash Tunnel, [cit. 2.1. 2007]. [html dokument] dostupný z <http://www.piercingtendencia.com/images/plug/tunnel-cilicone-115.jpg>
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1.2.3 První rozhodnutí
Jakýkoli zásah do těla představuje bolest. Bolest je ale primárním průvodním
znakem zásahu jakýmkoli předmětem do těla. Proto je nutné první rozhodnutí, získání
co nejvíce informací před aplikací piercingu.

Promyslet

si, jaký

piercing je

nejvhodnější, případně zvážit i zdravotní rizika (chronická onemocnění, případně
dočasný stav jedince). Je nutné také zvážit reakci okolí, situaci v povolání či profesi.
Ačkoli je piercing zajímavý a módní prvek, je třeba si uvědomit, že jeho aplikace
představuje zásah do těla a jeho vnějšího vzhledu. Proto by rozhodnutí nemělo být nijak
impulsivní. Dle Fiksy (5) je nutné si před aplikací odpovědět na následující otázky:
„Proč vlastně piercing chci? Je motivace daná vlivem dnešní módní vlny? Co tomu
vlastně řeknou rodiče, nadřízení případně životní partner? Kdy je vůbec člověk dost
starý na to, aby si nechal aplikovat piercing? Jaké je nejvhodnější
aplikaci?

Existují

nějaké zdravotní

aplikace piercingu?".

obtíže zabraňující

pořízení

roční období pro
si piercingu?

Bolí

(5, s. 32) Piercing není jen módní záležitostí a tak není vhodné

být otrokem módních trendů a následně litovat unáhleného rozhodnutí.
Jedinec, jenž předem uvažuje o následcích svého činu, rozmýšlí si typ piercingu, má
pak ze samotného piercingu mnohem větší požitek. Při výběru typu piercingu je nutné
zvážit rizika, jež jsou spojená s aplikací, problémy, které mohou nastat při špatném
hojení a aktuální zdravotní stav. Jsou onemocnění, která aplikaci piercingu nedovolují,
protože by mohl ohrozit zdravotní stav jedince. Jedná o chronická nemocnění, alergie,
atd. V těchto případech je nutná

konzultace s doktorem. Nutné je též zvážit volbu

materiálu, především u piercingu v dutině ústní (piercing jazyka, brady) je ideální volit
šetrnější materiály, aby nedocházelo k poškození skloviny a dásní.
Věkovým omezením pro aplikaci piercingu je minimální věk 18 let, tedy po
dosažení zletilosti. U mladších jedinců je nutná přítomnost zákonného zástupce.
Zároveň je nutné zvážit i možný nedokončený vývoj organismu, jenž by při dalším
růstu způsobil migraci piercingu.
Neméně důležité je i roční období. Pro aplikaci není vhodná ani velká zima, neboť
se rána hůře hojí, ale ani velké teplo, protože by mohlo docházet k pomalému hojení,
k pocení tkáně a případnému zanícení a infekci. (5)
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1.2.4 Piercing a bolest
Velikost bolesti je jediný prvek v aplikaci piercingu, který nelze objektivně
posoudit, dokázat a nebo předvídat. Bolest je při aplikaci piercingu subjektivním
prožitkem odlišným u každého jedince. Záleží na typu piercingu, ale i zde je bolest
různorodá dle jednotlivce. Samotný vpich je prováděn velmi ostrou jehlou. Vpich jako
takový není bolestivý, neboť se jedná o akt velmi rychlý, že často nebývá ani
zaregistrován. Spíše než bolest se při aplikaci dostaví mírné pálení v místě vpichu
a následně pak tlak při protahování šperku. Bolest ustupuje po několika minutách,
někdy i hodinách, opět v závislosti na typu piercingu.
Po aplikaci piercingu jazyka nelze jíst po dobu jednoho týdne tuhou stravu, protože
jazyk oteče a je velmi citlivý a bolestivý na jakékoli podráždění a pohyb. Proces
zahojování je zdlouhavý, už jen z toho důvodu, že se musí neustále desinfíkovat dutina
ústní, aby nedošlo k zanícení vpichu. Kuřáci mají po dobu hojení zakázáno kouřit.
K méně bolestivým piercingům patří piercing ušního boltce a pupíku. Větší
bolestivost představuje aplikace piercingu nosní přepážky a chrupavky ucha, která
vyžaduje užití větší síly při propichování. Nejbolestivější je propichování bradavek
a genitálií. Jedná se však o krátkodobou bolest, na kterou většina jedinců po několika
dnech zapomíná. (5, 21)
Téměř jakýkoli zásah do tkáně způsobuje krvácení. I samotný piercing v určitých
případech krvácí, zejména u piercingu nosní přepážky, obočí a genitálií. Nejedná se
však o krvácení dlouhodobé. Vzhledem k tomu, že lze piercing brát jako menší
chirurgický zákrok, je v některých případech výskyt podlitin samozřejmostí, zvláště
pak přímo okolo piercingu obočí, kde je tkáň velmi citlivá.
V některých případech dochází ktzv. cestování piercingu (migraci) vtkáni. Při
Pohybu se může vpich zanítit a způsobit zánět. Cestování piercingu je způsobeno
nevhodnou velikostí a tvarem šperku, nevhodným materiálem šperku (nekvalitní ocel,
stříbro), na který organismus reaguje nežádoucím způsobem - vyloučením. (4)
Při aplikaci je možno povrchově tkáň znecitlivět krémem nebo roztokem ve spreji.
K znecitlivění dochází jen na povrchu, což má na jedince spíše psychologický
a uklidňující účinek, neboť samotný piercing prochází hluboko do tkáně, která již
znecitlivěná není. Často se užívají i chladící spreje za účelem zchlazení tkáně. Při
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velkém zchlazení ovšem může dojít ke špatnému vpichu a dalším komplikacím s tím
spojených.

1.3. Typy

piercingů

Piercing lze aplikovat na každý kousek těla, včetně genitálií. Aplikují jej specialisté,
kteří zároveň zájemce informují o rizicích zvoleného piercingu.
I piercing podléhá určitým módním vlnám, ale jeho podstata zůstává stejná. Nejde
však jen o módu, jde o vyjádření a obraz vlastního já. Extrémním způsobem zdobení
těla je

zašívání segmentů či šperků pod kůži. Výsledkem je pak nepatrný hrbolek,

o kterém by se dalo spekulovat, jestli se nejedná o kosmetickou vadu a nebo příznak
nějaké choroby. Majitel takového hrbolku však ví své. ... A o tom je piercing.

1.3.1 Klasické piercingy
a) Piercing ucha (Ear piercing)
Jedná se patrně o první místo, kam si naši předchůdci aplikovali piercing. Nález
mumifikovaného těla v rakouském ledovci z roku 1991 byl toho důkazem, neboť se
na těle starém 5.000 let našly propíchnuté lalůčky a otvory rozšířené na 7-1 lmm.
Důvody propichování byly magické, mystické a ochrana před démony a duchy. Kov
byl strážcem těla a zamezoval duchům vstup do těla. Námořníci používali ušní piercing
za účelem zlepšení zraku (v tomto bodě se nachází akupunkturní bod pro zrak). Dále
byl prováděn i jako rituální zvyk (především na Borneu), kdy rodiče propíchli svému
dítěti ušní lalůčky jako symbol závislosti na rodičích. (5)
V dnešní době se propichuje nejen ušní lalůček, ale i chrupavčitá tkáň, jež musí být
velmi opatrně perforována a následně ošetřována. Ihned po aplikaci tkáň napuchne.
U tohoto typu piercingu se upřednostňují kroužky z důvodů jednodušší

péči.

Komplikace mohou nastat z velmi jednoduchého důvodu: člověk na uších spí a tím
dochází ke zpomalování hojení piercingu. Může dojít i k zanícení rány z nečistot na
Polštáři nebo k zamotání dlouhých vlasů do piercingu. (5)
Ušní chrupavky se hojí od 3 do 9 měsíců. U ušního lalúčku se jedná o dobu
Podstatně kratší - 4 až 8 týdnů. Klasické náušnice (piercingy ušního lalúčku) byly
u mužů populární již v době Římské říše (jako známka bohatství a luxusu, nosil je např.
Julius César), z pozdější historie je známe z Alžbětinské době (např. W.Shakespeare,
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F. Drake, aj.). V období druhé poloviny 20.století byly charakteristickým znakem
homosexuálních mužů. Dnes jsou brány jako něco běžného, pozornost nevzbuzujícího.
(5)
V piercingové subkultuře je používán speciální slang. Jednotlivé piercingy mají své
charakteristické názvy, které jsou velmi odlišné od těch, jež používají lidé nezasvěcení
(viz. příloha 9).

Obr. 7 Ear piercing (Industrial, Rook) 1 '

b) Piercing obličeje (Face piercing)
Piercing nosního křídla (Nose piercing) je stejně jako piercing ušního boltce
piercingem chrupavky, proto je jeho aplikace dosti bolestivá a dlouhodobě se hojící
(6 měsíců). Poprvé byl zaznamenám před cca 4.000 lety na Středním východě, kde
velikost kroužku označovala bohatství rodiny. V ló.století byl piercing nosu „zavlečen"
ze Středního východu Mogulovými obyvateli do Indie. Většinou je zde aplikován na
levé straně, buď jako knoflíček nebo kroužek, někdy spojený řetízkem s uchem. Hlavní
důvod volby levé strany (u žen) je dle Indů „medicínský", neboť v pojetí indického
lékařství je spojena levá strana nosu s ženskými reprodukčními orgány a usnadňuje
Porod a zmírňuje i menstruační obtíže. Na západě se tento piercing poprvé objevuje
u

příslušníků hnutí hippies na konci 60.1et. Převzat byl později hnutím

punk

v 70. letech. V dnešní době je již společensky akceptovaný a nosí jej mnohé známé
osobnosti kulturního života - Madonna, Lenny Krawitz, Sinead O'Connor, aj. (5)

1
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Piercing přepážky (Septum piercing)

se hojí rychleji, od 2 do 3 měsíců. Nosní

přepážka může být propíchnuta kroužkem nebo tzv. retainerem

- silně zahnutou

tyčinkou, která má výhodu v tom, že ji lze téměř neviditelně zaklopit nahoru do nosní
dírky. Propíchnutá není samotná nosní přepážka, ale část kůže pod ní. Tento piercing je
u primitivních národů druhým nejčastějším piercingem po piercingu uší. Je používán
pro „divoký výraz" obličeje, jenž byl u primitivních národů žádoucí k zastrašení
nepřítele, ale i k ukázání postavení v hierarchii. Nejčastěji se používaly prasečí zuby,
kousky kostí a dřevo. 12 (5, 21)

Obr. 8 Septum piercing
Cheek je název pro piercing, jenž je aplikován skrz tváře. Ne každý piercer je
svolný k jeho provedení, protože tvář je jedna z oblastí, kde prochází obličejová tepna
a

její propíchnutí by mohlo ohrozit život. Dalším důvodem negativního postoje piercerů

je jizva, jenž po vyndání piercingu na tváři zůstane. Jedná se o jeden z mála piercingů,
Po kterém se místo vpichu úplně nezacelí a zůstane jizva. (5, 21)

12 v

dnešní době jej můžeme vidět například u kmene Cuna v Panamě, jehož členové používají tlusté
kroužky z ryzího zlata. Dále je tento piercing znám z Indie, Nepálu a Tibetu, kde se zavěšuje tzv. Bulak,
někdy tak široký a mohutný, že brání v jídle a musí se během jídla nosit zvednutý nahoru. Používán byl
u mnohých severoamerických indiánských kmenů, např. Nez Perz. Australští Křováci používali
dlouhé kusy kostí, za účelem oploštění nosu, což byl v jejich pojetí ideální tvar. U kmene Bundi z oblasti
Nové Guineje je piercing prováděn většinou ve věku 18-ti let za použití tenké části rostliny Ogai Iriva
(4, 17)
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Piercing obočí je v dnešní době velmi populárním. Lze jej spatřit u široké škály
jedinců - od teenagerů po dospělé lidi, od vyznavačů taneční scény po bankéře, učitele,
atd. Je zde nutné brát v potaz, že se jedná o povrchový piercing, u kterého je zvýšené
riziko migrace a tedy i vycestování z tkáně. Již při hojení je nutno sledovat, jestli šperk
necestuje. V případ migrace je vhodné jej okamžitě vyjmout, aby nedošlo k vytržení
piercingu a k zjizvení tkáně. Nejideálnějším místem pro aplikaci je vnější polovina
obočí, kde je více volné kůže. Čím blíže k nosu se piercing aplikuje, tím více se jedinec
vystavuje riziku, že dojde k poškození centrálního nervu, který vede přes obočí.
Piercing obočí se hojí od 4 do 8 týdnů. (5)
Piercing nosu (Bridge) se aplikuje v horní části do hřbetu nosu. I tento piercing má
určitá rizika, vzhledem k tomu, že v této části prochází cévy a nervy a není zde dostatek
místa a volné tkáně (nebezpečí migrace). (5)

c) Piercing okolo ústní

dutiny

Jedním ze základních a hlavních problémů všech piercingů v ústní dutině a jejím
okolí je zvýšené riziko poškození tkáně nebo zubní skloviny, které může být způsobeno
uzavírající kuličkou nebo kroužkem tyčinek. 14 Prevence tohoto poškozování je téměř
nemožná. Je však důležité, aby byl piercing pravidelně čištěn (zvláště u piercingu
jazyka, aj. v dutině ústní), čímž se zabrání vytvoření zubního plaku a riziku zvýšené
kazivosti zubů. Zároveň se doporučuje prvních 14 dní po aplikaci nekonzumovat žádná
ostrá, horká, kyselá jídla, včetně kyselého ovoce a zeleniny a bílkovinných produktů,
jež by mohly vést k výše uvedeným rizikům. Kouření by mělo být omezeno na
minimum a po každém jídle je vhodné vypláchnout ústa ústní vodou a nebo peroxidem
vodíku (peroxid vodíku smí být používán pro desinfekci místa vpichu

pouze

u piercingu jazyka, u ostatních piercingů nikoli, neboť ničí tkáň).
Místa pro aplikaci jsou dvě - jazyk a rty. Labret je označením pro piercing
uprostřed rtu, jakož i pro piercing podél horního a spodního rtu. Odnoží od tohoto
piercingu jc Madonna, jež je aplikována buď vlevo a nebo vpravo na horním rtu.
Vzhledem k zvýšené hojivosti této tkáně se piercing hojí do 2 až 3 měsíců po vpichu.
Pro tento typ piercingu se používá teflonová tyčinka, která jc díky své měkkosti
šetrnější k zubům a dásním. (5, 21)

14

Neustálé hraní si s piercingem a nebo kousání do něj, může vést k poškození skloviny a zubů
(olamování, zvýšené riziko kazivosti). (4)
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Piercing jazyka (Tongue piercing) byl prováděn v rituální formě u Mayů a Aztéků,
dále pak u kmene Haida, Kwakiutul a Tlinglit na severozápadě Ameriky pro vyvolání
změněného stavu vědomí - transu - pro komunikaci s bohy. V dnešní době je aplikován
z nejrůznějších důvodů - šokovat, provokovat, zpestřit sexuální život. Výhodou je
„neviditelnost" piercingu na první pohled. Hojivost piercingu je poměrně rychlá
(maximálně

do

dvou

týdnů),

často

však

komplikovaná

napuchnutím

jazyka,

neschopností jíst tuhou stravu a plně artikulovat. Opuchnutí lze minimalizovat cucáním
kostky ledu ihned po aplikaci piercingu. Po cca měsíci od aplikace lze vyměnit šperk
delší (pro případné opuchnutí) za kratší. Pro piercing jazyka se užívají teflonové
šperky: šetří zuby a dásně a jsou dostatečně ohebné pro pohodlné umístění piercingu.
Častým mýtem, jenž je spojen s piercingem jazyka, je ovlivnění (poškození) chuti, což
není pravda. Piercer je na aplikaci každého piercingu vyškolen, což zaručuje správnost
provedení. (5, 21)

Obr. 9 Tongue piercing1.15

d) Piercing

těla

Prsní bradavky jsou velmi citlivou částí lidského těla a piercing tuto citlivost ještě
více umocňuje a násobí. Piercing bradavky není pro žádnou věkovou skupinu, stejně
jako pro jedno nebo druhé pohlaví, typický. Prsní bradavky jsou většinou propichovány
horizontálně a nebo vertikálně. Neexistuje zde, jako u některých jiných piercingů,
možnost přerušení nebo narušení krevního oběhu a nebo svazku nervů. Pokud je žena

S
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těhotná a má již piercing bradavky, je nutné ho kvůli změně tkáně a stavby prsou
vyjmout. (5, 21, 25)
Místo vpichu se zahojí maximálně do 3 měsíců. Problém může nastat u těhotných
žen a kojících. „Vženských prsech se nachází mezi 12 a 25 mléčnými žlázami, z nichž
každá má svůj vlastní přívod mléka k bradavce. I když je jedna nebo více těchto
mléčných cest piercingem

přerušena, přesto si najde mateřské mléko svou cestu.

Problém by mohl nastat, kdyby se v uzavřeném přívodu mléko nahromadilo.

To by

mohlo podle okolností vést i k zánětům a bolestivým abscesům." (5, s. 46). Proto se
doporučuje ženám, které si chtějí krátce po těhotenství nechat udělat piercing bradavky,
aby vyčkaly na dobu, kdy bude produkce mléka již pozastavena.
Populárním piercingem u mladých dívek je piercing pupíku. Problémem tohoto
piercingu jc špatná a dlouhodobá hojivost, které je dána umístěním (tělo se zde často
ohýbá, zachycuje se zde pot, vlhkost, špína, těsný kontakt s oblečením, atd.)
a vysokými nároky na hygienu, což mnoho nositelů opomíjí. Podstatou hojení je tvorba
nové kůže v kanálku zvnějšku dovnitř, což si mnoho jedinců neuvědomuje a když vidí,
že je piercing již na první pohled zahojen, přestanou o něj pečovat tak, jak o něj
pečovali těsně po aplikaci. Někdy dochází k úplnému zahojení až rok po aplikování
piercingu.(5)

1.3.2 Intimní piercing
a) Intimní piercing pro muže
Intimní piercing se skoro ničím neodlišuje od jakýchkoli jiných piercingů Jediná
zásadní odlišnost je v „přínosu" piercingu pro majitele. Intimní piercing jc dělán
především z důvodu zintenzívnění sexuálního života, obohacení o nové zážitky.
Zároveň se jedná o nejbolestivější typ piercingů.
Mužské genitálie nabízejí různá místa pro aplikaci piercingů. Proces aplikace jc
mnohem bolestivější než u jiných piercingů a i proces hojení jc spojen s mnoha
komplikacemi a odříkáním. Nové zážitky (v oblasti sexuální) jsou zapříčiněny tahem
kroužku nebo tyčinky při pohlavním styku, což vede k intenzivnější vzrušivosti,
protože je na větší ploše drážděno více nervových zakončení. (5, 21)
Při aplikaci šperku je nutné dbát na přiměřenou velikost šperku. V prvních dnech po
aplikaci dochází k menšímu krvácení, rána pálí zvláště při močení. Během doby hojení
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je vhodné sexuálně abstinovat, čímž se zamezí riziku zanesení infekce do rány,
případně riziku nákazy některou z pohlavních nemocí.
Nejrozšířenější intimním piercingem u mužů je Princ Albert (zkráceně PA). Doba
hojení je od 1 do 4 měsíců. K tomuto typu piercingu se používá kroužek, probíhající
ústím močové trubice a vystupující na spodní straně penisu ve výšce uzdičky. Existují
i jeho různé variacemi, kdy se vpich provádí na horní straně žaludu, na horní straně
penisu za žaludem, nebo pak oboustranně, axiálně i radiálně po celé délce penisu. Je
vhodný i pro neobřezané muže, u nichž se vyžaduje zvýšená péče o šperk a hygiena,
především v době hojení vpichu. (3, 5,21)

Obr. 10 Princ Albert16
Frenum je označení pro piercing, který prochází kůžičkou, spojující předkožku se
žaludem. Aby piercing nevyrostl, je nutné propíchnout více tkáně než jen vlastní
uzdičku. Postupem času může dojít k roztáhnutí vpichu (kanálku) na větší průměr, což
umožňuje majiteli vyměnit menší šperk za větší. Kroužek o větším průměru a síle
obepíná při erekci penis těsně pod žaludem a vede tak k větší vzrušivosti jedince.
(5,21)
Piercing Apadravya

prochází svisle skrz žalud a močovou trubici. Obdobným

piercingem je tzv. Ampallang,

při kterém je vpich veden vodorovně skrz žalud.

Vzhledem k tomu, že je propíchnuto velké množství tkáně, trvá hojení někdy i půl roku.
V žádném případě nesmí být vpich proveden pod žaludem, protože zde procházejí
topořivá tělíska a několik hlavních i postranních tepen. Pro tento piercing se používají
16

Princ Albert, [cit. 4.1. 2007], [html dokument] dostupný z <http://glatzopatzo.de/wpcontent/images/piercing_prince_albert.jpg>
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pouze delší činky, aby po opuchnutí po aplikaci, případně při erekci, nepůsobili bolest.
Apadravya

a Ampallang

jsou pro svoji náročnost a nebezpečnost prováděny jen

specialisty a odborníky na intimní piercing ve specializovaných studiích. (5, 21)
Dydoe se aplikuje v páru skrz okraj žaludu. Podmínkou pro jeho aplikaci je dostatek
místa a obřízka, protože pokud by byl proveden u jedince, jenž má předkožku,
postupem času by šperk bezděčným třením o předkožku vyrostl. (5, 21)
Guiche je piercing aplikovaný skrz kožní záhyby mezi šourkem a řitním otvorem.
Pro zintenzívnění prožitku z piercingu si na něj mnoho jedinců zavěšuje různá závaží.
Vzhledem ke svému umístění je zde dlouhodobé hojení, které je zapříčiněno pocením,
zadržováním vlhkosti a neustálou zátěží při chůzi (tření nohou, spodního prádla).
(5,21)

f

1

p

Obr. 11 Guiche

17

"1

1« l, 1

Piercing šourku ( H a f a d a ) '8 se dá umístit na libovolné místo. Jeho aplikace je
nebolestivá, proces hojení je komplikovanější, vzhledem ke tření a k vlhkosti. Proto
často dochází k vycestování šperku z tkáně. Z erotického hlediska nemá větší význam
než estetický. (5, 21)
Piercing podbřišku je u muže méně častým jevem, hlavně pro svou nepraktičnost.
Nejčastěji se aplikuje u kořene penisu. Problém se může vyskytnut při nošení těsného
spodního prádla, které se při chůzi tře v tomto místě o pokožku a může tak dojít
k poranění, případně k migraci a odrostu šperku. (5, 21)
17

Guiche. [cit. 3.1.2007], [html dokument] dostupný z
^ttp://www.totallypierced.com.au/images/piercings/guiche-l.jpg>
8
Hafada byl znám už u členů primitivních afrických kmenů. (17)
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b) Intimní piercing pro ženy
Umístění intimního piercingu pro ženy obecně závisí na individuální anatomii každé
ženy. Jedním z nejbolestivějších piercingů je piercing klitorisu {Isabela - vertikální
piercing klitorisu, Triangle - horizontální piercing vrcholku nad klitorisem). Reakce
těla na tento piercing je nepředvídatelná, pro někoho může být zdrojem nekonečné
rozkoše, ale i zdrojem nepříjemných pocitů. (5, 21)

O b r . 12 P i e r c i n g klitorisu (Isabela) 1 9

Piercingy předkožky klitorisu, buď vodorovně nebo svisle, nejsou příliš bolestivé,
hojí se od 1 do 2 měsíců po vpichu a přinášejí zintenzívnění sexuálního prožitku při
pohlavním styku. Obdobným piercingem se stejným účinkem je tzv. Christina - jedná
se o vertikální piercing, při jehož aplikaci se propichuje více tkáně než např.
u piercingu stydkých pysků. (5, 21)
Vnitřní a vnější stydké pysky {Labia) slouží spíše k dekorativním účelům než
k účelům sexuální stimulace. Piercing se hojí poměrně dobře, pokud jsou dodržována
Pravidla intimní hygieny a pokud žena nenosí těsné spodní prádlo, které nesaje pot.
(5,21)
Piercing Venušina pahorku se nedotýká žádné podstatné erotogenní zóny.
Prochází kůží nad horním okrajem ženských pohlavních orgánů a vychází ze stydké

19
<

Isabela, [cit. 3.2. 2007], [html dokument] dostupný z
http://www.weblexikon.de/Intimpiercing_Frau_Klit_vorhaut.jpg>
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štěrbiny. Ačkoliv přímo nedráždí žádnou erotogenní zónu, vyvolává příjemné pocity.
Doba hojení je delší než u piercingu klitorisu nebo jeho předkožky. (5, 21)
Intimní piericing je stále ožehavým tématem. Nevyhledávají ho jen mladí lidé na
prahu svých sexuálních zkušeností, ale i lidé sexuálně vyzrálí. Ti, co jej nemají,
pokládají jedince s piercingem za masochisty a naopak ti, co jej mají, jsou rádi, že
mohou prožívat nové zážitky a pocity blízkosti s partnerem.

1.3.3 Extrémní piercing
Extrémním piercingem označujeme:
* piercing netradiční - na netradičních místech na těle
* piercing netradiční velikosti šperků při zachování malého vpichu
* piercing, při kterém dochází k roztahování tkáně a vsazování větších
šperků
* povrchový piercing - aplikace šperků pod kůži
Podrobnější informace viz. příloha č. 1.

1-4 Materiály šperků pro piercing
Vhodných a nevhodných materiálů na piercing je mnoho. Vhodnost je dána
především materiálem, ale zároveň i účelem šperku. Každý typ piercingu vyžaduje
specifický materiál, z něhož jsou šperky vyrobeny. Při špatné volbě materiálu může
dojít k vycestování (migration) a nebo odvrhnutí (rejection) šperku.
Donedávna byl piercing tradičně spojován s chirurgickou ocelí. Ocelové šperky
nabízela všechna piercingová studia, ale postupem času se na trhu objevovaly i další
piercingové šperky z nejrůznějších materiálů, od klasického stříbra, zlata, až po velmi
žádaný titan. Základem by měly být klasické kovy nepodléhající korozi a kovy, které
jsou s pokožkou a lidskými tkáněmi pozitivní a nezpůsobují problémy (alergické
reakce). V případě alergie na zlato či stříbro lze použít buď chirurgické nebo drahé
k

° v y (titan, niobium). (5)
Při aplikaci piercingů jsou používány šperky vyrobené z různých materiálů. Jejich

kvalita je nezbytnou součástí úspěšného a bezproblémového zhojení piercingu. Každý
šperk použitý při piercingu by měl mít doložený původ a prodejce je povinen předložit
P f i pochybnostech doklad o nabytí, resp. Prohlášení o shodě, což je dokument, jenž
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legislativně potvrzuje, že vlastnosti nabízeného zboží jsou v souladu s platnými
normami a požadavky. Jedná se zejména o stanovení obsahu niklu v použitém kovu.
Dle platné legislativy v ČR je maximální hranice pouze 0,05% niklu. Tato norma byla
po vstupu ČR do EU (1.5. 2004) zpřísněna, což vedlo výrobce piercingových šperků
k vyvinutí nových materiálů se sníženým obsahem niklu (např. firma WILDCAT Implantanium). Zároveň se se vstupem do EU změnila i volba užitého materiálu pro
čerstvý piercing. Ve všech zemích EU je zakázáno používat pro čerstvý piercing
chirurgickou ocel typu 316L a 316LVM, protože tato nerezavějící ušlechtilá ocel
obsahuje až 15% niklu, což představuje vysoké riziko vzniku alergie. Obdobně je tomu
i u stříbra, které může vyvolat alergickou reakci a vzhledem k vlhkosti čerstvé rány
(vpichu) i zčernat a zabarvit kůži. Pro zahojený piercing lze pak použít všechny vhodné
šperky. (5)
Obecně se používané materiály rozdělují na:
a) kovy (zlato, niob, platina, stříbro, titan),
b) nekovy (akrylátové šperky, nylon, teflon, akryláty svítící ve tmě),
c) organické látky (tvrdá dřeva, bambus, slonovina, paroh, roh, mamutovina).
Implantanium je ocel, která neobsahuje téměř žádný nikl a odpovídá tak normám
EU o nepřítomnosti niklu (méně než 0,05%). Je dobře snášena, nevyvolává žádné
alergické reakce a je odolnější oproti korozi více než klasická chirurgická ocel. (5)
Niobium (Niob) je čistý kov, který neobsahuje žádné příměsi a netvoří žádné
chemické sloučeniny a proto je pro tělo snesitelný a nevyvolává žádnou alergickou
reakci. Niob je používán především v lékařství - pro výrobu tělních implantátů,
v diagnostickém lékařství, na radioterapii a při monitorování krevního toku. Na rozdíl
od ostatních základních kovů se niob vyrábí v rozmanitých barevných odstínech
Pomocí elektrolytické reakce a anodizací, čímž se docílí černé, uhlové barvy a nebo
jiných barev (anodizací, bez přídavku pigmentu, s použitím průhledného filmu na
šperk, jenž pak vytváří interferenční barvy, obdobné olejové skvrně). (5)
V současné době se na trhu čím dál tím více objevuje žáruvzdorná umělá hmota
Pod názvem PTFE (polytetrafluoretylen), známá spíše pod obchodním názvem teflon.
Vzhledem ke svému složení se jedná o materiál nepřilnavý, což umožní bezproblémové
zahojení čerstvě zavedeného piercingu a zároveň i materiál pružný, takže při napjatém
ěi pohybujícím se piercingu jen málo drhne o okraje rány. (5)
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V menší míře se používá zlato, jež by nemělo být používáno pro čerstvý piercing.
Čisté 24 karátové zlato je díky měkkosti nevhodné pro výrobu piercingu a proto se
musí mísit s jinými kovy (měď, stříbro a někdy i nikl), aby se dosáhlo požadované
tvrdosti, na úkor možnosti vzniku alergické reakce díky jednotlivým

příměsím.

Zdravotně nezávadné je bílé zlato, jež se mísí s palladinem (kov podobný platině), který
neobsahuje žádný nikl. Jedinou vadou ušlechtilých kovů jc jejich váha, znesnadňující
hojení vpichu. (5)
Titan (titanium) se používá ve zbrojním i počítačovém průmyslu a nukleárních
technologiích. Postupně nahrazuje chirurgickou ocel pro svou nižší hmotnost, možnost
dosáhnout širokého spektra barev pomocí elektrolýzy a pro nízký obsah niklu, kterým
odpovídá směrnici EU. Existují i různé odnože titanu, které by neměly být používány
pro čerstvý piercing, ale spíše pro piercing již zahojený. (5)
Chirurgická ocel je nejznámějším a dosud nejužívanějším materiálem pro výrobu
piercingových šperků. Dříve byla užívána jak pro čerstvý piercing, tak pro piercing
zahojený. V dnešní době se pro čerstvý piercing příliš nedoporučuje, protože existuje
nebezpečí výskytu alergické reakce. Pro piercing zahojený je však

dokonalým

materiálem, což dokazuje i užití chirurgické oceli pro výrobu kostních šroubů, spon
a protéz. Je ovšem nutno sledovat třídu dané oceli - ocel třídy 303 je díky své měkkosti
a vysokému obsahu síry nevhodná pro piercingové šperky, naproti tomu ocel třídy
316L je

hojně užívaná nejen v piercingových

studiích,

ale v již

zmíněném

zdravotnictví. (5)
Stříbro je

nejsnáze dostupným

kovem. Používá se především

pro

výrobu

složitějších šperků, u kterých se na tyčinky připevňují různé stříbrné skulptury. (5)
Mezi nejčastěji používané přírodní materiály řadíme Jantar, jenž byl hojně
využíván přírodními kmeny. Dále pak mamutí kly - jedná se o materiál, jenž se těží na
Sibiři. Méně známými materiály jsou kasein a akrylát. Kasein je mramorovaná látka
získaná srážením čistého odstředěného mléka. Vysrážené mléko je drceno, rozmělněno,
stmelováno a vytvrzováno. Šperk je biologicky nereaktivní a jedinečný ve své
originalitě. Méně praktickým materiálem pro piercingové šperky je akrylát (PMMA Polymetylmetakrylát - polymer), protože se musí častěji čistit a u některých jedinců
může vést k podráždění okolní tkáně kolem vpichu a šperk se tak musí vyměnit. (5)
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šperků

Nejen volba propíchnutého místa, ale i výběr náušnice o jedinci vypovídá víc, než si
kdokoli z nezasvěcených pozorovatelů může myslet. Protože každý člověk je jedinečná
osobnost s unikátním vkusem, je i nabídka piercingových šperků velice široká a nestále
se vyvíjí. Mimo toho je možno využít nabídku některých piercingových studií a nechat
si vyrobit piercing dle představ, (viz. příloha č. 3)
Nejběžnějším piercingovým šperkem jsou kroužky (rings), které jsou prodejci
označovány jako CBR (Captive bead rings - nedobrovolný korálek v kroužku) nebo
také BCR (Ball closure rings - kulové uzavření kroužku). Jde o typ neuzavřeného
kroužku, který za pomocí důlků, popřípadě otvorům na obou koncích, udržuje vlastním
vyvozeným tlakem kuličku či korálek mezi oběma konci. Vzhledem ke své stavbě je
tento piercingový šperk obtížné sundat. V případě výměny za jiný šperk je nutné
navštívit piercingové studio, kde na to mají speciální kleště, tzv. ring expanding

pliers.

Dále jsou dostupné i různé mutace těchto šperků, např. Ball and socket rings (kroužek
objímající kuličku). Jedná se o podobný způsob uchycení kuličky, jejíž průměr je
v tomto případě přibližně stejný jako průměr kroužku. (5)
Asymetrické kroužky, jež na českém trhu začala propagovat společnost Wildcat,
jsou pojmenovány dle tvarů, do kterých jsou upraveny - D-ring (do písmene D)
a Teardrop

ring (do tvaru kapky).. Výhodou nepravidelného tvaru je nemožnost

migrace piercingu a tedy i snadnější hojení vpichu. Do skupiny asymetrických šperků
lze zařadit i tzv. Cobra Coil (na kroužek je navlečena drátěná spirála). Barbed

Wire

Ring (obdoba Cobra Coil, ale místo spirály je na kroužek navlečen ostnatý drát), Ball
Closure Ring (místo jedné kuličky jsou mezi konci kroužku dvě), aj. (5)
Barbely (barbells, slang, činky) jsou rovné, případně zahnuté tyčinky, osazené na
obou koncích kuličkou, plochým diskem nebo jehlanem. Podle typu zakončení mají
' svá jména -

Threaded

Disbell - činka zakončená plochým diskem, atd. Užití

jednotlivých šperků je dáno typem piercingu. Rovné barbely jsou používány pro
Piercing jazyka,
Bananabells)

chrupavčité části

ucha a zahnuté barbely

(Curved

Barbells,

nacházejí uplatnění u piercingů obočí, pupíku nebo bradavky. Pro určité

typy piercingů se používají mutace barbelů - Threaded Surface Barbell (rovná barbela
zahnutá do pravého úhlu nebo do písmene U s kuličkou na každém konci) nebo
obdobný typ, tzv. Circular Barbells. (5)
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Ke zvýšení atraktivnosti a originality jsou vkládány do kuliček různobarevné
polodrahokamy, kamínky, barevné kovy, které jsou v kovu upevněny přímo nebo
pomocí úchytek, jako je tomu u prstenů.
Nipple se používají pro piercing bradavek. Nipple Shields obepínají bradavku a tvoří
kolem bradavky různé obrazce (sluníčko, motýl, štír). Přichycení se provádí za pomocí
barbely, která prochází bradavkou. Obdobným typem je i Nipple Retainer, který je
uchycen stejným způsobem jako Nipple Shields, ale netvoří obrazec kolem celé
bradavky, ale tvoří jen půlkruhovou ozdobu. Nipple Stretcher se užívá pro zvětšení
piercingu (vpichu) bradavky ve vertikální rovině. Umísťuje se za barbelu a aplikuje se
až po zahojení původního vpichu. (5)
Pro piercing nosní přepážky je užíván Septum. Vzhledem k nedostatečnému
prostoru v této oblasti jsou piercingy tohoto typu speciálně upraveny tak, aby zde
nedocházelo k přílišnému dráždění okolní tkáně. Šperky jsou tvarovány do písmene U
a v piercingových studiích jsou značeny jako Septum Retainer nebo Septum

Keeper.

