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ÚVOD 

 

 Tématem této bakalářské práce je zkušenost s bolestí v historii člověka se 

skarifikací a modifikací. Nedílnou součástí psychologie je snaha o porozumění lidí, se 

kterými přijdeme do styku. Některé menší komunity jsou okolním světem nepochopené 

zvláště kvůli jejich odlišnosti. Ráda bych se proto věnovala jedné z takových 

menšinových skupin.  Zaměřila jsem se zvláště na lidi, kteří dobrovolně podstupují 

bolestné zážitky. Přesněji řečeno, své tělo si upravují za pomoci skarifikačních a 

modifikačních technik. Tyto metody jsou samy o sobě velmi staré a mají své kulturní 

spojitosti, domnívám se však, že v současné době k tomu mají jiných důvodů, než tomu 

bylo v minulosti. U lidí, žijících v dřívějších dobách nebo mimo moderní svět, jde 

většinou o součást rituálů, symbol přerodu nebo zvýšení atraktivity. V případě 

současných zájemců o tyto způsoby úprav těla, bych chtěla zjistit, jestli jsou jejich 

motivem bolestné životní prožitky. Moje hypotéza se tedy zakládá na předpokladu, že 

lidé s těmito způsoby tělesných změn prožili během své osobní historie daleko více 

fyzické i psychické bolesti.  

Chtěla bych popsat nebo přiblížit historické metody zkrášlování lidského těla s jejich 

kulturními spojitostmi. Některé z nich byly pro svou radikálnost zakázány. Přestože 

jsou velmi známé, málo kdo si je představí pod souslovím skarifikace a modifikace. 

Hlavním tématem celé bakalářské práce je bolest, proto v druhé kapitole vysvětlím její 

základní definici, jak dochází k tomu, že cítíme bolest, k čemu nám slouží, základní 

metody měření, ale i její základní rozlišení nebo některé z metod, které mají od bolesti 

pomoci. 

Dále se budu snažit představit zážitky, které se často pojí s bolestí, také jejich příčiny a 

projevy. Nejčastěji cítíme bolest, když jsme nemocni nebo se zraníme, avšak původce 

nenalezneme pouze zde. Ať fyzickou či psychickou můžeme pociťovat z mnohých 

důvodů. Jedním z nich může být způsobené nebo způsobované cizím zaviněním. Mám 

na mysli týrání a zneužívání, fyzické, psychické i sexuální. Každý bolestný zážitek je 

kromě jiných faktorů ovlivňován momentálním mentálním stavem, zároveň však může 

tento prožitek pozměnit psychiku člověka. Zvláště pokud jde o intenzivní zkušenost 

s bolestí. Proto se ve třetí kapitole také věnuji důsledkům fyzické i psychické bolesti 

způsobené zvláště týráním a zneužíváním. 
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V praktické části popíši a vyhodnotím nasbíraná data od dvaceti probandů, kteří jsou 

složeni ze dvou skupin. První skupinu tvoří deset dobrovolníků, kteří nemají na svém 

těle žádné zdobení pomocí skarifikačním a modifikačním metod, v druhé skupině budou 

naopak jedinci, kteří aspoň některý z těchto způsobů skarifikace a modifikace 

podstoupili. Na základě vyhodnocení jejich odpovědí v dotazníku, pak potvrdím nebo 

vyvrátím svou hypotézu o míře zkušenosti s bolestí v historii člověka se skarifikací a 

modifikací. 
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1 METODY ZDOBENÍ T ĚLA A HISTORIE 
 

 Všechny procesy zkrášlování těla můžeme zahrnout pod sousloví tělesné 

modifikace, čímž se rozumí nejrůznější způsoby tělesných úprav, jak dočasné, tak 

trvalé. Jedinci je podstupují  

z nejrůznějších důvodů, nejčastěji, aby se zalíbil druhým, dalšími jsou magické, rituální, 

hygienické, rozlišující, v rámci kmenové příslušnosti, sociálního dělení nebo jako 

ovlivňující faktor v sexuální přitažlivosti. 

 

Malování těla je nestarší způsob ozdoby vůbec. Již od paleolitu můžeme zaznamenat, že 

se za pomocí barev a líčidel zvýrazňovaly rysy obličeje snad všude, doložené je to 

z oblasti evropské i africké.  Tvoření geometrické ornamenty bylo oblíbeným zvykem 

v oblasti líčení, zároveň i některé barvy nosily symbolické významy. Avšak malování 

na tělo neodolalo působení prostředí, tedy slunci nebo vodě, proto vznikla trvalá forma, 

a to tetování. 

Tetování je jedním z nejrozšířenějších způsobů tělesného zdobení, neboli body-artu. 

Jednoduchou definicí, která vysvětluje metodu tetuáže je, že jde o trvalé a barevné 

prorývání kůže. Průběhem času se jeho význam i techniky měnily společně i s názorem 

společnosti. 

Původně šlo o kmenové značky, které se díky zámořským objevitelům znovuobjevily 

v euroamerické civilizaci, a tak se z námořnických znaků, cirkusové či kriminálnické 

zvláštnosti staly dekorativní metody praktikované i v těch nejvyšších kruzích. 

Od devadesátých let minulého století se hovoří o renesanci tetování, například ve 

Spojených státech počet tetovaných obyvatel sahá až k jedné šestině celé populace. 

Díky tomu tvoření nových motivů v dnešní době už nezávisí na amatérských výkonech 

řemeslníků, ale profesionálně školených výtvarnících. Tvůrci tetování patří opravdu do 

výtvarného oboru, jelikož jde o jedinou formu umění, která používá jako pracovní 

plochu živou tkáň, může se tedy považovat za nejušlechtilejší druh umění. 

Kosmetika také není pouze trendem posledních let, ale má svoji dlouholetou tradici, 

dokazují to archeologické nálezy malých hliněných kousků zahroceného tvaru, rtěnky. 

Zvýraznění úst pomocí rtěnky symbolizovalo ženské genitálie. 
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Představy o kráse jsou velmi rozličné, ale divoši mají o přitažlivosti představy jasné, a 

také nevynechají jedinou příležitost k jejímu zdůraznění. Příkladem mohou být Fulbové 

v západní Africe, kde se mužská část obyvatel účastní sedmidenních soutěží krásy. 

V rámci soutěže musejí být bohatě nalíčeni a výrazně učesání, také podstupují bičování 

jako test fyzické odolnosti.  

„Tradiční tetování nebo skarifikace byly běžně spjaty s přechodovými rituály a 

přinášely s sebou bolest, prostředníka, připomínající nějaký zlomový okamžik života.“ 

(RYCHLÍK, 2005, str. 17) 

Proslulým způsobem zvyšování atraktivity a šance na manželství jsou liliové květy, 

tradice čínských žen v udržování svých nohou v miniaturní velikosti. Toho se snažili 

dosáhnout dlouholetým obvazování chodidel pevným obinadlem tak, aby mezi palcem a 

patou byla, co nejmenší vzdálenost, noha se tak deformovala do tvaru kopýtka. Ženy se 

zlatými liliemi sice tak měli větší šanci na vdavky, ale zároveň tak téměř ztrácely 

schopnost samostatného pohybu, chodit pro ně bylo velmi namáhavé nebo nemožné bez 

cizí pomoci. Až počátkem dvacátého století byl tento zvyk v Číně zakázán. Za stejně 

drastické se považuje i šněrování. Korzety se používaly zvláště v devatenáctém století 

v Evropě, kdy ženy sice dosáhly pasů úzkých až čtyřicet centimetrů, ale zároveň 

stlačovaly plíce a omezovaly svou schopnost dýchat. Mimo jiné následkem nošení 

korzetů byla i deformace hrudního koše i žaludku, a tísnění jater. 

Dalším známou etnografickým obyčejem je žirafí krk žen v Barmě způsobený 

postupným přidáváním kruhů na krk. Nošení mosazných prstenců natáhne krk natolik, 

že bez podpěry by ženy nebyly schopny udržet hlavu vzpřímeně. 

Diktát módy zavedený kulturními zvyky se neohlíží na nepohodlí nebo bolesti. Jak už 

jsem zmínila výše, motivem k zdobení lidského těla není pouhá touha po líbivosti, ale i 

snaha vymanit se ze své přirozenosti. Zdobení tak přináší pocit jinakosti a pocit 

vítězství kultury nad přírodou pomocí změny předem daného stavu. Proto existují různé 

praktiky, které podle mínění místních odliší jejich vzhled od zvířete. Ideály krásy 

mohou mít v každém etniku jinou podobu, a tak co jedněm přijde jako oddálení od 

podoby orangutána nebo psa, jiný shledává jako vzhledové přiblížení.  

Jelikož hlava je nejvýraznější částí těla, v rámci úprav se jí od nepaměti věnovala velká 

část pozornosti. Lidé z oblasti Bornea, Kavkazu, Andamany nebo Ainu si zplošťovali 

čela a deformovali lebky. Mayové upřednostňovali pouze jednu jedinou formu změny 

tvaru hlavy, a to čelo, které postupně dozadu ubývá. Vrcholem přitažlivost tak bylo 

ubývající čelo spojené s šilhavostí, kterou si uměle stimulovali navázanými korálky 

spadající před obličej. 
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Afri čané, ale obyvatelé obou Amerik nebo střední Afriky rozšířili retní terče. Zátka, 

která se používala jako ústní ozdoba, dala v portugalském znění botoque jméno 

Botokům z Brazílie. Tato zátka se vložila do dírky pod ústy, a postupně se menší 

dřevěné ozdoby nahrazovaly většími, až dolní ret vypadá pouze jako tenký prstenec 

kolem dřívka. Po vyndání je spodní ret ochablý a odkrývá přední spodní zuby, které 

jsou kvůli neustálému tlaku čepu znetvořeny a posunuty, navíc mezi už mezi dvacátým 

a třicátým rokem vypadají. 

Uším se věnovala pozornost zvláště na Madagaskaru, v Mozambiku nebo Mikronésii. 