Odlišným šperkem je tzv. Septum Spike, jenž je na obou koncích zakončen do
hrotovitého tvaru. Obdobný piercing užívají domorodé, primitivní kmeny, jež jako
šperk používají malé kly. (5)
Flash Tunel není v pravém slova smyslu šperkem. Jde o dutou kovovou trubici
zakončenou, buď ohnutými konci (obdoba špulek od nití) nebo pouze s ohnutým
jedním koncem a na druhém konci je gumový těsnící kroužek. Tyto tunely se vsazují do
roztáhnutého vpichu a podle přání jedince se mohou do určité míry dále zvětšovat. Na
krátkodobé nošení se mohou používat i tunely z dřeva, plastu či skla. (5)
Opakem Flash Tunelu je Plug (zátka, kolík), který se vyrábí z kovu, skla, dřeva
a nebo slonoviny. Aplikuje se do vytvořeného otvoru, místo flash tunelu a proti
vypadnutí je zabezpečen gumovými těsnícími kroužky. (5)
Je ještě mnoho různých variací a podruhů u každého druhu. Vyjmenovat je není
v

silách ani zkušeného piercera, protože stejně jako se vyvíjí piercing, vyvíjejí se

' šperky. A ty šperky, které se používají dnes, mohou být již zítra zastaralé
a v piercingové subkultuře nepoužívané.
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Piercing může být aplikován v domácím prostředí, v některých zdravotnických
zařízeních a především v piercingových studiích, která jsou pro aplikaci piercingu
uzpůsobena a „personál" vyškolen. Podomácku udělaný piercing byl na našem území
charakteristický pro období před rokem 1989, kdy ještě nebyla rozšířena piercingová
studia a nebyla možnost návštěvy piercingových studií v zahraničí. Místo šperku se
používaly klasické zavírací špendlíky a ručně vyrobené kroužky. Součástí piercingu
doby předrevoluční byly i problémy při hojení - alergické reakce, záněty a infekce.
V současnosti je k dispozici široké spektrum míst, kde si jedinec může nechat udělat
piercing. Výhodou piercingových studií jc osobnost piercera, jenž je seznámen se všemi
možnými riziky a komplikacemi, zároveň ví, kudy a kde piercing provést. U amatérsky
provedeného piercingu, na rozdíl od profesionálně provedeném, dochází k větší
bolestivosti vpichu, ke značnému krvácení a častějšímu výskytu komplikací během jeho
hojení a nošení. (5)

1.6.1 Zásady piercingového studia
Zásadou správného piercingového studia je sterilita, ochota informovat klienta
o možných rizicích zvoleného piercingu, nabídka piercingových šperků, které by měly
být od důvěryhodného dodavatele a měly by se dodržovat určitá pravidla a normy
(obsah niklu, volba materiálů, atd.). Volbu piercingového studia podpoří vedle lákavé
prezentace v mediích a na internetu i doporučení od přátel. Vhodné je i zvolené
piercingové studio navštívit a seznámit se s prostředím, s případnou referencí klientů,
kteří již využili služby studia, s piercery, kteří zde pracují a kteří by měli poskytnou
všechny podstatné informace o zvoleném piercingu Qak se starat o čerstvý piercing,
čemu předcházet, atd.), či i o cenové relaci jednotlivých piercingů. T a j e odlišná studio
od studia. Přibližně stejné jsou ceny šperků, jež jsou součástí ceny piercingů. Odlišná je
cena aplikace, kterou si každý piercer může zvolit sám. Průměrně vyjde piercing na 600
až 1700 korun. (5)
Piercer by měl být informován o chronickém onemocnění nebo zdravotním stavu
zájemce, které by mohly být překážkou pro aplikaci piercingu (alergie, epilepsie,
diabetes, atd.). Pro dívky jsou důležité informace o aplikaci piercingu

během

těhotenství: zda-li je vhodné nechat si jej aplikovat nebo počkat až na dobu po kojení,
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případně kdy piercing vyjmout, aby nemigroval v důsledku změny organismu (piercing
pupíku, bradavek).
Sterilita je pro piercingová studia velmi důležitá, proto by ve studiu mělo být čisto
a neměla by se zde vyskytovat žádná zvířata. Ve stejné místnosti by se ani nemělo
nalézat kadeřnictví, které často bývá k piercingovému studiu přidruženo. Vlasy jsou
nositeli různých mikroorganismů zvyšujících riziko infekce a tím i vzniku dalších
problémů, které by jedince mohly provázet při hojení piercingu. Samozřejmostí je
zákaz kouření ve studiu. Sterilitě napomáhají vhodně zvolené dezinfekční prostředky na
podlahu, pracovní stůl, lehátko, atd. Pro dezinfekci nástrojů se zvolené desinfekční
prostředky pravidelně obměňují, aby si mikroorganismy nevytvořili resistcnci na daný
přípravek. (5)
Způsoby sterilizace, které se často užívají v piercingových studiích, dělíme na:
* fyzikální - používá se ke zničení všech mikroorganismů prostřednictvím tepla
(horkým vzduchem, vodou a nebo párou)
* parní - kterou se sterilizují předměty z kovu, skla, gumy a textilu pomocí nasycené
vodní páry pod tlakem v tlakových přístrojích při daných parametrech - teplota,
tlak a doba sterilizace
* horkovzdušnou - provádí se v horkovzdušných sterilizátorech při parametrech, jenž
určujících dobu sterilizace. Např. při teplotě 160°C se sterilizuje 60minut
(přibývající teplotou se doba snižuje)
* sterilizaci v přetlakovém vodním vařiči - jež je určena pro sterilizaci kovových
předmětů, které nejsou zabaleny (nůžky, pinzety, atd.) a jsou používány
k aplikaci piercingu. Doba sterilizace je při tlaku 140kPa 15minut od dosažené
teploty 125°C. (5)
Lze použít i sterilizaci radiační, chemickou či sterilizaci plasmou, ale vzhledem
k nákladnosti a složitosti na vybavení se nepoužívají. Nejrozšířenějším prostředkem
sterilizací je sterilizace fyzikální, kterou si může dovolit každé studio, neboť se nejedná
o nákladná zařízení, ani prostředky, které se ktomu užívají. Tyto přístroje jsou
každoročně kontrolovány pracovníky Okresních hygienických stanic. Často, pokud se
jedná o sterilizaci rozměrnějších předmětů, využívají studia služeb tzv. centrální
sterilizace, kde se na zakázku provádějí sterilizace v parních strojích. (5)
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1.6.2 Aplikace piercingu a péče v době hojení
Aplikace piercingu je srovnatelná s malým chirurgickým zákrokem - také při něm
dochází k narušení tkáně, k malému krvácení, vzniká menší podlitina a i po něm je
nutná určitá doba rekonvalescence tkáně a tedy i organismu. Ještě před tím, než dojde
k aplikaci piercingu, informuje piercer o způsobu aplikace a o rizicích piercingu, dále
pak o jeho ošetřování a péči. Poskytne i prostor pro případné dotazy, které by mohly
pomoci k osvětlení nejasností. Na závěr musí jedinec, jenž si chce nechat udělat
piercing, podepsat prohlášení, kterým potvrdí svoji plnoletost, seznámení s tím, jak
o piercing pečovat a zachovat se v případě jakýchkoli

komplikací,

související

s piercingem. Nedílnou součástí prohlášení je i potvrzení o zdravotní způsobilosti
k aplikaci piercingu - piercer by měl být seznámen s případnými nemocemi jedince,
které by mohli ohrozit aplikaci piercingu a tím ohrozit i život jedince.
Po úvodním sezení dochází k aplikaci piercingu. Piercer místo vybrané pro piercing
desinfikuje. Zatímco desinfekce působí, připraví si již s nasazenými rukavicemi
potřebné speciální kleště v autoklávu, vybraný šperk, kleště na uchycení kůže, nůžky
a piercingovou jehlu. Poté si označí místo vpichu speciálním fixem (tzv. skin maker,
jenž je používán lékaři při označování dráhy řezu při operacích), převlékne si
jednorázové rukavice, uchopí kleštěmi kůži v okolí vpichu a propíchne vyznačené
místo piercingovou jehlou. Piercingová jehla se od té klasické šicí odlišuje výraznou
ostrostí

a umělohmotným obalem, jenž po vyndání jehly vytvoří tunel, kterým se

provlékne piercingový šperk. Protože je většinou trubice dlouhá, tak se před
provléknutím šperkem zkrátí nůžkami. Po provléknutí šperku se trubice vyjme a šperk
se na druhém konci uzavře zašroubování kuličky nebo plošky.

Po aplikaci picrccr

desinfikuje ránu nebo (pokud je to možné) přikryje gázou. A picrcing je hotov. (5)
Většina piercerů doporučuje po vpichu ještě chvíli ležet, zvlášť pokud se jedná
o piercing jazyka, uší a genitálií, a uklidnit se. Ihned po „zákroku" stejně jako lékaři,
vyhodí piercer jednorázové rukavice J e h l u a zbytek umělohmotné kanyly do boxu pro
kontaminovaný materiál. Nůžky a kleště odloží do speciálního boxu, ze kterého budou
posléze vyjmuty a desinfikovány pro další aplikaci v ultrazvukové čističce. Pak si
piercer navlékne další jednorázové rukavice, zkontroluje provedení piercingu a ránu
vydesinfikuje, popř. zalepí sterilní gázou. Propíchnutí tkáně nebolí. Bolestivost jc dána
množstvím tkáně a místem, kam se piercing aplikuje. (5)
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Jak již bylo řečeno, pro čerstvý piercing se používají dle stanov EU pouze šperky
s nízkým obsahem niklu, což vylučuje chirurgickou ocel, která byla nejpoužívanějším
materiálem v dobách před vstupem do EU.
Piercing není vhodný pro jedince, trpící:
* krevní chorobou (hemofilie),
* kožní chorobou,
* infekční chorobou,
* chronickou nemocí srdce,
* diabetem
* poruchou krevního oběhu,
* epilepsií. (5)
Nevhodnost je způsobena zvýšeným rizikem výskytu akutního šoku, jenž by mohl
být vyvolán během aplikace piercingu. Pokud je jedinec nemocný epilepsií, je vhodné
na to piercera upozornit, aby v případě výskytu epileptického záchvatu nebyl piercer
překvapen a vhodně zasáhl. Nevhodnost piercingu je i u jedinců, trpící diabetem, neboť
U těchto jedinců dochází ke špatnému hojení ran a je zde i větší náchylnost
k bakteriálním infekcím. Dále není vhodný piercing pro jedince mající oslabený
imunitní systém a jedince, kteří prodělali v blízké minulosti onemocnění jater, protože
je u nich narušen koagulační systém jater. V případě těhotenství musí každá žena sama
zvážit, jestli je aplikace piercingu vhodná a jestli by nemohla být odložena na dobu po
rekonvalescenci po porodu. (5)
Před aplikací se v žádném případě nesmí požívat jakékoli alkoholické nápoje, léky
tišící bolest a návykové látky. Ačkoli by některé z těchto prostředků mohly zdánlivě
jedinci pomoci, účinek by byl v tomto případě opačný.
Po aplikaci je stejně jako u každého chirurgického zákroku nutná rekonvalescence,
aby se narušená tkáň co nejdříve zregenerovala. Zároveň se musí zamezit vniknutí
jakékoli infekce nebo nečistot do rány. Jak správně pečovat o piercing v době hojení
vpichu, by měl informovat každý piercer. Nejedná se tedy o žádné informace navíc, ale
naopak, jedná se o povinnost každého piercera, stejně jako doktora, který informuje
Pacienta, jak se nejlépe

z o t a v i t

z

prodělané operace. Správě provedený piercing ještě

neznamená bezproblémové hojení, které je podmíněno vhodnou péčí o piercing.
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Jednotlivé typy picrcingů se hojí dle umístění, dle množství tkáně, která je
propíchnuta, četnosti kontaktů s oblečením, či míry pocení. Piercingová studia
poskytují celou řadu výrobků, jež jsou určeny pro ošetřování piercingů. Nejvíce
používané výrobky jsou výrobky australské společnosti Protat

nabízející široké

spektrum výrobků pro bezprostřední péči o piercing po jeho aplikaci, až po výrobky pro
celkovou péči již zahojeného vpichu. (5)
S čerstvým piercingem se lze sprchovat bez užití parfémovaných mýdel, sprchový
gelů či mýdel s obsahem alkoholu, které pokožku nadměrně vysušují. Oblast piercingů
a místo v pichu je nutné čistit desinfekcí třikrát denně po dobu minimálně dvou týdnů.
Častější desinfikování se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku vysušení tkáně a tím
i menší schopnosti regenerace. V případě, že by docházelo k odlupování kůže a strupů,
nestrháváme je násilím, ale jemně je odstraníme pomocí tamponů. Pokud jsou okraje
piercingů příliš suché, je možné je natřít krémem s obsahem panthenolu. Je vhodné
zamezit i jakémukoli kontaktu piercingů s make-upem a těsným prádlem, kterým by
docházelo k znesnadňování hojení neustálým zadrháváním a třením.
Aby nedocházelo k přilnutí šperku k ráně, je vhodné jím pohybovat, aby se
desinfekční prostředek dostal i do vpichu a mohl působit nejen v okolí vpichu, ale i vně
vpichu. Po 3 týdnech od aplikace piercing ošetřujeme jednou denně do doby než se
piercing zahojí. Je nutné mít na paměti, že piercing se hojí z vnějšku dovnitř, tzn. ačkoli
se může z vnějšku zdát, že je piericing již zahojen, v kanálku tomu tak být nemusí.
Proto je mnoha piercery doporučováno používat desinfekční sprej po dobu minimálně
6 týdnů.(5)
V případě piercingů v dutině ústní se doporučuje používat nejen desinfekční
Prostředky pro orální piercing, ale i klasický peroxid vodíku, který není vhodný pro
žádný jiný piercing, nebo ústní vodu. Nutná je i zvýšená hygiena dutiny ústní. Tzn.
čištění po každém jídle, vyplachování úst i během dne, čistění mezizubního prostoru
dentální nití a v neposlední řadě i čistění jazyka speciálním nebo klasickým kartáčkem.
Souběžně s tím omezit všechna ostrá, slaná, příliš teplá a nebo příliš studená jídla,
kouření a pití alkoholu. Speciálních prostředků se užívá i pro piercing genitálií, které
rnohou být doplněny o heřmánkovou koupel. (5)
S čerstvým piercingem je vhodné vyhýbat se přímému slunci, soláriu a sauně.
V

okolí piercingů by pak docházelo k zapalování a zpomalování rekonvalescence. Dále
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je doporučeno vyhýbat se koupání ve veřejných koupalištích, především pak přírodního
původu a v moři. Tato místa jsou zdrojem nečistot a možných infekcí, které by nejen
zpomalovaly proces hojení, ale mohly by jej i ohrozit. (5)

1.6.3 Rizika piercingu
Jako jakýkoli jiný zákrok do těla má i piercing určitá rizika, se kterými musí být
jedinec před aplikací seznámen. Často dochází k poranění při provádění vpichu
a tedy i k většímu krvácení. To není nijak nebezpečné, pokud nedojde k zasažení větší
cévy. Jestliže dojde k poranění během aplikace, je vhodné nepřepichovat piercing hned,
ale počkat, až se narušená tkán zahojí a až po té provést vpich znova. Největší
nebezpečí je u Cheeku (piercingu tváře), kde se nachází větev obličejového nervu.
U piercingu nosní chrupavky je nebezpečí menší. Může dojít k porušení nervového
zakončení, sloužící k vnímání bolesti a vnějších vlivů, ale vzhledem k tomu, že jejich
funkce je při narušení ihned nahrazena novým nervovým zakončením, může se dostavit
nanejvýš krátkodobá necitlivost. Oblast

ucha je oblastí s velkým

množstvím

akupunkturních bodů, jež jsou (podle akupuntérů) piercingem pouze potlačeny nebo
piercingu ustoupí, meridián tím není narušen, naopak si najde alternativní (kolaterální)
dráhu. Vzhledem k tomu, že pierceři jsou znalí v oblasti anatomie a fyziologie těla je
výskyt nevhodného vpichu minimální. (5, 21)
Prodloužená doba hojení je způsobená:
* nedodržováním zásad pro správné hojení piercingu,
* nevhodným chováním (nadměrný tlak na piercing),
* nevhodným úhlem vpichu piercingu,
* použitím šperku neodpovídající velikosti,
* užitím nevhodných šperků (materiálů),
* brzkým roztahováním vpichu pro vložení většího šperku,
* zanícením piercingu (vznikem zánětu se tělo snaží vyrovnat s přítomností
choroboplodných zárodků, které vnikly do těla vpichem) (5)
Průvodním projevem zánětu je zarudlá tkáň, napuchnutí, zvýšené teplo a menší
bolestivost. Lehký zánět lze odstranit důkladnou péčí za přispění léčivých preparátů.
V

Případě přetrvávajících potíží je vhodné vyhledat lékaře a poradit se nad dalšími

kroky, jak vzniklý zánět vyléčit. (5)
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zánětu je

s kontaminovanými

zanesení

předměty,

infekce do piercingového

oblečením,

atd.

Nebezpečí

kanálku

kontaktem

nákazy

infekčním

onemocněním vznikne pouze tehdy, pokud je nějakým způsobem zanedbána hygiena.
Pokud se infekce projeví, je vhodné šperk nechat ve vpichu pro volný odtok hnisu. (5)
Nakažení virem HIV a hepatitidou je teoreticky možné, ale pokud se jedinec
nevystavuje rizikům, která by vedla k možné nákaze, je riziko téměř nulové. Zároveň
není možné ani HIV ani hepatitidu získat při aplikaci piercingu v piercingovém studiu,
neboť piercer nesmí použít jednorázové jehly vícekrát a studia jsou sterilními pracovišti
s minimálním výskytem těchto virů. (5)
Jizvy jsou nedílnou součástí

každého zásahu do organismu. Vznikají po násilně

vyjmutém (vytrhnutém) piercingu, nebo když jsou piercingy vystaveny velkému napětí
kůže a v důsledku toho migrují nebo u piercingů tváře. (5)

1.6.4 Povolání - piercer
Je mnoho různých zajímavých či méně zajímavých povolání, ale povolání piercer je
asi jedno z nejneobvyklejších. Jedním z důvodů, proč je toto povolání tak neobvyklé
a ojedinělé je především nemožnost a nepřítomnost žádného studia (školy), jež by vedlo
k získání titulu a diplomu „piercer". Na celém světě neexistuje žádná škola ani obor,
kde by se pierceři připravovali na své povolání. Stejně tak neexistují žádné normy
a požadavky, které by měl piercer ovládat. Přesto všechno nemůže být piercerem
kdokoli. Většina piercerů měla jako první klienty sama sebe, první piercing, který
udělali byl ten, který si udělali sami.
Další zkušenosti získávají i „členstvím" v piercingové subkultuře, v neformálních
studiích, od zkušených a zodpovědných piercerů. Nutností je teoretická znalost lidské
anatomie a fyziologie. Proto jc většina piercerů nějakým způsobem zainteresována do
medicíny a lékařství - buď se jim věnovali již na střední škole, popř. byli i studenty
lékařských fakult, nebo se jen o medicínu zajímají. Neméně důležitou znalostí je
znalost hygienických norem, umění vystupovat a jednat se zákazníkem, atd.
Zároveň je třeba podotknout, že piercer je sice zajímavé povolání, ale nejedná se
0 povolání, které by člověk mohl dělat pro peníze. Je to povolání, které je zároveň
1 koníčkem, součástí života. (5)
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Poté, co zájemce nabyl dostatek teoretických informací a jednotlivé piercingy viděl
mnohokrát provádět, případně sám při nich asistoval, může začít provádět piercingy
sám, zpočátku pod dohledem zkušeného piercera. Obdobně jako u jiných zaměstnání,
tak i pierceři se musí neustále vzdělávat a školit. Školení a různé vzdělávací kurzy
jsou pořádány piercingovými studii a komerčními agenturami, jež poskytují informace
o nových trendech, technologiích a postupech.

1.7 Trendy spojené s

piercingem

Piercing není jen pouhá ozdoba těla, ale je součástí celé osobnosti nositele - toho,
jak jedinec vypadá, jak vystupuje, jak se obléká, co poslouchá, na jaké společenské
akce chodí, atd. - je to způsob vyjádření sebe sama, své vlastní identity. Pochopitelně
není možné generalizovat způsoby oblékaní, druh poslouchané hudby a způsoby
vyjadřování

u

všech jedinců

majících

piercing,

ale

lze

alespoň

nastínit

ty

nejfrekventovanější.

1.7.1 Performance - Unlimited Body Piercing Show
Na počátku devadesátých let 20.století se ve Velké Británii poprvé objevily první
performance, které byly pro nezasvěcené diváky šokující ukázkou toho, jak je možné až
nelidsky

zacházet

s vlastním

tělem.

První představení

bylo

možné

zhlédnout

v Institutu moderního umění v Londýně (ICA) a ve středisku Third Eye Centre
v Glasgow, kde slupinka mladých účinkujících, někdy i s jedním performerem,
předváděli

různá

experimentální

představení.

Ta byla často

spojena s tancem

a videoprojekcí. Zakladatelem a předním představitelem těchto show Ron Athey. Při
jeho někdy až bizardních performancích, diváci i omdlévali. Ron Athey se nechával
zavěšovat na háky zapíchnuté do zad nebo si nechával propichovat tváře. I toto lze
zahrnout pod pojem piercing, ale nikoli piercing dlouhodobý, nýbrž tzv. krátkodobý
piercing, který je hlavní náplní těchto show. (3, 5, 21, 25)
Způsob aplikace krátkodobého piercingů je obdobný jako u dlouhodobého, jen se
Používají delší, tenké jehly, které se v těle nechávají a po představení se vytáhnou. Do
vzniklých otvorů se nic nevsazuje, nevkládá. Primárním motivem těchto představení
není šokovat obecenstvo, ale touha zjistit a vyzkoušet co všechno tělo vydrží a kam jim
daná performance „otevře dveře poznání". Nejedná o nesnesitelně bolestnou show,
neboť stejně jako tomu bylo při rituálu Thaipusam, i zde se jednotliví aktéři dostávají
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do transu a stavu změněného vědomí. Při pověšení těla za háky a jeho následném
vytažení do výšky se u jedinců dostavuje euforický pocit, který přetrvává i několik
hodin po performanci. Zapíchnutí tenké jehly do těla nebolí víc než injekce u lékaře, ale
zdá se, že se uvolní trochu více endorfínu. Když už je jehla pod kůží, dá se s ní volně
pohybovat a kůži je možné roztahovat. (3, 5, 21, 25)
Při těchto představení se používají jehly válcovitého tvaru se špičkou šikmo
seříznutou a vedle toho i klasické piercingové jehly, kanyly a injekční stříkačky.
V České republice je také možno shlédnout podobné performance. Např. Tattoo
Convention je velkou piercingovou show, kde si jedinec může nechat udělat piercing,
tetování či extravagantní účes. Vedle toho zde vystupují různé skupiny ukazující svá
bizardní představení. K nejbizardnějším představením v Čechách řadíme vystoupení
pražské skupiny Crazy White Seana předvádějící velmi krvavou, brutální a šílenou
show, při které lze shlédnout propichování všech možných částí těla, řezaní
a vyřezávání ornamentů do kůže, apod. (5, 21)
Postupem času se z některých show vytrácí magičnost a souznění představitelů
s diváky a stávají se spíše prostředkem pro vydělání peněz a získání věhlasu, což
k tomuto druhu umění nepatří.

1.7.2 Tetování
Nedílnou součástí piercingové subkultury je bezesporu tetování. Už jen proto, že ve
většině piercingových studiích zároveň i tetují. Stejně jako piercing je i tetování
prostředkem k sebevyjádření, způsobem jak vyzdvihnout svoji osobnost a individualitu.
Tetování provází piercing po celou dobu jeho vzniku a tak není divu, že mnoho lidí
majících piercing má i tetování a naopak. Není to pravidlem, ale tetování je u těchto
lidí používáno jako prostředek k dokreslení, případně podtrhnutí piercingu. V době
předrevoluční bylo tetování, stejně jako piercing, něčím neznámým a neprobádaným.
p

o revoluci, obdobně jako u piercingu, zažilo tetování svůj boom a v roce 1992 se

otevírá první tetovací studio ruku v ruce se studiem piercingových. Vzájemnou
Provázanost piercingu a tetování je možné sledovat i v dřívějších dobách (období
starověkého Řecka a Říma) nebo u primitivních, přírodních kmenů, kde bylo používáno
k

vyjádření příslušnosti k určité skupině nebo vrstvě ve společnosti. (3, 5, 6)
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Při celkovém pohledu na piercing a tetování zjistíme, že piercing i tetování měli
a mají stejné funkce (funkci rituální, magickou, léčebnou, hierarchickou, ale
i erotickou). (3, 5, 6)

1.7.3 Skarifikace
Jedním ze způsobů zdobení těla, vedle piercingů a tetování, je skarifikace
(scarification, z angl. Scare - jizva), při kterém dochází k dobrovolnému vytváření jizev
pomocí techniky vypalování, tzv. branding a vyřezávání (cutting). Branding (z angl.
Brand - značkovat, cejchovat) je způsob zdobení těla používaný v dřívějších dobách
pro značkování dobytka, popř. se takto vypalovala znamení hanby lidem, kteří se
provinili nějakým závažným činem (v 18. století - např. nevěra). V dnešní době se
používá rozžhavené železo upravené do určitého, předem domluveného tvaru, jež se
jedinci vypálí na zvolené místo. Cutting je technika, při kterém vznikají jizvy
opakovaným vytrháváním strupů z rány a zamezením tak jejímu zacelení. Cílem tohoto
strhávání strupů je udržet ránu co nejdéle čerstvou, aby došlo k vytvoření nové tkáně
v podobě reliéfní jizvy. Mutací techniky cutting je tzv. dubbing - vyříznutí svrchní
vrstvy kůže, buď v proužcích nebo v celých plochách, do kterého se vetřen tetovací
inkoust nebo chirurgický inkoust fialové barvy. Pracovním nástrojem skarifikátora je
klasický skalpel. ( 3 , 5 , 6 , 2 1 , 2 5 )
Nejznámější formu skarifikace bylo možno spatřit v Africe, kde si přírodní kmeny
do nařízlé kůže vtírali popel, což mělo za následek plastickou jizvu. Jizvy pak určovaly
obdobně jako u jiných forem zdobení, sociální postavení a zařazení. Určitý druh jizev
se u primitivních afrických kmenů používal jako symbol vstupu do puberty. Zároveň
byly

i prostředkem pro zvýraznění individuální krásy, popř. se užívaly pro léčebné

účinky (řezy na spáncích prý zmirňovali bolest hlavy). (5)
Dnes je skarifikace jedním z dalších možností jak vyzdobit a více zvýraznit své tělo.
Je to ale způsob zdobení dosti bolestivý a nebezpečný, vzhledem ke zvýšenému riziku
infekce a zanícení. I přesto existuje mnoho lidí, kteří vyhledají skalpel a nechají si tak
udělat ozdobnou jizvu.
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Obr. 13 U k á z k a zdobení těla skarifíkací (branding) 2 "

1.7.4 Životní styl
Životní styl lidí majících piercing, není možné žádným způsobem unifikovat. Každý
z těchto jedinců je jedinečná osobnost, což znamená, že každý si žije svůj vlastní život.
Z čehož vyplývá, že není možné pevně stanovit společný životní styl pro všechny, ale
jen pro ty, kteří piercingem žijí a aktivně se podílejí na jeho „šíření". Tito lidé nejsou
ničím výjimeční, jen se snaží žít aktivním způsobem života; už jen tím, že udělali první
krůček ze šedivého „stáda" a nechali si udělat piercing, což je svým způsobem
osvobozuje od zaběhnutého způsobu života. Snaží se žít naplno, poslouchat s přáteli
hudbu, kterou mají rádi, atd. Zároveň se tito lidé snaží respektovat pravidla, normy
a zákony. Velmi často to bývají lidé mající rádi vzrušení, pestrý život, odlišnost
a jinakost.
Způsob oblékání je taktéž velmi různorodý, u mladých lidí je však v oblibě oblečení
pohodlné, volné a především multifunkční (mnoho kapes, ledvinek). Dready a rusty
mají dlouholetou tradici a mnozí lidé si myslí, že je mají jen ti, co mají tetování,
Piercing a uživatelé návykových látek, ale není tomu tak. Kdokoli se může takto
stylizovat a nemusí být hned členem subkultur nebo skupin. I zde platí, že se jedná
o prostředek odlišení se od veřejnosti, být individualitou. (5, 6)

1-7.5 Hudba
V intencích dnes velmi módních esoterických nauk lze diskutovat o tom, zda může
rychlý tep taneční hudby povzbuzovat spojení levé a pravé mozkové hemisféry, což je
v naší kultuře, upřednostňující jednostranné myšlení, vzácné. „Otevřená" mysl tak

20
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umožňuje tanečníkům naplno prožívat párty jako magický rituál probíhající „tady
a teď".

Pomalejší

a v nepravidelných

spodní

rytmus

udržuje

tělo

v pohybu,

zatímco

rychlejší

intervalech gradující vyšší rytmus spolu s vrstvenými

zvuky

vstupuje do mysli.
Hlavní motivací účastníků tanečních párty není žádný pseudonáboženský rituál, ale
radost a potěšení, které hudba a tanec v jejím rytmu může přinášet. Podobně je tomu
i u piercingů, který byl také používán jako prostředek k dosažení libých pocitů, pocitů
euforie, kdy se za přispění hudby docilovalo lepších a silnějších zážitků a nových
zkušeností. I zde se můžeme odvolat na primitivní a přírodní kmeny, které používaly
hudbu (stejně jako piercing) k rituálům a slavnostem, k „oslovování" božstev, popř.
k dosáhnutí stavu e x t á z e , jež jim pomohla k otevření mysli.
Pierceři i jedinci s piercingem nemají na hudbu stejný vkus, i když nejoblíbenější
hudbou jedinců s piercingem je Acid House, Techno a Jungle. Paradoxem je, že jsou
to hudební styly velmi blízké a do jisté míry napodobující hudbu přírodních kmenů.
Hudba je však pro každého, i pro toho, kdo nemá piercing, prostředkem odpočinku,
relaxace, což spojuje všechny lidi, bez rozdílu věku, pohlaví i „ozdob" na těle. (5, 6)

1.7.6 Freeparty
Mnozí jedinci mající své tělo ozdobené piercingem navštěvují tzv. freeparty, což je
souhrnné označení pro všechny technoparty, houseparty a open-air festivaly. Jsou to
místa, kde se schází široké spektrum jedinců, od těch, kteří mají piercing na každém
kousíčku těla, po ty, co s piercingem, ani s tetováním nemají nic společného.
Základním hudebním stylem je většinou techno, house a jungle, které často bývají starší
generací označovány jako hudba domorodců. I v této hudbě jsou opěrnými body bubny
a pravidelný interval úhozů, jenž svým způsobem podmaňuje tanečníky a částečně
pozměňuje vnímání okolního světa. (5, 6, 7)
Freeparty jsou místem poznávání a seznamování se s odlišnými lidmi, kulturami
a

subkulturami. Někdy takovéto poznání může být přínosem pro osobnost člověka.

Rozšíří Si obzor, seznámí se s novými lidmi, kteří se postupem času stanou jeho
bhzkými kamarády. Ale častým „nezvaným hostem" na těchto zábavách jsou i drogy,
se také mohou stát pánem člověka, který s nimi začne experimentovat.
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1.8 Piercing v kultuře gymnaziální mládeže
V roce 2004 byl Heřmanovským ve dvou etapách proveden na jednom pražském
gymnáziu výzkum 21 , který se zaměřil na motivy jedinců k aplikaci piercingu a přínos
piercingu pro život jednotlivce. První etapa zjišťovala dotazníkovým šetřením
rozšíření piercingu mezi studenty 1. až 4. ročníků čtyřletého a 5. až 8. ročníků
osmiletého gymnázia. Druhá etapa výzkumu pak u jedinců vytipovaných z první etapy
zjišťovala polostrukturovanými

rozhovory

bližší

informace a názory

na

tuto

problematiku. Výzkumu se zúčastnilo celkem 371 studentů (184 mužů a 184 žen, 3
osoby pohlaví neuvedly) ve věku od 15 do 20 let. Za ukazatele příslušnosti k sociální
vrstvě bylo zvoleno vzdělání otce a na základě tohoto kritéria pocházelo 79 % studentů
z vysokoškolských rodin, 19,1 % z rodin středoškolských, 0,8 % z rodin se základním
vzděláním či vyučením a 1,1 % studentů vzdělání otce neuvedla. Polostrukturovaných
rozhovorů v rozsahu 1 -2 hodin se zúčastnilo 20 vytipovaných studentů (3 muži a 17
žen) ve věku 15-19 let s převahou vysokoškolského rodinného zázemí. (2)

1.8.1 Motivační aspekty piercingu
Motivaci

„lze definovat jako

soubor pohnutek

podněcující

k určité

činnosti,

k určitému cíli" (2, s.511). Jedná se o soubor pohnutek, nikoli pohnutku jednu.
Primárním motivem k aplikaci piercingu je vylepšení celkového vzhledu (estetická
motivace), v jejím rámci existují dvě rozdílné strategie zacházení s piercingem. První
užívá piercing jako prostředek ke zvýraznění určité tělesné partie (piercing umocňuje
estetický charakter dané části, která se jedinci líbí). Ve dmhém případě je piercing
užíván k vylepšení vzhledu určité partie, která estetické představy jedince nesplňuje.
Jako hlavní důvod pro odstranění uváděli studenti též důvod estetický - „vyndám ho, až
se mi to prostě přestane líbiť (žena, 17 let, piercing obočí). (2)
Sekundární motivací je vyjádření své individuality způsobem, kterým se odlišuje
od svého okolí. Jednou z nejfrekventovanějších pohnutek v této oblasti je snaha být
originální, touha upoutat na sebe pozornost a zajistit si tak zájem okolí. Podstoupení
piercingu lze chápat svým způsobem i jako dovršení procesu individualizace, který je
následně prezentován skrz konkrétní image - tj. prezentace image, prostředek
vyjádření nonkonformity. V odpovědích se vyskytl jako další možný motiv k aplikaci

21

(2, str. 29 - 48)
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prostředek sebeprosazení vůči rodičům, kteří nesouhlasili s aplikací. Další neméně
důležitý motiv, jenž studenti často uváděli, byla i potřeba skupinové identity (snaha
o zařazení do určité skupiny), což je svým způsobem protichůdný motiv oproti
vyjádření individuality, ale zároveň jde o prostředek prezentace osobních kvalit jedince,
na základě kterých si může nárokovat členství, pozici v neformalizované skupině.
Uvažovat lze i o motivaci vedené snahou o zařazení do stylové, formalizované
skupiny, definované nejčastěji na základě sdíleného hudebního stylu či zájmů. (2)
Samostatná skupina pohnutek, jež souvisí s motivací zaměřenou na uspokojení
potřeby skupinové identity, je nápodoba určitého identitního vzoru -

bezprostředního

(spolužák, kamarád, sourozenec) nebo mediálního (známé tváře pop-kultury - hudební,
filmové hvězdy). (2)
Terciální motivací je touha po získání nových zkušeností. Touha zkusit něco
nového, přesvědčit se, zda-li aplikace piercingů bolí, atd., případně jen touha po
změně. (2)
Z výše uvedeného výzkumu vyplývá, že primárním motivem je estetická motivace
piercingů, důležitou roli v motivačním procesu hrají také individualizace a skupinová
identita, kde má vyjádření individuality převahu. (2)

1.8.2 Symbolické aspekty piercingů
Piercing není pouze šperkem, ale je také symbolem, tedy znakem,

který

znamená

ještě něco jiného, než co sám přímo vyjadřuje, z něhož tak může být něco poznáno
vyvozeno"

nebo

(13, s. 1255-1256). Jak však ale výzkum dokazuje, je piercing symbolem

významově nejednoznačným. Symbolika piercingů je vázána především na postoj
nositele a je pojímána jako individuální výraz. Většina dotazovaných a následně
i respondentů polostrukturovaných rozhovorů uvedla, že piercing je pojímán obdobně
jako šperk, jiný módní doplněk, brýle nebo oblečení. Důležitým faktorem je
v symbolickém aspektu především vzhled piercingové ozdoby. (2)
Obdobně jako tomu bylo u motivačních aspektů, i zde je piercing považován
respondenty za symbol individuality, image, popřípadě jako doplněk osobnosti.
Symboliku vyjádření individuality je možno chápat zejména ve smyslu neobvyklosti
Piercingů vzhledem k j e h o malé četnosti výskytu u gymnaziální mládeže (v tomto
výzkumu - 6,7 % jedinců). Pro vyjádření individuality považovali respondenti jako
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vhodnější prostředek tetování, díky větší rozmanitosti možných obrazců a tudíž i větší
možnosti sebevyjádření. (2)
Piercing bývá obecně považován za symbol nonkonformity. Dle výzkumu mnozí
respondenti považují piercing za symbol rebelie či protestu, např. proti konzumnímu
stylu života. Na druhou stranu se vyskytly i názory, že nezáleží na konformitě nebo
nekonformitě jedince, neboť si i mnozí konformní jedinci nechávají dělat piercing. Což
je další příklad ambivalentnosti problematiky symbolického, ale i motivačního aspektu
piercingu. Hranice mezi konformitou a nonkonformitou je dána typem piercingu. Dle
výpovědí respondentů se některé typy piercingů stávají spíše produktem mainstreamové
kultury (např. piercing pupíku), tj. symbolem konformity a zejména komerce. (2)
I přesto většina dotazovaných označila piercing jako součást image různých,
zejména nonkonformnich

stylových

skupin

mládeže

(punku,

taneční

hudby,

„skejťáků", anarchistů, satanistů, atd.). (2)
V souvislosti se skupinovou identitou z výzkumu vyplývá, že nositelé piercingu
sami sebe nepokládají za příslušníky autonomní subkultury. I přes podvědomou
znalost existence piercingové subkultury s ní nositelé piercingu nepociťují žádnou
sounáležitost. Na základě vypovědí dotazovaných jedinců se vytvořily dvě protichůdné
představy prototypu nositele piercingu. Na jedné straně jde o punkera (punkerku), na
straně druhé příznivce běžných diskoték. Zatímco punkeři pokládají piercing za
symbol nonkonformity a protestu, návštěvníci diskoték ho berou jako módní doplněk,
ozdobu a tím naopak symbolizují konformitu. Této symbolice odpovídá i zvolený typ
piercingu - punkeři upřednostňují piercing obličeje (uší, nosu, obočí, brady) a příznivci
diskoték preferují piercing pupíku či piercing horního rtu (tzv. Madonna). Z v ý š e
uvedeného vyplývá, že symbolika piercingu je v mnohém dána konkrétní tělesnou
partií, kde je piercing aplikován. (2)
Dle výpovědí dotazovaných je možno považovat piercing za generační výpověď, za
určitý symbol příslušnosti k mladé generaci. Spojení piercingu s mladou generací
dokládá i skutečnost, že u starší generace je piercing považován za něco neadekvátního.
..Mně to připadá takový nevhodný, třeba u starých lidí. Nedokážu si představit, že bych
byla v důchodu babička s piercingem v obočí nebo někde jinde. " (žena, 19 let, piercing
obočí). (2)
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Dalším aspektem, který autor výzkumu sledoval, byla i otázka vzájemného vztahu
piercingu a genderu. V rámci gymnázia, na němž byl výzkum proveden, bylo 84 %
nositelů piercingu žen a pouhých 16 % mužů. Získaná data tak dokládají, že
k piercingu mají blížeji ženy než muži a tuto skutečnost potvrzují i jedinci, se kterými
se po dotazníkovém šetření vedly polostrukturované rozhovory. Lokalizace piercingu
na těle je ale stejná jak u mužů, tak u žen. Jediná odlišnost, ke které se došlo během
šetření, byl piercing pupíku, který je charakteristický spíše pro ženy. Na základě těchto
skutečností lze vyvodit určitou mim genderové symboliky piercingu pupíku. (2)
Vedle symboliky piercingu byla sledována ještě symbolika

osobní.

Mnozí

dotazovaní jedinci uváděli, že piercing je pro ně symbolem určitého období vlastního
života, připomínka určité konkrétní události. Je však sporné, zda je tuto osobní
symboliku skutečně možno považovat za symboliku v pravém slova smyslu. (2)

1.8.3 Postoje plynoucí z reflexe okolí
Součástí zkoumané problematiky je i reakce okolí, zprostředkovaná reflexe, jež je
jedním z důležitých faktorů utváření identity jedince. Většina nositelů piercingu si jc
dobře vědoma důležitosti svého vzhledu pro postoj okolí k nim. Nositelé piercingu
s reakcí okolí počítají a již na úrovni motivace ji vědomě využívají a vyhledávají.
Snaha o vyvolání přímé reflexní odezvy může být směřována jak do vrstevnické
skupiny kamarádů či spolužáků nebo rodiny, tak i do společnosti obecně. U mladší
generace (přátelé, spolužáci) se často jedinec setkává s pozitivní odezvou, u rodičů
a jedinců o generaci starší jde většinou o neutrální, popřípadě negativní názor na
piercing. (2)
I přes neutrální reakci společnosti na piercing většina dotazovaných označuje starší
generaci za jedince s negativním postojem k piercingu. Objevují se i názory, podle
kterých má piercing na své nositele stigmatizující dopad, neboť jim je neprávem
Přisuzován výrazně negativní status narkomanů

asociálně

nepřizpůsobivých

jedinců. A to i přesto, že se nositelé piercingu považují v rámci symboliky za
heterogenní skupinu, jsou společností neprávem považováni za skupinu homogenní
(s negativním podtextem). Na druhou stranu někteří jedinci označili osoby s piercingem
za ty, kteří mají benevolentnější vztah k drogám, k alkoholu a k volné zábavě. (2)

57

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická část -Návykovélátkv

Dojem negativního vnímání piercingů veřejností je zřetelný také z názorů na
nevhodnost piercingů v určitých oblastech, v povoláních, ve kterých musí být člověk
reprezentativní a vypadat konzervativně. Piercing může v tomto směru symbolizovat
nedostatek důvěry. Tato nedůvěryhodnost jedinců s piercingem je „přenášena" na
jedince samotné, kteří přejímají tento postoj společnosti a jsou jím ovlivněni. Např.
v souvislosti se zamýšleným studiem na vysoké škole nebo s budoucím povoláním se
předem označují za neúspěšné. Za důvod neúspěchu označují negativní postoj
společnosti k piercingů. I zde je patrná ambivalence charakteru piercingů. Na jedné
straně nepovažují piercing za prvek odsouzeníhodný, na druhé straně ale souhlasí
(a jsou částečně i smíření) s negativním postojem společnosti. (2)
Mnozí respondenti (mající piercing) se dle výzkumu snaží svým

chováním

minimalizovat negativní postoj společnosti a kompenzovat svůj sociální handicap. Lze
tak říci, že ambivalence a nejistota, vyplývající z neukotvenosti piercingů v kultuře,
vlastně ve svém důsledku jeho neukotvenost dále reprodukují a tím i posilují jeho
ambivalentní vnímání. 22 (2)

22
A

Budil, I., Horáková, Z., Ulrychová, M. Antropologické

symposium IV. (Sborník). Vydal, nakladatelství

' e š Čeněk, s.r.o.; Plzeň': 2006. ISBN 80-86898-62-2.
In. Heřmanovský, M. Symbolické a motivační aspekty piercingů v kultuře gymnaz.aln,
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2. NÁVYKOVÉ LÁTKY
Návykové látky byly užívány především při různých náboženských a magických
rituálech pro dosažení stavu změněného vědomí pro komunikaci s božstvem. V dnešní
době jsou využívány pro zmírnění bolesti, nebo na útěk z reality, od problémů, starostí,
popř. pro poznání dosud nepoznaného. Cílem této kapitoly je nastínit (ne potvrdit, či
vyvrátit)

spojitost jednotlivých

typů

drog

a piercingu,

poukázat

na

možnou

predispozici, či „náchylnost" jedinců užívajících drogy, k aplikaci piercingu. Touto
otázkou se zabýval Heřmanský ve svém výzkumu gymnaziální mládeže (2) a došel ke
dvěma protichůdným závěrům. Na jedné straně byl jedincům s piercingem přisuzován
status narkomanů a sociálně nepřizpůsobivých lidí a na straně druhé měli jedinci
s piercingem benevolentnější vztah k drogám, alkoholu a volné zábavě vůbec.
Návyková látka (droga) Je

obecné označení pro široký okruh

psychotropních

a omamných látek, jejichž užívání může vést k drogové závislosti. Pojmenování

pochází

z holandského slova droog, jež v doslovném překladu znamená žízeň. Droga funguje

na

chemickém principu, kdy pod vlivem některého z mnoha alkaloidů, dochází k modifikaci
synaptickéhopřenosu,

což vyvolává stavy „neobvyklé" pro danou situaci,"23

Návykové

látky se posuzují podle toho, zda jsou společností akceptovány či nikoli a dále podle
míry rizika spojeného s jejich užíváním. Do skupiny společností tolerovaných drog
(tzv. legálních návykových látek) patří tabák, tabákové výrobky a alkohol.

Druhou

skupinou návykových látek jsou návykové látky nelegální (ilegální), jež nejsou volně
dostupné avšak jsou velmi žádaným artiklem na černém trhu. Tyto látky jsou dále
děleny dle zdroje, případně dle účinné látky, většinou do 6 skupin 24 - konopné

drogy,

opiáty, stimulační drogy, halucinogeny, těkavé látky a tlumící látky. (2, 7, 14, 15)

2.1 Legální návykové látky
2.1.1 Alkohol
Alkoholické nápoje jsou všechny nápoje, obsahující etylalkohol. Užívání alkoholu
je

omezeno

některými

zákonnými

úpravami,

23

nicméně je

jeho

nebezpečnost

Encyklopedie Wikipedie: Droga [cit. 7.3.2007] [html dokument] dostupný z
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Droga/>
Do skupiny nelegálních návykových látek jsou v některých pramenech řazena i anabolika (tzv.
steroidy), jenž jsou užívány pro zvýšení výkonnosti a k rychlejšímu nárůstu svalové hmoty. Mezi drogy
v
Pravém slova smyslu je však řadit nelze, ale vzhledem k účinkům na psychiku je jejich nebezpečnost
nezanedbatelná (stejně jako u drog).
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nezanedbatelná. I přesto je pro většinu populace legálně dostupný. S ohledem na
návykový potenciál a rizika užívání alkoholu se alkohol pohybuje v rovině tvrdých
drog a jeho nebezpečnost se zvyšuje se zmiňovanou tolerancí společnosti. (14, 15, 16)
Psychoaktivní účinky alkoholu závisí zejména na množství požitého alkoholického
nápoje a mají komplexní charakter. Na výsledném bezprostředním efektu (projevech
chování) se podílejí vedle biologických (osobní dispozice, kondice, zdravotní stav) také
psychologické vlivy (anticipace účinku, očekávaný efekt) vlivy sociální (působení
prostředí, ve kterém dochází k pití, včetně působení společnosti, dalších osob).
O škodlivém užívání alkoholu lze hovořit ve fázi, kdy užívání alkoholu vede
k poškození zdraví, předcházející většinou několik let vlastní závislosti na alkoholu. Při
dlouhodobém požívání dochází k somatickému poškození. Škodlivé užívání se může
postupně vyvinout v závislost. (14, 15)
Při požití malého množství alkoholického nápoje se dostavuje pocit veselosti,
euforie, zlepšení nálady, zvýšeného sebevědomí. Intoxikovaný jedinec je vzhledem
k mizícím zábranám komunikativnější a náchylnější jak k dalšímu experimentování
(nejen s jinými návykovými látkami), tak i k delikventním činnostem. Vyšší dávky
vedu k otupení soudnosti a sebekritičnosti, nálada někdy nabývá

expanzivního

charakteru, intoxikovaný může mít sklony k agresivitě. Pokračující konzumace vede k
nezřetelné

výslovnosti,

oslabení

zábran,

zarudlým

očím,

zhoršené

pohybové

koordinaci, nejisté chůzi a ospalosti, při vyšších dávkách se útlum prohlubuje až ke
komatóznímu stavu. V bezvědomí hrozí zástava životních funkcí (dechu a oběhu). (16,
19)
Vše je zakončeno bolestí hlavy ve stavu „kocoviny" den po pití. Při dlouhotrvajícím
nadměrném pití dochází, v důsledku zvyšování odolnosti vůči alkoholu, ke zvyšování
množství vypitého alkoholu, k neschopnosti „správně fungovat" bez alkoholu a ztrátě
nepijících přátel. Dostavují se tzv. okénka, třes, neschopnost ovládat své pití, atd.
Dochází k poškození organismu - jaterního a trávicího systému, hypertenzi a poruchám
Paměti. Někdy se vyskytuje i tzv. alkoholová epilepsie. (15)
Znaky alkoholismu (výběr) dle Dr. Jelínka

25

:

* okénka (výpadky paměti; narůstající frekvence)

25
<h

Alkoholismus jako nemoc - psychika a somatika [cit. 19.12. 2006], [html.dokument] dostupný z
ttp://www.alkoholik.cz/psychicke_zmeny_pri_alkoholismu.htm>
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* tajné pití
* pocity viny
* vysvětlování důvodů k pití
* sociální obtíže
* nápadné sebelitování
* vytváření tajných zásob alkoholu
* pokles sexuálního pudu
* zanedbání přiměřené výživy
* změny v rodinném prostředí - odcizeni
* ztráta přátel
Pití alkoholu může vést stejně jako zneužívání jiných návykových látek k delikvenci,
předčasnému sexuálnímu životu, tedy k rizikovým způsobům chování. Riskování
a experimentování je v určité míře nedílnou součástí dospívání, ale stejné projevy se
vyskytují i u jedinců, kteří jsou již dospělí. Je tedy možné předpokládat, že by toto
riskování a experimentování mohlo do jisté míry ovlivnit i přístup k piercingu, neboť
motivem pro dané chování je především získání uznání vrstevníků, dokázání si
samostatnosti, případně dospělosti, nebojácnosti a síly. Ukázat protest proti autoritě
a omezením. Tento protest, vzbouření proti konvencím může vést i k aplikaci piercingu,
ale vzhledem k tomu, že aplikace piercingu je podmíněna věkem (18 let) a nepožitím
jakékoli návykové látky, je pravděpodobnost aplikace piercingu pod vlivem alkoholu
minimální,

ovšem

jen

za

předpokladu,

že

k aplikaci

piercingu

dochází

ve

specializovaných studiích nebo u lékaře. Nelze však předpokládat, že by stejné zásady
byly dodržovány jedinci, kteří si piercing aplikují sami.
V některých případech aplikace piercingu mohl být primárním motivem protest proti
zákazům rodičů, což ale neznamená, že by mohl být tento protest doprovázen pitím
alkoholu nebo užíváním jiných návykových látek. Je to jen znak nevyspělosti jedince
a průvodní znak dospívání, z čehož vyplývá, že v tomto období nelze určit budoucí
delikvenci jedince, ale delikventní činnosti lze „nastartovat".

2.1.2 Tabák
Tabák pochází z usušených listů rostliny rodu Nicotiana pocházející z Ameriky.
Kouř z tabáku, popř. z tabákových výrobků {cigarety, šňupací a žvýkací tabák,

doutníky

nebo tabák do dýmek) obsahuje cca tisíce chemických látek, návykovou je ale pouze
61

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická část - Návykové látkv

jedna - nikotin. Kuřáci tabákových výrobků jsou poznatelní podle charakteristického
zápachu, který vzniká při spalování tabáku.
U začínajících kuřáků dochází nejdříve k zvýšené aktivitě trávicího traktu, vzestup
produkce slin a trávicích šťáv a vzestup aktivity hladké svaloviny. Stoupá také
produkce potu, dostavuje se bledost, studený pot, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy,
pokleslá nálada jako důsledek mírné otravy nikotinem. Při dlouhodobém kouření pak
mají kuřáci zažloutlé prsty, charakteristický dávivý kašel, bolesti žaludku a srdeční
choroby. Velmi vysoké dávky vedou ke změněnému stavu vědomí a cyanose (modré
zabarvení

kůže

a sliznic

v důsledku

nedostatečného

okysličení

periferní

krve),

zvýšenému tepu, k silnému pocení a případné ztrátě vědomí a křečím. Při snaze přestat
kouřit se dostavují stavy podrážděnosti, problémy s trávením a nespavost. (19)
Nejzávažnější rizika při dlouhodobém kouření.
* možný vznik zhoubných nádorů
* impotence u mužů
* poškození dítěte u těhotných žen
* rozedma plic
* onemocnění dýchacích cest
* alergie na složky tabákového kouře
* astma
* nemoci cév dolních končetin
Kouření je jeden z nejčastěji užívaných způsobů, jak si nejen mladí, ale i dospělí lidé
vědomě krátí život. Stejně jako u alkoholu i tabák je v současné době nedílnou součástí
života mladých lidí. Je pro ně nejen něčím dosud nepoznaným a neznámý, ale
i symbolem dospělosti a samostatnosti.

2.2 Nelegální návykové látky
2-2.1 Konopné drogy
Konopí seté je jednoletá, dvoudomá bylina, pocházející z Indie. Jedná se o nejstarší
bylinu pěstovanou pro psychotropní účinky
se

26

, která se užívá po celém světě. Zpočátku

užívala, jako většina drog, při náboženských rituálech. Marihuana i hašiš (popř.

ještě

druhy

konopí

určené

pro průmyslové využití, v nichž je obsah psychotropních látek

Minimální.
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hašišový

olej)

obsahují

stejně

účinné

látky

jako

konopí

(THC

látkv

-delta-9-

tetrah ydrocan nab i o 1 ). Marihuana je směs listů, květů a stonků rostliny. Nejčastěji jsou
distribuovány v podobě ručně ubalených cigaret, tzw.jointů. Hašiš je vlastní pryskyřice
konopí. Vzhledem k účinkům řadíme konopné drogy mezi drogy měkké (neboli
lehké). Účinné látky mění především kvalitu psychické činnosti. Krátce po aplikaci se
projevují poruchy vnímání, emocí, myšlení, sucho v ústech, pocit hladu, závratě, při
dlouhodobém užívání se pak může dostavit i neplodnost. (15, 19, 20)
Marihuana je jednou z nejkontroverznějších drog. Na drogové scéně se vyskytuje
velmi dlouho, zkušenost s ní mají odhadem desítky procent dospívajících a mladých
dospělých. V minulosti byla její distribuce bezplatná, malá společenství se dělila o své
výpěstky, ale v současné době převažuje nelegální obchod s konopnými drogami
(hašišem a marihuanou). Tento způsob distribuce je z hlediska možného kontaktu
s jinými drogami poměrně riskantní, protože prodávající může jedinci nabídnout „něco
lepšího" a „pootevřít dveře" k tvrdým drogám. Což ale neznamená, že by samopěstitclé
nebyli ohroženi nabídkou dalších drog.
Neustále se vedou polemiky, jestli je, i přesto, že je tzv. měkkou návykovou látkou,
vstupní branou do světa tvrdých návykových látek a nebo jestli je tak neškodná, že by
měla být legalizovaná. 27
Presl ve své knize (19) uvádí, že častější iniciační drogou je v ČR alkohol, ale
z důvodu obecné akceptace jeho nadužívání často uniká pozornosti a jako první
drogová zkušenost

je označováno užití marihuany. To neznamená, že užívání

konopných drog je z hlediska drogové závislosti bez rizika. Je nepopiratelné, že se
jedná o ilegální drogu
s

a při jejím získávání se uživatel často dostává do kontaktu

jinými nelegálními drogami. Nezanedbatelnou roli hraje také fakt, že první kontakt

s marihuanou je v současné době posunut do nižších věkových kategorií, kdy jedinec je
duševně nezralý, což je zatíženo výrazně vyšší mírou rizika.

" hlavním rizikem tzv měkkých drog, a tedy i marihuany, je to, že jsou „ vstupní branou " do světa drog
hrdých
tvrzeni je velmi naivně demonstrována tím, že prakticky všichni pacienti v léčbě drogové
závislosti jako první drogu uvádějí marihuanu. To je pravda. Marihuana je droga a i na ni může
vzniknout závislost
Tyto skutečnosti nelze podceňovat. Pouze nám z tohoto obrazu jaksi
vypadli
Wchni ti, kteří s marihuanou experimentovali nebo ji pravidelně užívají a k tvrdým drogám nesáhli.
Kdyby tomu totiž tak bylo a kuřáci marihuany otvírali automaticky dveře do dalších drogových světů,
Pak bychom se nestačili divit. " (19, s. 34).
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Účinek nastupuje několik minut po vykouření, vrcholu dosahuje po cca 30-60
minutách a cca do 3 hodin účinek odeznívá. Jemná motorika a pozornost jsou
ovlivňovány i 24 hodin po vykouření. U jedince dochází k porušení kontaktu s realitou,
mění se vnímání času a dostavuje se zostření smyslových vjemů, někdy i poruchy
krátkodobé

paměti.

Nastupují

pocity

blaženosti

a euforie, často

a neutišitelný smích. U některých jedinců se při intoxikaci mohou
•

vyskytnout

r

28

i halucinace, obsedantní myšlenky

bezdůvodný

. Celá intoxikace může vyústit ve stav přetrvávající

úzkosti, který může přejít až k atypickému chování (agresivní chování, panické ataky,
apod.).
Po odeznění účinku se dostavuje zmatenost, únava a otupělost. Některé z těchto
příznaků přetrvávají až do druhého dne (do 24 hodin).
Nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání:
* vyšší riziko úrazů a nehod (špatná lokomoce, motorika)
* u mužů dochází k poruchám erekce
* neplodnost u mužů i žen
* poškození plodu u těhotných žen
* výskyt chronických zánětů spojivek, hltanu, dýchacích cest
* změna celkové osobnosti jedince (povahové změny, citové otupění, ztráta hodnot,
větší náchylnost na duševní onemocnění, atd.)
* zvyšuje riziko rakoviny
* dochází k poruchám krátkodobé paměti
* oslabuje imunitní systém
Proto je nutné si uvědomit, že i přes označení měkká droga je drogou velmi
zákeřnou. V současné době patří konopné drogy k nejčastěji zneužívaným drogám, po
alkoholu a tabákových výrobcích. (19)
2

-2.2 Opiáty
Opiáty jsou návykové látky s tlumivým účinkem, jejichž účinná látka pochází ze

surového opia získaného z nezralých makovic opiového máku}9 Řadíme sem opium,

: opakovaně vtírající se myšlenky, obyčejné ^

^

^

^

^

ve farmaceutickém,

Mak olejny, který je hojně
opVovv se od klasického máku olejového
Potravinářském, olejářském průmyslu a v domácnostech. MaK opioyy
z a s c h l é h o latexu se
•'ší silně rozvětvenou sítí mléčnic, po jejichž naříznut, vyteka tekutina (latex). Ze zaschlého latexu se
2'skává opium. (16, 19,20)

64

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická část - Návykové

látkv

heroin v nejrůznějších podobách, českou směs zvanou braun (směs derivátů kodeinu),
kodein, morfln, jenž je používán v lékařství pro své uklidňující a tišící účinky,
a metadon, jenž je užíván jako substituční droga při léčbě závislosti na heroinu. (16,
19, 20)
Na drogové scéně se opioidy objevují již před rokem 1989 ve formě tzv. braunu
(směs alkaloidů kodeinu). Heroin se do CR dostal ve větším množství až po roce 1993,
kolem roku 1996 se stal v některých regionech nejčastěji užívanou drogou. V roce 1998
došlo k prudkému vzestupu jeho kvality, což mělo za následek vlnu předávkování.
V současnosti je heroin hlavní užívanou drogou v Praze a Severních Čechách.
Krátce po požití opiátů dochází u uživatelů k útlumu celého organismu, především
k útlumu centrální nervové soustavy a dechové centra, což může vést až ke smrti. Silný
je také protibolestivý účinek, pro který jsou opiáty používány v lékařství při pooperační
léčbě a při léčbě nádorových onemocnění. Často se u jednice vyskytuje zvracení, aniž
by pociťoval nevolnost. V menší míře může vyvolat pocit euforie, která je motivující
pro další užití. Tento pocit však brzy odeznívá a přechází do útlumu celého organismu.
Dlouhodobé užívání vede k poruchám trávicí soustavy, k poruše transportu vajíček
a k případné sterilitě. Nejvíce je však postižena oblast charakterových vlastností,
intelekt nebývá zasažen. Dochází k etické degradaci individua. Závislý je líný, bez
vůle, ztrácí libido a potenci. Často se vyskytují deprese, pseudohalucinace při usínání,
nebo nespavost, únava a podrážděnost střídající se s apatií. Nezdravá životospráva vede
k celkovému vyčerpání organismu a k celkové sešlosti zpodvýživy. S oslabením
imunitního systému souvisí výskyt infekcí. Koloběh opatřování si drogy a výše
uvedené poruchy mohou vést k sebevraždě. (16, 19, 20)
Na opiátech vzniká závislost již po několika týdnech pravidelného užívání. Injekční
aplikace s sebou nese, kromě místních infekcí, i riziko nákazy virovou hepatitidou
a

virem HIV. (19, 20)
Nejncbezpečnější drogou v této skupině je již zmiňovaný heroin , ü , u něhož je

vysoká závislost (psychická, fyzická a sociální). Nebezpečnost je dána nejen samotnou
drogou, ale především i různými neznámými přísadami, které jsou do heroinu
Přimíchávány překupníky pro zvýšení množství a tedy i zvýšení zisku z prodeje. Při
Podání má rychlý nástup (tzv.kick) a po odeznění účinku a dlouhodobé abstinenci se
Heroin je pětkrát silnější než morfin
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dostavují bolesti kloubů a svalů, svalové křeče a zimnice, což vede jedince
k opětovnému požití pro dosáhnutí „původního" stavu. K přcdávkování může dojít již
při prvním užití a jsou jím ohroženi u zkušení uživatelé. (16, 19, 20)

2.2.3 Stimulační drogy
Stimulační

návykové

látky jsou

různorodou

skupinou,

u

které

převažuje

povzbuzující účinek. Zahrnujeme sem kokain, amphetamin (speed), pervitin (derivát
amphetaminu), crack, extáze, aj. Stejně jako u předchozích dvou skupin drog jsou
i v této skupině některé, jež mají rostlinný původ - kokain z keře Koky

(Erythroxylon

coca), který pochází z jihoamerických And. Pro stimulační účinek jej užívali a užívají
domorodí indiáni před lovem. (16, 19, 20)
Kokain se získává máčením listů koky v benzinu. Užívá se buď inhalací (šňupání),
někdy se rozpouští v roztocích a následně se užije nitrožilně, nebo se vtírá do sliznice,
především pohlavních orgánů jako afrodiziakum. Účinky po požití se dostaví během
několika vteřin a trvají pouhých 30 minut. Působí stimulačně na celý nervový systém
a zvyšuje sebevědomí, snižuje chuť k jídlu a vede ke kolísání nálad. Po odeznění
účinku se může dostavit kocovina, deprese a vyčerpání, což vede jedince k opětovnému
užití. (16, 19, 20)
Pervitin je zástupcem širší skupiny amfetaminových drog, respektive derivátů
základní stimulační látky - amfetaminu. Psychotropní efekt pervitinu a ostatních
amfetaminových derivátů je výrazný, příjemný, a proto velice žádaný. Dochází
k celkovému povzbuzení, odstranění únavy, pocitu zvýšené psychické i fyzické
výkonnosti, celkovému zrychlení psychiky, euforizaci a zvýšené empatii. Po určité,
individuálně různě dlouhé době, dochází u každého užívače pervitinu k zásadním
Proměnám psychiky. Dochází k prohlubování psychických poruch, přidružují se
sluchové i zrakové halucinace. Dostavují se pocity vztahovačnosti, podezřívavosti,
obavy, že je postiženému ukládáno o život, atd. (16, 19, 20)
Extáze je drogou, která se nejčastěji vyskytuje ve formě tabletek s vyraženým
symbolem (hvězdy, holubice, atd.), popř. jsou i v podobě gelových kapslí různých
barev, ojediněle pak v p o d o b ě jemného prášku nebo roztoku. Užívá se výhradně orálně
a

Působí přibližně po 30 minutách. Dostavuje se pocit empatie, lásky, potřeba

komunikovat a dotýkat se i s cizími lidmi. I přes sebevětší pocity lásky nepůsobí tato
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droga jako afrodiziakum. Vážnou komplikací, kterou představuje užití extáze i pouze
jedenkrát, je možné přehřátí organismu (hypertermie), které se objevuje nejčastěji na
celonočních tanečních párty. Extáze vyvolává zvýšené souznění s hudbou a s ostatními
lidmi, a proto se také nazývá taneční drogou., Jsi půl hodiny po polknutí dávky (tablety
nebo kapsle) se dostavuje pocit příjemného
účinků - prohlubování

tělesného tepla spolu s vědomím

vzájemného porozumění,

efekt asi dvě hodiny výrazně prosazuje

solidarity a euforizaci. Poté se tento

ve fázi označované jako

nastupuje zklidnění s příjemným prožíváním,

nástupů

rush (jízda).

které trvá několik hodin. Jako

Pak

nežádoucí

účinky jsou při intoxikaci popisovány pocity nervozity, nespavosti po odeznění

účinků

a únava, příp. pocit deprese druhý den po intoxikaci. Je zřejmé, že účinky drogy záleží
na zkušenosti příslušné osoby, jejím metabolismu, ale i na její vstřícnosti vůči celému
experimentu."

(19, s. 34). Případná hypertermie se dostavuje díky nadměrné fyzické

zátěži, vyšší teplotě okolí a nedostatečné konzumaci tekutin s minerály. Velké
nebezpečí při dlouhodobém užívání extáze spočívá v možnosti poškození psychiky.
Jako každá stimulační droga i extáze může postupem času vyvolat vysoce nebezpečný
stav toxické psychózy. (16, 19, 20)
Rizika spojená s dlouhodobým užíváním:
* při předávkování může dojít k akutnímu selhání srdce s možností úmrtí
* riziko výskytu infarktu myokardu
* možnost výskytu toxické psychózy (vztahovačnost, podezřívavost, obavy o vlastní
život, zřetelná změna nálad, zrakové, sluchové a taktilní halucinace) 31
* možnost ztráty kontaktu s realitou
* jedinec je nebezpečný sobě i svému okolí
* injekční aplikace nese riziko nákazy virovou hepatitidou a virem HIV

2.2.4 Halucinogeny
Halucinogeny jsou skupinou návykových látek přírodního i syntetického původu
a

j e j i c h ž základním účinkem je změna vnímání, které může být porušeno do různé

intenzity a hlouby a může tak vyvolat toxické halucinatorní psychózy srovnatelné
s

těžkými duševními poruchami. Přírodního

naopak syntetické mu

31

původu jsou lysohlávky a meskalin,

LSD a PCP. (16, 19, 20)

« kokainu mohou dominovat zrakové a hmatové halucinace, podobné klinickému obrazu schizofrenie
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Halucinogeny jsou užívány při tanečních párty, podobně jako extáze. Užívání
halucinogenů jako hlavní drogy je spíše výjimečné, většina uživatelů je bere jako
zpestření ke své hlavní droze. Užívání má většinou charakter experimentů, po dosažení
tzv. bad tripu (nepříjemného zážitku z drogy) se uživatel stává v užívání opatrnější.
Sezónní užívání přírodních halucinogenů je dáno sezónním výskytem, např. výskyt
lysohlávek vrcholí v období září a října.
Následky při užívání halucinogenů přírodního původu jsou srovnatelné s látkami
syntetického původu. Lysohlávky (Lysohlávka Česká, Lysohlávka Kopinatá) obsahují
přírodní halucinogen, jenž působí na lidské vnímání a myšlení a v případě již
existujících dispozic k psychiatrické diagnóze, může užívání lysohlávek, ale i jiných
halucinogenů,

vést k duševnímu onemocnění (schizofrenii). Plodnice se užívají

perorálně, jedí se buď sušené nebo čerstvé. Při důkladném rozžvýkání dochází
k uvolnění účinné látky. Častým problémem uživatelů je nemožnost

odhadnout

množství účinné látky, což vede k předávkování a otravě organismu. Pár minut po
požití se dostavují pocity euforie, sluchové a zrakové halucinace, poruchy vnímání času
a prostoai. Mohou se i dostavit stavy úzkosti, panického strachu či deprese. Někdy,
vzhledem k pocitu euforie, dochází i k pocitu, že jedinec umí lítat, což vede
k „sebevražednému" jednání a případné smrti. Vysoké dávky lysohlávek mohou vést
k poškození jater nebo ledvin. (16, 19, 20)
LSD (lysergamid, derivát kyseliny lysergové) je dnes používán ve formě tzv. tripů,
malých papírků o rozměrech 5x5 milimetrů impregnovaných roztokem.

Dávka

v jednom papírku bývá od 30 do 100 mikrogramů. V dřívějších dobách byl lysergamid
Používán

pro

odhalení

schizofrenie,

dokonce

se

vyráběl

i

průmyslově

a experimentovalo se s jeho terapeutickým využitím. Tyto experimenty vedly do jisté
míry k objevení jiných terapeutických postupů (holotropní dýchání, apod.). Vzhledem
k nepředvídatelnosti účinku a vysokého rizika se od experimentů na poli oficiální
Psychiatrie upustilo. (16, 19, 20)
Vysoké dávky mohou způsobit výraznější poruchy myšlení, navodit stav, při kterém
jedinec není schopen sebekontroly, až úplné ztráty kontroly nad sebou, dále dochází ke
vztahovačnosti, poruchám paměti, úsudku a pozornosti. Halucinogenní látky jsou
látkami velmi nebezpečnými, díky své nepředvídatelnosti a nemožnosti odhadnout
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dostatečně bezpečné množství k užití, což mnohdy vede k předávkování s následkem
smrti.
Rizika spojená s dlouhodobým užíváním:
* možný výskyt tzv.bad tripů
* nemožnost odhadnout riziko chování, plynoucí ze stavu, ve kterém se jedinec nachází
* stav intoxikace se může vracet, popř. dlouhodobě přetrvávat v podobě tzv.
flashbacků 32
* výskyt sebevražedných pokusů i po 2 dnech po odeznění intoxikace

2.2.5 Těkavé látky
Těkavé látky se začaly dostávat do širšího podvědomí kolem 50.let 20.století
především díky incidentům, které se staly mladým uživatelům této drogy. Jako hlavní
důvod užívání těchto látek byl zřejmě u této skupiny lidí nedostatek financí na alkohol.
Chemicky se jedná o alifatické,

cyklické, aromatické

uhlovodíky

a jejich

deriváty,

jejichž společnou vlastností je schopnost rozpouštět tuky a majících narkotický účinek.
Dlouhodobým a častým působením poškozují některé vnitřní orgány - mozek, ledviny,
játra, kostní dřeň. (16, 19, 20)
Typickým zástupcem je toluen, po jehož inhalaci se dostavuje pocit a stav opilosti.
Euforická fáze je kratší, předávkování je snadnější. Ke smrti dochází především díky
obrně dýchacího centra nebo poruše cirkulace pro srdeční arytmii. Jejich nebezpečí
spočívá v nemožnosti odhadnout dávku, aby nedošlo k smrtelnému ohrožení organismu
a i vzhledem ke způsobu užívání - inhalace z napuštěného hadru, nebo igelitového
sáčku. Při dlouhodobém a častém užívání dochází k poškození mozku a k vážnému
narušení osobnosti jedince. Velice často dochází k nevratným změnám, úbytku
intelektu a jakékoli snahy o terapeutickou intervenci zpravidla selhávají a postižený
umírá buď na předávkování, nebo na celkové těžké poškození organismu.
Abstinence může částečně zdravotní stav stabilizovat i mírně vylepšit, ale část
Poškození zůstává. Užívání organických rozpouštědel je naštěstí méně časté, než
užívání jiných tvrdých drog. Po krátké době většinou jedinec přechází na drogu jinou,
kde je možnost intervence lepší. Těkavé látky jsou užívány spíše, i když ne výhradně,

32

chvilkové záblesky paměti, obdobné těm, které by jedinec prožil po požití; jedná se o návrat stavu
Prožitého
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skupinami sociálně méně adaptovaných jedinců a jedinců na okraji společnosti. (16, 19,
20)

2.2.6 Tlumící látky
Jedná se o tzv. psychofarmaka, jež se používají:
* při léčbě psychotických stavů (zbavují nemocné halucinací a oslabují bludy)
* pro pozitivní ovlivnění pochodů myšlení (jeho integraci)
* pro odstranění psychického napětí, strachu, úzkosti, pro zlepšení nálady, současně
však způsobují útlum (hypnoscdativní působení)
* pro myorelaxační účinky (snižují napětí svalstva) a antikonvulzivní (protikřečové)
účinky
* při odvykacích stavech při závislosti na alkoholu, barbiturátech, opiátech
U těchto látek existuje nezanedbatelné riziko předávkování se smrtelnými následky.
Přesto jsou všechny léky dostupné pouze na předpis při léčbě specifických nemocí
(duševní poruchy, epilepsie, atd.), jsou sehnatelné na černém trhu a slouží jako náhrada
ěi doplněk opiátů (heroinu), případně se používají jako zdroje k výrobě ještě
účinnějších drog. (19, 20)

2.3 Motivační aspekty užívání návykových látek
Dle Josefa Radimeckého je jedním z nejčastěji uváděných (i když ne správných)
důvodů nuda nebo útěk před problémy, na nichž se staví řada preventivních opatření sportovní akce, poskytnutí široké škály volnočasových aktivit, apod. Radimecký
nepopírá, že by nemohla být nuda a problémy motivem k braní drog, ale „past tohoto
stereotypního

uvažování o příčinách užívání návykových látek spočívá v tom, že si jeho

zastánci odmítají připustit jednu skutečnost. A sice tu, že drogy mají jednu
vlastnost, proč jsou po tisíciletí vyhledávány a v dnešní konzumní společnosti

významnou
zaměřené

na výkon, na rychlé užití si a na intenzivní zážitky snad ještě více, než kdykoli jindy.
Drogy dokáží (alespoň na počátku jejich užívání) rychle, poměrně levně a hlavně téměř
bezpracně člověku zprostředkovat

stav změněného

vědomí a tím i rozkoš nebo slast,

Jejichž prožitek patří k základním lidským potřebám

,.." 33 , proto i přínos rozkoše, které

" proč lidé berou drogy. [cit. 7.3. 2007], [html dokument] dostupný z
ttp://www.adiktologic.cz/articles/cz/69/28/Proc-lide-uzivaji-drogy.html>
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se ve stereotypním životě nedostává, může být motivem k užívání drog. Nejedná se ale
o motiv primární (hlavní).
Přesto, že je touha po dosažení změněného stavu mysli jedním z důvodů, proč
zdravé děti a dospívající užívají drogy, existuje mnoho dalších praktických důvodů,
proč jsou drogy zneužívány (upraveno dle Josefa Radimeckého) 34 :
Napomáhat náboženským praktikám - v dřívějších dobách byly drogy využívány
pro překonání stavu odloučenosti od bohů a navození prožitků jednoty s přírodou
a bohy. I v současné době jsou návykové a psychotropní látky považovány tzv.
primitivními

národy za posvátné dary od bohů či duchů, které lidem umožňují dosažení

jednoty s říšemi nadpřirozena.
Prozkoumat své vlastní já - především v období 60.1et 20. století byly omamné
a psychotropní látky jedinci užívány pro zkoumání částí své mysli, jež se jim zdály za
normálních okolností, běžnými prostředky nedostupné. V dnešní době je podobných
experimentátorů již méně, jedná se o umělce, kteří své zážitky pak ventilují ve vlastní
tvorbě (filmech, písních, výtvarných dílech, apod.) a zprostředkovávají tak své zážitky.
Mnoho dalších jich pak experimentuje v soukromí, společně se svými přáteli.
Změnit náladu - mnoho mladých lidí užívá drogy pro překonání strachu, deprese,
úzkosti, letargie, bolesti nebo nespavosti. Je to dáno z větší části postojem a přístupem
společnosti k různým bolestem a nemocem. V současné době je na trhu široké spektrum
léků,

které

„vyřeší"

všechny

problémy.