Asi největší deformaci uší můžeme vidět na Raliku, kde domorodci byli schopni 

propíchnutá a natržený boltec přetáhnout i přes hlavu. Daleko méně razantní zvyk jsou 

náušnice, jde o globálně rozšířený obyčej. Dnes velmi oblíbené propichování nosu se 

praktikovalo i v Melanésii, v Jižní Americe a Indii, ale už se ustoupilo od protahování 

propíchnutým nosem celých šňůr perel. Transformace nosu byla i tvarová, na Sumatře, 

Celebesu nebo v Nové Kaledonii se za společenský ideál považovat široký a plochý 

nos, naopak cejlonští Veddové jej uměle zužovali. 

„Časté jsou různé dentální zásahy od rituálního vyrážení zubů v Peru či Austrálii, přes 

pilování do špičky (Filipíny, Afrika, výrazně Malgaši) a černění (Kalineautan, někdejší 

Barma, jih Indie) až po inkrustaci, kdy je do zubů vkládán kov nebo drahé kameny 

(etnika v Ekvádoru, Danajové, Batakové).“  (RYCHLÍK, 2005, str. 22) Za univerzální 

fenomén se dá považovat mutilace genitálií, různé formy obřízky patří 

k nejrozšířenějším. Klasické odstranění předkožky u mužů se nazývá cirkumcize. Jsou 

však i jiné, méně tradiční, jako incize, zářez do předkožky. Dále jsou i obřízky žen, kdy 

jde o vyříznutí klitorisu nebo klitorisu a stydkých pysků. Jako okrajová mutilace 

genitálií se dá považovat zašití pohlavně rozmnožovacích orgánů s cílem dočasného 

zabránění pohlavního styku. Australské kmeny měly součástí rituálu přijetí mezi muže 

naříznutí spodní strany penisu, které předcházela klasická mužská obřízka. Zmíněným 

naříznutím se vytvořila permanentní štěrbina v močové trubici, která byla označované 

jako děloha v penisu. Důvodem jiné mutilace genitálii byla snaha o zvýšení rozkoše 

svých partnerek, kdy si muži nechávali a stále i v moderní době nechávají propíchnout 

pyje a vložit do nich oblázky a perličky.  Tato praktika se nazývá ampallanga, a je 

rozšířená u Dajaků nebo Sadangů na Celebesu. U žen pak bylo vyhledáváno 

prodlužování stydkých pysků závažím, které jako jedno z mála nebylo tolik invazivní. 

Pikantní oblastí modifikace jsou údy. Jedná se o natahování, těsným ovinutím nebo 

částečnou amputací, rukou, paží a nohou. Smutek se nedával na Nové Guinei, Tongu 
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nebo v Austrálii najevo pouze truchlením, ale i useknutím článku prstu jako výrazu 

smutku. 

Za znak vznešenosti se zvláště v Čině a na Havaji považovaly dlouhé a zdobené nehty, 

podobně jako tradice zlaté lilie se za účelem zvýšení atraktivity natahovaly údy ve 

východní Africe a Jižní Americe.  

Trendem dvacátého prvního století jsou plastické operace, nejčastěji se zaměřují na 

ženská ňadra. Cílem každého zákroku je vytvoření větších a pevných prsou, ale není to 

první technika změny vzhledu, která se zaměřila na ženský hrudník. Afričtí Standové 

ovinovali své ženy těsnou bandáží, chtěli tak docílit od dnešního ideálu velmi 

rozdílného vzhledu prsů, a to povislého. Paraguayští Payaguové zase v okamžiku, kdy 

dívky dozrají do věku, kdy jim začnou růst prsa, je stahují pláštěm nebo koženým 

řemenem směrem na záda, aby je co nejvíce roztáhli do šíře i délky. Co v jedné oblasti 

považují za přitažlivé je v jiné jako způsob trestu. Jako příklad můžu uvést odstraňování 

bradavek, které se praktikovalo u ruských křesťanských sekt z náboženských důvodů a 

jako forma trestu v oblasti jezera Tanganika u černošek. 

Poslední a největší části těla, které se při dekorování věnujeme, je kůže, považuje se za 

nejhodnotnější umělecké plátno. Nejznámější formy zdobení jsou tetuáž a skarifikace, 

ale nejsou jediné, pod kůži se také implementují předměty, pokožka se také zesvětluje 

nebo tmaví. V devatenáctém století byla běloskvoucí kůže velmi žádoucí, byla znakem 

vyšší vrstvy, protože nemusela vycházet na slunce kvůli práci, za těmito účely se i 

dodnes používají bělidla a zesvětlovače kůže. Velmi oblíbeným jevem u indonéských 

žen, který vznikne po kožních nemocech, jsou bíle skvrny na kůži. Pokud neonemocní, 

tvoří si skvrny uměle. 

Příbuzné techniky dřívějším světovým mutilacím, zákrokům a deformacím jsou stále 

zdroje inspirace pro dotváření image současných společností. Dnes se tyto změny 

nazývají piercing, branding, skarifikace nebo tetování, staly se poslem hledání identity, 

přechodových rituálů, sebepoznávacích obřadů, magických aktů, spirituální léčby nebo 

spojení s uctívaného božstva. 

Piercing je v současné době nejpoužívanějším způsobem vyjádření pomocí tělesného 

zdobení, jedná se o propichování různých části těla jehlou a na místo vzniklé dírky je 

vložen šperk, tento způsob body-artu vděčí za své rozšíření punkovému hnutí. Dříve se 

šperky vytvořené z ušlechtilých kovů týkaly jen undergroundových skupin a aktivit, za 

které byli považování homosexuálové nebo fetišisti, ale dnes se tento trend přesunul 

hlavně k teenagerům. 
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Méně známou variantou zdobení jsou suspensions, připevněné háčky a kroužky. Slouží 

k proplétání lanek, svazování či dokonce zavěšování. Většinou jsou připevněny pouze 

dočasně. Více rozšířené do povědomí běžné populace je branding, laicky cejchování, 

kdy se tepelnou nebo chemickou metodou do kůže vypalují ornamenty a znaky. Cutting 

představuje také tvoření ornamentů nebo symbolů, ale pomocí ostrých nástrojů. 

Používají se také při implantaci, kdy se pod kůži vkládají kovové nebo plastické části, 

které dají vzniknout špičatým růžkům na hlavě nebo hrbolkům na penisu. Motivem 

může být připodobnění se ďáblu nebo jiným obdivovaným stvořením, mytickým nebo i 

zvířecím. Jsou lidé, kteří obdivují plazy jako je had, proto si nechávají celé tělo pokrýt 

tetování symbolizující hadí kůži a svůj vzhled k pohodě hada dotvoří takzvaným 

splittingem. Jde o podélné rozpůlení jazyka. Není to jediným zásahem v dutině ústní, 

ostatní na rozdíl od splittingu mají svou historii a byli zmíněny. Všechny se dají shrnout 

pod názvem oral mods.  
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 2 BOLEST 
 

 „Bolest můžeme definovat jako nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený 

s akutním či potenciálním poškozením tkání, které souvisí s poruchou fyziologické 

povahy nebo vnějším násilím.“ (JANÁČKOVÁ, 2007, str. 14) Druhy bolesti jsou různé, 

ale všechny mají společnou svou subjektivitu. 

 

 

  

 2.1 Ovlivňující faktory bolesti  
 

 Bolest, stejně jako strach a úzkost jsou signálem, který varuje a chrání při vzniku 

poškození organismu a nutí nás k odstranění příčiny. Jde o osobitou zkušenost 

propojující vnímání bolesti a emoční zpracování. Reakce na bolestivý podnět závisí na 

naše vnitřním prožívání, které je  

ovlivněno dalšími vnějšími faktory, biologickými, psychologickými i sociálními. 

Na průběhu bolesti, tedy od vzniku až po vyústění se podílejí vlivy psychologické a 

sociální. Emoce, které doprovázejí, současně ovlivňují prožitek bolesti budoucí. Bolest 

je doprovázena konkrétními situacemi a okolnosti, jako je prostředí, které ovlivňují 

vnímání bolesti. Rozdíl mezi vnímáním bolesti vyvrknutého kotníku, člověka, který je 

zrovna doma a cítí se osamocený a hráče motivovaného výhrou zápasu, je velmi 

výrazný. Hráč se sebere ze svého zranění během chvilky, ale osamělý člověk se může 

ve své bolesti utápět hodiny. 

 

  

  

 2.1.1 Psychologické aspekty bolesti 

 

Psychologická rovina bolesti záleží na míře připisované emoční kvalitě, zda se 

jedná o hladinu snesitelnou, zničující, zpozorňující nebo ohrožující, a směsici 

vyvolaných pocitů. Ve vztahu k bolesti také proběhne myšlenková analýza, která nelze 

oddělit od pocitových aspektů bolestivého zážitku. Během myšlenkové analýzy dochází 

ke kognitivnímu zpracování významu a smyslu bolesti připisované klientem. Na 
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vyhodnocení a modulaci konečného požitku bolesti se zásadním způsobem podílejí 

právě poznávací vlivy. 

Existují různé strategie zvládání bolesti, každý používá odlišné postupy proti tíživé 

situaci, jelikož se v nich odrážejí výchovné vlivy jednotlivců. Mezi základní metody, 

které jsou sestavené pomocí dotazníku Doping Strategie Questionaire, patří odpoutání 

se, ignorován pocitů přeformování pocitů či přerámování situace, katastrofizace a 

modlitba nebo doufání. 

 

 

 

2.1.2 Sociální aspekty bolesti 

 

V rámci vnímání bolesti musíme brát v potaz postoj k bolesti nejbližšího okolí. 

Shodné v užších i širších sociálních kontextech jsou stejné projevy mužů a žen chápány 

jinak. Příkladem může být pláč, kdy u žen se považuje za přijatelný, protože jsou 

slabším pohlavím, ale u mužů někdy až neodpustitelným.  

Míra tolerance k bolesti je velmi individuální, přesto obecně závisí na prahu bolesti, 

různých časových úsecích, přikládanému významu, etnických a kulturních rozdílech, 

očekávání velikosti nastávající bolesti, dále míře úzkosti, strachu a tenze nebo 

vzájemných vztazích. Jednoduše závisí na celé řadě vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřní 

zahrnují práh bolesti. V okamžiku, kdy poprvé ucítíme bolest, můžeme určit dolní práh 

bolesti, horní souvisí s momentem, kdy nám bolest přejde na hranici maximálně 

snesitelnou. Vyšší míru tolerance obecně máme během rána a v odpoledních a nočních 

hodinách klesá, tím můžeme dokázat závislost citlivosti bolesti na různých časových 

úsecích.  Z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že se lépe přizpůsobíme bolesti 

známé než neznámé. Také význam, který jí přikládáme a jak ji hodnotíme, ji ovlivňuje. 

Nejlépe bolest snášejí lidé v období střední dospělosti, tedy mezi třicátým a padesátým 

rokem, a lidé emočně stabilní. 

Za základní období pro rozvoj postoje k bolesti považujeme dětství, učí nás během něj 

jak na ni reagovat a jak ji překonávat. Způsoby reakce a překonávání bolesti jsou 

rozdílné v rámci etnik a kultur, tyto rozdíly hrají neopomenutelnou roli ve vnímání a 

vyjadřování bolesti. Bolest, kterou snášejí muži v Africe při obřízce jako součást 

přechodového rituálu je pociťována jako menší, než u obřízky ze zdravotních důvodů. 

Často se také stává, že pokud očekáváme, že nastávající bolest bude zničující, překvapí 

nás její snesitelnost. Samo očekávání velikosti spolu s hodnocením sebe samého, jak 

jsme schopni zvládnout bolestivý zážitek, působí na rozměr pocítěné bolesti. Tyto 



12 

faktory mohou toleranci bolesti posílit, ale i snížit. Jediné vlivy, které účinkují jen 

negativně, jsou emoční, a to úzkost, strach a tenze, působí dále na mechanismy 

fyziologické a psychologické vedoucí ke snižování prahu bolesti 

Chronická bolest se stává součástí života zvláště v pozdějším věku nebo jako následek 

vážnějšího zranění, její snášenlivost závisí na rodinných vztazích, pokud postižení mají 

nenarušené a klidné zázemí čelí stálé bolesti lépe než lidé s narušenými vzájemnými 

vztahy. 

 

 

 

 2.2 Historie bolesti 

 

Stejně dlouho jako je spojená bolest s většinou onemocnění a poškození, trvají i 

pokusy o převzetí kontroly nad ní.  Díky archeologickým nálezům si můžeme představit 

prehistorické tahy v boji proti utrpení, bolesti a smrti. 

 

 

 

2.2.1 Léčitelství 

 

Jednou z prvních teorií o bolesti vymysleli kouzelníci, jsou dodnes považování 

za nejstarší léčitele. Věřili, že zlé síly způsobují nemoci a bolesti a je možné je odvrátit 

pomocí léčebných rituálů. Zmínky o šamanismu můžeme zaznamenat v západní Evropě, 

již z dob před pětadvaceti tisíci lety, kde byly nalezeny skalní kresby v jeskyních a 

skalních převisech, které zobrazovaly kouzelníky s ptačími hlavami nebo jelením 

parožím. Hlavní léčebnou metodou, kromě rituálů, byla přírodní léčiva, na která 

vymýšleli tajné receptury díky dobrým znalostem přírody. 

V mladší době kamenné postoupili se svými objevy dále, pomocí jednoduchých 

nástrojů dokázali už provrtat lebeční kosti, aby zmírnili bolesti a nitrolební tlak 

způsobený záněty. Avšak v té době ještě nebyla vynalezena anestetika, tedy se nejstarší 

technika otevření dutiny lebeční prováděla bez umrtvení. Přestože úroveň léčitelství 

vzrostla, stále měla velké nedostatky. Za opravdové léčitelství, v pravém významu 

tohoto slova, můžeme považovat to, které bylo praktikováno ve starém Egyptě. Stalo se 

konkrétní lidskou činností definovanou zásadami a přístupy. První dynastie starověkého 

Egypta dala vzniknout i prvnímu písmu, které umožnilo všechny definice 

zaznamenávat. Některé dochované záznamy doplněné o nálezy obrázků o činnosti 
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lékařů na stěnách hrobek a lékařských nástrojů tak umožňují nahlédnout do metod 

léčení vzdálené více než pět tisíc let. Typickou technikou bylo balzamování těla, které 

mělo chránit schránku duše zesnulého, aby se duše po cestě do nebes měla kam vrátit. 

Podle kvality a dokonalosti postupu balzamování můžeme poznat postavení zesnulého 

ve společnosti, avšak důležitějším přínosem mumifikování jsou získané informace o 

nemocech a pokusech jejich léčby. Lékaři té doby opouštěli od bezvýznamných rituálů 

a naklonili se zákrokům, přesto věřili, že osud nemocného nezávisí na jejich úspěšnosti, 

ale na přízni bohů, proto se na ně obraceli před samotnou operací. Ústup bolesti nebo 

samotné nemoci tedy nezávisel na analgetikech nebo antibiotikech jako v dnešní době, 

ale na laskavost boha zdraví Thóta nebo bohyni Iris, která byla vzývána k utišení 

bolesti. 

Dosud šlo o léčení samotné bolesti, ale s nejstaršími pokusy o vysvětlení příčiny a 

průběhy nemoci přišli lidé z Mezopotámie. Vysvětlením všech utrpení byla 

démonologie. Jak název napovídá, teorie vysvětlení příčiny strastí nemocní byli démoni. 

Tito démoni se zaměřovali na hříšné lidi, kteří byli lidmi či bohy prokletí za porušení 

zákazů nebo pravidel, a vstupovali do jejich těl. Přestože se v Mezopotámii dívali na 

nemoci více logicky, forma léčení se pohybovala na hranici mezi racionálním poznáním 

přírody a náboženstvím, základ léčby tvořily postupy vycházející z náboženství a 

rituálů. Rituálním očištěním nemocného těla, pacientova léčka a příbytku se snažili 

zbavit nemocného jeho démona. Některá hygienická opatření dnes běžná vycházela 

právě z těchto očistných rituálů.  

Za milník pro anestetika a anesteziology považujeme třinácté století před naším 

letopočtem. Do doby starověké Kréty datujeme vyobrazení postav bohyně máku a 

makovic, jsou to nepřímá svědectví o rozšíření opia v oblasti celého Středomoří. 

Obrazce naznačují, že mák byl pokládán za dar bohů, protože po úpravě makovic vznikl 

lék zklidňující a tišící bolesti. Staří Římané pak předepisovali opiové přípravky běžně, 

ať ve formě tabletek, čípků, klystýru nebo zábalu. Během antiky se za nejznámější 

považovalo thébské opium, distribuce se rozšířila do celého Středomoří z Horního 

Egypta. 

Příchod Ježíše Krista udal počátek nejen křesťanského letopočtu, ale také iatroteologii. 

Díky zázračným uzdravením byl označovaná za velkého lékaře a stal se na křesťanském 

západě ústřední postavou iatroteologie. Její vyznavači věří, že nemoc je projevem vůle 

Boži a vyléčení důkazem božské léčivé síly. Proto křesťané považovali za svou 

povinnost pečovat o nemocného podle přikázání křesťanské lásky a milosrdenství, ale 

léčení nemoci zůstalo v rukou Božích. Přesto koncem desátého století 
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v benediktýnském klášteře setkáváme s jedním z prvních receptů na přípravek 

k omámení pacienta, uspávací houby. 

 

  

  

 2.2.2 Lékařství 

 

 Další zvrat jsme zaznamenali v oblasti přístupu, z léčitelství se stálá opravdové 

lékařství a bylinkaření moderní vědecké myšlení. Tato změna přišla s renesanční 

medicínou. Centrem pozornosti se stává člověk a potřebné znalosti pro každodenní 

lékařskou činnost. Rok 1456 je významným rokem, tohoto roku byly poprvé vytištěny 

lékařské učebnice a spisy. Ustupuje se od domněnek a pochybných teorii, získané 

informace se zakládají na vědeckém zkoumání při pitvách. V Basileji bylo dokonce 

založeno anatomické divadlo přístupné i pro veřejnost. Základy moderních 

přírodovědných metod sahají k sedmnáctému století. Počátek přírodovědecko-

fyziologického myšlení přinesla chemie a mechanika, a také cestování, které umožnili 

Evropě seznámit se s přírodovědnými a lékařskými zvláštnostmi Číny nebo Japonska. 

Významným poznat považovali holandští a angličtí lékaři čínskou diagnostiku podle 

síly a rytmu tepu, dále s použitím akupunktury nebo požehování kužely sušeného 

pelyňku. Důvěru vzbudila alternativní medicína zejména s akupunkturou a jejími 

úspěchy. To vedlo k rozšíření i na evropský kontinent. 

Lidí žijící během osvícenství v osmnáctém století věřili v rozum a sílu vědy, podpořili 

tak rozkvět přírodních věd a připojení elektřiny k lékařským prostředkům. Devatenácté 

století přineslo velký objev v podobě inhalační éterové narkózy. Narkóza umožnila 

bezbolestné operace, a tak i klidný průběh bez asistentů, kteří dříve museli přidržovat 

pacienta svíjejícího se v bolestných křečích. Inhalační éterovou narkózu rozhodně 

můžeme označit za revoluční zvrat v medicíně, ale kvůli komplikacím, které při ní 

nastávaly, byla nahrazena jinými formami anestézie jako hypnóza, podchlazení nebo 

nitrožilní injekce. Od celkové anestézie medicína přestoupila ke kokainu jako 

prostředku zaručující lokálního znecitlivění. Až po osmy letech používání se přišlo na 

to, že jde o návykovou látku. Přesvědčení se zakládalo na porovnání s abstinenčními 

příznaky opia a morfia, která měla po dlouhodobém užívání oproti kokainu těžké 

fyzické abstinenční příznaky. Vyvinutí nové anestetické látky trvalo celých dvacet let. 

Novokain je látkou syntetickou, znecitlivuje zejména periferní nervová zakončení, což 

přináší praktický význam ve stomatologii a při drobných chirurgických zákrocích. 
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Počátek dvacátého století byl dobou rozkvětu, v oblasti lékařství se začalo využívat 

radium v léčbě zářením. S objevem endorfinu přišli nové možnosti terapie bolesti. 