Celá

tato

situace

je

podporována

farmaceutickým průmyslem, kterému je takovýto způsob uvažování prospěšný, neboť
mu přináší obrovské zisky. Mladí lidé vidí své rodiče užívat léky (legální drogy), jsou
neustále pod vlivem reklam, jež takové chování propagují a podporují. Dochází tak
k užívání léků (i bez doporučení lékařů) již v období dospívání, čímž se vytváří
Pozitivní přistup k následnému užívání i drog ilegálních.
Léčit nemoc - mnohé psychoaktivní látky jsou s úspěchem používány v lékařství
Pro zmírňování

či odstraňování

symptomů

různých nemocí. Mnoho dnes již

zakázaných drog bylo v minulosti používáno nejen pro své euforizující a relaxační
účinky, ale i jako účinné léky. Účinnost této léčby byla dána odvodem pozornosti
Pacientů od nepříjemných symptomů nemoci a posunem směrem k příjemným pocitům

34

Proč lidé berou drogy. [cit. 7.3. 2007], [html dokument] dostupný z
^ttpV/www.adiktologie.cz/articles/cz/69/28/Proc-lide-uzivaji-drogy.html>
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povznesené nálady. I přesto, že nepříjemné symptomy odezní, pacient mnohdy nadále
užívá drogy opakovaně, čímž si může na dané droze vypěstovat závislost.
Uniknout nudě a beznaději - „...výstižně
svém díle britský fúozof

a spisovatel

charakterizoval

Aldous

v krajním případě životy tak bolestné, přinejlepším

tuto lidskou touhu ve

Huxley: „ Většina mužů a žen vede
tak monotónní, chudé a omezené, že

nutkání uniknout, dychtivost vystoupit sami ze sebe byť jen na pár okamžiků, je a vždy
byla jednou ze základních chutí lidské duše ". "33
Podpořit a zlepšit sociální interakci - v životě současné mládeže hrají návykové
látky významnou roli. Mnoho mladých lidí se schází v restauracích a klubech, kde svůj
volný čas tráví nejen zábavou, tancem ale z větší části i konzumací alkoholu, popř.
ilegálních drog. V mnohých případech pak nelegální droga může být pro jedince
způsobem vyjádření vzdoru vůči autoritě či sounáležitosti mezi jedinci v partě
(kolování jointů ve skupince). Alkohol snižuje u většiny lidí zábrany, úzkosti, rozpaky
či neohrabanost,

což je

pro

mladistvé

mnohdy

hlavní důvod

pro

ochutnání

a opakovanou konzumaci, jež jsou podporovány ostatními členy ve skupině.
Zlepšit smyslovou zkušenost a rozkoš - drogy poskytují širokou škálu zážitků
a pocitů, které ze všedního života, sexu, udělají něco dosud nepoznaného a nezažitého.
Vzhledem ke snižující se intenzitě účinků při opakované konzumaci stejného množství
a nebo stejného druhu návykové látky, jedinec vyhledává a konzumuje stálé větší
a větší množství, popř. jiné druhy, jež by přivodily další a další zážitky.
Stimulovat uměleckou kreativitu a výkon - mnoho umělců užívalo a užívá
Psychoaktivní látky jako zdroj inspirace (nejčastěji alkohol). Důvodem užívání byl již
výše zmiňovaný náhled na svět z jiné perspektivy, což umělcům umožňovalo získat
nový pohled, který pak reprodukovali ve svých uměleckých dílech.
Zlepšit fyzický výkon - drogy, které umožňují lidem podávat lepší výkony, jsou
v současné

době

užívány

nejčastěji

v profesionálním

sportu

nebo

v armádě.

V dřívějších dobách se drogy, za účelem zvýšení fyzického výkonu, používaly v řadě
y

álek, při kterých se bojovníci posilovali alkoholem, později drogami snižujícími

citlivost vůči bolesti.

35 p
<h

roč lidé berou drogy. [cit. 7.3. 2007], [html dokument] dostupný z
ttp://www.adiktologie.cz/articles/cz/69/28/Proc-lide-uzivaji-drogy.html>

72

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická část - Návykové látkv

Rebelovat - jedním z hlavních důvodů, proč mladí lidé berou drogy je protest.
Protest proti zásadám a pravidlům rodičů, proti škole a učitelům a dalším skupinám
dospělých autorit. Případně se může jednat o jeden ze znaků členské skupiny, ve které
je protest směřován proti společnosti a společenským konvencím. Nejčastější výskyt
tohoto rebelantství je v období dospívání, v němž se dospívající snaží prosadit svou
nezávislost rozhodným odmítáním hodnot diktovaných generací rodičů. Proto je období
dospívání i obdobím častých experimentů s drogami.
Zařadit se mezi vrstevníky - je jedním z důvodů, proč mladí lide zkusí nebo
opakovaně berou drogy - aby nevyčnívali z davu. V období dospívání je člověk velmi
ovlivnitelný svými vrstevníky, proto, pokud j e obklopen jedinci, kteří pijí alkohol,
kouří cigarety nebo marihuanu, často podlehne nátlaku ostatních, aby nebyl „divným".
Většina dospívajících nedokáže tomuto tlaku odolat, protože chtějí být svými
vrstevníky přijati a jsou tak svolní k experimentování nebo užívání drog.
Vytvořit

si vlastní identitu -

dalším důvodem užívání návykových

látek

u mladistvích j e výjimečnost nebo vytvoření si vlastní identity, v rámci jednotlivce
nebo malé skupiny. Obdobně jako punkeři nosí výstřední oblečení a make-up, tak
někteří lidé si zvolí neobvyklost (odlišnost) v užívání drog, čímž se snaží získat
pozornost a nebo uznání svého okolí.
Žádný důvod nepotřebujeme - vzhledem k velké individuálnosti důvodů, proč
jedinec bere drogy, je někdy obtížné stanovit, který z důvodů u konkrétního uživatele
Převažuje. Někteří lidé berou drogy i z důvodů, které se výše uvedenému vymykají
a řídí se podle hesla, které mnohokráte zaznělo ve filmu Trainspotting 16 : „Když berete
heroin, žádný důvod

nepotřebujete."

Brát drogy je sice volbou jedince, ale někdy je tato volba výsledkem celé řady
vnějších a vnitřních rizikových a protektivních faktorů - ekonomické, sociální, kulturní,
historické a výchovné podmínky, ve kterých jedince žije - stejně jako jeho individuální
Pocit a vztah k sobě samému, k blízkým, k sociálním institucím a vyznávaným
hodnotám. Z uvedeného vyplývá, že nuda a problémy nejsou rozhodně tím hlavním
motivem experimentování nebo užívání návykových látek.

36

(režie: Danny Boyle, 1996)
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Zároveň lze z jednotlivých motivů odvodit i inklinaci k dalším odlišnostem, tzn.
např. ke zdobení těla (piercingu nebo tetování). „Predispozice" k aplikaci piercingu lze
sledovat především u motivů: vytváření si vlastní identity (vyjádření své individuality
prostřednictvím piercingu), zařazení se mezi vrstevníky (nevyčnívat z davu, touha být
jako ostatní, piercing jako podmínka členství ve skupině), rebelantství

(piercing jako

revolta proti společnosti - punk, apod.), zlepšení smyslové zkušenosti a rozkoše (intimní
piercing) a podpoření

a zlepšení

sociální

interakce

(členství ve skupině, popř.

v piercingové subkultuře). Je to dáno společným obecným rysem - touha být odlišný,
prožívat něco jiného než prožívají „členové" konformní společnosti, ukázat lidem
vlastní individualitu, vyjádřit svůj postoj a názor. Otázka vzájemné provázanosti
a podmíněnosti je diskutabilní. Kategorizujícím hlediskem v tomto případě je prvotní
motiv k odlišnosti - buď piercing nebo návykové látky. (viz. kapitola 3.)

2.4 Stručná charakteristika drogové scény v ČR za rok 2005
Na základě Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice za rok
2005 (26), jež byla vydána v roce 2006 Národním monitorovacím střediskem pro drogy
a drogové závislosti,

vyplývá, že situace v oblasti užívání drog v obecné populaci

zůstává stabilní. Za rok 2005 nebyla zaznamenána žádná výrazná změna. Vzhledem
k tomu, že nebyla v tomto roce provedena žádná celopopulační studie či celonárodní
studie školní populace, jsou zde porovnávány výsledky výzkumů, týkající se zkušenosti
dospělé populace, z roku 2002 a 2004. Nelegální drogu vyzkoušelo přibližně 20 %
°sob, mezi středoškolskou mládeží je výskyt zkušeností s drogami vyšší (44 %
16ti letých a 56 % 181etých studentů středních škol). Nejfrekventovanější užívanou
drogou jsou konopné látky a extáze. Zkušenosti v obecné populaci s opiáty,
Pervitinem a kokainem je minimální. (26)
V roce 2005 došlo k mírnému nárůstu odhadu počtu problémových uživatelů
Pervitinu a opiátů. Nárůst, v případě pervitinu, byl pravděpodobně způsoben jeho
rozšířením do prostředí noční zábavy a tanečních akcí včetně menších měst. Na nárůstu
uživatelů opiátů se podílejí především uživatelé Subutexu jako primární drogy získané
n

a černém trhu a užívané injekčně. Značné regionální rozdíly přetrvávají ve výskytu

Problémových uživatelů i ve struktuře užívaných drog (Praha a Ústecký kraj vykazují
v

ýznamný podíl uživatelů opiátů včetně Subutexu, v ostatních krajích převažují

uživatelé pervitinu). (26)
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U průměrného věku problémových uživatelů došlo k nárůstu, klesající tendence
byla zaznamenána u uživatelů mladších

19 let (pravděpodobně

tedy

dochází

k „dorůstání" nové generace mladých problémových uživatelů). Problematika virové
hepatitidy typu C byla zkoumána ve spolupráci s pomáhajícími zařízeními a počet
nakažených byl stanoven na 1/3 všech uživatelů, jež kontaktovali tato zařízení (počty
hlášených nových případů onemocnění uživatelů drog virovými hepatitidami typu
A a B poklesly). Podíl výskytu HIV/AIDS z celkového počtu injekčních uživatelů drog
tvoří stále necelé 1 %, výskyt jiných infekcí mezi uživateli drog je v posledních letech
stabilní. Klesající počet testovaných uživatelů drog byl zapříčiněn

nedostatkem

rychlých screeningových testů, jež by byly použitelné v prostředí nízkoprahových
zařízení. (26)
Počet úmrtí na předávkování drogami je stabilní. Nejčastějšími drogami, jež se
podílejí na drogových úmrtích, jsou opiáty, pervitin a těkavé látky (cca 20 případů na
každou z nich). Ojedinělý výskyt předávkování byl zaznamenám u extáze a kokainu.
(26)
Protidrogová prevence, jež je prováděna nízkoprahovými zařízeními, je stabilní
(v kontaktu s nimi je necelých 60 % problémových uživatelů), rozvoj zaznamenala
terénní práce s uživateli drog. Síť zdravotnických ambulantních a lůžkových zařízení je
stabilní, doléčovací programy, programy chráněného bydlení a chráněné péče se
neustále rozvíjí. Počet specializovaných substitučních center roste, s čímž roste
množství spotřebovaného Subutexu a zároveň i počet osob, jenž ho užívají na lékařský
Předpis, popř. jej sehnali na černém trhu. Odhadem je v programech substituční léčby
v ČR 20-30 % uživatelů opiátů (přesnější odhad komplikuje neznámý počet uživatelů
Subutexu). (26)
Počet trestné činnosti v roce 2005 související s drogami je přibližně stejný
v porovnání s rokem 2004. N e j p r o b l e m a t i č t ě j š í drogou je pervitin, jenž se nejčastěji
vyskytuje ve spojitosti s drogovou kriminalitou, nejméně vyskytující se drogou jsou
konopné látky. Počet záchytů drog trestněprávními složkami byl v roce 2005 řádově
stejný jako v roce 2004, kromě snížení objemu záchytů u hašiše a extáze zvýšení
u kokainu. Ceny drog zůstávají přibližně stejné jako v roce 2004, obdobně i čistota
drog. Ačkoli v roce 2005 nebyla sledována dostupnost drog, dle posledních průzkumů
lze konstatovat, že všechny základní typy drog jsou dobře dostupné ve všech větších
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městech v ČR, dostupnost v menších městech a venkovských oblastech se zvyšuje.
Nejdostupnější je marihuana a extáze (na tanečních akcích, diskotékách). (26)

2.5 Úloha návykových látek v životě současné mládeže
V současné době je stále mnoho lidí, kteří označují některé jedince za osoby
užívající nelegální návykové látky jenom podle určitých vnějších neprůkazných znaků,
a přitom neberou v potaz, že často ti, kteří jsou opravdovými uživateli na to na první
pohled nevypadají. Rád bych proto na několika výzkumech demonstroval, že ne každý,
kdo se může zdát být „feťákem", jím doopravdy je. Zároveň bych rád poukázal i na
rozmanité pohledy na návykovou látku v životě současné mládeže.

2.5.1 Aktuální situace
Národní

monitorovací

středisko pro drogy a drogové závislosti ve svých statistikách

za rok 2002 uvádí velmi alarmující údaje. Dle výzkumů má celkem 16-20%
populace

zkušenost

s některou

z nelegálních

drog,

což

představuje

dospělé
přibližně

1,4-1,7 mil.osob. N e j f r e k v e n t o v a n ě j š í návykovou látkou jsou marihuana a hašiš.
Zkušenost s extází má asi 4% populace, uživatelů heroinu, pervitinu a kokainu či LSD
bylo v ČR k roku 2002 poměrně málo, frekventované zkušenosti alespoň s jednou
z nich má cca 2% osob.
Počet problémových uživatelů drog (tj. injekčních uživatelů anebo pravidelných či
dlouhodobých uživatelů heroinu nebo pervitinu) byl v roce 2002 stabilní a dosahoval
35-37 tisíc osob. Vzhledem ktomu, že problémoví uživatelé stárnou, představuje to
Příznivý trend naznačující, že nárůst počtu nových problémových uživatelů z minulých
let se pozastavil. V roce 2002 došlo v ČR ke 115 úmrtím (oproti roku 2001, kdy jich
bylo zaznamenáno 167) na předávkování omamnými a psychotropními látkami, z toho
v

e většině případů šlo o léčiva.
v roce 2002 požádalo v ČR o pomoc , drogovými problémy 9237 osob. V kontaktu

s nízkoprahovými zařízeními je kolem 60% problémových uživatelů drog. S užíváním
Zvykových látek úzcc souvisí i zvýšené riziko Síření vi™ HIV, hepatitidy typu C
a z

výšená kriminalita. V rocc 2002 bylo nahlášeno téměř 1% nakažených

virem HIV

* 30-60% osob virem „epaiiiidy typu C Kriminálních finů s drogovým podtextem
(získání financi na dávku, atd.) bylo v ČR spácháno 4 330.

76

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická část - Návykové látky

Podle statistiky Hygienické

stanice

hlavního

města Prahy (pracoviště drogové

epidemiologie) z listopadu 2003 připadá v ČR 24 osob s drogovými

problémy

na

100 000 obyvatel. Dle výzkumu je nejčetnější výskyt těchto jedinců v Ústeckém kraji
a teprve až na druhém místě se umístila Praha; na dalších místech se umístily kraje
Karlovarský a Jihočeský. Z výše uvedeného tak lze usuzovat, že už není pravidlem, že
ve velkých městech jsou problémy s uživateli návykových látek větší než ve městech
menších. Co se týče zastoupení žen a mužů mezi uživateli návykových látek,
přetrvává nízký poměr žen a mužů jak mezi všemi klienty (1,6 : 1), tak i mezi nově
evidovanými, kde se téměř vyrovná (1,1 : 1).
Výroční zpráva z roku 2006 (Národního

monitorovacího

střediska

pro

drogy

a drogové závislosti) vychází z několika výzkumů, jež byly provedeny u žáků od 11 do
15 let. S nelegálními návykovými látkami má zkušenost cca 14 % třináctiletých a 2-3 %
jedenáctiletých žáků. Nejpopulárnější nelegální látkou je podle odborníků mezi dětmi
marihuana, na druhém místě jsou těkavé látky, jež jsou finančně dostupné. Dále
experimentují i s extází či pervitinem. Drogy už vyzkoušela jedna třetina patnáctiletých.
Alarmující je fakt, že z těch, kteří již nějakou drogu vyzkoušeli, chce cca polovina
Pokus o opakovat. A více něž desetina školáků, kteří dosud žádnou drogu neokusili by
ji chtěla vyzkoušet.
Ročně je v souvislosti s drogami hospitalizováno 120 dětí. Nejčastějším důvodem
hospitalizace je kombinace několika drog a užívání marihuany (u čtrnáctiletých
a

Patnáctiletých) a čichání rozpouštědel, čistidel a lepidel (u třináctiletých a mladších).

Objevuje se i vdechování plynu ze zapalovačů. Průzkumy dále ukazují, že mezi
českými dětmi j e rozšířeno také kouření a pití alkoholu. Ve věkové skupině
Patnáctiletých pravidelně kouří téměř jedna třetina, pivo pravidelně pije 37 % chlapců
a

23 % dívek. 37
Dle výzkumu Pavly

a

Lejčkové

z Národního monitorovacího centra pro drogy

drogové závislosti a psychologa Ladislava

Czémyho (2006) vyplývá, že většina

šestnáctiletých studentů si spojuje alkohol s pozitivními očekáváními (uvolněnost,
dobrá nálada a přátelskost). Možnost vzniku závislosti si připouští 6% středoškoláků
(s

Převahou chlapců). Dotazovaní chlapci se bojí možnosti výskytu problémů (s policií)

37

Drogy.jsou záležitostí každého desátého

13.1. 2007], [html dokument] dostupný z

tt

^ P://www.novinky.cz/zena/deti/drogy-jsou-zalezitosti-kazdeho-desateho-skolaka_101754_r6027.html/>
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pod vlivem alkoholu, zatímco dívky se obávají zdravotních potíží či nevhodného
chování vlivem působení alkoholu.
Přestože se na osoby mladší osmnácti let vztahuje zákaz prodeje alkoholu, nikdy jej
neochutnalo pouze 1,6 % šestnáctiletých. Přibližně každý pátý student se přiznal
k tomu, že zažil i velmi silnou opilost, kdy například nemohl stát na nohou. 38
V roce 2006 bylo provedeno Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu
obyvatel CR, zpracované Ústavem zdravotních informací a statistiky ČR, kterého se
zúčastnilo 1766 mužů a 1760 žen ve věku mezi 18 až 64 roky.
Nejdostupnější a nejfrekventovanější návykovou látkou je marihuana a hašiš, které
vyzkoušelo 21 % populace, dále pak extáze a lysohlávky. Větší zkušenosti s drogami
mají muži než ženy, svobodní než ženatí a lidé do 34 let. Dle výzkumu se dospělo
k závěru, že uživatelů drog je mezi vysokoškoláky mnohem méně, než u jedinců se
základním a středním vzděláním, lidí bez práce a příjmů. Vedle vysokoškolsky
vzdělaných lidí je nejméně uživatelů,

kteří mají pevné zaměstnání, rodinné zázemí

(vdané a ženatí). Zkušenost s návykovou látkou má 40% dotázaných ve věku 18 až 24
let. Alespoň jednou za život vyzkoušelo návykovou látku 22,3% české populace.
Důvod menšího zastoupení u vysokoškolsky vzdělaných jedinců je důsledkem větší
informovaností o nebezpečí drog a možné závislosti i společenských dopadech užívání.
Vysokoškoláci se pohybují v prostředí či na takových firemních postech, které drogy
netolerují a případné odhalení by mělo pro uživatele fatální důsledky.
Výjimkou mezi drogami je ze sociologického pohledu extáze, tj. víkendová, taneční
droga. Na rozdíl od marihuany ji neberou převážně lidí bez zaměstnání a příjmů,
sociálně vykořenění a nezařaditelní, ale spíše lidé s pevným zaměstnáním, příjmy či
úspěšně studující, kteří si pomocí této drogy chtějí „ozvláštnit" víkendy. A to i za cenu
rizika, že se stanou drogově závislí se všemi doprovodnými jevy. Další výjimkou jsou
také tvrdé drogy, u kterých nelze vysledovat zastoupení jednotlivých uživatelů
(základní či vysokoškolské vzdělání).
Výzkum dále uvádí
4

d o s t u p n o s t

jednotlivých drog. Podle mladých lidí ( 1 8 - 2 4 let,

0 % dotázaných) není problém sehnat drogu za problém to považovala pouze asi 3 %

Jedinců. Velká část mladých lidí si marihuanu sama pěstuje, či jim je nabízena ve škole.
38
Dospívající si spojuji alkohol s dobrou náladou, [cit. 13.1. 2007], [html dokument] dostupný z
^' 1tt p://www.novinky.cz/zena/dospivajici-si-spojuji-alkohol-s-dobrou-naladou_91009_4gr5a.html/>
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Jako nejsnazší místa k sehnání drogy byla uvedena škola, dále pak diskotéky, bary,
herny, náměstí, parky či nádraží měst. Nejobtížněji se v Česku podle průzkumu
sháněly: kokain, LSD či crack.
Průzkum poukázal ještě najeden problém - užívání sedativ a přípravků tišící bolest
ve značném množství. Zde je ale velmi problematické určit, kdy se jedná o závislost
a kdy nutnost (na tišení bolesti, deprese, nespavost či choroby související s věkem)
Největší skupina uživatelů těchto látek jsou jedinci starší 50 let. 39
Neužívanější návykové látky dle průzkumu jsou

39

:

* marihuana (57,6 %)
* extáze (21,1 %)
* lysohlávky (8,5 %)
* rozpouštědla (4,9 %)
* pervitin (4,7 %)

2.5.2 Subjektivní vnímání rizik z užívání drog u dospívajících
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti provedlo v roce 2006
šetření, ve kterém zmapovalo subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání
návykových látek. Z výsledků vyplývá, že subjektivní vnímání rizik a postojů mladých
lidí k užívání návykových látek je ovlivněno celou řadou faktorů. Primárním a nejvíce
ovlivňujícím faktorem j e rodina a rodinné zázemí, dále pak školní prostředí a postoje
vrstevníků. Významným faktorem je i samotná zkušenost s užíváním návykových látek.
V tomto šetření bylo dotázána celkem 3172 studentů, kteří byli rozdělení na
skupiny neuživatelů

(41.1%), uživatelů

legálních

drog (pravidelní kuřáci a častí

konzumenti alkoholu, 14,6%), skupinu s experimentální zkušeností s nelegální

drogou

('9,6%) a skupinu s opakovanou zkušeností s nelegální drogou (24,7%). Neuživatelé
označují užívání návykových látek jako rizikové, častější užívaní drog odsuzují
a

návykové látky považují poměrně za nedostupné. Oproti tomu uživatelé legálních

dr

° g jsou tolerantní k užívání alkoholu a tabáku, ale ostatní návykové látky podle nich

ma

JÍ velká rizika a jejich užívání odsuzují. Experimentální uživatelé nelegálních drog

jsou tolerantní k pití alkoholu i ke kouření, k experimentálnímu užívání drog, ale
Pravidelné užívání nelegálních návykových látek odsuzují pro velkou nebezpečnost
^ Vavroň, J.
htt

Nejužívanějši drogy. [cit. 13.1. 2007], [html dokument] dostupný z
P://www.novinky.cz/10/57/91 ,html#anketa>
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a škodlivost pro lidský organismus. Netolerantnější jsou studenti s opakovanou
zkušeností s nelegální návykovou látkou. Podle nich nemá užívání těchto drog žádné
výrazné nebezpečí a pravidelné užívání neodsuzují. Drogy jsou podle nich lehce
sehnatelné, tedy i dostupné a jako nejbližší uživatele označují nejen své přátele, ale
i sourozence. Tím se potvrdila úvodní myšlenka, že užívání návykových látek je dáno
z větší části prostředím, v kterém se jedinec nachází. (16)

2.5.3 Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci
Cílem výzkumu, jenž byl proveden na konci roku 2005, bylo zjistit rozsah užívání
návykových látek mezi vysokoškoláky. Celkem bylo dotázáno 904 posluchačů 5ti
pražských univerzit (vysokých škol). U 29% dotázaných byly zjištěny rizikové
chování - užívání legálních či nelegálních návykových látek. Nadměrnou
alkoholu

uvedlo 22% dotázaných mužů a 8% dotázaných žen. Podíl

formy

konzumaci
pravidelných

denních kuřáků cigaret se nijak výrazně nelišil podle pohlaví (14% mužů a 13% žen).
Požití minimálně 5x některé z nelegálních drog uvedlo 24% mužů a 12% žen.
Mezi rizikovými formami návykového chování a psychologickými charakteristikami
byly nalezeny statisticky významné souvislosti. Osoby s rizikovým chováním měly
vyšší náchylnost k propadnutí depresím, méně odolnějšímu duševnímu zdraví a k nižší
konformitě vůči sociálně schvalovaným normám. Obdobné rozdíly byly zmapovány
' v oblasti postojových charakteristik. Studenti, kteří požívali alkohol v nadměrném
množství, zastávali liberálnější postoj vůči užívání jiných návykových látek. Naopak
žádné významné souvislosti nebyly potvrzeny ve spojitosti s rodinným zázemím. (16)

2-5.4 Taneční scéna a drogy
Je techno kultura založena na užívání drog? Podle výzkum (Šarkozyová, 2002) je
nečastějším důvodem účasti na podobných akcích hudba, dále pak zábava, přátelé
a

uvolnění. Při otázce týkající se braní drog je většina dotázaných přesvědčena, že se na

tanečních akcích neužívají návykové látky v hojné míře. Což je trochu zarážející,
Protože hned následující otázka, která zjišťuje, jestli dotazovaný někdy na podobných
akcích zkusil drogu, kladně odpovědělo 93%. Z toho 26% respondentů požilo na party
THC, 23% LSD, 21% MDMA a 9% pervitin, ostatní skupiny jsou vzhledem k malému
Počtu respondentů velmi nízké, ale rozhodně nezanedbatelné, už z toho důvodu, že se
z

de objevuje heroin a kokain. Další neméně zajímavé odpovědi se týkaly otázek, zda
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respondenti považují marihuanu za drogu a zda užívají nějaké nelegální návykové látky
i mimo taneční scénu. 65% z dotázaných nepovažuje marihuanu za drogu a 35%
z dotázaných užívá návykové látky i mimo taneční scénu. Což je důkazem toho, že není
pravdou, že všichni návštěvníci tanečních párty užívají drogy jak na party, tak mimo ni.
(16, 19, 20, 23)
Z výše uvedeného vyplývá, že drogy stále jsou a budou problémem společnosti. Na
druhou stranu je podle posledních výzkumů patrné, že se už mladí lidé cítí být
zodpovědní za své zdraví a za zdraví svých přátel a proto se chovají uvážlivěji než
jejich předchůdci. Méně potěšující je fakt, že na své popularitě roste užívání tanečních
návykových látek (extáze) a kouření marihuany. Pozitivně lze hodnotit i minimální
šíření virn HIV mezi injekčními uživateli. Problematičtější je ale časté šíření hepatitidy
typuC. (16, 19, 20, 23)

81

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
ova

3. PIERCINGOVÁ SUBKULTURA VS. SUBKULTURA DROGOVÁ
Někteří se mylně domnívají, že piercingová subkultura je zároveň i subkulturou
drogovou a jako přesvědčující argumenty jsou uváděny: poslech stejné hudby, podobný
vzhled, atd. Ale jsou tato tvrzení přesvědčivá? Téměř na každé techno párty potkáme
několik desítek mladých lidí, kteří mají svá těla ozdobená piercingem, tetováním a nebo
obojím. To, že jsou zároveň i uživateli návykových látek je velmi stigmatizující tvrzení.
Podle internetového portálu Společnost pro podporu rodiny a podle článku autora
CarroIIa v americkém časopise Pediatrics je hlavním indikátorem rizikového chování
dětí a mládeže piercing a tetování. Své tvrzení dokládají výzkumem, který byl proveden
v Centru námořní medicíny v San Diegu u 484 dospívajících pacientů.

Na základě

tohoto výzkumu se došlo k závěru, že každý jedinec, mající alespoň jeden piercing,
popř. tetování, byl sexuálně aktivnější a vystavoval se většímu riziku, než jedinec bez
těchto ozdob. Piercing a tetování jsou podle CarroIIa také jasným signálem požívání
a experimentování se „startovacími" drogami, jakými jsou alkohol, tabák a marihuana,
ale i vstupní branou ke zneužívání tvrdých drog. Dále poukazuje na větší inklinaci
k poruchám příjmu potravy (anorexie a bulimie) a k sebevražedným pokusům. 40
Důvodů, proč výzkum vyšel takto, může být celá řada. V prvé řadě nemusel být
vzorek, který byl autorem vybrán, vzorkem reprezentativním, neboť byl vybrán
v

určitém zařízení, kde se může koncentrovat určitá skupina lidí. V tomto případě se

může skupina lidí, která má piercing zároveň chovat rizikově. Dalším důvodem může
b

Ýt vlastní zaujatost autora. Je jasné, že každý badatel by měl přistupovat k výzkumu

objektivně, ale i přesto může do výzkumu nějakým způsobem projektovat svou
osobnost, jež pak nemusí být plně objektivní. Každopádně nemám v úmyslu nějakým
z

Působcm napadat provedený výzkum, spíše bych se rád zamyslel nad tím, co vede

společnost k tomu, že lidi s piercingem často stigmatizujc jako „feťáky".

3.1 Drogová subkultura
Subkultura je soubor specifických
c ar

^ akterizující

určitou skupinu

norem, hodnot, vzoru chování a životní

v rámci širšího společenství,

styl

příp. tzv. hlavní či

do

*ninantní kultury, jíž je tato skupina konstitutivní součástí. Termín subkultura se také

40

Společnost P r o rodinu: Piercing, t e t o v á n í
tp://
www.profam.cz/?a=4&id=418>

a

rizikově chováni dětí. [cit. 13.1. 2007], [html dokument] dostupný z
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vztahuje na specifickou skupinu, která je tvůrkyní a nositelem zvláštních, odlišných
norem, hodnot, vzorců chování a zejména životního stylu, i když se podílí na
dominantní kultuře a na fungování širšího společenství. V každém případě je důležitým
znakem subkultury viditelné odlišení od dominantní kultury (18).
Na základě této definice lze konstatovat, že užívání drog je v drogové subkultuře
zahaleno do rituálu, který k užívání drog (podle této subkultury) patří. Grund (1993)
souvztažnost užívání drog a rituálu demonstruje na příkladech ze současnosti - žvýkání
listů kathu v Jemenu, žvýkání listů koky v určitých andských kulturách, atd. Podobně je
v mnoha kulturách při různých příležitostech zcela běžné nabídnout šálek kávy a čaje
který pomáhá nabourat bariéry v komunikaci a vytvořit příjemnější atmosféru pro obě
komunikující strany. Mezi indiánskými kulturami v Andách pomáhá žvýkání koky
odstraňovat únavu, hlad a rovněž má silnou symbolickou funkci, která vychází z jejich
starodávné a propracované kultury. V indiánských náboženstvích Jižní Ameriky je
rituálně zacházeno i s alkoholem, který u nich má na rozdíl od západního světa vysoce
Posvátný status. To všechno dokládá, že užívání drog bylo součástí rituálů nebo jimi
byly rituály často podmíněny. Pokud porovnáme přístup přírodních kmenů k drogám
s přístupem jedinců z moderní společnosti, je tento přístup o něco surovější, neboť zde
již nejsou žádné magické rituály, šamanské obřady, ale místo toho zde vznikají rituály
moderní, typické právě pro drogovou subkulturu. Rituálem už nejsou magické obřady,
ale dle slov Grunda, rituálem se stává událost, jestliže má stanovenou sekvenci
Psychomotorického jednání a takto ustanovená psychomotorická sekvence musí mít
speciální význam pro osobu, která stanovenou sekvenci dodržuje (4).
Zinberg (Zinberg, 1984, cit. dle Grund, 1993) ve své studii dospěl k závěru, že
všichni uživatelé drog v určité míře ritualizují aplikaci drogy. Kontrolované užívání
dr

° g je v subkultuře podpořeno tvořícími se rituály a sociální normou. Rituál pak

definuje jako
c

stylizované

a ustálené chování, které obklopuje užívání drog. Toto

hování může zahrnovat metody opatřování drogy a způsob jejího užití, stanovení si

Set

u a settingu (tj. aktuálního duševní stavu jedince a toho, jak vnímá místo a osoby,

jimi

ž je obklopen), aktivity následující po užití drogy a způsoby jak zabránit

^žádoucím účinkům drogy. Funkce rituálu je zde spatřována v navození aktuálního
Potěšení nebo toho, co může být charakterizováno jako nadprodukci myšlení, emocí
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a aktivity. Rozvinutí těchto procesů je doplněno příjemnými emocemi, jež samy o sobě
mohou být cílem. (4)
Rituál může také posilovat kohezi subkultury, protože má vliv na kolektivní vědomí,
má funkci svazujícího mechanismu a pomáhá vytvářet solidaritu mezi jednotlivými
členy subkultury. Grund ve své práci stanovuje i okolnosti, které mají vliv na ritualizaci
a její vznik - dostupnost drog, deviace a subkultura. Dostupnost drog je ovlivňována
právním statusem. Kriminalita držení a užívání drog má značný dopad na cenovou
dostupnost, kvalitu a dosažitelnost. S ilegálním statusem je spojen i nedostatek drog,
který zvyšuje jejich ekonomickou hodnotu a může vést k rozvinutí symbolické roviny,
což vytváří hodnotu a pomáhá rozvíjet proces ritualizace. (4)
Sociální norma je Zinbergem definována jako pravidlo, případně pravidla, která
jsou závazná pro způsob užití drogy. Sociální sankce zahrnují neformální a často
nevyslovené hodnoty nebo pravidla společného chování uvnitř skupiny. Dále pak
i formální právní normy a politiku regulující dostupnost drog. (4)
Z hlediska ritualizace užívání drog lze říci, že pojem deviace a subkultura spolu
úzce souvisí. Některé subkultury bývají majoritní společností označovány jako
deviantní. Deviace je vytvářena společností, společenské skupiny vymezují deviaci
určením vlastních pravidel chování, jejichž porušením je deviace definována. Samotné
označení je pak stigmatizující.
Goffman (1967, cit. dle Grund, 1993) rozlišuje tři typy stigmatizace (labelingu) fyzické

deformace,

homosexualita,

vady individuálního

charakteru

(mentální nemoci, závislosti,

alkoholismus a sebevražedné pokusy) a tribální

stigma

(rasa,

náboženství). Stigmatizace ovlivňuje komunikaci mezi členy stigmatizované skupiny
a členy většinové společnosti. (4)
Nejběžnější je označení „feťák", s nímž se pojí řada negativních charakteristik kriminalita, nedůvěryhodnost, násilí, podvody, apod. Výsledem podobné stigmatizace
je, že se uživatel více semkne se svojí subkulturou, kde je respektována a tolerována
nezaměstnanost, menší kriminalita, atd. Každá deviantní skupina má bohatou
bchaviorální tradici, které se mohou nově příchozí snadno naučit. Rituály mohou
sloužit jako protiváha k tlakům většinové společnosti (represi). (4)
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Na základě těchto poznatků lze existenci drogové subkultury potvrdit a zároveň
i vyvodit, že do jisté míry vznik subkultury podmiňuje kultura mainstreamová. To
implikuje fakt, že ritualizace je vlastně procesem reakce na mainstreamovou kulturu.
Drogová subkultura je vnitřně velmi diferenciovaná. Prostředkem diferenciace je
hudba,

kterou jednotlivé

skupiny

poslouchají.