Výzkumy posledních let původní koncept chápání bolesti jako pouhého důsledku 

tělesné poruchy nahradily konceptem mnohostranným. Umožnily tak porozumění 

bolesti jako specifickému problému, na jehož vnímání se podílejí faktory fyzické, tak 

psychické a sociální. Tedy medicína je jen jedním z oborů, který potřebujeme 

k odstranění bolesti. 

S množství poznatků dosud vybádaných můžeme aplikovat širší škálu léčebných 

postupů. Přistup, během něhož využíváme analgetika včetně opiátů nebo v kombinaci se 

sedativy, anxiolytiky v tabletách, injekcích a infuzích se nazývá medikamentózní léčba. 

Tato metoda potlačuje vnímání bolesti. Přerušení vedení bolesti zajišťuje místní 

anestézie, neurochirurgické zákroky v oblasti periferních nervů, míchy i mozku nebo 

akupunktura a elektrická stimulace nervů. Také v případě nádoru vyvolávajícího bolesti 

se o redukci snaží ozáření. V případě dlouhodobější bolesti se k ní přistupuje i z duševní 

stránky, která ovlivňuje prožívání a délku bolesti. Cestou k zmírnění bolesti je 

psychický komfort a za cílovou metu psychoterapie se považuje úplné odstranění 

bolesti.  

 

 

 

 2.2.3 Výzkumy bolesti 

 

 „První tým zabývající se bolestí vznikl v počátcích sedmdesátých let, NIDCR. 

Jeho zakladatelem byl Dr. Ronald Dubner, který nyní působí jako vědec na 

Marylandské univerzitě v Baltimoru. Studie tohoto vědeckého týmu pomohly položit 

základy pro definování anatomie, fyziologie, farmakologie a genetiky bolesti. Sám Dr. 

Ronald Dubner říká, že toto je vynikající doba pro výzkum bolesti. Vznikají stále nové 

nástroje a přístupy ke studiu bolesti, jedním velkým nedostatkem je však nedostatečná 

komunikace mezi jednotlivými vědními obory, které se bolestí zabývají. Neposkytují 

tak celistvý pohled na bolest jako takovou. 

Jednou z významných teorii, které byly od počátku výzkumu bolesti vytvořeny, je právě 

teorie Donalda Melzacka a Patricka Palla, kteří ji objevili v roce 1965. Upozornili na to, 

že nervový impuls vycházející z rány nejde přímo do centra bolesti v mozku, jako se 

předpokládalo dříve. Objevili, že impuls musí nejdříve projít míchou, kde se nervové 

buňky chovají jako brána modulující signály nebo blokující impulsy. Tedy funguje jako 
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dveře, které povolují nebo blokují vstup k mozku. Tato teorie se nazývá: gate- kontrol. 

Přestože tato teorie nebyla zcela správná, byla velmi významná, přiměla klinické lékaře 

si mluvit se základními věci o biologii bolesti. Toto spojení dvou disciplín dalo vznik 

interdisciplinárnímu výzkumu, ale také i mezinárodní asociaci pro studie 

bolesti“[vlastní překlad autorky této práce] 

„I díky této událost se v posledním desetiletí dramaticky změnil způsob chápání bolesti. 

Přestalo se na bolest pohlížet jako na symptom trauma, infekce, zánětu nebo operace, 

nyní se na ni díváme jako na oddělený subjekt nemoci, který zásadně mění celý nervový 

systém. Také pohled na bolest mění stále nově vznikající zobrazovací zařízení a 

nástroje, které nám pomohou odkrýt tajemství týkající se fungování a vedení impulsů 

bolesti do mozku.“ [vlastní překlad autorky této práce] 

Přestože slýcháme o nových objevech více ze zahraniční, prof. MUDr. Richard Rokyta, 

DrSc., prezident Společnosti pro Studium a léčbu bolesti ČLS JEP je však názoru, že 

nijak za ostatními zeměmi Evropské unie v oblasti výzkumu bolesti nezaostáváme ba 

naopak, některé země by se od nás mohly učit. Přesto nezmiňuje země mimo Evropskou 

unii, jako jsou Spojené státy americké, kde skoro každé univerzity je součástí výzkum 

zaměřený na bolest. 

 

 

 

 2.3 Patofyziologie bolesti 

 

 Stejně jako mozek bolest není úplně probádána, zvláště z anatomické a 

fyziologické stránky, proto se jí věda intenzivně věnovala v posledních čtyřiceti letech. 

Rokyta říká, že současná anatomická a fyziologická představa bolesti je: „ Periferní 

receptory bolest percipují a vedou do centrálních struktur, kde je zpracována, 

modulována a kde se nám vytváří určitá reakce. Na úrovni periferie i centra existují 

mechanismy, které zároveň bolest tlumí, a to buď na téže úrovni, nebo na úrovni nižší či 

vyšší. Bolest se výrazně moduluje. Je součástí širšího fenoménu – stresu, který má na 

bolest velký vliv, a mnohdy je ani nelze od sebe zásadně oddělit. Nelze také opomenout 

subjektivní vnímání bolesti a různou reakci osob na bolest. Je anatomicky obtížné 

přesně umístit kognitivní a emocionální složku bolesti, i když víme, že tyto procesy 

probíhají na úrovni centrálního nervového systému.“ (JANÁČKOVÁ, 2007, s. 25) 
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Pozadí bolesti přesně rozdělit, na objektivní a organické, přesto samotné vnímání je 

subjektivní. Mechanismy bolesti jsou u každého stejné, ale její vnímání a projevy jsou 

odlišné. 

 

  

 

2.3.1 Periferní úroveň bolesti 

 

 Vnímání bolestivých stimulů zprostředkovávají nociceptory. Jsou lokalizované 

ve všech periferních tkáních a tkáních centrálních, tedy kůži, ale také i centrální nervové 

soustavě. Rozdělujeme několik typů periferních nocisenzorů, na nocisenzory na volných 

nervových zakončeních, vysokoprahové mechanosenzory a polymodální receptory. 

Nociceptivní receptory na volných nervových zakončeních se vyskytují v kůži, sliznici a 

dalších orgánech i proprioreceptivních. Mechanické změny jako tlak, tah, dotyk 

registrují vysokopahové mechanosenzory, objeví je v příslušné oblasti a vyvolají 

bolestivou stimulaci. K zaznamenání chladu, teploty slouží polymodální receptory, 

zvláště v případě velkého chladu nebo tepla, které působí bolesti, následkem takové 

působení vznikají popáleniny nebo omrzliny. 

 

Slabě myelinizovaná vlákna typu A-delta a vlákna typu C jsou dva typy vláken, které 

vedou vzruchy periferních orgánů, jak už je výše zmíněné, kůže, sliznice, svalů a žláz. 

Vlákna typu A se dále dělí na čtyři podskupiny: alfa, beta, gama a delta. Liší se stupněm 

myelinizace, tedy úrovní postupného vytváření obalu nervových spojů, šířkou 

myelinových pochev vláken a rychlostí vedení vzruchu v těchto vláknech. Rychlost 

vedení vzruchu se pohybuje v rozmezí od sedmy do čtrnácti metrů za sekundu a 

myelinizují se během vývoje. Vlákna typu C jsou na rozdíl od typu A nemyelinizovaná, 

nemají vůbec žádný obal nervových spojů a vedou vzruchy v rozmezí rychlosti půl 

metru až tři metry za sekundu, tedy jsou pomalejší oproti vlnám A-delta. 

Bolestivý vzruch většinou vede k vyvolání množství látek způsobující přímo bolestivou 

stimulaci, nebo zvyšující citlivost nocisenzorů k tomu, aby více vnímaly bolestivou 

stimulaci. 

„Látky přímo vyvolávající bolestivou stimulaci jsou většinou látky, které taky 

vyvolávají zámět.“ (JANÁČKOVÁ, 2007, str. 26)  

Histamin patří k látkám přímo působícím, uvolňuje z žírných buněk vyskytujících se 

nejčastěji v kůži a trávící soustavě, a vytváří silně kyselé pH dráždící periferní 

receptory. Následkem svalové únavy právě vzniká právě kyselá reakce, ve svalech se 



18 

tak hromadí kyselina mléčná, která způsobuje podráždění volných nervových 

zakončení, finálně i bolest a zamezení dalších kontrakcí svalů. Také sem zařadíme 

bradykinin, který roztahováním cév působivý velmi bolestivě, a serotonin spolu s ionty 

draslíky se uvolňuje v místě bolestivé reakce a zapříčiní tak velmi silné bolestiví 

dráždění, a nakonec i leukotrieny a prostaglandiny, obě skupiny látek se podílejí na 

procesu zánětu, zároveň snižují práh bolestivých senzorů, což znamená citlivější 

vnímání bolesti. Látky chemicky doprovázející zánět zároveň doprovázejí bolest. 

 

 

  

2.3.2 Psychogenní bolest 

 

„Psychogenní bolest nemá zjevný organický původ, má biologický základ a vzniká 

především na úrovni limbického systému a mozkové kůry. Je možné ji léčit 

psychoterapeuticky, psychofarmakologicky a eventuálně i neurochirurgicky.“ 

(JANÁČKOVÁ, 2007, s. 33) 

Záznamy o psychogenních složkách vzniku bolesti popisují lidé už od středověku, 

avšak až nyní svou pozornost zaměřujeme na zodpovězení otázek týkajících se jeho 

mechanismu. 

Už jsem zmínila nějaké definice a přiblížení bolesti, ale určitě by neměl být opomenut 

výměr podle Mezinárodní asociace pro studium bolesti, podle níž jde o nepříjemnou 

smyslovou a emoční zkušenost a zážitek spojený s akutním, nebo potenciálním 

poškozením tkáně. 

Psychogenní bolest se od organické liší tím, že nemá somatickou příčinu, jde o bolest 

založenou na emoční bázi.  

 

Interpretace bolesti po psychologické stránce se liší podle kulturních a etnických vlivů a 

závisí na významu bolesti, který je jí přikládán. Míru psychogenní bolesti ovlivňuje více 

faktoru, spadá sem stupeň úzkosti, emoční strádání a látky snižující intenzitu vnímaného 

prožitku. První dvě složky mají jedno společné, a to, že zintenzivňují vnímání bolesti. 

Čím víc se dotyčný bojí, čím více emočně strádá, tím pociťuje svou bolest silněji. 

Naopak poslední faktor nás naopak před bolestí chrání za pomoci vnitřních látek 

podobných morfinu, tedy endorfiny, dynorfiny, eukefaliny a endomorfiny, vyplavují se 

při silných emočních a stresových situacích. 
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Časná emoční deprivace nebo naopak nadměrná stimulace patří mezí nejčastější příčiny 

vzniku psychogenní bolesti jak u dětí, tak i dospělých. Někdy se psychogenní bolest 

zaměňuje s psychologickými stavy, úzkostí, strachem, nespavostí, depresí. Tyto stavy 

mohou být doprovázeny organickou bolestí. 

Únik do bolesti je tedy obranný mechanismus potlačující psychické strasti, což 

nevylučuje, že zde není organická nemoc.  Sekundárním ziskem bolestných projevů je 

pozornost, péče nebo odškodnění. Zvláště v dětství se stává, že s příchodem nového 

potomka starší ze sourozenců začne být často nemocný. Postrádá péči, která mu byla 

dříve věnována a cestou k opětovnému získání je právě bolest, přesto jde o 

mechanismus pracující na nevědomé úrovni.  

Vyléčení psychogenní bolesti je možné pomocí psychoterapie a jejích relaxačních 

metod, hypnoterapie, imaginativní techniky a psychoanalýzy. Osvědčují se také 

terapeutické programy kombinující behaviorální techniky a rodinnou terapii, za zvláště 

účinnou techniku se považuje operativní podmiňování. Přestože zde nejvíce v léčbě 

psychogenní bolesti prospěje psychoterapie, přistupuje se k ní komplexně. Na léčení 

spolupracují odborníci z různých oblastí psychology začínajíce a fyziology konče. 

Mnoho klientů je vyděšeno, že s nimi není něco po duševní stránce v pořádku, proto se 

za prvořadý předpoklad úspěchu považuje utvrzení klienta v tom, že netrpí psychickou 

poruchou. 

Okrajově mezi terapie psychogenní bolesti také zařazujeme elektricko stimulaci 

mozkové kůry a neurochirurgické operace, těmito zákroky se má omezit vlivům 

vyvolávajících bolestivá dráždění limbického systému. 

 

 

  

 

 2.4 Metody měření bolesti 

 

 Bolest se sama ohlásí, aby nás upozornila na něco důležitého, zasahuje naši mysl 

a poutá naši pozornost. O bolesti můžeme okolí informovat dvěma způsoby, verbálně, 

hlasem a slovy, a neverbálně vyjádřené mimikou, gesty a činy.  

„Při neverbální komunikaci se bolest nejvíce zračí v naší mimice. Výrazem obličeje 

sdělujeme naše emoce. Můžeme v něm vidět smutek, strach, překvapení, potěšení…v 

očích můžeme odečítat i bolest. Panenky jeho očí se zužují a pohled je zaměřen do 

jednoho místa (tzv. terče) a neuhýbá. Zuby jsou většinou zaťaty, svaly kolem úst jsou 
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sevřené. Intenzita naší bolesti se též zračí v mimických svalech, úšklebku a zúžení 

nosních chřípí.“ (JANÁČKOVÁ, 2007, str. 39) 

Za nejoblíbenější způsob měření bolesti se v praxi považuje práce s řečí klienta, 

verbální sociální komunikace. Díky své popularitě byl už zaveden ustálený přehled 

nejdůležitějších informací, které se mají zjistit. Základní otázkou je, kde to bolí, tedy se 

snažíme odhalit místo a typ bolesti, dále chce vědět, jak moc to bolí, kdy to bolí, jak to 

bolí a za jakých okolností se bolesti zintenzivňuje nebo ustupuje. Tyto otázky nás také 

mohou dovést k tomu, zda jde o bolesti akutní nebo chronickou. 

 

 

 

 2.5 Akutní bolest 

  

 Nemoc nebo poškození tkáně předchází akutní bolest, tato bolest se náhle 

projeví a její působení po omezeném čase ustane. Může se vyskytovat minuty, hodiny, 

dny nebo týdny a v různých intenzitách. Bolest jednoznačně zatěžuje organismus, 

projevuje se zvýšením krevního tlaku, svalového napětí, prohloubením dýchání nebo 

naopak zatajováním dechu aj. Její lokalizace je většinou jednoduchá. 

Akutní bolest má svůj mechanismus složený z dílčích úrovní modulující nepříjemný 

senzorický a emoční zážitek. Přechází od specifického fyziologického mechanismu přes 

nespecifické modulační procesy k vnějším procesům a vlivům, které zpětnovazebně 

komunikují s první a druhou rovinou modulace. Jednoduše řečeno, bolest nejdříve 

vnímáme na fyziologické úrovni nervy, ale v dalších dvou stupních intenzitu začne 

ovlivňovat psychický stav a prostředí, které nás obklopuje. 

 

  

  

 2.6 Chronická bolest 

 

 U chronické bolesti už musíme upustit od konceptu, který bolest všeobecně 

chápe jako senzorický vjem varující nás před poškozením tkáně nebo v případě vzniku. 

Toto pojetí je použitelné pouze v případě krátkodobé bolesti. V případě 

dlouhodobějšího rázu, svůj biologický alarm ztrácí na smyslu. Chronická bolest se navíc 

od akutní liší tím, že nepomáhá k přežití, ale naopak má destruktivní efekt jak tělesně, 

tak psychicky i sociálně. 
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„Chronická bolest je příznačná tím, že její příčina není známá (stává se sama o sobě 

onemocněním) nebo je neodstranitelná. Diagnostikujeme ji tehdy, trvá-li déle než půl 

roku. U chronické bolest se setkáváme s výraznou fyziologickou reakcí. Postižený 

prožívá bezmocnost, depresi, vyskytují se poruchy spánku, snižuje se chuť 

k sexuálnímu styku, mění se chování, omezuje sociální kontakty a uzavírá do sebe.“ 

(JANÁČKOVÁ, 2007, s. 57) 

Dlouhodobé působení bolesti zapříčiňuje pocity strachu, úzkosti a obavy, navíc 

postiženého nepřetržitě nutí k tomu, se na ni soustředit, nemůže tak spát a vyskytují se u 

něj poruchy spánku ve všech kvalitách, od předčasného probouzení až do stádia 

děsivých snů. Tyto všechny faktory vedou k podrážděnosti, řadě psychosociálních 

problémů a snížení prahu bolesti. Kromě toho že trvale cítí jednu bolest, je citlivější i 

jiným sebemenším podnětům hodnoceným jako bolest. Intolerance bolesti a bolestná 

chování postupně způsobí sociální izolaci, případně i depresi. 

 

 

  

 2.7 Rozlišení akutní a chronické bolesti 
 

 Rozdílů mezi akutní a chronickou bolestí je více, nejdůležitější je však původ 

bolesti, dále její trvání a odezva ve fyzické a psychické stránce člověka, změna ve 

vztazích k rodině, ale také i lékařům.  

Příčina akutní bolesti je jasně definovaný, navíc její trvání je ohraničeno šesti měsíci a 

snižování intenzity bolesti. V případě bolesti chronické, původ bolest je nejasný a 

neodstranitelný, bolest můžeme označit jako chronickou pokud trvá šest měsíců a déle. 

Během akutní bolesti se nám může zvýšit srdeční frekvence, tepový objem, krevní tlak, 

rozšířit zornice nebo se více potit, pociťovat neklid a reagovat únikově. Dlouhodobé 

působení těchto změn vede k poruchám autonomního nervového systému, jako je 

nedokrevnost a potivost, nebo svalovým křečím, ztuhlosti nebo zmenšení tkáně, 

nejčastěji svalové, v důsledku nečinnosti. Krátkodobá bolest se na psychice člověka 

může projevit v podobě úzkosti, která se s dlouhodobým trváním mění na depresi. 

Důvěra ve vlastní schopnosti po šesti měsících mizí a nahrazuje ji frustrace, nedůvěra a 

nepochopení. Stejně tak potřeba jistoty a útěchy, kterou postižený vyžaduje od rodiny, 

se změní v apatii nebo hněv a pocit odmítnutí. 

„Jednoznačné rozdíly mezi akutní a chronickou bolestí jsou na úrovni somatické 

(fyziologické) odezvy organismu. Zatímco u akutní bolesti jsou tyto projevy srovnatelné 

s reakcí organismu na stres, u bolesti chronické jde spíše o fázi vyčerpání. Podoby 



22 

fyziologických reakcí na bolest však mohou být rozdílné i v průběhu času.“ 

(JANÁČKOVÁ, 2007, str. 65) 

 

 

  

 2.8 Metody léčení bolesti 

 

 Jak už jsem zmínila k bolesti je potřeba přistupovat komplexně, zapojením 

různých odvětví vědy, ať jde o psychoterapii, lékařství, fyzioterapii nebo psychiatrii. 

Proto k jejímu léčení existuje celá řada přístupů, jak vědeckých, tak alternativních. Celý 

výčet asi ani není možný, ale ráda bych nastínila aspoň některé z nich. 

  

 

  

 2.8.1 Aktivní ovlivňování svého stavu 

 

 Nástrojem této metody je sám postižený člověk. Aktivně se snaží na změně 

svého duševního stavu, tím že vlastními silami dokáže bolesti odstranit, pomůže i 

posílení jeho sebevědomí a sebedůvěry. Každému vyhovují jiné berličky a postupy 

k mírnění bolesti. Je vhodné si tyto v minulosti osvědčené věci zapsat, protože se 

můžou hodit jak samotnému postiženému nebo jako inspirace pro ostatní. 

 

 

  

 2.8.2 Akupunktura a akupresura 

 

 Tyto čínské léčebné techniky patří k velmi účinným postupům. Principem této 

terapie je podráždění místa, které odpovídá lokalizaci bolesti a akupunkturních bodů, 

ale není to nezbytné. Stačí, aby místo podráždění bylo blízko akupunkturní dráhy nebo 

se jedná o oblast, která je v důsledku nějakého zdravotního problému aktivní. 