Nejpočetnější

skupiny

drogové

subkultury jsou Acid House a Techno.
a) Acid House
Acid House je hudebním vyjádřením označovaným jako The Rave Scene, jehož
počátky jsou v Londýně na přelomu 80. a 90. let 20.století. Rave se stal synonymem
anarchistické oslavy transu, jenž byl vyprovokován a lehce dosažitelný rytmem house
music za pomocí jedné z nejznámějších tanečních

drog -

extáze. Ještě

před

různorodostí v z h l e d ů jednotlivých druhů extází byl jen jeden „vzhled" - tvar, jenž měl
na jedné straně vyražené okřídlené srdce, symbol mystické lásky tančících dervišů.
Vzhledem k velké oblíbenosti a rychlému rozšíření extáze a Ravu, vstoupily úřady do
protiofenzívy vlnou zákazů a sankcí. Rave však pokračoval dál a největší oblíbenosti
dosáhl v polovině 90. let. (3, 5)
Podstatou té „správné party" bylo především dostatečné množství drog - LSD,
extáze, marihuany. K tomu hrála hudba s tempem 80 úderů za minutu a více, která byla
doplněna speciálními světelnými efekty, umocňujícími požitek nejen z hudby, ale
i z drog.
b) T e c h n o
Techno sice dosáhlo svého vrcholu o něco později než Acid House, ale i zde se
užívalo široké spektrum návykových látek, především pak extáze a kokain. Jediná
odlišnost byl jen druh hudby, který byl oproti Acid House pomalejší a méně údernější.
Jiný byl i styl oblékání, které bylo podobné kosmickým oblekům; třpytily se a byly
ozdobené různými řetízky. Oproti tomu u Acid House panovalo přísloví „čím míň, tím
]

íp", neboť tancování za požití extáze vedlo k rychlému zahřátí a pocení a jakékoli

zbytečné vrstvy oblečení by byly jen přítěží pro tancující mládež. (3, 5)
Ukázkovým příkladem rozdílnosti Acid House a Techna jsou filmy:
(režie: Danny Boyle, 1996),

Acid

Trainspotting

House (režie: Paul McGuigan, 1998) a Go (režie:

Doug Liman, 1999).
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subkultura

Ve výše uvedených charakteristikách je mnoho důvodů a možných prostorů pro
domněnky, proč by mohla být piercingová subkultura brána jako subkultura drogová.
Vzhledem ke způsobu života mnoha jedinců, kteří svůj smysl života vidí v nočních
party, je pravděpodobné, že neskončí jen u extravagantního způsobu oblékání a česání,
ale že si postupem času nechají udělat piericing nebo tetování. Což otevírá prostor pro
stigmatizaci, že všichni s piercingem a tetováním, jsou jedinci, kteří chodí na party
a protože se na těchto party berou drogy, musí je zákonitě brát i oni.
Stejně jako se vyvíjel piercing, vyvíjelo se i užívání návykových látek. Již od
starověku mnohé prameny dokládají, že užívání návykových látek pomáhalo lidem
snášet bolest a piercing byl prostředkem pro podpoření a zintenzívnění stavu
změněného vědomí. Podstatnou odlišností piercingové subkultury od subkultury
drogové je primární prvek každé subkultury. Primárním

prvkem

u

drogové

subkultury je droga, které spojuje všechny jedince, další prvky jsou prvky průvodní
a nelze je tedy brát za automatické, neboť mohou být u každého jedince odlišné.
Zatímco u piercingové subkultury je základním charakteristickým

znakem

piercing jako symbol magičnosti a prostředek zdokonalení vlastního těla. I zde může
být aplikace zahalena rituálem, i zde mohou platit jisté normy; užívání drog, styl
oblékání, poslouchání hudby je už na každém jedinci. Hlavním motivem „členství"
v piercingové subkultuře je piercing. Jeho kouzlo, tajemno a rituály.
Problémem pak zůstává velmi tenká hranice mezi oběma světy; jako membrána sem
tam propustí pár jedinců, kteří jsou členy obou subkultur a dávají tak podnět ke
stigmatizujícímu označení ostatní členu.

3.3 Jak to vidi média?
Media jsou jako oheň - dobrý sluha, ale zlý pán. Poskytují zprávy o situaci v ČR
;•v zahraničí,
,
.v, zajišťuji
..v,
w
jnfnrmací lacie
které vy
bychom si vlastními silami nemohli či
pnsun
informaci,
vv
vpHnmosti vzbuzují v lidech radost, smutek,
nedokázali obstarat, rozšiřuji nase vědomosti, vzui j
rozhořčení i rivalitu. Je však nutné si neustále uvědomovat zdroj těchto informací.
Někdy jsou informace záměrně fabulovány, pozměňovány a „zkrášlovány" za účelem
zvýšení prodejnost novin, navštěvovanosti internetového portál, apod. Záleží pak na
jedinci, jaké informace jsou pro něj důležité a věrohodné.
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V mediích se o piercingů píše většinou ve spojitosti s různými nelegálními zábavami
(taneční party, atd.), s užíváním drog, se specifickým způsobem oblékání a chování. Jde
z větší části o negativně zabarvené informace, výskyt pozitivních reakcí na piercing je
minimální.
V Novém prostoru se v rozhovoru Chodím se na jeviště něco dozvědět pozitivně
zmínil i o problematice piercingů herec Jaroslav Dušek: „ ... hlavní cesta je především
nalezení vnitřního klidu. Je to moment, který je potřeba pěstovat.

Což je

náročné.

Psychicky, časově, lidé byli vždy líní o něco takového se pokoušet... Je to možné, ale
nemůžete opominout; jak mocnou silou se primitivní část naší bytosti hlásí o svá práva.
Tím mám na mysli třeba piercing, tetování, drogy a další rituály. Pro spoustu lidí jsou
tyto věci nepochopitelné

a myslí si, že těm lidem přeskočilo,

když si

nechávají

proděravět tělo. Přitom jde pouze o jasnou touhu kolektivní bytosti rozšířit své vědomí,
0 touhu dostat se z toho uzavřeného stereotypu, protože je přetížená

technologií

uchváceným rozumem a mocenským bojem. Hledá tedy protiváhu v takových excesech,
které jsou zdánlivě přemrštěné nebo nesrozumitelné a cestou, která v někom vzbuzuje
strach nebo odpor... Ale rozhodně vše v životě svůj význam nese. A vše je

samozřejmě

mnohem pestřejší a barvitější, než jsem já tady schopen říct..." (28, s.2-4)
Mnoho mladých lidí se v současné době dává tetovat. Je to normální? Tímto
tématem se zabýval Cyril Höschl v časopise Reflex a dochází k velmi zajímavému
a pravdivému závěru, který by se dal aplikovat nejen na problematiku tetování, ale
1 piercingů. „Problém je především v tom, co je to „normální".

Pokud jde o duševní

onemocnění zařaditelné podle Mezinárodní klasifikace nemocí, nesetkal jsem se ještě
ani jednou

s případem, kdy by tetování bylo jednoznačným projevem některé z nich. Je

ovšem pravda, že tetovat se dříve nechávaly určité typy osobností, často s nižším IQ,
Pohybující se v určité sociální skupině. To však neznamená, že by tetování samo o sobě
bylo specifickým příznakem nějaké odchylky.
Tetování jsme vídali celkem pravidelně u vězňů, zejména recidivistů (čára kolem
krku s nápisem Zde odříznout, na penisu 100%), u drogově závislých, u námořníků
(kotvy), u řidičů kamiónů, u „světských", někdy u barmanů a prostitutek. Ty doby jsou
v

šak dávno pryč a dnes se dává tetovat kdekdo včetně dětí „z lepších rodin ". Tetování

už není výrazem příslušnosti k určité subkultuře, ale spíše estetického vztahu k tělesné
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kráse a vyjadřuje určitý názor na svět, na vlastní vzezření a na vztah k autoritám
(rodičům ze staré školy).
Minulý týden jsem se setkal s pohlednou mladou ukrajinskou pracovnicí

Světové

zdravotnické organizace, jež měla na rameni vytetovanou ještěrku. Zeptal jsem se jí,
zda je to tetování dočasné, nebo trvalé. Hrdě odvětila, že trvalé a že má podobné
obrázky ještě i jinde po těle. Zajímalo mne, jestli domyslela, jak se ty obrázky budou
vyjímat na svraštělé kůži, až bude jednou

třeba ležet jako devadesátiletá

napojená na hadičky na gerontologickém oddělení. Strašněji

babička

to popudilo. „ Vy mluvíte

jako moje máma! Kašlu na to, co bude v devadesáti, žiji tím, co je teď! " Nakonec jsme
se usmířili, protože jsem musel svůj postoj v rámci fair play upřesnit:,, To, co je teď, se
mi opravdu líbí, ta vaše ještěrka je nádherná. Kdybych byl vámi, možná bych šiji dal
taky vypálit. " Nesnažme se tedy patologizovat všechno, co není v souladu s naší vlastní
stupnicí hodnot. A přiznejme, že se nám to na někom a někdy líbí.
Když se tak nad sebou zamyslím, shledávám, že jediný důvod, proč ještě

nemám

čínský znak na rameni, je představa, že bych s ním byl jako dědek ležící s prostatou na
urologii v Kotěhůlkách poněkud trapný. Ne každý se však trápí podobnými

ohledy

a nám ostatním do toho vlastně nic není, pokud se z našich peněz vybraných
zdravotním pojištění

neplatí léčba zdravotních

piercingů, propíchaných rtů,

víček

komplikací a následků

a pupíků." (29, s. 14-15)
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4. ÚLOHA PEDAGOGA

4.1 Východiska

pro

učitele

Základním zdrojem inspirace pro učitele jsou Rámcové vzdělávací programy (RVP).
Oproti dosavadní tradici jsou nově formulovány cíle vzdělávání. Ty jsou vedle osvojení
důležitých poznatků zaměřeny na utváření a rozvíjení životních dovedností (klíčových
kompetencí) - učit se, komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, projevovat se jako
svobodná osobnost, apod. Tvorba učebního plánu umožňuje různé modely vzdělávání
dle potřeb žáků, podmínek školy a schopností pedagogického sboru, což představuje
možnost vytvářet různé povinné a volitelné předměty, využívat projekty a jiné formy
vzdělávání, při naplnění podmínky dojít k závazným výsledkům vzdělávání.
Odlišností od dřívějšího vzdělávání jsou především nová dílčí a průřezová témata,
jenž propojují poznatky různých předmětů. Ve výuce jsou upřednostňovány motivující
a aktivizující metody, jenž pomáhají rozvíjet osobnost žáka.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od l .9. 2005 (RVP ZV)
vymezením

obsahu

vzdělávání

a

očekávaných

kompetencí

převezme

funkci

dosavadního standardu základního vzdělávání. RVP ZV navazuje na RVP pro
předškolní vzdělávání (platný od roku 2004) a současně je východiskem pro RVP pro
střední vzdělávání. RVP ZV vymezuje vše, co je nezbytné v povinném základním
vzdělávání žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých škol.
Problematiku stigmatizace, předsudků a mýtů je vhodné integrovat v rámci RVP pro
gymnaziální vzdělávání, jenž se v současné době dokončuje. Důvodem integrace tohoto
tématu do učebních plánů gymnázií je vyspělost žáků a schopnost uvědomovat si tuto
Problematiku. Z tohoto důvodu se odkazuji v následující kapitole na pilotní verzi RVP
Pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém jako stěžejní oblast, týkající se problematiky
stigmatizace a předsudků, spatřuji Člověk a společnost (více viz. kap. 4.1.1 ).

4.1.1 Rámcový vzdělávací program
Vzdělávací oblast Člověk a společnost
(Člověk ve společnosti)'. (27)
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očekávané

výstupy:

* respektuje kulturní odlišnosti, rozdíly v projevu příslušníků různých
sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést
předsudky
* objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše
možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost
učivo'.
* společenská podstata člověka - význam začlenění jedince do sociálních
vazeb, proces socializace, mezilidská komunikace, problémy v mezilidských
vztazích
* sociální struktura společnosti - sociální útvary, společenské instituce,
sociální nerovnost, sociální mobilita, jedinec ve skupině (vztahy, role, normy
chování)
* sociální fenomény a procesy - rodina, práce, kultura, masmédia, životní
prostředí, sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita).
Základy teorie vědy a neformální
očekávané

logiky

výstupy:

* uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná
nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci
učivo:
* teorie argumentace - podstata argumentace, zásady věcně správné
a etické argumentace, znaky chybné, klamavé a manipulativní argumentace
Problematika návykových látek je zahrnuta ve vzdělávacích oblastech
a

příroda

Člověk

(Chemie - Chemie kolem nás, Biologie - Biologie člověka), Člověk a zdraví

~~ Výchova ke zdraví (Návykové látky, osobní bezpečí)
Průřezové téma, jež propojuje všechny vzdělávací oblasti, Výchova k sociálním
dovednostem

ovlivňuje i proces osvojování klíčových kompetencí. Prostupuje všemi

Předměty a umožňuje návaznost pro předměty další. Vzhledem ke stále rozvíjející se
společnosti je nutné v žácích budovat a rozvíjet osobnost se schopností: (27)
* vytvořit a udržet si maximum osobní stability, vyrovnávat se s riziky,
pečovat o své zdraví
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* pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce ve
všech

jejích

podobách

(osobní,

politické,

interkulturní,

profesní

a společenské) jednat co nejefektivněji ve prospěch svůj i druhých lidí
Témata

vedou

k rozvoji

osobnosti

žáka

v několika

oblastech,

vzhledem

k problematice stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové se jedná
především o oblasti postojů a hodnot, vědomostí, dovedností a schopností

(pozitivní

vztah k sobě samému, porozumění sociální skupině, kde jedinec žije, tvořit kvalitní
mezilidské vztahy, atd.). Nedílnou součásti by mělo být i seznámení s pojmy stereotypy,
předsudky, stigmatizace, mýty a jejich podstatou.

4.1.2 Stereotypy, předsudky, stigmatizace a mýty
Stereotypy jsou

podstatným

nástrojem

pro

orientaci

v životě.

Na

základě

zjednodušení umožňují hledat podobnosti mezi novým a již zažitým. Díky nim není
třeba

řešit

každou

situaci jako

novou

a jedinečnou.

Obtíž je

však

v často

zjednodušených pojmutí stereotypu, jež pak mohou být svou povahou i nebezpečné
(o „ncpřizpůsobivých" Romech, „neotesaných" Rusech, „přihlouplých" blondýnách,
atd.) Takovéto soudy jsou natolik rozšířené, že se stávají podstatou (někdy dokonce
převládající) součástí konkrétní kultury. (8)
Důvodem šíření stereotypů je nezájem a někdy i nemožnost prověřit si získané
informace z médií či od jiných jedinců. Proto se jedinci při jejich potvrzování či
vyvracení spoléhají na vnější zdroje informací. Nejnáchylnější skupinou lidí, která je
vystavena neúměrným stereotypním představám jsou především ty skupiny, jež nejsou
společností dostatečně známé (viz. piercingová subkultura).
Předsudek (lat. p r e j u d i c i u m ) je ve všeobecném slova smyslu negativní postoj
k osobám, skupinám, idejím, apod., který je založený na pověře, nekritické víře,
stereotypech, bez snahy ověřit je. Často vystupuje ve vztazích k etnickým a rasovým
skupinám.

Z hlediska psychologického

jde o druh iracionálního postoje, který je

obvykle převzat jako již hotový názor nebo smýšlení o něčem a je obvykle negativní
(negativní předsudek vůči u r č i t é etnické menšině, subkultuře, ...), ale i vůči určitým
objektům.

Pro svou e m o c i o n á l n í postatu jsou předsudky psychicky h l u b o k o zakořeněny

a odolávají pokusům vykořenit je racionální argumentací. Ze sociologického

hlediska se

jedná o zaujatý postoj vůči někomu nebo něčemu, který vyplývá z bezvýhradného
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nějaké

náboženské,

ideologické,

zvykové

komponenty,

eventuelně

její

zdeformované podoby a z jejího zakonzervování ve vědomí. Vznik předsudků je často
podmíněn výchovou v dětství, kdy se utváří pohled na svět. Později se automaticky
vynořují a mají vliv na jednání člověka, často i brání racionálnímu přístupu k situaci
a respektovat odlišný názor. V určitých situacích se předsudky jeví jako zásadovost,
pevnost charakteru, většinou ale mají negativní konotace, blokují myšlení, jednání
i komunikaci. Mohou vést ke xenofobiím, přehnané sociální kontrole, diskriminaci,
agresivnímu jednání nebo naopak k pasivitě. Nejčastěji se hovoří o předsudcích
rasistických, nacionalistických, sexuálních, morálních, náboženských a politických. (10)
Pojem stigmatizace (z řec. stigma - bod, stopa utrpení, skvrna) vyjadřuje povrchní
přisuzování

nějaké vlastnosti,

názoru,

činu,

provinění

určité

osobě,

případně

i organizaci, instituci, která jsou pak mechanicky přejímána a posléze veřejným
míněním uznána jako nezvratný fakt. Pojmu stigmatizace se významově podobá pojem
etiketizace (angl. labelling - nálepkování). Z hlediska vývoje tohoto pojmu je ale
pojem stigmatizace častěji užíván ve starší literatuře. (10)
Podle etiketizačni teorie je za nenormálního, deviantního člověka považován jedinec,
který porušil obecně uznávané normy a jenž byl odhalen a jeho čin byl odsouzen
veřejným míněním. Tato etiketizace je pro jedincův sociální život důležitější než samo
porušení normy. Ve společnosti jsou i narušitelé pořádku, jež nejsou etiketizováni
a nenesou společenské důsledky svých činů (např. ten, kdo krade, nemusí být
považován za zloděje, ať pro nedostatek informací veřejnosti nebo vyšší míru tolerance
vůči dané osobě než je běžné), a naopak je někdy někomu přisouzena deviantní nálepka,
i když z normy nevybočil a je pak terčem veřejného pohrdání. Socializační teorii
rozvinuli zejména H.P. Becker a K.T. Ericsson. (10)
Mýty (řec. mythos - slovo) označují a) báje, bajky, pověsti, vyprávění o bozích,
hrdinech, démonech na základě představ o světě a životě. Jsou spojovány s kultem
a rituálem. Dle Platona byly mýty chápany jako výtvor fantazie, podobenství,
kontrastující s pojmových myšlením. Poeticko-filosofické mýty se užívaly tam, kde
nestačily logické důkazy, b) v přeneseném významu smyšlenku, výmysl, blud. (10)
Mýty lze také chápat jako příběhy přenášené z generace na generaci, skrývající
významově symbolickou hodnotu. Z hlediska dějin náboženství rozlišujeme tři základní
druhy mýtů:
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* kosmogonické - líčí vznik světa
* teogonické - vznik bohů
* antropogonické - vznik člověka
Mýty vytvářejí všechny kultury. Jejich pozůstatkem jsou například pohádky. (1)
Z hlediska psychologie,

v pojetí C.G. Junga jsou mýty produkty kolektivního

nevědomí, jsou projekcí archetypů do mytických postav a nadpřirozených jevů, které
symbolizují archetypy. Např. archetyp ženství je symbolizován postavami Isidy,
biblické Evy, jeho negativní stránka pak postavami čarodějnice Kirké, ženských
démonů Lilith, atd. Mýty jsou v tomto smyslu témata věčná, věčně se opakující, jen
historicky transformovaná.(9)

4.1.3 Důvody stigmatizace piercingové subkultury
Na základe výše uvedených charakteristik

lze uvést pravděpodobné

důvody

stigmatizace piercingové subkultury:
* stereotypy —» na základě nedostatku informací o piercingové subkultuře
dochází k vytváření mylných informací a zpráv, jež jsou
společností přijímány za pravdivé; piercingová subkultura je
pro většinovou společnost neznámá, proto je snazší ji označit
jako „divnou", než se snažit ji více poznat.
* předsudky

jsou založeny na nevzhlednosti některých jedinců s piercingem
a na způsobu stylizace některých jedinců (styl oblékání,
účesu, chování, ...), tento postoj je pak přejímán společností
a aplikován na všechny jedince s piercingem

* mýty

jsou stejně jako stereotypy a předsudky šířeny
neinformovanou
průvodních

společností, jež

znaků

(styl

na

oblékaní,

základě
chování,

především
některých
image)

stigmatizuje všechny jedince s piercingem
Z výzkumu, jenž byl proveden Heřmanovským v roce 2004 se zaměřením na
gymnaziální mládež, vyplývá, že hlavním důvodem stigmatizace je nedůvěryhodný zjev
jedince mající piercing. Především pak v určitých oblastech, v určitých profesích
symbolizuje piercing nedostatek důvěryhodnosti; zejména v povoláních jakými jsou
právníci, manažeři, televizní hlasatelé, politici, apod. Z výzkumu lze usuzovat, že
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primárním důvodem stigmatizace je piercing a až sekundárními důvody je styl oblékání,
chování a členství v určitých skupinách. Celé stigma zastřešuje neinformovanost
o piercingové subkultuře a z ní vyplývající neukotvenost této subkultury. (2)

4.2 Vzdělávací centra, projekty
Možností učitele je nejen vzdělávat a učit žáky sám na základě RVP, ale může
přizvat i odborníky a specialisty na danou problematiku, případně i jedince, kterých se
problematika týká a kteří tak mohou poskytnou žákům přínosné rady, informace
a životní příběhy, jež jsou mnohdy cennější než naučená teorie. V současné době lze
využít široké spektrum nabídek z různých organizací a center. Nejedná se o organizace,
projekty, které by se zabývaly přímo problematikou
subkultury, ale širšími téma -

stigmatizace

piercingové

předsudky a stigmatizace některých skupin ve

společnosti.
Partners Czech s.r.o. je nevládní nezisková organizace (součástí mezinárodní sítě
Partners

for Democratic

Change

International) působící

v oblasti

vzdělávacích

programů nejen pro příslušníky minorit, úředníky, policisty, neziskové organizace, ale
především pro učitele. Od svého založení rozvíjí činnost v různých oblastech:
* provádí školící programy pro nevládní a neziskový sektor, pro vládní instituce,
privátní firmy, školy všech stupňů (od MŠ po VŠ)
* pomáhá řešit konflikty formou mimosoudního vyjednávání
* pomáhá provádět regionální nebo komunitní projekty a to i v oblasti
multikulturního soužití
* provádí poradenství při zakládání smírčích rad, které jako smírčí orgán při
místním úřadě pomáhají řešit složitější kauzy nejen občanských, ale také
profesních nebo majetkových sporů
* podílí se na tvorbě a vydávání řady učebnic, učebních textů a publikací
* poskytuje moderování, pořádání tzv. kulatých stolů pro vícestranná jednání
amediační službu (mimosoudní řešení sporů vedená profesionálními
vyjednavači). 41
41

Partnersczech,

o. p. s. [cit. 7.1. 2006], [html dokument] dostupný z

<1

' ttp://www.partnersczech.cz/index.htm/>
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Vzhledem ke širokému spektru služeb je vhodná pro studenty z hlediska možnosti
poskytnutí

případů

a

kasuistik

přímo

z praxe.

Cílem

organizace je

zvýšení

zainteresovanosti občanů na věcech veřejných, podpořit vzájemnou spolupráci při
prevenci a řešení aktuálních společenských témat. Zároveň se snaží se vzdělávacími
aktivitami o profesní i osobní růst cílových skupin, což vede ke snižování napětí,
prevenci a řešení konfliktů.
Zároveň je také Partners Czech s.r.o. autorem kampaně Předsudky, která byla
vytvořena v rámci čtyřletého mezinárodního Programu romské integrace. Hlavním cílem
kampaně „Hlídejte si své předsudky" je upozornit na obecně sdílené představy
o skupinách, které mohou negativně ovlivnit vztah jejích členů s jedinci z druhé
skupiny, aniž by tato deformace byla založená na opodstatněném základě (zážitku).
Kampaň se snaží poukázat na škodlivost těchto dlouhodobě tradovaných charakteristik
„těch druhých", jež vycházejí především z nekriticky přijímaných skupinově sdílených
informací. Společnost je o této kampani informována nejen pomocí spotů, které jsou
uváděny v televizi a v kinech, ale i prostřednictví plakátů a tištěných inzerátů
v novinách a časopisech (viz obr. 14) , včetně internetové stránky www.predsudky.cz.
Hlavní část kampaně byla realizována v období od poloviny října do poloviny listopadu
2006, přičemž provoz internetové stránky s možností stáhnout si spoty a tiskové
materiály je zajištěn dodnes.
Na internetových stránkách jsou uvedeny i krátké příběhy, na kterých lze
demonstrovat a žákům vysvětlit podstatu předsudků a stigmatizace, což umožní snazší
pochopení celé problematiky.

42

Materiály ke kampani, [cit. 7.1. 2006], [html dokument] dostupný z <http://www.predsudky.cz/materialy>
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Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni je zaměřen na zavádění
interkulturního vzdělávání a globální rozvojové výchovy do českého školství. Poskytuje
možnost dalšího profesního vzdělávání nejen současným či budoucím pedagogům
a profesionálům v oblasti vzdělávání, ale i dalším profesním skupinám a zájemcům
o tuto problematiku. Vzdělávací aktivity, jež nabízí program Varianty, reagují na
potřeby pracovníků veřejné správy, samosprávy, úřadů práce, dětských

domovů

a výchovných ústavů, školních inspektorů, atd. 43
Program Varianty nabízí vzdělávací kurzy v podobě klasických

prezentačních

setkání a seminářů a také prostřednictvím nově vyvinutých e-lcarningových kurzů
umožňujících další vzdělávání i lidem, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit
prezenčních kurzů. Na internetovém portálu www.varianty.cz jsou k dispozici publikace
a metodické listy, sborníky, výstupy z konferencí a další materiály k širokému užití ve
výuce a vzdělávání.
Vhodným programem pro odstranění předsudků je i jeden z mnoha nabízených
projektů České národní agentury Mládež Program EU Mládež. Česká národní
agentura Mládež (ČNA Mládež) je organizační složkou Národního institutu dětí
a mládeže MŠMT, jež je pověřena realizací a koordinací výchovně vzdělávacího
programu Evropské unie Mládež (2000 - 2006) a nového programu Mládež v akci
(2007 - 2013) v České republice. Agentura není sama o sobě pořadatelem nebo přímým
organizátorem aktivit, ale pracuje jako grantová agentura, která shromažďuje a posuzuje
Projekty, organizuje výběrové řízení, sleduje vyhodnocení projektů, atd.
P r o g r a m EU Mládež byl programem probíhajícím v období od roku 2000 do roku
2006 a který nepřímo pokračuje v novém projektu novém Mládež v akci. Program byl
určen pro mládež ve věku od 15 do 25 let, pracovníkům s mládeží, vedoucím skupin,
organizátorům projektů, metodickým poradcům, dále organizacím pracující s mládeží,
úřadům a institucím zaměřeným na oblast mimoškolního vzdělávání. Cílem

projektu

bylo pomoci mladým lidem:
* získat nové vědomosti, zkušenosti
* integrovat se do společnosti
* rozvíjet vlastní iniciativu
* překonávat předsudky vůči jakýmkoli odlišnostem
nty. Onás.

[cit. 7.1. 2007], [html dokument] dostupný z <http://varianty.cz/static/aboutUs.php>
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Základní pilíře tohoto projektu jsou dále okrajově rozvíjeny v novém programu
novém (Mládež v akci), stěžejním obsahem nové projektu jsou však nové vědomosti,
aktivity a zážitky.
Program Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu
místní komunity, zapojení se do demokratických projektů, školení a semináře pro
pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU, atd. Agentura nabízí
i široké spektrum vlastních publikací a příruček. 44

44

Program Mládež v akci. [cit. 7.3. 2006], [html dokument] dostupný z <http://www.youth.cz/?pid=l 16>
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PRAKTICKÁ ČÁST
Hlavním cílem praktické části je potvrdit nebo vyvrátit hlavní myšlenku této práce zdaje nebo nenípiercingová

subkultura zároveň i subkulturou drogovou. Pro potvrzení

nebo vyvrácení bylo využitou dvou metod: dotazníkového šetření a

strukturovaných

rozhovorů.
Součástí praktické části je i návrh celodenního projektu (příp. návrh vyučovacích
hodin) zaměřeného na problematiku návykových látek, stigmatizace, mýtů a předsudků,
souvisejících nejen s návykovými látkami, ale sjakýmikoliv odlišnostmi, jež jsou
společností stigmatizovány a s rezervou akceptovány.
5. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ

5.1 Charakteristika výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat problematiku piercingů v souvislosti
s návykovými

látkami.

Zjistit

možnou

propojenost

či

ovlivnitelnost

užívání

návykových látek a piercingů, případně vliv piercingů na užívání návykových látek.
Zároveň šetření zjišťuje názorové postoje respondentů na piercing z hlediska možných
stigmatizací, předsudků a mýtů.
Výzkumné šetření tvoří základ pro zformulování základních poznatků (bodů), jež by
se měly určitým způsobem integrovat do výuku rodinné výchovy (příp. výchovy ke
zdraví), aby se žáci naučili přijímat odlišnosti a všeobecně (nikoliv pouze ve spojitosti
s piercingem a drogami) předcházet negativnímu postoji vůči odlišnostem, odlišným
jedincům a nepodloženým faktům.
Metody, jež byly využity při šetření: dotazník a strukturovaný

5.2 Realizace výzkumného

rozhovor

šetření

Výzkum byl proveden v období od října 2006 do ledna 2007 na Základní

škole

Josefská (Josefská 7, Praha l) během hodin rodinné výchovy a biologie ve dnech 27.2.,
28.2. a 1.3. 2007 ve třídách 7. AZ, 8. A7 a 9. AZ; ve Výchovném ústavě ve
45

Višňové45

Výchovný ústav Višňové - výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - zajišťuje nezletilým osobám
(ve věku od 15 do 18 let max do 19 let) výchovu a vzdělávání na zakladě rozhodnuti soudu o ústavní
výchově nebo ochranné ' výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovné péči. (více na
http://www. vuvisnove.cz/index.htm)
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http://www.konykorn.com/piers/

(spolupráce s Michalem Konečným alias Konykorn, s autorem těchto stránek), na
kterém byl dotazník uveřejněn (viz. obr. 15) a náhodným

výběrem

respondentů,

odpovídajícím potřebným kritériím (věk, piercing).

F

CESKÁ S

T

K A N K A V E N C V Á N A

POUZE

PIERCINGU

Obr. 15 Piers. První česká stránka věnovaná pouze piercingu 4 6
Při zadávaní dotazníku byli respondenti seznámeni s důvodem provádění výzkumu,
(tj. s využitím dotazníků), s charakteristikou dotazníku, příp. rozhovorů (anonymní,
využití jen pro účely diplomové práce, diskrétnost údajů, apod.)

5.3 Charakteristika

respondentů

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 128 respondentů, z nichž bylo náhodně
vybráno 60 respondentů

pro následný rozhovor.

Početní zastoupení jednolitých

věkových skupin (z hlediska pohlaví a věku) viz. tab. č la) u respondentů, již se
zúčastnili rozhovoru viz. tab. č. lb).
Důvodem většího počtu respondentů (61) v první věkové skupině (tj. 14-18 let) je
zaměřenost diplomové práce především na školní mládež, u které je možno realizovat
zamýšlený projekt. Z hlediska zmapování postojů a názorů společnosti a pro srovnání
odlišnosti názorů byly zvoleny tři věkové skupiny, u kterých se předpokládalo, že by se
jejich určité postoje na problematiku piercingu a návykových látek mohly lišit.
Respondenti do druhé a třetí věkové skupiny byli vybírání podle toho, zda mají nebo
nemají piercing, což

bylo

jediné kritérium (vedle věku) pro výběr respondenta.

Minimální počet respondentů byl stanoven na 15 jedinců. Věkové rozmezí
respondentů bylo od 15 do 57 let. Z hlediska dosaženého vzdělání se u respondentů
vyskytly všechny tři stupně - ZŠ, SŠ, VŠ (jedná se o věkovou skupinu 19-35 let a 36

46
<

Piers. První česká stránka

v ě n o v a n á

pouze piercingu.

http://www.konykorn.com/piers/>
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a více let, skupina 14-18 let není v tomto zahrnuta, neboť v této věkové skupině neměl
žádný z respondentů dosažené (ukončené) vzdělání).
Tab. č. la) Početní zastoupení respondentů jednotlivých skupin (dotazníkové šetření)
14 - 1 8

19-35

s piercingem

8

bez piercingů

36 a více

CELKEM

15

15

38

53

22

15

90

žena

25

13

14

52

muž

36

24

16

76

CELKOVÝ POČET RESPONDENTŮ

128

|

Tab. č. lb) Početní zastoupení respondentů jednotlivých skupin (rozhovor)
19 - 3 5

14-18

36 a více
muž

žena

5

6

7

8

4

5

muž

žena

muz

žena

3

2

5

s piercingem
bez piercingů

1

8

6

celkem
muž žena respondentů
14
14
28
18

14

32

Z hlediska profese (povolání) bylo zastoupení respondentů různorodé: student(ka),
zedník, kuchař, manager, farmaceutický reprezentant, prodavač, podnikatelka, učitelka,
knihovnice, kadeřnice, barman, piercer apod. Respondenti pocházeli z Prahy, Brna,
Znojma, Světlé nad Sázavou, Liberce, Hradce Králové, Kutné Hory, Kolína a Zlína.
Cílem rozhovoru (strukturovaného) bylo zjistit doplňující informace, které by lépe
charakterizovaly problematiku stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury
drogové Zároveň rozhovor umožnil lépe pochopit osobnost jedince s piercingem, jeho
problémy související s piercingem, zkušenosti, názoty a postoje, které se mohly srovnat
s postoji a názory jedince bez p.ercingu a zjistit případnou odlišnost těchto dvou skupin.
Tab. č. lc) Dosažené vzdělání respondentů (dotazník)
36 a v íce

19-35
« rtierrinnpm
%
ZS

1

ss

11

6 7%
73 3%

vš

3

20%

bez Diercingu
%
počet

s piercingem

celkem

De z
pierci ngu

počet

%

počet

%

počet

%

0

0

1

0

0

0

0

9

40,9%

10

66,7%

9

60%

39

1,5%
58,2%

13

59,1%

5

33,3%

6

40%

27

40,3%
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Tab. č. Id) Dosažené vzdělání respondentů (rozhovor)
19-35
bez p ercingu

s piercingem

36 a více
s pier cingem
bez piercingu
počet
%
počet
%

celkem

počet

%

počet

%

zs

1

10%

0
9

0
5

2,2%

70%

0
69,2%

1

7

0
9

0

ss

0
64,3%

55,6%

30

65,2%

vš

2

20%

5

35,7%

4

30,8%

4

44,4%

15

32,6%

počet

%

5.4 Charakteristika dotazníků a rozhovorů
Dotazník, zadávaný respondentům, byl anonymní, dotazovaní udávali pouze základní
statistické údaje: pohlaví, věk, dosažené vzdělání. Vzhledem ke dvěma odlišným
skupinám (respondenti mající piercing a respondenti nemající piercing) byly vytvořeny
dvě verze dotazníků i struktur pro rozhovory, které se však v zásadních bodech nelišily.
Odlišnost vyplývala z daného piercingu - jedinci s piercingem byli dotazováni na
skutečnou,

zkušenostně

podloženou

realitu, zatímco jedinci

bez piercingu

na

předpokládanou skutečnost, v případě, že by měli piercing, jak by na ně bylo nahlíženo,
apod. Tato odlišnost byla zamýšleným prvkem pro porovnání názorů respondentů
s piercingem a bez piercinguDotazník obsahuje 23 otázek, zniehž některé jsou znalostní, uzavřené (zjišťující
znalost významu pojmu „piercing", staří piercingu, podmínky pro aplikaci picreingu věk, apod ), polootevřené (nabídka odpovědí + místo pro vyjádření vlastního názoru)
a otevřené, ve kterých má respondent prostor pro vlastní odpověď, (viz. příloha Č.4 a 5)
Struktura rozhovorů byla zaměřena na podrobnější názory na problematiku
stigmatizace a diskriminace jedinců s piercingem (zda-li jsou předmětem předsudků,
atd.). Jedinci měli možnost během rozhovoru prostor pro vyjádření názorů bez
jakéhokoli časového omezení, průměrný éas na jeden rozhovor byl cca 1 hodina, (viz.
Příloha č. 6 a 7)

5.5 Hypotézy
TT1

,,

,

„.

.

' subkultura není subkulturou drogovou" jsem se snažil

Hlavní hypotézu „Piercingová subKunuru

Potvrdit a nebo vyvrátit pomocí následujících hypotéz:
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1. Jedinci od 14 do 18 let se z 90% nedomnívají, že piercingová
i subkulturou

zároveň

drogovou.

2. Domnívám se, že 80% respondentů
jedincům

subkultura je

bez piercingů

ve věku od 36 let a více se vůči

s piercingem staví negativně a označují je zároveň i jako členy

drogové

subkultury (uživatele drog).
3. Celkem 30% respondentů všech věkových skupin si myslí, že obě subkultury
tzn. jedinci s piercingem jsou zároveň i uživateli nelegálních návykových

splývají,

látek.