Akupunktura se používá v případě vzniklé bolesti, ale i k zabránění jejího cítění během 

operace, nahrazuje u nás osvědčený postup celkové narkózy. Pro podpoření 

znecitlivujícího účinku jehel se používá elektrický proud. Místo jehel se také používá 

tlak. V takovém případě mluvíme o akupresuře. Působení akupunktury není na všechny 

typy bolesti stejné. 
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Kromě samostatných jehel se k akupunktuře používá takzvaný švestkový květ, malé 

kladívko zakončené několik krátkými jehličkami. Pomocí tohoto kladívka se 

poklepávají akupunkturní body, bolestivá místa nebo průběh příslušné akupunkturní 

dráhy. Správný akupunkturista k umocnění léčby bolesti popíjí odvar z čínských bylin. 

 

 

 

 2.8.3 Aromaterapie 

 

 Vůně je nástrojem této léčby. Výtažky z vonných rostlin se využívají ke 

klasickému přičichávání, ale také výrobě vonných extraktů do koupele nebo vonných 

svíček, které přispívají k mírnění bolesti.  Aromaterapie v rozumné míře ve většině 

případů neškodí, pokud ovšem postižený nečichá k rostlině, na kterou je alergický. 

Určitá obezřetnost by měla být i v případě těhotných žen nebo lidí s epilepsií. 

Levandule se považuje za jednu z nejznámějších rostlin využívaných při aromaterapii, 

možná i kvůli svým blahodárným účinkům, zvláště v mírnění bolesti svalů, dutin, při 

popáleninách a migréně. Méně známé však jsou rostliny jako bergamot nebo pačuli. 

Bergamot pomáhá hojení a mírní bolest, ale je potřeba se vyvarovat slunci, protože 

v kombinaci se slunečním zářením se může objevit alergická reakce. Pačuli stejně jako 

bergamot urychluje hojení a navíc působí protizánětlivě. 

 

 

  

 2.8.4 Autosugesce a sugesce 

 

 Typickým znakem pro sugesci je nekritické přijímání myšlenek nebo názorů. 

V psychoterapii se pozitivní a prospěšné sugesce široce využívají. Jak už pojmenován 

napovídá, autosugesci dává člověk sám sobě. Autosugesce i sugesce jsou 

kombinovatelé s relaxací, a také se tato kombinace hojně využívá v praxi. Sugesce by 

měla působit v uvolněném stavu na nevědomí, které je považované za jednodušší, více 

dětské. 

Autosugesce sloužící k mírnění bolesti se obvykle člení do skupin sugescí, a každá 

z nich má svůj úkol. Jde o sugesce, které upravují podobu, míru nebo vnímání bolesti, 

zrychlují čas, a tak bolestný prožitek zkrátí, zvyšují sebedůvěru a nakonec sugesce 

měnící návyky. Obyčeje, které bolest vyvolávají nebo zhoršují.  Mezi nejčastější 

návyky řadíme přejídání, kouření, alkohol, uzavírání se do sebe nebo pohodlnost. 
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Snažíme si tedy připomínat, že abstinence se nám daří nebo žiji zdravě. Nejúčinnějšími 

sugescemi jsou ty, které jsou stručné, kladné, jednoznačné a obecně formulované, tedy 

takové, co se příznivě uplatnily v nepředvídatelných situacích. Vhodnou situací pro její 

aplikaci jsou chvíle, kdy jsme uvolnění nebo předtím než usneme, proto bychom se ji 

měli naučit nazpaměť. 

 

 

  

 2.8.5 Behaviorální a kognitivně-behaviorální postupy 

 

 Cestou k odstranění bolesti vede přes pochopení našeho vnímání skutečnosti a 

našeho jednání. Stejně jako sugesce behaviorální a kognitivně-behaviorální postupy 

využívají účinků relaxace. Zejména Jacobsonovy progresivní relaxace, která pracuje 

s postupným uvědomován si a uvolňováním různých svalových skupin. 

V zájmu kognitivně-behaviorálního terapeuta je zjištění přístupu k bolesti a 

praktikované způsoby zvládání v rodině, která ho obklopovala během dětství a 

dospívání. Úkolem terapeuta je selektovat nevhodné způsoby zvládání bolesti a dobré 

posílit. Jednoduše v rámci tohoto přístupu k bolesti jde o změnu způsobu vnímání, 

uvědomit si a zpochybnit negativní a bolest zhoršující myšlenky a city, což jednoduše 

vystihuje pojem kognitivní restrukturace. 

 

 

  

 2.8.6 Rehabilitace 

 

 „Rehabilitace disponuje souborem nefarmakologických léčebných metod, které 

mívají u bolestivých stavů překvapivě dobré výsledky.“ (ROKYTA, 2009, S. 73) 

Mnohé z těchto metod mají pradávnou tradici, skvělým příkladem je léčba chladem, 

masážemi nebo elektrickým proudem. Mnozí by namítli, že od vývoje elektřiny 

neuplynulo zase tolik času, ale dříve se místo uměle vytvořené energie používaly 

některé mořské ryby produkující právě elektrický proud. Rehabilitace je velmi účinná 

terapie bolesti, ale její pole působnosti je omezeno především na funkční bolesti 

pohybového ústrojí. 

Techniky používané během rehabilitace mají svou dlouhou historii, ale rehabilitace jako 

taková, je relativně nově vzniklou filosofií medicíny, učí lékaře kromě zodpovědnosti za 

udržení života, tak i za jeho kvalitu. Tím lékaři poskytují klientovi návrat postavení, 
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práv, opětovné nabytí tělesných či duševních schopností porušených nemocí nebo 

úrazem nebo menší závislost na okolí, tedy celkově návrat do společnosti. 

Do předních léčebných postupů patří pohybová léčba, ergoterapie a fyzikálně léčebné 

metody. Fyzikálně léčebné přístupy využívají různých druhů energií, od mechanické, 

přes tepelnou až k ultrazvuku. Tyto energie mají v podstatě stejné účinky, tlumí bolest, 

snižují svalové napětí, zmenšují otoky a zlepšují prokrvení tkání. 

 

 

 

 2.8.7 Farmakologie 

 

 Farmakologie poskytuje léky tlumící bolest. Pro porozumění těchto léčiv, je 

důležitější při výběru sledovat obsah názvy účinných látek obsažených v léku, než 

samotný název léku. Spousty léků prezentovaných pod rozdílnými názvy však obsahují 

stejnou účinnou látku. V orientaci mezi léky může pomoci i znalost mechanismu účinků 

léčiva. Kromě toho, že existuje mnohonásobně více názvů léků, než účinných látek, 

navíc mnoho účinných látek má podobný nebo stejný mechanismus. Analgetika se dělí 

do dvou skupin, a to na neopioidní a opioidní. Neopioidní snižují tvorbu látek 

zvyšujících vnímání bolest, a tak ji i tlumí. Opioidní analgetika pracují úplně jiným 

způsobem, aktivují opioidní receptory v centrálním nervovém systému. Každá z těch 

skupin má své dvě podskupiny. Neopioidní analgetika se dále rozlišují na antipyretika a 

nesteroidní antifloristika-antirevmatika, zkráceně NSA a oplodní analgetika na slabší a 

silnější opioidy. (ROKYTA, 2009) 
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3 NEMOCI A PORANĚNÍ 

 

Existuje celá řada nemocí a poranění. Liší se svými projevy, dobou trvání a 

závažností, přes všechny tyto odlišnosti je něco spojuje. Společný aspektem většiny 

nemocí a poranění je bolestný prožitek. Bolest způsobenou rakovinou tlustého střeva 

nepociťujeme stejně jako bolesti při popáleninách, ale emoční prožívání je dost 

podobné. Pociťujeme strach, úzkost, ale také i záchvěvy odhodlání tyto strasti překonat. 

 

 

 

3.1 Nemoci 

 

 Rozlišujeme dva druhy příčiny nemoci. Biologové nazvali bezprostřední příčiny 

ty, které jsou ovlivněné kombinací genů a životního prostředí. Jako přiklad můžu uvést 

infarkt, geny přinášejí sklon k ateroskleróze, ale až v kombinaci s tučným jídlem 

zapříčinily infarkt. Pak existují příčiny evoluční, sahají daleko do minulosti. Rozdíl 

mezi bezprostředními a evolučními spočívá ve vysvětlování příčin nemoci. 

Bezprostřední se zaměřují na to, jak naše tělo pracuje, a proč někteří lidí onemocní, 

kdežto jiní ne. Evoluční ukazuje, proč jsou lidé vůči některým nemocem odolní a jiným 

podlehnou jednoduše. 

Odborní na různé choroby se snaží zodpovědět, proč nemoci vlastně vznikají. Odpověď 

hledají v kombinaci evolučních a bezprostředních příčin nebo neví, jak mají prezentovat 

vysvětlení, které neodpovídá logickému uvažování. Řešení také můžeme hledat 

v pravidlech darwinovské medicíny, podle kterého bychom měli rozdělit evoluční 

vysvětlení nemoci do šesti skupin. Obrana je první z nich. „Různé způsoby obrany 

nejsou ve skutečnosti vysvětlením nemoci, zmiňujeme je však proto, že jsou často 

mylně směšovány s dalšími projevy nemoci.“ (NESSE, WILLIAMS, 1996, str. 17.) 

Infekce představuje náš boj proti bakteriím a virům, kteří s námi zacházejí především 

jako se svojí potravou. Jelikož si neustále vyvíjejí nové způsoby jak překonat naši 

obranu, jde o souboj nekonečný. Aspoň tak vysvětluje některé autoimunitní choroby. 

 V době lovců a sběračů se naše těla vyvíjet, proto je pro naše těla těžké si přizpůsobit 

nezdravé stravě, automobilům nebo lékům. Naše tělo žije v nesouladu se současným 

životním stylem, tato inbalance zapříčiňuje většinu moderní nemocí, kterým je možné 

předcházet. Pro přirozený výběr není pár tisíc let dostatek času, aby se přizpůsobilo 
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novému prostředí, ale my jsme schopni přizpůsobit svůj životní styl svému tělu, pokud 

budeme chtít. 

Geny přenášejí informace potřebný pro celý vývoj, ale i nemoci z generace na generaci. 