4. Celkem 80% všech dotazovaných jedinců se domnívá, že dříve byl piercing

vnímán

jinak než v současnosti
5. Domnívám se, že 40% dotázaných jedinců bez piercingů by chtělo v budoucnu
piericing

nějaký

mít.

6. Myslím si, že pro 70% respondentů je hlavním motivem pro aplikaci piercingů

touha

odlišovat se.
7. Celkem 60% respondentů má osobní zkušenost s nelegální návykovou
8. 50% respondentů s piercingem má zkušenost s nelegální návykovou

látkou.
látkou.

9. Celkem 80 % respondentů nepovažuje jedince s piercingem za jedince

5 . 6 Vyhodnocení

dotazníkového

odlišné

šetření

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno nejen na postoj respondentů k problematice
Piercingů a návykových

látek, ale i na informovanost (vědomost) o piercingů.

Vědomostní otázky (otázka č. 1 a 2.) zjišťovaly znalost pojmu piercing a stáří piercingů.
Otázka ě.l „Co je podle tebe piercing?"
správně. Všichni označili variantu a) zdobení
kovové

předměty".

Domnívám

se,

že

byla zodpovězena všemi respondenty
těla, při kterém se užívají

100%

správnost je

dána

většinou

dostatečnou

"Normovaností o existenci piercingů.
Otázka č. 2 Jak

„starý je podle tebe piercing?",

jež byla zaměřena na „stáří"

Piercingů, byla zvolena pro zjištění znalosti o piercingů, především pak u jedinců
s

Piercingem. Předpokládal jsem, že správné odpovědi u jedinců s piercingem budou

Povyšovat oproti správným odpovědím jedinců bez piercingů.
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Tab. č. 2 Znalost „stáří" piercingů
14 - 1 8

věk

19 - 3 5

36 a více

CELKEM

počet

%

počet

%

počet

s piercingem

3

37,5%

12

80%

12

80%

27

71%

bez piercingů

30

56,6%

21

95,5%

10

66,7%

61

67%

žena

13

52%

21

87,5%

9

60%

43

68,3% I

muž

20

55,5%

12

92,3%

13

86,7%

45

69,2% I

%

počet

%

Graf č. 1 Znalost „stáří" piercingů
Znalost "stáří" piercingů
Kj-

3 s piercingem
• bez piercingů

14 až 18

19 až 35

36 a více

věková skupina

Časové zařazení původu piercingů vědělo celkem 68,8 % ze všech respondentů
(tj. ze 128 jedinců). Vzhledem k menšímu počtu jedinců s piercingem, jenž byl dán
Převahou jedinců bez piercingů v první věkové skupině (14-18 let), z důvodu náhodně
zvoleného prvku respondentů, byli jedinci s piercingem úspěšnější (71 %) než jedinci
bez piercingů (67 %). Při podrobnější studii tabulky Č.2 a grafu č.l lze ale vyvodit, že až
, , a vvice
ěli větší počet
správných odpovědí jedinci
í r e tlei,
e t mme
na poslední věkovou skupinu 36
f
ibez piercingů, 14-18 let
, 56,6
, , , 0%/ „a 19-35
in
ípt 95
bylo zjištění nevědomosti
tet
w 5 %. Zajímavé
j
» i
14-18 let ve které ani jeden z chlapců
původu piercingů ve věkové skupme 14 I» ici,
IC
„neodpověděl
j
, správně.
, « Ačkoli
a xi, ii by
hv se
«p aaio
dalo P
předpokládat,
že jedinci mající piercing, mají
"
' určité znalosti o historii piercingů.
o&ka «

j a m * t y

« t * * * "

u r í e n á

pouze pro Jedince

bez piercingů, zjilťovala zájem o aplikaei piereingu někdy v budoucnost,.
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Tab. č.3 Zájem o aplikaci piercingu (u jedinců bez piercingu)
14

věk

19 • 3 5

18
muž

žena

36 a více

žena

žena

muž

%

počet

%

počet

muž

počet

%

Dočet

%

počet

%

počet

%

ano

10

52,6%

8

23,5%

2

13,3%

1

14,3%

1

12,5%

0

0

ne

9

47,3%

26

76,4%

13

86,7%

6

85,7%

7

87,5%

7

100%

Z výzkumu vyplývá, že převážná část zájemců o piercing jsou dívky z věkové
skupiny 14-18 let (52,6 %), chlapci ze stejné věkové skupiny se k aplikaci piercingu
staví zvětší části negativně (pouze 23,5 % uvažuje o aplikaci piercingu). V dalších
věkových skupinách je již převažující negativní odpověď, jež je pravděpodobně
způsobena dozráním jedince a tedy i uvědoměním si sebe sama. Lze to demonstrovat na
dívkách ve věkové skupině 19-35 let, jež se staví z 86,7 % negativně k aplikaci (oproti
zmiňovaným dívkách ve věku 14-18 let). Obdobný důvod nezájmu lze aplikovat i na
věkovou skupinu 36 a více let, kde zájem o piercing projevila jen jedna žena. Z výše
uvedeného vyplývá, že celkem 22 respondentů (24 %) z 90 má zájem o piercing.
Důvod pro aplikaci byl téměř pro všechny respondenty, jenž by chtěli piercing,
stejný - d) „líbí se mi to". Jen v první věkové skupině zvolily 3 dívky odpověď c)
„z touhy být jako

ostatní.

Pokud bychom porovnali

motivy

k aplikaci

u respondentů, kteří uvažují

o piercingu, s respondenty, kteří již piercing mají, zjistíme, že se shodují. Většina
zvolila také odpověď d) „líbí se mi to" -

celkem 55,3 % všech

respondentů

s piercingem; dalším četným důvodem byla odpověď c) „z touhy být jako

ostatní"

(26,3 %), jež byla volena druhou věkovou skupinou, tj. 19-35 let. Byly zde i důvody z nudy, z touhy být odlišný a u jednoho respondenta byla zvolena odpověď e) „jiný
názor - protože to chtěla partnerka ". Pravděpodobný důvod této volby je touha po
větším sblížení partnerů, neboť po rozhovoru s respondentem mi bylo řečeno, že se
jedná o intimní piercing. U dotazovaných s piercingem se dále zjišťovala skutečnost,
jestli touží v budoucnu po dalším piercingu (viz. tab. č. 4)
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Tab. č. 4 Předpokládaný zájem o další piercing (u jedinců již mající piercing)
věk

14- 18

19 - 35
m už

že na

36 a více

že na

muž

žena

muž

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

ano

4

66,7%

2

100%

4

44,4%

3

50%

1

16,7%

2

22,2%

ne

2

33,3%

0

0

5

55,6%

3

50%

5

83,3%

7

77,8%

%

O další piercing má zájem 42,1 % respondentů s piercingem (převážně žen - 56,3%
z těchto

respondentů).

Otázka

zjišťovala

i druh

předpokládaného

piercingu.

Nejfrekventovanější byly piercingy jazyka (37,5 % z respondentů, kteří uvažují
o dalším piercingu) a bradavky (31,3 %), v menší míře obočí, horní ret, průhledy ušního
lalúčku a pupíku.
Otázka č. 6 Jaký je podle tebe důvod, že si lidé nechají udělat piercing?"
výše

uvedené

odpovědi

na

otázky

důvodů

vlastní

Nejfrekventovanějším důvodem pro aplikaci je líbivost

motivace

potvrdila
k aplikaci.

piercingu.

Tab. č. 5 Nejčastější důvody pro aplikaci piercingu
19 - 3 5

14 - 1 8

věk

_počeL_

%

počet

z nudy

2

3,3%

1

být IN
odlišovat se

28

45,9%

9

14,8%

10
14

náboženský důvod

1

1,6%

21

34,4%

jiný: líbí se jim to

%
2,7%

36 a více
počet
0

%
0

27%

4
15
0

13,3%
50%

1

37,8%
2,7%

11

29,8%

11

0
36,7%

„Touha být IN1' byl nečetnějším důvodem pro aplikaci piercingu u respondentů ve
věku 14-18 let, dále pak Jiný důvod: libí se jim to" (34,4 %), obdobně tomu bylo
i u druhé věkové skupiny 19-35 let, kde nejčetnější odpovědí byla „touha se odlišovat"
(37,8 %) a Jíbísejim
„touha se odlišovat

to" (29,8 %) u poslední věkové skupiny 36 a více let převyšovala
(50 %) a Jíbísejim

to" (36,7 %). Z údajů vyplývá, že z celkového

počtu respondentů se 33,6 % domnívá, že důvodem aplikace je líbivost

piercingu,

32,8% uvedlo důvod - „být IN" a 29,7 % všech respondentů uvedlo důvod odlišnosti od
ostatních.
Dotazníkovým šetřením byl zjišťován i názor respondentů na jedince s piercingem
(viz. otázka č. 5). Z celkového počtu respondentů označilo 81,3 % dotazovaných lidi
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s piercingem za „člověka stejného jako ten, kdo piercing nemá", 16,4 % respondentů
vyjádřilo svůj názor - „chce se odlišovat, být odlišný, je více svobodný než my, chce se
vyjádřit, ..." Objevili se zde i tací, kteří označili lidi s piercingem za lidi divné (4,7 %)
Zastoupení názorů u jednotlivých věkových skupin viz. tab. č. 6.
Tab. č. 6 Názor na člověka s piercingem
14 - 1 8

věk

19

-35

počet

%

počet

%

36 a více
počet
%

divný člověk, ničí si tělo
stejný jako bez
piercingů

4

6,6%

0

0

2

46

75,4%

34

91,9%

24

80%

jiný názor

11

18%

3

8,1%

4

13,3%

6.7%

Možnost vyjádření názoru na jedince s piercingem měli respondenti v následují
otázce č. 7 Jak

bys charakterizoval (a) jedince, který si zdobí své tělo piercingem

(způsob oblékání, druh oblíbené hudby, způsob vyjadřování, chování, členství v nějaké
skupině, atd.)11. Ve většině případů (87,9 %) respondenti uvedli, že nelze jedince
specifikovat

na základě piercingů, je to individuální, ve zbývajících 13,1 % byly

uváděny různé druhy hudby, způsobů oblékání a jednání, jež jsou charakteristické pro
jedince s piercingem (punk, extravagantní účesy, hrubost, násilí, apod.).Objevily zde
i následující odpovědi: »... může patřit ke skupině, která poslouchá specifický druh
hudby (rock, techno, atd.), ale nemusí, může mít chuť se lišit, být extravagantní, což ale
není kvůli tomu, že má piercing, ale podle toho, jak byl vychován a k čemu inklinuje "
(žena, 19-35 let, mající piercing), „většinou jsou to příslušníci mladších ročníků, kromě
punkerů

a anarchistů,

intelektuální

se jedná

o lidi ze všech společenských

vrstev,

většinou

s určitou formou dominance, svébytnou filozofií či příslušností k určité

skupině či názoru" (muž, 36 a více let, nemající piercing) nebo „lidi nelze rozlišovat na
Piercingový a nepiercingový, na tom, že člověk má nebo nemá piercing, není nic
'spatného, může ho mít každý, lidi bychom měli rozlišovat podle toho, jak se chovají
a jednají, ne podle toho jak vypadají" (dívka, 14-18 let, mající piercing).
Názor na jedince s p.ercingem mohli respondenti vyjádřit i v otázce č. 11 „Co si
myslíš o lidech, kteří mají na svém těle více piercingů? Popř., kteří mají piercing i na
genitáliích?" Účelem této otázky bylo zjistit, jestl, se názor na lidi s piercingem mění
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s přibývajícím množstvím piercingů nebo s umístěním piercingu (v tomto případě na
genitáliích).
Tab. č. 7 Názor na 3 a více piercingů a na piercing genitálií (u jedinců bez piercingu)
14 - 1 8

věk

19 - 3 5

36 i více

počet

%

počet

%

5
0
19
3
22
0
4

9,4%
0
35,9%
5,7%
41,5%
0
7,5%

2
0
1
2
9
3
5

9,1%
0
4,6%
9,1%
40,9%
13,6%
22,7%

extrém
více ano, p. genitálií ne
líbí se mi (i p.genitálií)
ie to jejich věc
jsou divní, to uz je moc
nelíbí se mi
nemám na ně názor

počet
0
0
1
9
1
4
0

%

0
0
6,7%
60%
6,7%
26,6%
0

Tab. č. 8 Názor na 3 a více piercingů a na piercing genitálií (u jedinců s piercingem)
věk
extrém
vír.p ano, p. qenitálií ne
líbí se mi (i p.genitálií)
ie to jejich věc
jsou divní, to už je moc
nelíbí se mi
nemám na ně názor

14 až 18

19 až 35

36 a více

počet

%

počet

%

počet

%

4
2
2
0
0
0
0

50%
25%
25%
0
0
0
0

0
0
3
11
1
0
0

0
0
20%
73,3%
6,7%
0
0

0
2
0
10
2
1
0

0
13,3%
0
66,7%
13,3%
6,7%
0

Tab. č. 9 Porovnání názoru respondentů s piercingem s respondenty bez piercingu
s piercingem

líbí se mi (i P- genitáliO
jsou d i v n í j o j j ž j e m o c
npmám na ně názor

bez p ercingu

počet

%

počet

%

4
4
5
21
3
i

10,5%
10,5%
13,2%
55,2%
7,9%
9 7%

7
0
21
14
32
7

0

0

9

7,8%
0
23,3%
15,6%
35,5%
7 8%
10%

Na základě získaných hodnot lze konstatovat, že k problematice většího počtu
Piercingů a intimního piercingu jsou benevolentnější jedinci s piercingem, u nichž byl
zaznamenám pouze jeden respondent, kterému se intimní piercing ani velké množství
Piercingů nelíbí. Převážná většina respondentů s piercingem (55,2 %) pokládá množství
Piercingu i intimní piercing za věc každého jedince,
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s piercingem se líbí nejen větší množství piercingů, ale i intimní piercing a 10,5 %
označují intimní piercing (včetně většího množství piercingů) za extrém, případně
souhlasí s větším množstvím, ale nesouhlasí s intimním piercingem. Z celkového počtu
respondentů s piercingem (tj. 38) jich intimní piercing mělo 8 (tj. 21,1 %) a dle
doplňujících otázek bylo zjištěno, že si jej nechali udělat pro zpestření intimního života.
Názorová otázka č.8 „ Myslíš, že má společnost nějaké předsudky vůči lidem, kteří si
zdobí

tělo piercingem?"

zjišťovala předpokládaný všeobecný pohled na jedince

s piercingem z pohledů respondentů bez piercingů a s piercingem a zároveň zjišťovala
i případnou odlišnost těchto dvou skupin.
Převážná část respondentů bez piercingů z věkové skupiny 14-18 let (87,5 %) a 1935 let (59,1 %) se domnívá, že jedinci s piercingem jsou obětí předsudků, zajímavého
výsledku bylo dosaženo u jedinců z poslední věkové skupiny 36 a více let, kteří se
domnívají, že lidé s piercingem nejsou obětí předsudků společnosti, tuto domněnku
sdílejí jak respondenti s piercingem (80 %), tak bez piercingů (60 %). Důvod tohoto
rozdílu je možný vzhledem k větším životním zkušenostem třetí věkové skupiny, jež už
svým způsobem zná podrobněji společnost, ve které žije a dokáže ktéto otázce
objektivně. U věkové skupiny 14-18 let může být vysoká hodnota kladné odpovědi
způsobena věkem, tj. obdobím dospívání, kdy jsou konfrontováni se světem dospělých
a mohou tak projektovat do odpovědí i své vlastní zkušenosti (např. zákaz rodičů
k aplikaci piercingů, apod.). Obdobný rozdíl může být i u věkové skupiny 19-35.
Tab. č. 10 Předpokládaná existence předsudků společnosti vůči jedincům s piercingem
věk

19 - 3 5

14-18

36 a více
s
bez
piercir igem
piercingů

s
ercingu
s Diercinaem bez piercingů piercingem bez pi
počet
%
počet
% počet
%
počet
počet
%

%

počet

%

ano

7

87,5%

32

60,4%

9

60%

13

59,1%

3

20%

6

40%

ne

1

12,5%

21

39,6%

6

40%

9

40,9%

12

80%

9

60%

Při porovnání odpovědí respondentů s piercingem s respondenty bez piercingů
zjistíme, že lidé s piercingem si uvědomují určité předsudky vůči sobě, ale míra
kladných odpovědí byla vyvážena negativními reakcemi (tj. 50 % respondentů
s piercingem si myslí, že existují určité předsudky vůči lidem s piercingem a 50 %
respondentů si myslí opak). U jedinců bez piercingů je rozdíl výraznější - 51
respondentů bez piercingů (56,7 %) si myslí, že jsou lidé s piercingem vystavováni
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předsudkům a 39 respondentů bez piercingu (43,3 %) nikoli (viz. graf č. 2). Důvodem
tohoto markantního rozdílu může být nezkušenost dotazovaných bez piercingu
snošením piercingu. Tím, že respondenti mající piercing „žijí" s piercingem, vědí
z vlastní

zkušenosti, jestli jsou

nebo

nejsou

vystavováni

útlaku,

předsudkům

společnosti. Doplňující otázka byla zaměřena na nejěetnější skupinu jedinců, kteří jsou
těmito předsudky ovlivněni a kteří je i šíří (na tuto otázku odpovídali ti, co odpověděli
kladně) a většina respondentů označila starší generaci, jenž jsou vůči novým trendům
a odlišnostem negativní a nepřijímá je.
Graf č.2
Porovnání názorů respondentů s a bez piercingu na
problematiku předsudků vůči jedincům s piercingem

60

y

50

y

40

/

počet 30

y

20

/

10

I s piercingem

0

! bez piercingu

Otázka o předsudcích úzce souvisí a je rozvíjena otázkami č. 13 a 14, jež mapují
diskriminaci jedinců s piercingem. Otázka č. 13 {„Domníváš se, že dříve byli lidé
s piercingem jinak přijímáni společností než dnes?11) mapuje názor respondentů na
časové hledisko diskriminace piercingu (změnu jeho vnímání). Následující otázka č. 14
(„Myslíš

si,

že

diskriminováni?")

lidé

s piercingem

jsou

ve

společnosti

nějakým

způsobem

se zabývá současnou podobou diskriminace jedinců s piercingem.

Z časového hlediska se názor na lidi s piercingem dle respondentů změnil. Převážná
většina všech respondentů (63,3 %) se domnívá, že společnost přijímala lidi
s piercingem jinak než je tomu dnes. Tento názor zaujímají jak

respondenti

s piercingem, tak respondenti bez piercingu ve všech věkových skupinách. 10,9 %
respondentů zvolilo variantu „vlastní názor", kde v různých obměnách uvedli, že je to
časovou záležitostí i dnes - tzn. jak kdy, dle věku a profese jedinců bez piercingu či
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v dřívějších dobách častou spojitost jedinců s piercingem s drogami a

rebelantstvím,

v dnešní době jen okrajově.
Tab. č. 11 Odlišnost vnímání lidí s piercingem dnes a dříve
s pier cingem
ano
ne
vlastní názor

bez piercinqu

ce kem

počet

%

počet

%

23
11
4

60,5%
29%
10,5%

počet

%

58
22
10

64,4%
24,5%
11,1%

81
33
14

63,3%
25,8%
10,9%

Grafč.3
Odlišnost vnímání lidí s piercingem dnes a dříve

11%

B ano • ne • vlastní názor

50 % všech respondentů se domnívá, že v současné době nejsou jedinci s piercingem
žádným způsobem diskriminování, 8,6 % všech respondentů si myslí, že v současné
době existuje diskriminace jedinců s piercingem, ale tato diskriminaci je jen v určitých
situacích a okolnostech - při žádosti o práci („omezení dosažitelnosti

některých

pracovních pozic"), při přijímacím řízení na SŠ, VŠ (jeden respondent s piercingem
uvedl, že kvůli piercingů nebyl přijat na VŠ). Další častou odpovědí bylo i celkové
vystupování jedince, způsob oblékaní („jedinci s piercingem, jenž jsou slušně oblečeni
a umějí vystupovat jsou přijímáni lip než jedinci v kapsářích a s dredama ").
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Tab. č. 12 Existence diskriminace lidí s piercingem v současnosti
s pier cingem
ano
ne
vlastní názor

bez piercinqu

celkem

počet

%

počet

%

počet

17
19
2

44,7%
50%
5,3%

%

36
45
9

40%
50%
10%

53
64
11

41,4%
50%
8,6%

Graf č. 4
Existence diskriminace lidí s piercingem v současnosti

41%

50%

lano • ne • vlastní názor

S diskriminací souvisí nahlížení na jedince s piercingem a povědomí veřejnosti
o nich. Na otázku č. 9 ,J)omníváš se, že na lidi s piercingem se ostatní lidé dívají „skrz
prsty"?"

reagovalo 38, 4 % negativně a 38,4 % respondentů mělo na tuto otázku svůj

vlastní názor, podle kterého negativní náhled na jedince s piercingem

souvisí

s celkovým vystupováním jedince, oblékáním, mluvou, množstvím piercingů a jiného
zdobení těla, dále pak i s věkem jedince bez piercingů. Respondenti, jež reagovali
pozitivně, měli možnost v další otázce uvést nejčastější názory společnosti na tyto
jedince. Při zobecnění všech odpovědí lze konstatovat, že lidé s piercingem jsou
považováni za osoby nedůvěryhodné a za rebely. Nejzajímavější uvádím: (respondenti
s piercingem): Je jsem blbej, fetuju, jsem divnej a měl bych si to sundat", Je

jsem

divný, ale to není pravda, cožpak lidé v kvádru jsou taky divní, když mají piercing,
společnost by se měla nad sebou zamyslet, když je třídící hledisko na divný a normální
jen kousek kovu", Je to blbé stigma, některých blbých lidí ve společnosti, vždyť já taky
nohu říci o lidech, jenž piercing nemají, že jsou pro mě divný a říkám to? ne!",
(respondenti bez piercingů): Je berou drogy, jsou divný, někteří jsou považováni za
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odpad společnosti,

tvrzení však nejsou založena na pravdě, jsou prý

nespolehlivý,

výstřední a berou drogy, sice odlišnost může být dána doprovodnými znaky, ale to přece
není všechno, no, ale je to záležitost starší generace a ty už nezměníme", myslím si, že je
to problém starší generace, jakékoli odlišnosti jsou hned divné, pro ně je divný kdokoli
ji jiný".
Tab. č. 13 Negativní pojetí lidí s piercingem
s piercingem
ano
ne
vlastní názor

bez piercingu

celkem

počet

%

počet

%

počet

7
16
15

18,42%
42,11%
39,47%

23
33
34

25,56%
36,66%
37,78%

30
49
49

%
23,24%
38,38%
38,38%

Graf. č. 5
Negativní pojetí jedinců s piercingem

38%

• ano • ne • vlastní názor

Jedním z cílů výzkumu bylo označování jedinců s piercingem za jedince užívající
návykové látky, proto se ve výzkumu objevila názorová otázka na tuto problematiku.
Respondenti měli nabízenou myšlenku opravit a nebo nechat beze změny, pokud se
domnívali, že je správná - „ Všichni lidé, kteří mají piercing, berou drogy a lze je tedy
pokládat za „přítěž

společnosti.".
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Tab. č. 14 Lze označovat piercingovou subkulturu za subkulturu drogovou?
s pierc ingem
počet
%

0
38

ano
ne

0
100%

počet

%

5
85

5,6%
94,4%

celkem
počet
%

5
123

3,9%
96,1%

Celkem 96,1 % označilo myšlenku jako nesprávnou a opravilo ji na (upraveno dle
dotazníků): Někteří lidé s piercingem

berou drogy, stejně jako je berou lidé bez

piercingu. 100 % negativní odpověď u respondentů s piercingem je pochopitelná, neboť
jak mnozí uváděli, není možné soudit jedince podle „kousku kovu".
Graf č. 6

Lze označovat piercingovou subkulturu za subkulturu
drogovou?

4%

96%

• ano • ne

Otázka č. 15 „Existuje v ČR nějaká hranice, od kdy si piercing můžeme

nechat

udělat?" zjišťovala, zda jsou respondenti informování o minimálním potřebném věku
pro aplikaci.
Tab. č. 15 Informovanost respondentů o minimálním potřebném věku pro piercing
s piercingem
%
jjočet
18 let
kdykoli
15 let

19
12
7

bez pi ercingu

cel kem

počet

%

počet

%

24
39
27

26,7%
43,3%
30%

43
51
34

33,6%
39,8%
26,6%

50%
31,6%
18,4%

Dle tabulky č. 15 je vidět, že respondenti nejsou v této problematice informováni. Jen
polovina respondentů s piercingem onačila správnou variantu {od 18let, případně dříve

113

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická

část -Návykovélátky

se souhlasem rodičů), ačkoli by se dalo očekávat, vzhledem k tomu, že mají piercing, že
procento správné odpovědi bude vyšší. Celkem 39,8 % všech respondentů označilo
variantu - ne, piercing si mohu nechat udělat kdykoli a 26,6 % až od 15let. Důkazem
neinformovanosti

a

benevolence

některých

piercingových

studií je

i

výskyt

8 respondentů ve věku 14-18 let s piercingem, kteří označili variantu - piercing si mohu
nechat udělat kdykoli.
Graf č. 7

Informovanost respondentů o minimálním potřebném
věku pro aplikaci piercingů

40%

• 18 let

• kdykoli

• 15 let

Místo, kam by většina respondentů (59,4 %) zašla pro aplikaci piercingů je
specializované studio ( j e d n á

se

Jak

0

res

Pondenty>

kteří nemají piercing, tak

o respondenty, kteří mají piercing a kteří nejčastěji využili služeb specializovaných
studií). Zajímavostí je i aplikace piercingů, již by si jedinec provedl sám (sama) 9,4 %.
Tab. č. 16 Nejvhodnější místo pro aplikaci piercing (dle respondentů)
s piercingem*
%
počet j
lékař
specializované studio
sám (sama)

10
19
9

26,3%
50%
23,7%

si jej nechali udělat)
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bez pi ercingu
počet
%

30
57
3

33,4%
63,3%
3,3%

ce kem
%

40
76
12

31,3%
59,4%
9,4%
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Graf č. 8
Nejvhodnější místo pro alikaď piercingu (dle respondentů)
9%

a lékař
• specializované studio
• sám (sama)

Nebezpečnost aplikace piercingu si někteří jedinci uvědomují. V otázce, jenž
zjišťovala u respondentů bez piercingu možnou existence nějakých zdravotních
problémů spojených s aplikací piercingu, a u respondentů s piercingem skutečnou
přítomnost problémů (tj. jestli měli po aplikaci piercingu nějaké zdravotní problémy),
odpovědělo 50% kladně, tzn. přítomnost problému související s aplikací piercingu,
především pak v dobře rekonvalescence piercingu - záněty, alergické reakce,

infekce,

poškození nervového zakončení, narušení měkkých tkání, otoky, atd. Dotazovaní jedinci
s piercingem uvedli nejčastěji tyto problémy: zánět, hnisání a alergická reakce na kov.
Tab. č. 17 Existence zdravotních problémů související s piercingem
I s piercingem

mm

%

bez pi ercingu
počet

%

celkem
počet

| %

ano

9

23,7%

55

61,1%

64

50%

ne

29

76,3%

31

34,4%

60

46,9%

nevím

0

0

4

4,5%

4

3,1%
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Graf č. 9

Existence zdravotních problému související s aplikací
piercingů

47%

50%

I ano

• ne

• nevím

Tolerantnost jedinců bez piercingů kpřípadnému

piercingů

u jejich partnerů je

54,4 »/o, 35,6 % by bylo tolerantní podle druhu piercingů a 10 % by piercing u svého
partnera neakceptovalo (v tomto případě se jednalo o 2 respondenty z věkové skupiny
19-35 let a 8 respondentů ve věku 36 a více let).

Tab. č. 18 Tolerance respondentů bez piercingů k případnému piercingů partner-a(ky)
bez piercinqu
počet

%

ne

9
49

podle toho kde

32

10%
54,4%
35,6%

ano

Respondentům s piercingem byla položena podobná otázka - „Má tvůj partnerfka)
nějaký piercing?". 50 % odpovědělo kladně a 50 % záporně.
Tab. č. 19 Existence piercingů u partnera respondenta s piercingem
s piercingem
ano
ne

116

počet

%

19
19

50%
50%
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Problematika drog byla zjišťována formou uzavřené otázky č. 21 „Máš vlastní
zkušenost s nějakou nelegální drogou?" a otevřené otázky č. 22 „Pokud ano, napiš jako
drogu jsi zkusil(a) a co tě k tomu vedlo."
Z celkového počtu 128 respondentů má 75 respondentů (58,6 %) zkušenost
s návykovou látkou. Při porovnání skupin respondentů s piercingem a bez piercingu
zjistíme, že je procentuální zastoupení kladných a záporných odpovědí téměř shodné,
(viz. tab. č. 20). Opakované užívaní návykové látky (dle šetření - marihuany) se
vyskytuje u 8 jedinců (ze 75 respondentů, jež mají zkušenost s drogou, tj. 10,7 %). Lze
tak demonstrovat, že není pravdou, že všichni jedinci mající piercing a zkušenost
s drogou, jsou zároveň i pravidelnými uživateli, (viz. graf č. 10)
Nejfrekventovanější návykovou látkou je marihuana, již vyzkoušelo 100 % všech
jedinců majících zkušenost s nějakou drogou, 37,7 % má zkušenosti s hašišem, u 12,5 %
se vyskytovaly lysohlávky a 7,9 % vyzkoušelo jiné návykové látky (pervitin, heroin,
kokain nebo extázi).
Tab. č. 20 Porovnání zkušenosti s drogou u respondentů s piercingem a bez piercingu
s piercingem | bez piercingu
%
%
1 počet
mm

22
16

ano
ne

Při

podrobnějším

studiu

57,9%
42,1%

53
37

58,9%
41,1%

celkem

I3S33
75
53

%

58,6%
41,4%

jednotlivých skupin respondentů (viz. tab. č. 21 a tab. č. 22)

- z hlediska piercingu a věku, existují zde značné rozdíly ve zkušenostech s návykovou
látkou. U jedinců majících piercing je zkušenost s návykovou látkou nejvyšší ve věku
36 a více (66,7 %), následuje skupina 19-35 let (60% jedinců z této věkové skupiny)
a ve věkové skupině 14-18 let má zkušenost 50 %.

Tab. č. 21 Zkušenost s návykovou látkou u respondentů majících piercing

ano
ne

36 <3 více

19 - 35

1 4 - 18
počet

%

počet

4
4

50%
50%

9
6
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%

počet

%

60%
40%

10
5

66,7%
33,3%
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U respondentů bez piercingů se zkušenost s návykovou látkou vyskytuje nejčastěji
u věkové skupiny 14-18 let (75,5 %), dále 31,8 % u druhé věkové skupiny 19-35 let
a nejméně u třetí věkové skupiny 36 a více (13,3 %).
Tab. č. 22 Zkušenost s návykovou látkou u respondentů bez piercingů
14 - 1 8

19 - 3 5

36 a více

počet

%

počet

%

počet

75,5%
24,5%

7
15

%

40
13

31,8%
68,2%

2
13

13,3%
86,7%

ano
ne

Graf č. 10
Z k u š e n n o s t s n á v y k o v o u látkou

7%

• ano • ne • opakované užití

Důvody pro „ochutnání" a vyzkoušení si návykové látky byly nejčastěji uvedeny:
zvědavost, sourozenci, kamarádi, parta a touha zažít něco nového.
Na závěr vyhodnocení dotazníkového šetření bych rád uvedl několik zajímavých
myšlenek, které se v dotazníku vyskytly:
„Proč náušnice v uchu berou lidi normálně a na těle ne? Mělo by se to změnit ...
změní se to, ale až zůstane jen naše generace... teda podle mě. Nikdy bychom totiž
neodsuzovali někoho, koho neznáme., piercing totiž nezmění duši, já toleruji, tak bych
očekávala také toleranci'" (dívka, 18 let, mající piercing), „každý by si měl nejdříve
rozmyslet, jestli chce a nebo

nechce

piercing, není to jen moda, aleje to živoř (chlapec,
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28 let, mající piercing), „myslím, že každého je věc, jak se obléká, chová, jestli

má

a nebo nemá piercing či tetování. Lidé by se měli starat o sebe a ne o ostatní a žít si svůj
vlastní život a nežít ho za jiné." (muž, 37 let, mající piercing), „myslím, že současná
společnost

není

a předsudků,

tak

tolerantní,

a nemyslí",

neustále

se

staví

„každý má právo posuzovat,

k společenským

fenoménům

ale ne odsuzovat!"

(chlapec,

17 let, nemající piercing), „piercing není ukazatelem drog, je to to samé, jako

kdybych

řekla, že pokud dívka nosí tanga, tak je automaticky šlapka a to přece není

pravda!"

(žena, 35 let, nemající piercing).

5.7 Vyhodnocení rozhovorů
Součástí dotazníkového šetření bylo i provedení rozhovorů s respondenty. Vzhledem
k časové

náročnosti

každého

rozhovoru,

nebyl

proveden

rozhovor

s každým

respondentem, jež vyplňoval dotazník, ale jen s některými. Způsob výběru byl náhodný
a pro respondenty dobrovolný.
Vzhledem k tomu, že všichni jedinci před rozhovorem vyplnili dotazník, zaměřím se
ve vyhodnocování především na otázky, týkající se piercingů a návykových látek, jež
byly v dotazníku řešeny jen všeobecně. Z důvodů nemožnosti kategorizovat některé
odpovědi respondentů do skupin (došlo by k potlačení a změně názoru jedince), budou
zajímavé postřehy pouze interpretovaný a citovaný.
První kontakt s piercingem byl u většiny respondentů (s piercingem) mnohem dřív
než si jej nechali aplikovat. 50 % dotazovaných jedinců se poprvé setkalo s piercingem
ve věku 15-16 let, 32,1 % v období 13-14 let a 17,9 % již ve 13-14 letech. Z hlediska
věkových skupin převažovalo u druhé a třetí věkové skupiny věkové rozmezí 15-16 let
u skupiny první již období 13-14 let.
, , , - otázky,
. ' „ w proč
nroč si
si jej
jej nenechali udělat hned v době, kdy se
Na základě doplňuji
, r nebyla
w in *častou
fl ctnu odpovědí
s piercing setkali,
oupuvt věková hranice, jež je potřebná pro aplikaci,
ale rozmýšlení a seznamování se s piercing.
Tab. č. 23 První „okouzlení" piercingem (respondenti s piercingem)
1 4 - 18
13-14
15-16
17-18

1 9 - 35

počet

%

počet

%

3
0
2

60%
0
40%

2
7
1

20%
70%
10%

4
7
2

119

ce kem

36 a více
počet

%

30,8%
53,9%
15,3%

%
9

32,1%

14

50%

5

17,9%
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Věk první aplikace je tak posunut na pozdější věk. Převážná většina respondentů si
nechala první piercing aplikovat již v 17 nebo 18 letech, což je zarážející, neboť
podmínkou pro aplikaci je výše zmíněný věk. Respondenti na tento fakt reagovali tím,
že v dříve to v piercingových studiích nebylo až tak striktní - „pokudjsi alespoň trochu
vypadal na osmnáct, tak to nikdo neřešil, nikdo nic nechtěl, žádné potvrzení, nic. Prostě
ti to píchli a tys šel..." (muž, 37 let, piercer), „...nikdo se mě na nic neptal, nikdo nic
vidět nechtěl. Objednala jsem se po telefonu, přišla a piericing mi píchnul, chvíli jsem
ležela na lehátku a pak jsem šla ..." (dívka, 17 let). O další aplikaci uvažuje
16 respondentů s piercingem (tj. 57,1 %)
Tab. ě. 24 První aplikace piercingu
19 - 35

1 4 - 18
15-16
17-18
19-20

36 £ více

celkem

počet

%

počet

%

počet

%

počet

20%
80%
0

3
6
1

30%
60%
10%

2
8

%

1
4
0

15,4%
61,5%
23,1%

6

21,4%

18

64,3%

4

14,3%

3

Přibližně 91% respondentů s piercingem neuvažuje, že by v budoucnosti piercing
vyndalo - „patří to kmé osobnosti, nemohl bych bez něho být tím, čím jsem, byl bych
někým jiným, tohle je

p r o s t ě

součást mé osoby" (muž, 34 let, podnikatel)

Inklinace těchto jedinců k jinému zdobení těla - tetování - byla zastoupena
rovnoměrně, 53,6 % má tetování. Je tedy pravděpodobné, že jedinec, jenž vyjadřuje
svou individualitu piercingem,

n e z ů s t á v á

jen u jednoho druhu zdobení těla, ale vyhledá

i jiné formy pro zvýraznění své osobnosti. Není to ovšem pravidlem, což dokazují
ostatní respondenti (46,4 %).
Přínos piercingu spatřují respondenti v odlišnosti od „normálních" lidí - „baví mě
, , jiný, vím že se to někomu
„.
„pííhí že
byt
netwi,
ze se
st to
tu někomu může hnusit, ale já jsem
mkojenej.

nemám to proto, že jsem chtěl být jako ostatní, ale líbilo se mi to, přesně

vyjadřovalo ,o. co mám rád, jak se cítím uvnitř, piercing je nejen bolest, ale i krása..."
, w
.
,, , u ,n nevím, možná, že se mě někdo bojí nebo ma
(muž, 34 let, barman), Jo nevyhody, tntak to
nevím,
•
než
dřív «dřív to bylo
nedůvěru, ale přínos, no, v sexu, jejmej nez ariv,
7 dobrý, ale teďje to super
O Partnerovi se ,o líbí a má piercing
**

taky

a pokud by chtělo i naše dítě, klidně, je ,o na

nemá cenu abych mu 10 zakazovala, když ho sama mám, jen mě bude ale zajímat.

Proč si ,o chce udělat, aby to nebylo jen takové pomatení smyslů, nebo tak

120

něco...-

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Teoretická

část -Návykovélátkv

(žena, 28 let, kadeřnice). Otázka dětí, jestli by vadilo (nevadilo) pokud by si chtělo
nechat jejich dítě piercing, byla u jedinců s piercingem jednoznačná - všichni se shodli
na povolení, pokud by jej dítě chtělo, mělo by tu možnost a rodiče by mu to
nezakazovali.
Při porovnání s druhou skupinou respondentů (bez piercingů) j e benevolence k této
skutečnosti jiná - 11 respondentů by s piercingem souhlasilo (tj. 34,4 %). „ Velmi by mě
to zklamalo, požádala bych ho, aby to vyndal, víc udělat nemohu, protože je

plnoletý...

prostě se mi to nelíbí, je to znetvoření těla a je to blbost, ..." (žena, 47 let, účetní)
v občasné době negativně, protože je moji dceři 13, ale za dva roky by můj názor nebyl
tak radikální, byla by to otázka domluvy - kam a co." (muž, 38 let, vedoucí obchodu).
„... byla bych hodně naštvaná, že si zničil tělo ..." (žena, 48 let, sekretářka).
Pro zjištění důvodů, proč se respondenti bez piercingů staví negativně k piercingů
u svých dětí, byla položena následující otázka:,,Myslíš (myslíte), že lidé mající

piercing

nebo tetování, jsou něčím odlišní, divní, atd.?". Reakce byly různorodé, většina se
vyjádřila, že „nejsou přímo divný, ale odlišný, to ano". Někteří respondenti označovali
tyto jedince za divné pouze v případě blízkého vztahu (dítě) s danou osobou: „Ne, to
určitě ne. Pokud se to netýká přímo mé osoby (dětí), určitě to neodsuzuji. Každý má
právo vyjádřit svou identitu podle svého přání. Rozhodně se necítím pohoršená. Je mi to
vážně jednou. Člověka

p o s u z u j i

podle jiných věcí. Měla jsem kanadskou kolegyni,

která

měla barevné tetování po celém krku a obou pažích. Pracovala u nás ve škole sice
pouze rok, ale ze „staffu"47jsem

ji měla nejraději a jako jediná chodila k nám domů.

Hodně jsme se kamarádily. Pokud bych jela do Kanady, tak dodnes mám u ní bed and
breakfast48."

(žena, 48, sekretářka). Konzervativní reakcí byla reakce vedoucího

obchodu (42 let): Jsou

nevyrovnaní, chtějí na sebe upozornit, možná nemají

rodinné vztahy a zázemí, možná mají nějaké problémy, aleje to individuální

dobré

...".

I přes převážnou většinu negativních názorů se tito respondenti, co se týče možné
stigmatizace (piercingová subkultura = subkultura drogová) jedinců s piercingem, staví
negativně. Příčinou stigmatizace jsou podle respondentů především průvodní znaky
osobnost, tj„ způsob oblékání, jednání, chování, apod., tzn. „není možné
Jedince označit jako fetáka,
Einstein"
47
48

každého

to je nesmysl, stejně jako ne každý člověk co má brýle je

(muž, 34, manager), „Rozhodně si nemyslím, že všichni jedinci s piercingem

angl .staff- zaměstnanec
angl. slangový výraz pro ubytování

s jídlem
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jsou uživatelé drog. Syn mé bývalé kolegyně a ředitelky školy si nechal udělat tetování a
piercing. Rozhodně bych ho nepopsala jako nějak zvláštního. Měl rád adrenalinové
sporty a tvrdý rock. Občas kouřil marihuanu. Ale normálně pracoval. Pouze se mu
nechtělo dokončit vysokou školu, což jeho matku velmi zneklidňovalo...

ale feťák není,

znám i jiné jedince, kteří mají piercing a drog by se nikdy nedotkli." (žena, 48 let,
sekretářka).
V náhodném vzorku respondentů nebyl žádný opakovaný uživatel návykových látek,
48 respondentů (60 %) má zkušenost s drogou. Důvody byly již uvedeny v kap. 5.6
(Vyhodnocení dotazníkového šetření). Při podrobnějším dotazování bylo zjištěno, že
mnoho jedinců, jež vyzkoušelo návykovou látku, prožili příjemný zážitek, ale není to
nic, co by je nějakým způsobem oslovilo a proč by museli aplikovat drogy znovu.
Zbývající respondenti uvádějí negativní zážitek, pro který již drogy opětovně
nevyzkoušeli a ani nemají zájem zkusit jiný druh.
Na otázku, týkající se změny názoru společnosti na piercing (před rokem 1989
a nyní), se většina respondentů shodla - „dříve byl piercing brán jako něco divného
a pro společnost nežádoucího, ale dnes je myslím tolerantnější

(žena, 37 let, učitelka).

„No určitě se názor změnil. Něco takového by prostě před revolucí nebylo

možné"

(muž, 21 let, student), „Určitě je naše společnost dnes více tolerantní." (dívka, 24 let,
studentka).
Současný názor společnosti vidí respondenti takto: Jednotný názor společnosti asi
, , ., ,
• „„i0řv,nct více tolerantní než dříve, ale ne všichni, mladí jo, těm
nebude nikdy, určíte je společnost
více IUIC
je to spíše jedno, nestarají se o ostatní a odlišnosti je nepřekvapí, ale staří, ti jsou
z každé maličkosti, která vybočuje z normálu nervózní" (muž, 29 let, učitel), „určitě
není jednoznačný, někomu to vadí a nehodnotí to, jiní to odsuzují a šíří fámy, ale nedá
se s tím nic dělat, je to každého osobní ..." (muž, 25 let, student).
Všichni respondenti se shodli na možné změně negativního pojetí piercmgu ,

otevřenou komunikaci mezi

.

lupinami,
oběma

sKupinur

informovaností, seznámením se s životem
,

j

.
uArnmm na neexitující odlišnost (člověk s piercingem je stejný
o
Jedinců s piercingem, poukázáním na ne^
j
•.
- :~n jiný způsob zdobení těla), atd.
jako člověk bez piercingu, majen jmy w
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5.8 Vyhodnocení hypotéz
Hypotéza č.l Jedinci

od 14 do 18 let se z 90% nedomnívají,

subkultura je zároveň i subkulturou

že

piercingová

drogovou"

Z odpovědí na otázku č.l 2 „Myslíš, že toto tvrzení je správné? „ Všichni lidé, kteří
mají piercing, berou drogy a lze je tedy pokládat za „přítěž společnosti. " Pokud není,
jak bys toto tvrzení upravil, aby bylo podle tebe správné?" vyplývá, že tato hypotéza
byla potvrzena (viz. tab. č 25). Celkem 95,1 % respondentů ve věku 14 - 18 let se
domnívá, že piercingová subkultura není subkulturou drogovou, (viz. tab. č. 25)
Tab. č. 25 Lze označovat piercingovou subkulturu za subkulturu drogovou? (14-18 let)
14-18
chl apec

dívka
ano
ne

počet

%

počet

%

0
25

0
100%

3
32

8,6%
91,4%

celkem
jjočet
%

3
58

4,9%
95,1%

Tuto skutečnost potvrzují i odpovědi na otázky č.8 ,Myslíš
nějaké předsudky

vůči lidem, kteří si zdobí tělo piercingem?",

si, že má

společnost

kde většina mladých

respondentů jako nejčastější předsudek, uvedla drogovou závislost, příslušnost k nějaké
skupině, sektě (viz. otázka č 10 „Co se většinou o lidech s piercingem říká? Myslíš si, že
jsou tato tvrzení založena na pravdě?

Mohli by oni sami tato tvrzení změnit, aby se

změnily i postoje a názory na ně?" a na otázku Č.14 „Myslíš si, že lidé s piercingem

jsou

ve společnosti

nějakým způsobem diskriminováni?", ve které respondenti uváděl, jako
„.
_ nrnri díkv piercingů mají omezenou dosažitelnost
formy diskriminace - při zadosti o prací, amy P
«
J
„snímaní na
důvěryhodnost,
některých pracovních pozic, pris; přijímaní
na školu,
^
, vzbuzujíj menší
apod.
Hypotéza č 2 Domnívám se. že 80% respondentů ve věku od 36 le, a více se vůči
Jedincům

s piercingem

subkultury (uživatele

staví negativné a označují Je zároveň i Jako členy

drogové

drog)."

Z tab Č26 vyplývá, že hypotéza Č.3 nebyla potvrzena, nikdo z respondentů se
nedomnívá, 2e Jedinei spiereingem jsou zároveň i uíivateí drog. Při porovnání
svakovou skupinou 14-18 let j e zde patrný rozdíl, jen* by mob, být zapříčiněn větší
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životní zkušeností starších respondentů, popř. osobní zkušeností s jedinci s piercingei
V otázkách č. 10 i 14 se obě skupiny respondentů shodují.
Tab. č. 26 Lze označovat piercingovou subkulturu za subkulturu drogovou? (36 a ví.
36 a více
m JŽ

že na

celkem

počet

%

počet

%

počet

0
14

0
100%

0
16

%

0
100%

0
30

0
100%

ano
ne

Hypotéza č. 3 „Celkem 30% respondentů (tj. všechny věkové skupiny) si myslí, že
obě subkultury splývají, tzn. jedinci s piercingem jsou zároveň i uživateli

nelegálních

návykových látek." nebyla potvrzena, vzhledem k velkému počtu negativních odpovědí
ve všech věkových skupinách - celkem 96,1 % respondentů neoznačuje piercingovou
subkulturu za subkulturu drogovou.
Tab. č. 27 Lze označovat piercingovou subkulturu za subkulturu drogovou?
I s piercingem bez pi ercingu
počet
%
%
početl

0
38

ano
ne

5
85

0
100%

celkem

%

5,6%
5
94,4% ! 123

3,9%
96,1%

Pravděpodobnou existenci negativního pojetí lidí s piercingem přiznává 23,2 %
respondentů (viz. tab. č. 28).
Tab. č. 28 Negativní pojetí lidí s piercingem
bez piercingu
počet

%

počet

7
16
15

18,4%
42,1%
39,5%

23
33
34

ano
ne
vlastní názor

%

25,5%
36,7%
37,8%

ce kem
%

30
49
49

23,2%
38,4%
38,4%

Hypotéza č. 4 „Celkem 80% všech dotazovaných jedinců se domnívá, že dříve byl
Piercing vnímán jinak než v současnosti." nebyla výzkumem potvrzena. Změnu pojetí
v

nímání

lidí s piercingem

v minulosti a v současnosti si uvědomuje 63,3 %

dotazovaných (60,5 % jedinců s piercingem a 64,4 % jedinců bez piercingu).
Domnívám se, že nedosáhnutí předpokládané výše kladných odpovědí může být
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zapříčiněno

výší

pozitivních

odpovědí

v otázce

o

negativním

pojetí jedinců

s piercingem. Většina jedinců, jež odpověděla, že lidé s piercingem jsou negativně
vnímáni, zároveň odpověděla, že se vnímání lidí s piercingem nezměnilo od období
před rokem 1989, proto nepociťují změnu vnímání v dřívějších dobách a v současnosti,
(viz. ot. č. 13 „Domníváš se, že dříve byli lidé s piercingem jinak přijímáni

společností

než dnes?"
Tab. č. 29 Odlišnost vnímání lidí s piercingem dnes a dříve
s pier cingem

bez p ercingu
počet
%

celkem

počet

%

ano

23

60,5%

58

64,4%

81

63,3%

ne

11

29%

22

24,5%

33

25,8%

vlastní názor

4

10,5%

10

11,1%

14

10,9%

počet

%

Hypotéza č. 5 „Domnívám se, že 40% dotázaných jedinců bez piercingů by chtělo
v budoucnu nějaký piercing mít" byla zjišťována otázkou č. 3 {„Chtěl(a) bys mít někdy
v budoucnu piercing?") u jedinců bez piercingů Z tabulky č. 30 vyplývá, že celkem
24,4 % respondentů bez piercingů uvažuje o aplikaci piercingů v budoucnosti, čímž se
hypotéza č. 6 nepotvrdila. Na této odpovědi lze však demonstrovat, že tito lidé se
nedomnívají, že by jedinci s piercingem byli zároveň i uživateli návykových látek
(nepředpokládám, že by se někdo chtěl dobrovolně nechat označovat za „feťáka").
Tab. č. 30 Zájem o aplikaci piercingů (u jedinců bez piercingů)
respondenti bez pier cingu
chl apec

dívka

%

cel kem
počet

%

počet

%

počet

ano

13

31%

9

18,8%

22

24,4%

ne

29

39

81,2%

68

75,6%

^69%i

Hypotéza č. 6 „Myslím si, že pro 70% respondentů je hlavním motivem pro aplikaci
Piercingů touha odlišovat se." Nejfrekventovanějším motivem pro aplikaci piericing je
Podle respondentů líbivost piercingů (33,4 %), být „IN" (32,8 %) a touha se odlišovat
(29,7 %). Na základě výsledků otázky č. 6 {Jaký je podle tebe důvod, že si lidé nechají
u

dělatpiercing?")

lze konstatovat, že hypotéza č.6 nebyla potvrzena.
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Tab. č. 31 Motivy pro aplikaci piercingu
celkem
počet

%

3
42
38
2
43

2,3%
32,8%
29,7%
1,6%
33,6%

z nudy
být IN
odlišovat se
náboženský důvod
jiný: líbí se jim to

Hypotéza
návykovou

č. 7 „Celkem 60% respondentů

látkou".

má osobní

zkušenost

s nelegální

Zkušenost respondentů s návykovou látkou má 75 respondentů

(tj. 58,6 %). Z porovnání jedinců s piercingem a bez piercingu vyplývá, že nelze
automaticky označit jedince s piercingem za uživatele návykových látek nebo jedince,
kteří k experimentování s návykovými látkami více inklinují. Tabulka ukazuje, že
jedinci bez piercingu mají větší zkušenost s drogou (58,9 %) než jedinci s piercingem
(57,9%), čímž ale byla potvrzena hypotéza č. 8 „50% respondentů

s piercingem

má

zkušenost s nelegální návykovou látkou". Tuto skutečnost zjišťovala otázka č. 21 („Máš
vlastní zkušenost s nějakou nelegální

drogou?").

Tab. č. 32 Zkušenost respondentů s návykovou látkou
s piercingem
ano
ne

bez piercingu

celkem

počet

%

počet

%

počet

%

22
16

57,9%
42,1%

53
37

58,9%
41,1%

75
53

58,6%
41,4%

Hypotéza č. 9 „Celkem 80 % respondentů

nepovažuje jedince

s piercingem

jedince odlišné." Otázka č. 5 („Co si myslíš o člověku, který má piercing?")

za

zjišťovala

postoj všech respondentů (tj. s piercingem i bez piercingu) k jedincům s piercingem.
Důvodem položení otázky i respondentům s piercingem bylo zjištění, zda-li se jedinci
s piercingem necítí být něčím odlišní od jedinců bez piercingu a jestli se považují za
jedince stejné. Celkem 80% respondentů se domnívá, že se jedná o stejného člověka,
nezáleží na tom, jestli má a nebo nemá piercing, 6,7 % člověka divného a 13,3 %
spatřuje odlišnost od jedinců bez piercingu v samotném piercingu. Hypotéza č. 9 byla
potvrzena.

126

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
T e o r e t i c k á část -Návykovélátkv

Tab. č. 33 Názor na člověka s piercingem
14-18

věk

19-35

počet

%

počet

36 a více
%

počet

%

divný člověk, ničí si tělo
stejný jako bez
piercingů

4

6,6%

0

0

2

6,7%

46

75,4%

34

91,9%

24

80%

jiný názor

11

18%

3

8,1%

4

13,3%

5.9 Závěr vyhodnocení výzkumného šetření
Na základě výzkumného šetření a provedených

rozhovorů s respondenty lze

konstatovat, že piercing je dnešní společností přijímán jako běžný jev. Převážná část
respondentů se nad přítomností piercingů nijakým způsobem nepozastavuje. Zároveň si
většina respondentů uvědomuje odlišné nahlížení na piercing dříve a dnes, existenci
určitých stigmatizujících předsudků a malých forem diskriminace (v závislosti na
pracovní pozici, apod.)
Závěrem lze podotknout, že většina respondentů nepovažuje jedince s piercingem za
jedince divné a za uživatele návykových látek, čímž se potvrdila hlavní hypotéza celého
výzkumu - piercingová subkultura není zároveň i subkulturou drogovou, tj .jedinci
s piercingem nejsou zároveň i uživateli návykových
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6. PROJEKT
Na základě výzkumného šetření lze určit určité oblasti, které by bylo vhodné
integrovat do výuky žáků základních a středních škol pro zvýšení snášenlivosti
odlišných jedinců ve společnosti a jejich respektování, zároveň však i pro vytvoření
„schopnosti" neodsuzovat jedince na základě prvního dojmu, informace, ale nejdříve
jedince poznat blížeji a případné informace si prověřit. Teprve pak je možno si vytvořit
o daném jedinci „svůj obrázek".
Část následujícího projektu byla uskutečněna v několika třídách na Gymnáziu
Josefská (Praha 1) a měla velmi příznivý ohlas. Vzhledem k tomu, že piercing
a problematika piercingů nejsou začleněny do výuky, je projekt postaven především na
problematice návykových látek a předsudcích a mýtech vůči nim. Pro lepší přehlednost
uvádím i případné začlenění a spolupráci s RVP.

6.1 Koncepce projektu
6.1.1 Zařazení projektu do RVP:
* vzdělávací oblasti:
Člověk a zdraví (škodlivost návykových látek na organismus)
Člověk a společnost (mýty, předsudky, společenský

pohled)

Člověk a příroda (rostlinné návykové látky - marihuana, atd.)
* průřezové téma: Výchova k sociálním dovednostem
a) Cíle vymezené v RVP (možná návaznost):
V níže uvedených vzdělávacích oblastech a do průřezových témat lze integrovat,
případnou mezipředmětovou spolupráci. Stěžejními oblastmi pro tento projekt jsou: (27)
v

1. Člověk a příroda
Chemie - Chemie kolem nás
očekávané výstupy: Ják posoudí účinky užívání návykových látek, léčiv a potravinových
doplňků
jednání'
učivo:

léčiva

na

člověka,

rizika

s nimi

spojená

a přizpůsobuje

tomu

své

(27,s. 29)
-

analgetika,

anestetika,

psychofarmaka
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návykové látky - alkohol, nikotin, halucinogeny, cannabinoidy, stimulanty,
těkavé látky, opiáty
Biologie - Biologie člověka
očekávané výstupy. „analyzuje nejčastější příčiny vzniku civilizačních chorob a možné
způsoby ochrany před nimi" (27, s. 32)
učivo: životní prostředí a člověk - vzájemné ovlivňování člověka a živ. prostředí
2. Člověk a společnost
Občanský a společenskovědní základ - Člověk ve společnosti
očekávané

výstupy:

„respektuje kulturní

odlišnosti

různých sociálních skupin, na příkladech
předsudky"

učivo:

v projevu

příslušníků

doloží, kjakým důsledkům mohou vést

(27, s. 38)

„objasní podstatu
dopady

a rozdíly

některých sociálních problémů

současnosti

a popíše

možné

patologického chování na jedince a společnost" (27, s.38)

sociálně

společenská

podstata

(socializace),

člověka

-začlenění jedince

mezilidská

komunikace,

do

sociálních

problémy

vazeb

v mezilidských

vztazích
sociální struktura společnosti - společenské instituce, sociální nerovnost,
sociální mobilita, jedinec ve skupině (vztahy, role, normy chování)
sociální fenomény a procesy - rodina, práce, kultura, životní prostředí,
sociální deviace, sociální problémy
Základy teorie vědy a neformální logiky
očekávané výstupy. „uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná
nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci'" (27,
s. 41)
učivo-, teorie argumentace - zásady věcně správné a etické argumentace (podstata
argumentace), znaky chybné, klamavé a manipulativní argumentace
3. Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví
Návykové látky, osobní bezpečí
očekávané výstupy - žák:
* „uplatňuje osvojené modely chování při kontaktu s návykovými
* projevuje odolnost vůči

sebepoškozování
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s výrobou

vlivem, a vyvozuje z nich osobní

odpovědnost
*

zaujímá odmítavé postoje ke všem formám

*

rozhoduje podle osvojených

brutality

modelů chování a konkrétní situace u

jednání v situacích vlastního nebo cizího ohrožení" (27

s

způsobu

51 )

učivo:
* zdravotní a psychosociální rizika jako důsledek působení sociálněpatologických
jevů
* sociální dovednosti a dovednosti sebeovlivňování
* návykové látky - právní legislativa drog
* ohrožení osobního bezpečí, různé formy násilí
b) Průřezové téma: Výchova k sociálním dovednostem
Téma, jež propojuje všechny vzdělávací oblasti, a které ovlivňuje i proces osvojování
klíčových kompetencí. Prostupuje všemi předměty a umožňuje návaznost pro předměty
další. Vzhledem ke stále se rozvíjející společnosti je nutné v Žácích budovat a rozvíjet
osobnost se schopností:
* „vytvořit a udržet si maximum osobní stability, vyrovnávat se s riziky pečovat o své
psychomotorické

zdraví

* pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce ve všech jejích
podobách

(osobní, politické,

nejefektivnější

interkulturní,

profesní,

společenské,

atd.) jednat

co

ve prospěch svůj i druhých lidí' (27, s. 63)

Průřezové téma směřuje k následujícím dílčím tématům
* „rozvoj osobnostních,

individuálních předpokladů

sebou samým i s druhými lidmi v aktuálním společenském

každého jedince pro život se
kontextu

* rozvoj sociálních (interakčních, vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi
* rozvoj

etických předpokladů

pro život ve společenství

lidí a v tomto

světe

vůbec" (27, s. 63)
Tato témata pak vedou k rozvoji osobnosti žáka v několika oblastech. Vzhledem
k tématu návykových látek a mýtů se to týká především oblasti postojů
vědomostí,

dovedností

a schopností

a hodnot,

(pozitivní vztah k sobě samému, porozumění

sociální skupině, jedincova okolí, tvorba kvalitních mezilidských vztahů, atd.)
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6.1.2 Časové rozvržení projektu
1. blok
1. část
motivace (brainstorming)
hra (Najdi si svého kolegu)
tvorba posterů

5 minut
1 0 - 1 5 minut
20 minut

2. část
prezentace posterů
doplnění

2 0 - 3 0 minut
5 - 1 0 minut
5 minut

uzavření 1. bloku, reflexe, shrnutí
2. blok
1. část
aktivizace a motivace (mýty?)
výklad (monolog, dialog, diskuze)
skupinová práce

5 minut
15 minut
20 minut

2. část
prezentace + diskuze
skupinová práce (Jak vypadá feťák?)
diskuze - otázky k zamyšlení
reflexe, shrnutí

1 5 - 2 0 minut
10 minut
10 minut
5 minut

3. blok
1. část
aktivizace a motivace (Autoportrét)
- kresba autoportrétu
- výměna a dokreslení (cca 3x)
diskuze, reflexe

30 minut
15 minut
15 minut
10 minut
10 minut

výklad
2. část
práce na počítači, diskuze

15 minut

celkové shrnutí, prostor pro dotazy, závěr

15 minut

6.2 Charakteristika projektu
Cílem projektu, jenž by mohl být realizován během hodin Výchovy ke zdraví
(Rodinné výchovy) je posílení osobnosti žáka prostřednictvím praktických cvičení,
diskuzí, vzájemnou komunikací (mezi žáky, s učitelem), kooperací a skupinovou prací.
Žák by si měl po absolvování těchto hodin
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látek, měl by rozlišovat fakta od mýtů, argumentovat a obhajovat své názory a postoje
a zároveň přijímat a akceptovat postoje druhých. Nedílnou součásti j e i respektování
odlišností ve společnosti, což je právě i problematika piercingů.
Projekt může být propojen s jinými předměty, takže může být veden více učiteli,
zároveň může být i podkladem pro další výuku v jiných předmětech - právní legislativa'
týkající se návykových látek probíraná VZSV, duševní hygiena, asertivní jednání
a efektivní využití volného času probírané v ZSV i TV.

6.2.1 Rozvoj kompetencí v projektu
Sociální a personální: prací ve skupinkách; obměňováním skupinek, což umožňuje
bližší seznámení kolektivu ve třídě a poznání kvalit a kladů; vlastním organizováním
práce ve skupinkách.
Komunikativní, komunikací a schopností se domluvit při práci ve skupinkách'
hledáním

vhodného

řešení zadaného úkolu; prezentací před

svými

spolužáky

Pracovní: efektivním nakládáním s daným časem, limitem a jeho

organizací

doplňováním dalších informací a zapojováním se do diskuze.

(plánováním).
K učení:

vyhledáváním

informací

a

podkladů

pro

splnění

úkolů;

prací

s nejrůznějšími zdroji informací (tisk, literatura, internet).
Občanské: poznáváním nových okolností, týkajících se návykových látek; pomocí
objektivního přístupu k dosaženým informacím a potvrzováním jejich správnosti;
analyzováním skutečnosti a pomocí uvědomování si zainteresovanosti na „vzniku"
některých mylných informací.

6.3 Koncept
název:

projektu
J e to tak, jak se říká? - Mýty a pravda o návykových látkách

časová dotace: 3 výukové bloky nebo tématické dopoledne
rozvržení:

1 .blok: Co jsou to návykové látky?
2.blok: Opravdu je to pravda?
3.blok: Podle sebe soudím tebe.

obsah:

*

návykové látky - druhy, následky, závislost
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charakteristika mýtu
mýty o návykových látkách
předsudky
stereotypy
pozitivní přístup k sobě samému a k ostatním lidem

výukové cíle (očekávané výstupy):
*
*
*
*
*

student umí charakterizovat jednotlivé druhy návykových látek
zná jejich účinky a následky užívání na organismus
student si uvědomuje následky užívání návykových látek
student umí rozeznávat lživé informace o drogách od pravdivých
student zaujímá odmítavé postoje ke všem neodůvodněným,
případně nepodloženým stigmatizujícím označením

* student zaujímá zdravý postoj k sobě samému, své osobě
a respektuje odlišnosti druhých lidí
* student umí vyjmenovat některé mylné mýty (předsudky), které
jsou zakořeněné v podvědomí společnosti
* student, před přijmutím nějakého faktu, analyzuje skutečnost
a vytvoří si svůj vlastní názor
pomůcky:

postery, fixy, pastelky, barevné papíry, lepící papíry, lepidlo, izolepa,
tisk, noviny, propagační letáky s drogovou tématikou, počítače,
internet

metody výuky: dialog, skupinová práce, prezentace, praktická (výtvarná) činnost
možná spolupráce (návaznost) s:
biologií (účinky drog, poškození organismu, atd.)
chemií (složení návykových látek, účinky, atd.)
základy společenských

věd (právní legislativa drog, asertivní

jednání, protidrogová politika, prevence, atd.)
tělesnou výchovou (duševní hygiena, volný čas, prevence)
l.blok: Co jsou to návykové látky?
Motivace (5minut): brainstorming
Brainstorming je proveden prostřednictvím otázek, jenž uvedou celé téma a zároveň
i zjistí dosavadní znalosti o tématu - např. Co jsou to návykové látky? Co u člověka
vyvolávají po požití? Do jakých skupiny dělíme návykové látky, apod.
Odpovědi zapisujeme na papír, který necháme po celou hodinu (den) zavěšený na
viditelném místě (kdykoli se kposterům lze vrátit, vyhledat informace, odkázat se na ně).
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Následuje hra Najdi si svého kolegu, pomocí které jsou žáci rozděleni do skupin
a zároveň si lze ověřit jejich znalosti o drogách.
Hra: Najdi si svého kolegu (10-15minut)
Každému žákovi dáme na viditelné místo (rameno, hruď) lepící papírek, na kterém
je napsaná jedna návyková látka (lysohlávky, konopí, kokain, atd.). Žáci mají za úkol se
seskupit podle druhu návykové látky (halucinogen - lysohlávky, LSD, apod., stimulant
- kokain, atd.).
Různé obměny a varianty: zakážeme žákům mluvit, nalepíme papírek na záda
a necháme je, aby se neverbální komunikací seskupili, popř. neřekneme klíč, podle
kterého se mají žáci seskupit.
Aktivita: Tvorba posterů (20 minut)
Vytvořené skupiny (6 skupinek - 6 druhů drog) dostanou velký papír pro vytvoření
posteru o tom druhu návykové látky, kterou měli na papírku. Jako vodítko lze
poskytnout informace, na kterých mají svůj poster stavět (název skupiny drog, zástupci,
vzhled, původ, účinná látka, způsob užití, účinky a nežádoucí

účinky).

K dispozici lze poskytnout slovníky, encyklopedie, propagační materiály, noviny, ze
kterých mohou čerpat informace, doplňující informace může poskytnout i učitel.
přestávka (5-10 minut)
Prezentace: (20-30 minut)
Následuje prezentace posterů, při které mohou ostatní žáci doplňovat informace.
Shrnutí:
Shrnutí prezentace, doplnění chybějících informací učitelem, příp. zápis

do

pracovního listu (viz. příloha 10).
přestávka (5 - 10 minut)
žzbloki Opravdu je to pravda?
Motivace (5 minut): brainstorming
Prostřednictvím otázek je uveden 2. blok o mýtech - Co jsou to mýty? Pokus se nějak
definovat mýty, popř.

uveď

nějaké mýty, které znáš. Mohou být mýty nějakým

způsobem

škodlivé? Může někomu mýtus ublížit? Zajímavé postřehy zapisujeme na papír, tabuli.
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Vyklad (15 minut)
Prostřednictvím výkladu seznámíme žáky s pojmy: mýtus a stereotyp

na které

navážeme mýty a stereotypy o drogách a uživatelích drog.
Mýtus - „původním pravopisem mythus (z řečtiny) je symbolické vyprávění, jenž je
možné interpretovat více než jedním způsobem. Nejedná se o běžnou beletrii, která má
svůj děj více či méně závislý na fantazii tvůrce, v mýtech se používá symbolika - nutná
znalost symbolů (jedná se o symbolické sdělení něčeho jiného, než je fyzická skutečnost)
např.: „nosit dříví do lesa" = dělat něco úplně zbytečného (Řekové používali ..nosit
sovy do Athén" - pokud bychom nevěděli, že je sova starodávným symbolem bohyně
Athény a že samotné město jich bylo pokaždé zahlceno, bylo by těžké uhodnout, že to
znamená totéž) obd. v Latinské Americe se užívá „prodávat pomeranče
do
Paraguaye ",49 Zároveň je možné mýtem označovat výmysl, nepravdu či smyšlenky.
Stereotypy - tradiční ustálené a často mylné představy, jenž
neinformované společnosti. Např. závislost = nevyléčitelné
(jednou feták, alkoholik = navždy feťák, alkoholik), komplikující
rodinám a odborníkům, jenž se jim snaží pomáhat, léčba stojí
domněnka, že se jedná o vyhazování peněz oknem (závislosti
přístupem uživatele).

se šíří prostřednictvím
chronické
onemocnění
život uživatelům drog,
hodně peněz - mylná
se lze zbavit aktivním

Mýty a stereotypy jsou produktem nevědomé nebo záměrné manipulace veřejnosti za
účelem přijetí zdánlivě jednoduchých
(neprokazatelných)
ideologií, jenž
nejsou
podloženy výzkumem či důkazem.
Dále lze uvézt nejznámější omyly a mýty o návykových látkách:
Nejznámější omyly ve vztahu k užívání návykových látek:
a) tzv. „válka proti drogám" - ta „produkuje" více škod jednotlivcům a společnosti
než jakýkoli jiný přístup
b) akce typu sportem proti drogám" - „tahají z veřejných rozpočtů, soukromých
sponzorů peníze na aktivity, které nemají s prevencí užíván, drog nic společného" ( není to pravda, mnoho uživatelů návykových látek před propuknutím závislosti,
sportovalo)
Nejznámější mýty:
1. Absťák (syndrom z odnětí drogy) je nesnesitelně trýznivý
2. Česká republika je na jednom z prvních mistv užívaní ilegálních drog.
3. Harm reduction = harm production (neboli přistup snižovaní rizik
s užíváním drog spíše produkuje poškození)
4. Heroin je nejhorší droga ze všech ilegálních drog.
5. Holandsko legalizovalo marihuanu.
6. Jakékoli zmírnění trestů za užívání drog je legalizace.
7. Jednou zkusíš drogu a jsi závislý.
8. Každý uživatel ilegální drogy je narkoman.
49

spojených

Mýtus [cit. 12.11. 2007], [html dokument] dostupný z < http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus/>
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9. Léčba uživatelů návykových látek nefunguje.
10. Lidé užívají drogy, aby unikli nudě nebo aby utekli před problémy.
11. Marihuana je vstupní drogou k užívání více rizikových drog.
12. Marihuana je neškodná droga.
13. Některé drogy jsou zakázané, protože jsou nebezpečnější než ty druhé.
14. Od roku 2006 není držení a pěstování marihuany pro vlastní potřebu trestné.
15. Pivo, alkohol a tabák nejsou drogy.
16. Tlak vrstevníků je příčina užívání drog.
17. Uživatelé drog jsou hloupí lidí, kteří nikdy nic v životě nedokázali.
18. Závislost je dědičná nevyléčitelná nemoc.
Diskuze:
Na základě uvedených mýtů a omylů lze společně s žáky diskutovat o pravdivosti
(nepravdivosti) jednotlivých výroků, popř. poskytnout žákům prostor pro uvedení
jiných mýtů.
Skupinová práce: (20 minut)
Vytvoříme skupinky sloučením dvou lavic. Každé skupince dáme na papíře napsané
mýty o návykových látkách (o uživatelích, drogové legislativě, atd.), nad kterými se
žáci zamyslí a napíší, jestli jsou dané výroky pravdivé nebo nepravdivé. Jaký mají na
daný problém názor, popř. co si myslí, že by mělo být jinak, atd. (např. v drogové
legislativě). Pokud by byla nějaká skupina dříve hotová, dostane za úkol vymyslet jiné
mýty, které se týkají návykových látek.
přestávka (5-10 minut)
Prezentace: ( 15 - 20 minut)
Prezentace jednotlivých mýtů a správných znění (případně i vlastních, vymyšlených,
někde slyšených mýtů).
přestávka (5 minut)
Skupinová práce: ( 10 minut)
J a k vypadá feťák? Žáci mají za úkol ve skupince namalovat, popsat či nějakým
způsobem ztvárnit feťáka. Pomocné body, kterých se mohou držet - všímat si oblečení,
Pleti, účesu, ale i zájmů, způsob chování, jednání, života, atd.
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Prezentace: ( 1 0 - 1 5 minut)
Následuje prezentace

a společná

kresba

feťáka na tabuli

(dle

společných

charakteristik všech skupin).
Doplňující otázky k zamyšlení (10 minut): Myslíte, že je nějaké místo, kde se scházejí,
tráví volný čas? Mají nějaké záliby, jakým způsobem tráví volný čas? Je možné nějakým
charakteristickým znakem poznat, že se jedná o drogově závislého jedince? Myslíš si, že
piercing nebo tetování může být znakem narkomanie? Je možné všechny jedince, kteří
mají piercing (tetování), označit za narkomany?
Zde je možné uplatnit problematiku piercingů ve spojitosti s návykovými
látkami (viz. otázka: Je možné všechny jedince, kteří mají piercing (tetování), označit
za narkomany? ). V případě kladné odpovědi je možné dále diskutovat, proč došli žáci
k takovému závěru.
Přečíst úryvek: dle článku autora Carrolla v americkém časopise „ Pediatrics " je
hlavním indikátorem rizikového chování dětí a mládeže piercing a tetování. Své tvrzení
dokládá na výzkumu, který byl proveden v Centru námořní medicíny v San Diegu u 484
dospívajících pacientů. Na základě tohoto výzkumu došel k závěru, že každý jedinec,
mající alespoň jeden piercing, popř. tetování, byl sexuálně aktivnější a vystavoval se
většímu riziku, než jedinec bez těchto ozdob. Piercing a tetování jsou podle Carrolla
také jasným signálem požívání a experimentování se „startovacími " drogami, jako je
alkohol, tabák a marihuana, ale i vstupní branou pro zneužívání tvrdých drog. Dále
poukazuje na větší inklinaci kporuchám příjmu potravy (anorexie a bulimie)
a k sebevražedným pokusům. (Carrolla, a spol, 2001).
Otázky k zamyšlení: Jaký mají žáci na tento článek názor? Nedomníváte se, že je to
příliš stigmatizující tvrzení? Jaká další tvrzení jsou často o lidech s piercingem nebo
tetováním říkána? Jsou tato tvrzení pravdivá? Proč si myslíte, že se šíří? Je na nich
něco pravdivého? atd.
přestávka (15 minut)
3.blok: Podle sebe soudím tebe.
Motivace: (30 minut)
Hra Autoportrét. Bez úvodního vysvětlení dáme každému žákovi čtvrtku, na kterou
během 10 minut (maximálně 15 minut) nakreslí sebe sama, jak se vidí (svůj autoportrét).
Při tvorbě autoportrétu můžou žáci využít zrcadel. Lze jej malovat pastelkami, vyrábět
koláže, napsat i charakterové vlastnosti kolem portrétu, atd. Po dokončení autoportrétu
předají žáci své „dílo" vedle sedícími spolužákovi. Takto každý dostane jiný portrét.
Ten dotvoří podle toho, jak na něj „majitel" autoportrétu působí (lze se zaměřit nejen na
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vizuální vzhled, ale také na vlastnosti, zařazení ve skupině, atd.). Po dokončení lze
poslat portrét někomu dalšímu (cca 3x), nakonec jej vrátíme majiteli.
Ten se podívá na změny, které na jeho autoportrétu udělali jeho spolužáci. Zamyslí
se a pokusí se sám pro sebe zdůvodnit, proč tomu tak je. Důvody pak může říci i veřejně
během závěrečné diskuze (platí zde ale princip dobrovolnosti, pokud žáci nechtějí
o změnách hovořit, nenutíme je, stejně tak i v případě pokud nechtějí tuto hru hrát).
Diskuze (reflexe): (10 minut)
Na závěr lze udělat výstavu portrétů (pokud by žáci chtěli) a diskutovat nad
vzniklými portréty. Ptát se jednotlivých žáků, proč si myslí, že byli tak domalováni. Co
si myslí, že se ostatním na nich libí a co by naopak chtěli, aby se změnilo.
Na portrétech lze demonstrovat časté odsuzování lidí na první pohled, aniž bychom
je blížeji poznali - něco podobného se může stát i u jedinců, kteří mají piercing
(tetování) a nejsou uživateli drog, ale díky vzhledu, způsobu oblékání, atd. můžou být
společností odsouzeni - tak vznikají tzv. předsudky.