Geny s nemocí nejsou škodlivé, škodu začnou tropit až v kombinaci s prostředím, které 

tu danou nemoc způsobuje. Pokud má někdo dědičnou krátkozrakost a nešetří své oči, 

následkem je špatné ostrost vidění. Jiné geny jednu nemoc potlačují, ale vyvolávají 

jinou. Takový účinek mají geny srpkovité anémie, ta je vyvolána, ale stejné geny chrání 

před malárií. Mutace neustále narušují náš genetický kód, však velmi vzácně jde o 

příznivé změny DNA. Nesrovnatelně častěji dají vznik nemocem. Další kategorie se 

věnuje kompromisů ve stavbě těla, která mluví o tom, že každá změna stavby těla má 

svou cenu. Například vzpřímená chůze si vybrala svou cenu v podobě problémů se 

zády. Nejde však o chybu, ale kompromis, který nám přinesl své užitky. Jsme schopni 

nosit malé děti i potravu. Cestou k porozumění nemocem je poznání skrytých výhod 

zdánlivých chyb v konstrukci. 

Jako poslední skupinu máme dědictví evoluce. Jako každý vývoj, i zde jde o postupný 

proces malých z měn v průběhu času, a každá z nich nám přináší nějakou výhodu. 

 

 

 

3.2 Poranění 
 

 Nezbytnou součástí varující systému ochraňujícího nás před nebezpečím jsou 

nepříjemné pocity jako strach nebo bolest. Lidé, kteří je nevnímají nebo necítí, jsou ve 

značné nevýhodě. Téměř všichni, kteří se narodili neschopni vnímat bolest, umírají 

předtím, než dosáhnou věku třiceti let. Strach z bolesti nás nutí v případě nebezpečí 

všeho ostatního nechat a za každou cenu zabránit dalšímu poškození. Jejich otupení 

jiným způsobem, než odstraněním jejich příčiny, může poškození zhoršit. 

Je paradoxem, že bolest a strach, které jsou příčinou tolika lidského utrpení, jsou i 

podstatou obranného mechanismu.  
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 3.3 Psychická zátěž a její odbourávání 

 

 Psychická zátěž je velmi zákeřná, negativně ovlivňuje všechny aspekty života, 

přesto je hůře zjistitelná než většina fyzických problémů. Rozhovor a pozorování se 

označují za nejčastější a nejlepší diagnostické metody. Lékaři se tedy ptají na způsoby 

řešení různých situací v rodině a hodnotí jejich kvalitu. Proniknout tak hluboko a získat 

potřebné informace je velmi náročné, ale ani vysvětlení, že je jejich dítě tak často 

nemocné, protože rodiče dělají něco špatně, se nepodává jednoduše. Dospělí také něco 

takového neradi slyší, navíc pokud to znamená, že by měli ve svém životě něco změnit, 

třeba postoj k manželství, zaměstnání a jiné. Vhodným řeším takového stavu je 

psychoterapie, v ideálním případě rodinná. Zde se spolupracuje s celou rodinou a se 

vztahy mezi jednotlivými členy. Častou chybou v takové situaci je kolektivní vyčleněni 

často nemocného jako slabšího jedince, svých chování se tak na jeho nemocech podílejí. 

Úkolem psychoterapie je rozbít tento klam a změnit stereotypní chování, což uzdraví i 

dotyčného jedince označovaného za slabý článek. Psychoterapie může být považovaná 

kvůli své časové a finanční náročnosti. 

„Z toho důvodu v přiodění léčbě používáme i jiné postupy. Jedním z nich je konstituční 

homeopatie. Člověk se rodí a svým dalším způsobem života vytváří určitý vzorec, který 

má podstatný vliv na celkovou harmonii organismu. Jestliže nalezneme konstituční 

homeopatikum schopné zasáhnout do tohoto vzorce, který je u každého jednotlivce jiný, 

podaří se nám často až nepochopitelným způsobem změnit děje v lidském organismu, 

především změnami v psychice a psychické harmonii.“ (JONÁŠ, 1997, s. 74) Vztahy 

v mikroskupině, rodině či základním pracovním kolektivu se tedy často podílejí na 

psychickém stavu jedince. Proto by měl být konstituční homeopatický lék podáván více 

členům rodiny, nejen nemocnému jedinci.  

Další terapeutickou metodou jsou relaxační techniky, které jsou využívané také při 

fyzických bolestech. Pomocí fyzické relaxace nás naučí i té psychické, zbaví nás tak 

napětí, které u nás vzbuzuje různé emoční situace. Výsledkem je pomoc v oblasti 

imunity, tak během řešení dalších chorob, především psychosomatických nemocí. 
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4 SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A 

ZANEDBÁVANÉHO DÍT ĚTE 
 

 Tento syndrom poukazuje na celý soubor nepříznivých příznaků v různých 

oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení v nejbližším okolí, tedy rodině. Pro 

tento syndrom se dnes používá zkratka CAN vycházející z anglického slovního spojení 

Child Abuse and Neglact. Tyto nepříznivé příznaky jsou ve většině případů 

způsobované nejbližšími, tedy rodiči popřípadě zákonnými zástupci a jde o úmyslné 

ubližování dítěti. V některých případech tyran dojde tak daleko, že způsobí smrt dítěte. 

Označit univerzální jevy popisující tento syndrom je nemožné, znaky jsou velmi 

různorodé, ať v případě příčiny, mechanismu, tak charakteru závažnosti i vlivu na život 

dítěte a jeho prostředí, blízkého i vzdáleného. Takové chování nezobrazuje pouze činy 

pachatele, ale celý vzorec chování zúčastněných osob a jejich interakce. 

Dětství dětí s CAN se dá popsat jako: „Specifické vývojové údobí člověka, s jeho 

zvláštními potřebami, požadavky i právy, byla popřena dřívější obecná představa, že 

s dítětem je možno zacházet podle vůle až svévole dospělých.“ (DUNOVSKÝ, 

DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995, s. 15) Nedostatečné nebo žádné uspokojení potřeb dětí 

může závažně ohrozit jejich zdraví a dobrý rozvoj. 

Národní společnost prevence proti krutostem na dětech byla první z dobrovolných 

organizací věnující se této problematice. Vznikla roku 1883 v Liverpoolu a o rok 

později v Londýně. Snaží se ochraňovat děti před zacházením, které jím škodí. 

Výraznou roli v takovém chování hrají závažné socio-ekonomické faktory v prostředí 

dítěte, jako je chudoba, nezaměstnanost nebo špatné, popřípadě žádné bydlení. 

Mezi podoby fyzického týrání patří fyzické násilí, akce proti dítěti (různé způsoby 

znepříjemňování života), ne-akce či nedostatek aktivity (ignorování dítěte, odpírání 

peče a uspokojení jeho potřeb). Tak můžeme fyzické ubližování dítěti rozdělit na formu 

aktivní a pasivní. Aktivní se vyznačuje ohrožování nebo poškozováním násilím 

v nejrůznějších podobách. Pasivní zpodobňuje nedostatečné uspokojování životních 

potřeb, což také dítě v tělesné oblasti poškozuje. Vykořisťování námezdní prací se 

pohybuje někde mezi těmito dvěma formami poškozování, ale rozhodně, ale tím 

rozhodně neztrácí na své závažnosti. Všechny tyto typy ubližování s sebou nesou 

psychické a emocionální utrpení. Jde o duševní a citové týrání, které se také rozlišuje na 

aktivní a pasivní. Ponižování, nadávání, výsměch, zesměšňování dítěte, také nadměrné 

psychické tresty, šikana, nucená izolace v prostředí nahánějícím strach až panickou 

hrůzu dítěti jsou kvalifikované jako aktivní. Vedou k vážným psychickým škodám nebo 
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až sebevraždě. Pasivní forma duševního a citového týrání se popisuje jako nedostatečná 

stimulace, zanedbávání základní duševní potřeb i potřeb citových, zvláště lásky, 

porozumění a identifikace. Zařazením pasivní formy psychického a emočního týrání 

pomohlo formulovat druhou část syndromu CAN. Tento typ ubližování probíhá zvláště 

v dysfunkčních rodinách, vyřešení nebo aspoň eliminaci problémů je zapotřebí 

dlouhodobá pomoc. K fungování rodiny je nezbytné psychicky přijmout dítě, 

neopomenout význam náležité péče a pozornosti k ještě nenarozenému dítěti, vedení 

porodu, vztah s dítětem a péče o něj v nejútlejším období jeho života. 

Proměnlivost syndromu CAN dokazuje zařazení sexuálního zneužívání dítěte k definici 

vystihující týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Nejde o samotný sexuální akt, ale o 

nejširší paletu sexuálního kontaktu, v aktivních i pasivních podobách. 

 

 

 

  

 4.1 Příčiny 

 

 Motiv takové chování agresora je snaha uspokojit svoje nejrůznější nutkání, 

frustrace, tenze nebo dokonce psychopatické sklony. Tento špatný vzorec chování se 

k dítěti se předává z jedné generace na druhou, přesto to neznamená, že týraný musí být 

v dospělosti sám tyranem. Může své zkušenosti natolik emočně zpracovat, že tento 

vadný vzorec bude považovat jako odstrašující příklad. 

 

  

 

  

4.2 Kulturní spojitosti 
 

 Je nutné brát v úvahu kulturní a dějinné odlišnosti, aspekty místa a času. Přístup 

k tělesným trestům se značně liší od místa k místu i v během časových období, tyto 

odlišnosti stěžují definování a přesná určení týrání. „Pojetí a chápání a míry a 

závažnosti CAN je podmíněno makrosociálně i mikrosociálně, stylem života, hierarchií 

hodnot i fungováním jednotlivých společenských struktur, rodiny především.“ 

(DYTRICH, DUNOVSKÝ, MATĚJČEK, 1995, str. 19) 
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4.3 Důsledky týrání a zneužívání 

 

 Dítě vyrůstající v prostředí, kde bylo vystaveno nějakému z typů týrání nebo 

zneužívání může mít od raného věku nasazené klapky na očích. Považovat prostředí, ve 

kterém žije za zcela normální. Někteří si pouze nechtějí přiznat, že v jejich případě o 

týrání či zneužívání jde. Pokud někoho milujeme, je velmi těžké si přiznat, že nám 

škodí. Přiznat si to vyžaduje odvahu, a také může způsobit velkou bolest. Ignorovat 

pravdu může dotyčného stále daleko víc. Člověk, kterému je ubližováno si musí 

uvědomit, že pro dospělého neexistuje žádný důvod k tomu, aby ubližovat dítěti nebo 

dospívajícímu, za kterého je zodpovědný. 