Vyklad: (10 minut)
Předsudky - stereotypy, jenž jsou podstatným nástrojem pro orientaci v životě). Na
základě zjednodušení
umožňují hledat podobnost
mezi novým a již
zažitým.
Prostřednictvím předsudků není třeba řešit každou situaci jako novou a jedinečnou.
Obtíž je však v tom, že stereotypy právě pro svou zjednodušující povahu mohou být
i nebezpečné, mohou obsahovat sexistické, rasové, etnické nebo jinak
podmíněné
předsudky (o "nepřizpůsobivých"
Romech, "neotesaných" Rusech,
"přihlouplých"
blondýnách "nudných" účetních, "omezených" učitelkách a policistech apod.). Takovéto
soudy jsou natolik rozšířené, že se stávají podstatnou (někdy dokonce
převládající)
součástí konkrétní kultury. (8)
Často není v silách každého jedince si předsudky ověřit na vlastní zkušenost, proto
často spoléháme na potvrzování a vyvracení okolí, ve kterém žijeme (rodina, přátelé,
atd.). Nutné je ale získat co nejvíce informací a daném jevu, než přijmeme informaci za
fakt.
Doplňující otázky: Znáte nějakou skupinu lidí, o které se generalizují
Představy a které jsou těmito

s t i g m a t y

negativní

poškozováni? Jaké? (viz. www.predsukdy.cz).

přestávka (5 minut)
Práce na počítačích, internetu ( 15 minut)
Práce na internetových stránkách www.predsukdy.cz, vyhledávání informací k tématu.
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část -Návykovélátkv

Reflexe, diskuze ( 15 minut)
Prostor pro diskuzi, otázky a dotazy. Je možné pozvat případně i nějakého odborníka,
pracovníka K-centra, atd.
Zakončení tématu společnou reflexí.
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ZÁVĚR
Problematika stigmatizace jakékoli subkultury, nejen subkultury piercingové, je
nedílnou součástí každé společnosti. Vždy se najdou jedinci, kteří budou mít z něčeho
neznámého nebo odlišného strach či despekt a na základě určitých podobných rysů
budou jednotlivé členy subkultur řadit do subkultur jiných. To se děje do jisté míry
právě u piercingové subkultury, jejíž někteří členové jsou na základě oblečení, způsobů
chování a poslouchané hudby zařazováni do drogové subkultury.
Na základě mé studie jednotlivých znaků zkoumaných subkultur jsem došel k závěru,
že je zde možné vysledovat určité podobné znaky a charakteristiky, které by mohly vést
ke stigmatizaci, ale není možné stigmatizovat všechny jedince. S odkazem na výzkum,
jenž byl proveden ve třech věkových skupinách, lze konstatovat, že ve společnosti jsou
jedinci,

kteří mají jisté předsudky vůči jedincům

s piercingem.

Předpokládané

procentuální množství respondentů, kteří se budou stavět k jedincům s piercingem
negativně, se však nepotvrdilo, naopak bylo mnohem menší. Z toho lze usuzovat, že
naše společnost je v současné době společnost již více liberální a lidé už nepodléhají
strachu z piercingu v takové míře, jako tomu bylo dříve.
Předsudky, mýty a stigmatizace je však možno chápat i v pozitivním slova smyslu,
neboť jsou pro člověka velmi dobrým materiálem

pro učení, pro rozvoj osobnosti

asociálního cítění. Záleží pak na každém jedinci, jestli dané informaci podlehne
a „tupě" ji převezme za svou a nebo jestli si na jejím základě bude ověřovat její
pravdivost a tázat se po pravé skutečnosti, přičemž může sám dojít k překvapivým
závěrům a novým poznatkům.
Projekt, jenž je v této práci nabízen, je aplikovatelný na středních školách (příp.
gymnáziích).

Může

být

prvotním

impulsem

pro

celoživotní

zájem

zjišťovat

opodstatněnost a pravost jednotlivých informací, které jedinci získávají nejen během
studia, ale i celého života. Může být i motivem pro další, celoživotní získávání
informací o odlišných subkulturách a

případně i „dementovat" jednotlivé mýty

a neopodstatněnost předsudků. Tento problém se netýká jen jedinců s piercingem, ale
kterýchkoliv jedinců odlišných od běžné „mainstreamové" společnosti, tj. jedinci jiné
barvy pleti, jiného vyznání či způsobu života.
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PŘÍLOHY

1. Extrémní piercing
V piercingové subkultuře se označuje názvem XXXL piercing. Impulsem, který vede
lidi k tomu, že touží po stále větším a větším piercingů, je snaha o odlišení se od
konvenční společnosti, od masovosti „obyčejného" piercingů (3 5 21 25)

a) Roztahování

piercingů

Postupy, jak dosáhnout zvětšování vpichu jsou dva:
a) postupným roztahováním vpichu a vkládáním větších a silnějších šperků
b) nebo užitím tzv. biopsoděrovače, jenž se používá pro odběr tkáně, či vyříznutím
odpovídajícího otvoru skalpelem a vsazením vybraného šperku
V případě vyjmutí šperku se vpich, kterého bylo dosaženo postupným roztahováním,
zacelí a vytvoří se nepatrná jizva. U vyříznutého otvoru se rána nezacelí ani nezmenší
v důsledku vyjmutí kousku tkáně.
V dnešní době jsou oblíbené ušní lalůčky a nosní přepážka, dále pak prsní
bradavky a jazyk. S roztahováním je nejvhodnější začít až tehdy, když je vpich
zahojen a když se již vytvořila stabilní jizvová tkáň, aby nedošlo při roztahování
k jejímu natržení. V případě, že už jedinec podstupuje piercing smyšlenkou, že si jej
nechá v budoucnu roztáhnout, může o tom informovat piercera, který pak zvolí silnější
jehlu a samotné roztahování tak bude rychlejší a snazší. Jsou i piercingy, u nichž je
roztahování samovolné (do určité velikost). Jedná se o piercing uší či bradavek, který
při větší váze šperku zvětšuje vpich piercingů, a piercing genitálií, který se zvětšuje
četností pohlavního styku. (3, 5, 21, 25)
Problémem při dlouhodobém procesu roztahování je velká náchylnost

tkáně

k natržení. Pokud by k tomuto došlo, je nutné o vpich pečovat stejně jako o čerstvý
piercing. Pro dočasné roztáhnutí je vhodné zvolit maximální průměr vpichu 8-10mm.
Při větším průměru již není tkáň schopná se vrátit do původního stavu a otvor piercingů
zůstane viditelný. Při procesu roztahování je nutná hygiena a ošetřování otvoru i šperku,
speciálně pak u nevzdušných materiálů (kov a umělá hmota). Lze zvolit i přírodní
materiály (dřevo, slonovina, atd.). (3, 5, 21, 25)
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b) Povrchový

piercing

Dalším netradičním způsobem zdobení je tzv. povrchový piercing. U tradičního
piercingu se piercing aplikuje do vyčnívajících částí těla (intimní piercing), záhybů kůže
(piercing pupíku), nebo do jejich chrupavčitých částí (piercing nosu nebo ucha).
Vzhledem k tomu, že tyto piercingy nejsou žádným způsobem mechanicky zatěžovány,
bez problému se zahojí při dodržování správných zásad.
Povrchové

piercingy

(neboli

surface-tosurface

piercings)

zahrnují

všechny

piercingy, které nejsou umístěny ve vyčnívajících záhybech kůže nebo chrupavky,

nýbrž

do povrchu kůže vstupují a na jiném místě zase vystupují (5, s. 60). Aplikují se těsně pod
povrch kůže, volně viditelné jsou obě uzavírající kuličky na koncích

tyčinky.

Nejznámějším příkladem povrchové piercingu, jenž je možno také považovat za
klasický piercing, j e piercing obočí. Je umístěn pod povrchem kůže a vzhledem k tlaku
lebeční kosti pod piercingem se často stává, že piercing „vyroste", díky tlaku, který
působí na piercing, se zkracuje kanálek až do stádia, kdy už zbývá jen velmi malá vrstva
tkáně. Při menším zavadění či zatahání se piercing uvolní. Takto putující šperky se
velmi špatně hojí a vedou až k vytváření jizev. Stejně jako u piercingu obočí, tak
i u dalších

povrchových

piercingů hrozí vycestování.

Přibližně

'/4

aplikovaných

piercingů vycestuje, což je dáno buď neschopností těla šperk přijmout a nebo ještě
nedokončeným vývojem organismu tedy i jeho růstem. (5)
Vhodnými místy pro aplikaci povrchového piercingu jsou:
* šíje (Nape)
* čelo (Bindi)
* b r a d a (Chin)
* v podbřišku nad penisem (Pubic)
* oblast hrudníku a prsou (Deep chest), jež je oblíbena především u žen
* podél páteře (Spinal)
* nad kořenem nosu (Bridge)
* mezi ukazováčkem a palcem (Handweb). (5)
Nejedná se o celkový výčet všech možných povrchových piercingů, jsou známy
i případy, kdy si jedinci nechávali z různých povrchových piercingů vytvořit obrazce na
svém těle a stylizovali sc do ďáblů, popřípadě jiných postav, které mají na svém těle
různé výběžky a tvary.
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Další odlišností od tradičních piercingů je dočasnost povrchových

piercingů

vzhledem k vyvíjenému tlaku na piercing. Piercing začne migrovat, až úplně vycestuje
z tkáně a někdy vytvoří i nevzhledné jizvy, které se mohou zanítit. Minimalizaci tohoto
rizika lze zajistit speciálně upravenými šperky na povrchový piercing, jež probíhají
v těle paralelně s povrchem kůže a na koncích jsou zahnuty do pravého úhlu, aby na ně
mohly být nasazeny uzavírající kuličky. Péče o povrchový piercing je mnohem složitější
než o piercing klasický, u kterého je možno šperkem volně otáčet a vyčistit bez
problémů kanálek. U povrchového piercingů to nejde, proto je nutné udržovat piercing
i místo aplikace v čistotě, aby nedošlo k zanícení a ke vzniku infekce. Povrchový
piercing je vhodný pro jedince, kteří už mají zkušenosti s tradičním piercingem a již ví,
jak se o něj starat a jaké problémy s aplikací a nošením souvisejí. (5)
Mezi ty méně tradiční, někdy označované jako „piercingy z jiného světa", řadíme:
* Clavicle - piercing procházející pod klíční kostí
* Uvula - piercing malého čípku v ústech na začátku hrdla
* Eylid - piercing víčka
* Gum - piercing procházející dásní
* Tongue surface - piercing aplikovaný pod horní plochou jazyka
* Fistula - piercing, při kterém se šperk zavádí do tunýlku, vytvořeného z vlastní kůže

Obr. 16 Piercing pod klíční kostí (Clavicle)50

50
Clavicle ícit. 3.1. 2007]. [html dokument] dostupný z
<http://www.bmezine.com/news/presenttense/20050420-alienx-l.jpg>
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2. Typy piercingů dle oblíbenosti
Bradavka - vertikální, horizontální nebo diagonální piercing bradavky nebo za ní
Conch - piercing ušní chrupavky
Erl - podkožní piercing nosu
Frenulum - horizontální piercing uzdičky pod horním rtem
Implantáty - různé objekty (kamínky, kuličky z oceli) umístěné pod kůží
Jazyk - vertikální piercing jazyku
Labret - piercing ve střední části horního nebo spodního rtu
Madonna - piercing na straně v horní části horního rtu
Nasalang - piercing nosní přepážky a obou nosních dírek
Nostril - piercing jedné strany nosu
Obočí - piercing obočí
Pupík - piercing vedený kožní řasou nad pupíkem
Rty - piercing vedený skrz rty nebo kolem nich
Septum - piercing chrupavky nosní přepážky
Tragus - piercing chaipavky u vchodu do ušního kanálu
Tváře - piercing může být proveden téměř v jakékoli části tváře
Ušní boltec - v naší kultuře nejpřijatelnější místo pro piercing 51

51

Piercing, [cit. 18.11. 2006], [html dokument] dostupný z <http://www.konykorn.com/piers/>
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3. Orientační ceny šperků
Bannanabell
1,6/7/4-4

230,-Kč

Navel Banannabell

«- - :

1,6/7-9/4-5-6-8

Navel Banannabell with Gem
1,6/9/8-5
bílá/modrá/zelená/červená/světle zelená

250,-Kč

340,-Kč

Labret Stud
1,6/5-10/4-5-6

190,-Kč

Nostrill
1,0/5-7/3

100,-Kč

Barbell
1,6/6-12/4-4
1,6/12-18/5-5
1,6/12-18/6-6
2/12-18/6-6
3/10-14/6-8
4/10-14/6-8

170,-Kč
170,-Kč
170,-Kč
220,-Kč
310,-Kč
410,-Kč

Ball Closure Ring (B.C.R.)
2/12-18/6
3/13-18/8
4/17-21/8

1

150,-Kč
190,-Kč
250,-Kč
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S

Ball Closure Rings - small
1,1/8-10/4
1,3/10-12/5
1,6/9-17/5

Circular Barbell Spec, with Ball
1,6-2,0/5-8

©

50,-Kč
50,-Kč
90,-Kč

220,-Kč

Circular Barbell Special
2/8

220,-Kč

B.C.R. with Segment
2/10
3/20

^ï
1

v
p *#» » \

M

170,-Kč
230,-Kč

B.C.R. with Balls
1,6/20/5-5

190,-Kč

Circular Barbell with Ball
1,6/20/5-5-5

270,-Kč

•"•' ^ťjiaSáá^Bi

B.C.R. Special with Roll
1,6/5

220,-Kč

B.C.R. with Roll
1,6/20/5

140,-Kč
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^iK

B.C.R. Special

JImI

1,6/5

180,-Kč

I
B.C.R. with 3 Balls

M r
I
J^;,, ' Jm ^if i
ü • MĚfc&éwĎi>"3

1,6/15/6-5-4

200,-Kč

1

-vrtát*-" --il-iÉřii""- " nM^ÚBfl

íťL^lILlf5'

;

'

A
Flesh Tunnel
7-20

W

(

JL

Circular Barbell
2/12-18/6-6
3/15-17/8-8
4/15-17/8-8

(g tf M

fj&ÚJpFSiS^rii *

Threaded Accessory (T.A.)- Roll

w T
•
ly^F.-- "

2- 5/4-7

250,-Kč

270,-Kč
370,-Kč
420,-Kč

60,-Kč

T.A.-Ball
•ngpv^iinpifi
JsHBIHBfl
f:

4-8

60,-Kč

» jpívf

T.A.-Ball with Gem
5-8
bílá/modrá/zelená/červená/světle zelená

150,-Kč

- .V ; / •

••

T.A.-Spike
2-4/10-25

90,-Kč
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B.C.R.

with Barbell

1,6/13/12/5-5

Orientační ceny šperků

52
<

Piercing produkt, [cit. 4.2. 2007]. [html dokument] dostupný z
http://www.wildcat.cz/products.php?cid=44>

250,-Kč
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4. Koncept dotazníku pro respondenty s piercingem
Statistické údaje:
Pohlaví:

• Muž
• Zena

Věk:

•

10-18 let

•

19-35 let

•

36 a více let

Dosažené vzdělání:
• ZŠ
• SŠ (SOŠ, aj.)
• VŠ (VOŠ)

Dotazníková

část:

1. Co je podle tebe piercing?
• a) zdobení těla, při kterém se užívají většinou kovové předměty
• b) zdobení těla, při kterém se aplikuje barva pod kůži
• c) nevím, nikdy jsem toto slovo neslyšel
2. Jak „starý" je podle tebe piercing?
• a) jedná se o nový způsob zdobení těla
• b) počátky piercingu jsou datovány již v období starověkého Řecka a Říma
• c) první zmínky o piercingu byly v 70.1etech 20.století
3. Proč sis nechal udělat(a) piercing?
• a) z nudy
• b) z touhy být odlišný - á
• c) z touhy být jako ostatní
• d) líbí se mi to
• e) (jiný důvod) —*

4. Chtěl(a) bys někdy v budoucnu mít nějaký další piercing?
• a) ano, kde
• b) ne
5. Co si myslíš o člověku, který má piercing?
• a) je to divný člověk, když si ničí své tělo
• b) je to člověk, stejný jako ten, kdo piercing nemá
• c) (jiný názor)
6. Jaký je podle tebe důvod, že si lidé nechají udělat piercing?

^

r r

.

r i
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•
•
•
•
•
7

a) z nudy
b) z touhy být IN (mají to druzí, chci to mít taky)
c) z touhy se odlišovat, být jiný
d) náboženský, mýtický důvod
e) (jiný názor)

skupině, atd.)

y

P

své tělo piercingem (způsob
vyjadrovan,, chovám, členství v nějaké

•

8. Myslíš si, že má společnost nějaké předsudky vůči lidem, kteří si zdobí tělo
piercingem?
• a) ano,jaké
• b) ne
9. Domníváš se, že na lidi s piercingem se ostatní lidé dívají „skrz prsty"?
• a) ano
• b) ne
• c)

(vlastní názor)

10. Otázka pro ty, kteří v předchozí otázce odpověděli kladně -> Co se většinou o
lidech s piercingem říká? Myslíš si, že jsou tato tvrzení založena na pravdě?
Mohli by oni sami tato tvrzení změnit, aby se změnily i postoje a názory na ně?

•

11. Co si myslíš o lidech, kteří mají na svém těle 3 a více piercingů? Popřípadě
kteří mají piericing i na genitáliích?

•

12. Myslíš, že toto tvrzení je správné? „Všichni lidé, kteří mají piercing, berou
drogy a lze je tedy pokládat za „přítěž společnosti." Pokud není, jak bys toto
tvrzení upravil, aby bylo podle tebe správné?
• a)ano, je správné
• b) ne, není správné —> moje verze
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13. D o j í v á š se, i e dříve byli lidé s piercingen,

jinak

pm

Bonden,v

pHj(máni

,

společnos,f

„e-

• a) ano
• b) ne
• c) (vlastní názor)

"

d

E

i

i

^

SPÍerCÍnSem

jS

°" -

nějakým

způsobem

• a) ano, jakým? —>
• b) ne
• c) (vlastní názor)
15. Existuje v ČR nějaká hranice věku, od kdy s i piercing můžeme neehat udělat?
• ^ a n o , piercing si lze udělat až od 181et, popřípadě dříve, ale se souhlasem
• b) ne, piercing si mohu nechat udělat kdykoli
• c) ano, od 151et
16. Proč si myslíš, že se někteří lidé bojí lidí s piercingem? Co si o lidech s niercina
ť
podle tebe myslí?
&

•

17. Kde sis nechal udělat piercing?
• a) u lékaře
• b) ve specializovaném studiu
• c) udělal jsem si ho sám
18. Měl(a) jsi někdy nějaké zdravotní problémy, které úzce souvisely s piercing
geni
(zánět, alergie, atd.)?

•

19. Myslíš, že mohou mít někteří lidé z tebe strach?
• a) jen někteří —» o jakou věkovou skupinu se většinou jedná?
• b) ano
• c) ne
20. Má tvá (tvůj) partnerka (partner) nějaký piercing?
• a) ano
• b) ne
21. Máš vlastní zkušenost s nějakou nelegální drogou?

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
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• a) ano
• b) ne
22. Pokud ano, napiš jako drogu jsi zkusil (a) a co tě k tomu vedlo.

•

23. Chtěl(a) bys k této problematice cokoli dodat?

•

Děkuji za

spolupráci
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5. Koncept dotazníku pro respondenty bez piercingů
Statistické
Pohlaví:

údaje:
• Muž
• Zena

Věk:

•

10-18 let

•

19-35 let

•

36 a více let

Dosažené vzdělání:
• ZŠ
• SŠ (SOŠ, aj.)
• VŠ (VOŠ)
Dotazníková

část:

1. Co je podle tebe piercing?
• a) zdobení těla, při kterém se užívají většinou kovové předměty
• b) zdobení těla, při kterém se aplikuje barva pod kůži
• c) nevím, nikdy jsem toto slovo neslyšel
2. Jak „starý" je podle tebe piercing?
• a) jedná se o nový způsob zdobení těla
• b) počátky piercingů jsou datovány již v období starověkého Řecka a Říma
• c) první zmínky o piercingů byly v 70.letech 20.století
3. Chtěl(a) bys někdy v budoucnu mít piercing?
• a) ano, kde
• b) ne
4. Otázka pro ty, co odpověděli na předchozí otázku kladně. —> Proč by sis ho chtěl(a)
nechat udělat?
a) z nudy
b) z touhy být odlišný - á
c) z touhy být jako ostatní
d) líbí se mi to
e) (jiný důvod) —*

5. Co si myslíš o člověku, který má piercing?
• a) je to divný člověk, když si ničí své tělo
• b) je to člověk, stejný jako ten, kdo piercing nemá
• c) (jiný názor)
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6. J a k ý j e podle tebe důvod, že si lidé nechají udělat piercing?
• a) z nudy
• b) z touhy být IN (mají to druzí, chci to mít taky)
• c) z touhy se odlišovat, být jiný
• d) náboženský, mýtický důvod
• e) (jiný názor)
7. J a k bys charakterizoval(a) jedince, který si zdobí své tělo piercingem (způsob
oblékání, d r u h oblíbené hudby, způsob vyjadřování, chování, členství v nějaké
skupině, atd.)

•

8. Myslíš si, že má společnost nějaké předsudky vůči lidem, kteří si zdobí tělo
piercingem?
• a) ano, jaké
• b) ne
9. Domníváš se, že na lidi s piercingem se ostatní lidé dívají „skrz p r s t y " ?
• a) ano
• b) ne
• c) (vlastní názor)
10. Otázka pro ty, kteří v předchozí otázce odpověděli kladně -> Co se většinou o
lidech s piercingem říká? Myslíš si, že jsou tato tvrzení založena na p r a v d ě ?
Mohli by oni sami tato tvrzení změnit, aby se změnily i postoje a názory na ně?

•

11. Co si myslíš o lidech, kteří mají na svém těle 3 a více piercingů? Popřípadě
kteří mají piericing i na genitáliích?

•

12. Myslíš, že toto tvrzení je správné? „Všichni lidé, kteří m a j í m e r r i n « h
drogy a lze je tedy pokládat za „přítěž společnosti." Pokud není j a k b ' v , t T
tvrzení upravil, aby bylo podle tebe správné?
'
'
• a) ano, j e správné
• b) ne, není správné —* moje verze
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13. Domníváš se, že dříve byli lidé s piercingem jinak přijímáni společností než
dnes?
• a) ano
• b) ne
• c) (vlastní názor)

'

'

a

E

:

«

"

SPierCingCm

'

iS0U

"

• a) ano, jakým? —•
• b) ne
• c) (vlastní názor)
15. Existuje v ČR nějaká hraniee věku, od kdy si piereing můžeme neehat udělat?
D a

ro a d n i°čů PierCing

81

Udě,at

°d

181et

' P°Případě

dříVC

'

alc se souhlasem

'

• b) ne, piereing si mohu nechat udělat kdykoli
• c) ano, od 151et
16. Máš obavy z lidí, kteří mají piereing?
• a) ano
• b) ne, není důvod
• c) (vlastní názor)
17. Pokud by si nechal(a) udělat tvůj p a r t n e r (partnerka) piereing, vadilo by ti to?
• a) ano
• b) ne
• c) (vlastní názor)
18. Myslíš si, že piereing může nějakým způsobem poškodit zdraví, škodit tělu?
Nebo být nebezpečný pro tělo?
• a) ano, jaké problémy by mohl způsobit?
• b) ne
• c) (vlastní názor)

19. Pokud by sis chtěl(a) někdy v budoucnu nechat udělat piereing, kde bv s
y
ls
nechal(a) udělat?
'

Je

"
J

• a) u lékaře
• b) ve specializovaném studiu
• c) pokusil bych si jej udělat sám
20. Proč si myslíš, že si někteří lidé nechají udělat piereing? Co si o lide 1
s piercingem podle tebe myslí lidé, kteří j e j nemají?
°C '

•
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21. Máš vlastní zkušenost s nějakou nelegální drogou?
• a) ano
• b) ne
22. Pokud ano, napiš jako drogu jsi zkusil (a) a co tě k tomu vedlo.

•

23. Chtěl(a) bys k této problematice cokoli dodat?

•

Děkuji za

spolupráci
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6. Koncept struktury rozhovoru pro respondenty s piercingem
1. Kolik je ti (vám) let?
2. Jaká je tvoje (vaše) profese?
3. Kde bydlíš (bydlíte)?
4. Jaké je tvé (vaše) dosažené vzdělání? Případně obor, specializace?
5. Kolik máš (máte) piercingů, jaké, na jakých místech?
6. V kolika letech jsi (jste) se setkal s piercingem, s tetováním? Oslovilo tě (vás) to hned
nebo až po nějaké době?
7. V kolika letech jsi (jste) se rozhodl pro první piercing? Jaký a proč (motiv)?
8. Jaké byly reakce okolí (kamarádi, rodiče, kolegové v práci, spolužáci) na piercing?
9. Změnil se názor na tebe (vás) od té doby, nebo stále přetrvává první dojem?
10. Máš (máte) nějaké tetování? Pokud ano, jaké - motiv?
11 .Jaký je podle tebe (vás) názor společnosti na jedince, jenž mají piercing (tetování) na
viditelném místě? Popřípadě, pokud je množství piercingů větší (více než 3)?
12. Myslíš (myslíte) si, že se názor změnil od roku 1989 nebo zde neustále přetrvává
strach z těchto lidí, který byl charakteristický pro „porevoluční období"?
13. Myslíš, že dochází k nějaké stigmatizaci jedinců, kteří mají piercing nebo tetování např. tito jedinci jsou neschopní přijmout společenské konvence, jsou alkoholici a
„feťáci", jsou to bezdomovci, jsou to sirotci, atd.?
—> následovala otázka, které byla položena dle otevřenosti a zájmu dotazovaného —•
Ty (vy) sám ses (jste se) setkal - užíváš (užíváte) nějaké drogy, jaké a proč? Jste
členem nějaké skupiny, party, náboženského směru, atd. ?
14. Setkal jsi (jste) se někdy s nějakou diskriminací ve škole, v práci? Nebo s pocitem,
že nejsou tvé (vaše) názory brány tak, jako ostatních? Myslíš (myslíte), že by se
daly změnit tyto negativní postoje vůči tobě (vám) (osvětou, atd.)?
15.

Pokud by za tebou (vámi) přišlo tvé (vaše) dítě s piercingem, jaká by byla tvá
(vaše) reakce?

16. Má tvá (vaše) partnerka (partner) nějaký piercing, tetování? Jaký? Pokud ne, na
jakém místě bys (byste) chtěl, aby jej měla?

17. Uvažuješ do budoucna, že by sis (byste si) nechal udělat ještě nějaký další piercing?
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18. Myslíš (myslíte), že někdy přestaneš piereing nosit?
19. Spatřuješ (spatřujete) nějaké výhody/nevýhody piercingu? (v jaké oblasti, při jaké
činnosti, atd.)
20. Přinesl ti (vám) piereing nějaké problémy (zdravotní, sociální, ve vztahu - není
oblíben i partnera/partnerky,...)
21. Co bys (byste) poradil lidem, kteří by si chtěli dát piereing a neví jaký? Popřípadě,
proč si piereing pořídit a proč ne?

A
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7. Koncept struktury rozhovoru pro respondenty bez piercingu
1. Kolik je ti (vám) let?
2. Jaká je tvoje (vaše) profese?
3. Kde bydlíš (bydlíte)?
4. Jaké je tvé (vaše) dosažené vzdělání? Případně obor, specializace?
5. Znáš (znáte) někoho, kdo má piereing?
6. Pokud by přišlo tvé (vaše) dítě s piercingem, jak bys (byste) na to reagoval?
7. Myslíš (myslíte), že lidé mající piereing nebo tetování, jsou něčím odlišní divní
atd.?
8. Jak bys (byste) popsal jedince, který má piereing? Jeho vlastnosti, zájmy, atd.?
9. Domníváš (domníváte) se, že jsou tito lidé nějak stigmatizovaní? Že jsou třeba
neprávem „strkáni" do jedné skupiny s uživateli návykových látek, bezdomovci,
přívrženci určité skupiny (punk, atd.)? - myslíš si, že všichni jedinci, mající piereing
užívají návykové látky?
10. Jaký je podle tebe (vás) názor společnosti na jedince, jenž mají piereing (tetování)
na viditelném místě? Popřípadě, pokud je množství piercingů větší (více než 3)?
11. Myslíš (myslíte) si, že se názor na tyto lidi změnil od roku 1989 nebo zde neustále
přetrvává strach, který bych charakteristický pro „porevoluční období"?
12. Máš (máte) strach, odpor z lidí, jenž mají piereing (tetování)? Myslíš (myslíte) si, že
mají divné názory, jsou jiní než ty?
13. Setkal jsi (j s t e ) s e n ě k d y s n ě Í a k o u diskriminací ve škole, v práci proti jedincům,
kteří měli piericing (tetování)?
14. Má tvá (vaše) partnerka (partner) nějaký piereing, tetování? Pokud ano, jaký?
Pokud ne, vadilo by ti, kdyby jej měla?
15. Uvažuješ (uvažujete) do budoucna, že by sis (byste si) nechal udělat nějaký
piereing?
16. Tobě (Vám) osobně se piereing líbí? Pokud ano/ne, proč?
17. Jaký motiv, impuls, podle tebe (vás), vede jedince ktomu, že si dají piereing nebo
tetování?
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18. Myslíš (myslíte), že má cenu nějakým způsobem přesvědčovat lidi s negativním
názorem na piercing, že se nejedná o nic „špatného" a že lidé, kteří jej mají jsou
lidmi „normálními"?
19. Myslíš, že dochází k nějaké stigmatizaci jedinců, kteří mají piercing nebo tetování např. tito jedinci jsou neschopní přijmout společenské konvence, jsou alkoholici a
„feťáci", jsou to bezdomovci, jsou to sirotci, atd.?
—* následovala otázka, které byla položena dle otevřenosti a zájmu dotazovaného —>
Ty (vy) sám ses (jste se) setkal - užíváš (užíváte) nějaké drogy, jaké a proč? Jste
členem nějaké skupiny, party, náboženského směru, atd. ?
20. Chtěl bys (byste) mi cokoli dodat k této problematice? Názor, myšlenku, atd.?
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8. Obrazová příloha
Obrazová příloha vznikla za přispění soukromého foto archivu Michala Konečného
(alias Konykorn), s nímž jsem spolupracoval a jenž mi umožnil na své webové stránce
uveřejnit dotazník.

Obr. 17 Různé druhy piercingů: Bridge, Labret, Tongue Piercing a brady

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Obrazová příloha

Klasické

piercingy
Hslx
Industriel
Rook
Daith
Tragus
Conch
Lobe
Obr. 18 Piercingy ucha (Ear piercing) - variace

Obr. 19 Piercing: nosní přepážky (Septum piercing), horního rtu (Madonna) a brady

Obr. 20 Piercing nosní přepážky (Septum piereing) a brady (Labret piereing)
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Obr. 22 Piercing jazyka (Tongue piercing)

Obr. 23 Piercing prsní bradavky (Nipple piercing)

příloha
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Obr. 24 Piercing pupíku (Navel piercing)

Intimní piercing
WĚKM

Obr. 25 Frenum

"

mm

příloha
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Extrémní piereing

Obr. 28 Rozšířené vpichy ušních lalůčků

Obr. 29 Rozšířené vpichy ušních lalůčků

příloha
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Obr. 31 Extrémní povrchový piercing (Surface piercings a Deep chest - hrudník)

příloha

2007

Stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové
Obrazová

Obr. 33 Performance - Unlimited Body Piereing Show
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Obr. 35 Charakteristické znaky punku

příloha
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9. Slovník názvů piercingů
Ampallang - horizontální piercing žaludu
Antitragus - piercingJenž se aplikuje naproti tragusu, také do chrupavčitého výčnělku
Apadravya - vertikální piercing žaludu
Nipple - vertikální, horizontální anebo diagonální piercing bradavky nebo za ní
Clitoris hood - horizontální nebo vertikální piercing pahorku nad klitorisem
Conch - piercing ušní chrupavky, skrz vnitřní ušní boltec
Dyode - piercing okraje žaludu
Erl - podkožní piercing nosu
Fourchette - vertikální piercing vnitřního okraje stydkých pysků nad poševním
vchodem
Frenulum - horizontální piercing uzdičky pod horním rtem
Frenum - horizontální piercing uzdičky pod žaludem
Guiche - horizontální piercing kůže hráze (perinea)
Hafada - piercing kůže šourku
Helix - piercing na vnějším horním okraji ušního boltce
Christina - vertikální piercing, který začíná nad stydkou kostí a končí v klitorisu
Implantáty - různé objekty (kamínky, kuličky z oceli) umístěné pod kůží
Industrial - dva piercingy, jenž jsou aplikovány většinou skrz Helix, někdy i skrz jiné
části ušního boltce, které jsou spojeny dlouhou „činkou"
Isabela - vertikální piercing klitorisu
Labia - piercingy, které mohou vést vnější nebo vnitřní stranou stydkých pysků
Labret - piercing ve střední části horního nebo spodního rtu
Madonna - piercing na straně v horní části horního rtu
Nasalang - piercing nosní přepážky a obou nosních dírek
Nostrill - piercing jedné strany nosu
Obočí - piercing obočí
Orbita - dva piercingy, skrz Conch nebo ušní lalůček, jenž jsou spojené velkým kruhem
Penile skin - jakýkoliv piercing vedený pod kůží v oblasti penisu
Prince Albert - piercing žaludu nebo pod ním vycházející močovou taibicí
Public - piercing základny žaludu
Pupík - piercing vedený kožní řasou nad pupíkem
Rook (Daith) - piercingy, jenž se aplikují skrz různé chrupavčité záhyby na uchu
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Septum - piereing chrupavky nosní přepážky
Snug - piereing, jenž je aplikován do chrupavčitého záhybu, který probíhá paralelně
k vnějšímu Helixu. Problémem tohoto piercingu je dlouhá doba hojení, která je
způsobená dotykem místa vpichu s polštářem během spánku a malým množstvím
propíchnuté tkáně. Snug je vhodný jen pro jedince, mající vhodně anatomicky
uzpůsobené ucho
Tragus - piereing chrupavky u vchodu do ušního kanálku (chrupavčitý výčnělek před
vnějším zvukovodem
Triangle - horizontální piereing vrcholku nad klitorisem
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10. Pracovní list pro žáky (na zápis údajů o drogách)
skupina

název

Konopí
Konopné

Marihuana

drogy

Hašiš
Hašišový olej
Opium

Opiáty

Braun
Heroin
Morfin
Codein
Metadon
Pervitin

Stimulační

Kokain

drogy

Crack
Xtáze
Fermetrazin
LSD (Trip

Haluci-

Lysohlávky

nogeny

Meskalin
PCP
Toluen

Těkavé

Aceton

látky

Nitroředidlo
Diazepam

Tlumící

Rohypnol

látka

Fenobarbital

původ

alkaloid (účinná látka)

vzhled

způsob užití

účinky