 

 

 

  

4.3.1 Tělesné týrání 

 

 Tělesné týrání způsobuje tělesné poškození, někdy tak silné, že vyžaduje 

hospitalizaci. Následkem tak silných útoků může být celkové oslabení, poškození 

mozku, trvalé fyzické následky, dokonce i smrt. Kromě poranění tělesné schránky 

pachatel také ničí psychiku dítěte. Poškození psychiky zapříčiní nízké sebevědomí a 

vžene do hlavy domněnku, že nestojí za nic nebo je špatné. Také může nastartovat 

nutkání ubližovat sami sobě, způsobovat si popáleniny nebo řezné rány, aby potlačil 

vlastní pocity, a fyzická bolest mu v tom pomáhá. Zneužívaní dospívající si často myslí, 

že si bolest zaslouží, nebo se obávají své představy, že se rozzlobí na rodiče, a tak raději 

obrací svůj hněv proti sobě. Když dítě nebo dospívající vyrůstá v takovém prostředí, 

důležitost vzdělání, nebo kariéry, klesá, a tak se horší známky či pracovní výkon.  

Kvůli nedostatku pocitu vlastní vůle a kontroly může tělesně týrané dítě často pociťovat 

bezmoc. Cítit, že ať dělá cokoli, nemůže ovlivnit svou situaci, tyto pocity u 

dospívajících mohou vést k sebevražedným pokusům. Také motivem k sebevraždě 

může být pocit, že si nezaslouží žít nebo že je sebevražda jediné východisko z takové 

situace. Jiní považují za cestu z toho stavu návykové látky či útěk z domova, kde hrozí 

závislost nebo soužití s jiným tyranem. 

Nepříjemnou vyhlídkou do budoucnosti je i vysoká pravděpodobnosti, že si postižení 

budou vybírat partnery a celkově vztahy, v nichž dochází k týrání či zneužívání nebo 

opakem je pak přehnaná opatrnost a potíže s vytvářením důvěrných nebo intimních 

vztahů. 
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4.3.2 Duševní a citové týrání 

  

 Stejně jako v případě tělesného týrání, tato forma ubližování poškodí 

sebevědomí, zapříčiní přání si ubližovat, vštípí duševně a citově týranému pocit 

bezmoci nebo ho přivede k závislosti na různých návykových látkách. Existuje vysoké 

riziko stát se v budoucnosti znovu oběti emocionálního týrání nebo naopak tyranem. 

Důvěra v druhé je také velmi často otřesena, a tím i  

tvoření důvěrných vztahů složité. Navíc může být příčinou poruch příjmu potravy. 

  

 

 

 

4.3.3 Sexuální zneužívání 

 

 Sexuální zneužívání otřese sebevědomím, to může vést k myšlenkám na 

sebevraždu nebo i pokusům o ni, poruchám přijmu potravy jako formám trestání sebe 

nebo k promiskuitě, destruktivním sexuální vztahů nebo prostituci. V takové situaci se 

může zdát útěk z domova jako dobrým řešením, ale na ulici je možné se setkat s rizikem 

dalšího zneužívání. Stejně jako u předchozích dvou typů ubližování se člověk, který 

prožil jakýkoli typ tyranie během života, může mít tendence dostávat se do další vztahů, 

v nichž dochází ke stejnému typu ubližování jako dříve. Sexuální zneužívání lze určitě 

označit jako traumatická zážitek, který může způsobit potíže nebo dokonce neschopnost 

prožívat příjemné pocity z jiných sexuálních vztahů. Potíže s důvěrou a navázáním 

blízkých vztahů se objevuje i zde. 
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 5 PRAKTICKÁ ČÁST 

  

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na skupinu lidí, kteří jsou kvůli svému 

vzhledu často na okraji společnosti. Lidé, kteří svoji tělesnou schránku upravují podle 

vlastních představ, jsou kvůli tomu často odsouvání na okraj společnosti a málokdo se 

zeptá, co za tím stojí. Mým předpokladem pro tento výzkum je, že tito lidé mají více 

zkušeností s bolestí než ti, kteří žádné skarifikační ani modifikační metody 

nepodstoupili. Pokud se potvrdí moje hypotéza o vyšší četnosti bolesti v osobní historií 

skarifikovaných nebo modifikovaných lidí, doufám, že to pomůže k zboření bariéry 

mezi nimi jako undergroundové skupiny a ostatními, kteří mají akorát strach z neznáma. 

 

 

 

 5.1 Cíl praktické části 

 

 Účelem této časti bakalářské práce je zpracování dat, které jsem nasbírala 

z vyplněných dotazníků od probandů, nastínění výsledků Následně i zjištění zda se moje 

hypotéza, kterou jsem si určila pro tuto bakalářskou práci, potvrdila nebo vyvrátila. 

 

 

 

 5. 2 Použité metody a techniky 

 

 Za nejvhodnější prostředek, který mi zprostředkuje informace nezbytné pro 

tento výzkum, jsem zvolila strukturovaný dotazník. V současné době ještě není 

vyvinutý žádný univerzální dotazník, který by zkoumal osobní anamnézy lidí, proto 

jsem vytvořila vlastní.  

 

Jelikož některé otázky jsou citlivé a velmi osobní, dotazník je anonymní a zpracovaný 

pro písemné vyplnění. Poskytuji tak respondentům jistotu, že nikdo nebude vědět, že 

právě oni zodpověděli tímto způsobem. Umožňuje dotyčnému si rozmyslet každou 

odpověď, navíc je méně zkreslující, obecně je zjištěno, že když respondenti vyplňují 

dotazník sami, mají méně zábran právě při zodpovídání citlivých otázek, navíc nejsou 

tolik ovlivněni styly kladení otázek. Hlavně z těchto důvodů jsem vyloučila dotazování 

ústní, telefonické i elektronické. Snažila jsem se probandy do výzkumu vybírat 
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náhodně, tak abych nijak neovlivnila výsledky. Jediným kritériem bylo, zda mají nebo 

nemají nějaké skarifikační nebo modifikační techniky na svém těle. 

Všechny otázky v dotazníku byly tvořeny tak, aby byly uzavřené. Každá otázka měla 

možnost několika odpovědí proto, aby bylo možné je standardizovat. U otázek bylo 

uvedeno, jestli mají vybrat jednu odpověď nebo více. Otázky v tomto dotazníky byly 

jak dichotomické, trichotomické tak i polytomické. Výhodou tohoto typu otázek je 

jednoznačně jednoduchost pro zpracovatele informací, ale i účastníka ve výzkumu, 

jelikož si může pouze vybrat odpověď, kterou považuje za vhodnou.  Všechny otázky 

byly formulovány neutrálně, tak aby nenabízeli jednu z alternativních odpovědí více či 

méně. Snažila jsem se také použít jazyk, kterému by rozuměl každý, vynechat slova 

odborná, která nejsou nezbytná pro vytvoření požadované otázky, navíc se vyhnout 

slovům víceznačným nebo záporným a zavádějícím otázkám. 

 

 

 

 5. 3 Harmonogram práce 

  

 Přípravě závěrečné práce jsem se začala věnovat už začátkem minulého roku, 

kdy jsem se rozhodla pro toto téma, a postupně začala vyhledávat zdroje a materiály, 

které bych mohla použít k zpracování. Také jsem v průběhu začala pátrat po místech a 

akcích, kde bych mohla sehnat potřebný počet probandů, kteří by se mohli podle 

specifikace hodit do výzkumu. Začátkem letošního roku jsem začala zpracovávat 

materiály, které jsem si dříve našla. Díky tomu jsem mohla napsat teorii. V únoru jsem 

se dopracovala k dokončení, a navazovala prácí na teoretické části. Začala jsem tvorbou 

dotazníku, který by co nejlépe zjistil četnost bolestivých zážitků v osobní historii. Tato 

část trvala až do poloviny dubna, kdy se právě konala společenská událost, kterou 

převážně navštěvují fanoušci skarifikace a modifikace. Zbytek měsíce jsem pracovala 

na zpracování nasbíraných informací a jejich interpretaci. 
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5. 4 Příprava výzkumu 

  

 Pomocí literatury jsem si postupně ověřovala zjištěné informace, kterým se mi 

dostalo za tři roky studia oboru psychologie, také jsem si nastudovala informace nové, 

které jsou nezbytné k tomuto tématu.  Po vypracování teoretické části, jsem se zaměřila 

na výzkumnou. Sestavila jsem vlastní dotazník, který by měl zjistit četnost výskytu 

fyzické či psychické bolesti v osobní historii člověka.  „Jediný dotazník, který můžeme 

použít ve spojitosti s bolestí je McGillův dotazník bolesti., slouží k vyhodnocení osobní 

zkušenosti s bolestí nebo monitorování bolesti během času a určení efektivity zásahu. 

Tento dotazník vymyslel Dr. Malzack na McGillově Univerzitě v Montrealu v Kanadě. 

Byl také přeložen do několika jazyků.“ [vlastní překlad autora této práce] 

Postupně jsem si získávala kontakty z prostředí, kde se vyskytují lidé se skarifikací a 

modifikací, jako je tetovací salón Hell, který jako jediné v celé České republice dělá i 

extrémní a těžké skarifikační a modifikační metody, jako je split jazyka nebo podkožní 

implantáty. Jde o pražská tetovací a piercingový salón, který vznik v roce 2004 

v Holešovicích. Dále jsem navštívila akce pořádané právě pro lidi, kteří si nechávají své 

tělo upravovat a rozšiřují možnosti lidského těla, jsou to události, kde jsou poskytované 

služby různým skarifikačním nebo modifikačních metod, navíc některé jsou orientované 

i jiným směrem, zvláště pak sexuálně zaměřené na různé fetishe a BDSM. Tato událost 

se pořádá jednou za rok v Praze a sjíždějí se tam všichni vášniví milovníci takovýchto 

extrémních úprav těla. Organizátoři této akce ji prezentují jako nejhrubší párty na světě, 

zvláště letos se za svůj výkon nemusí stydět. Námětem letošního ročníku byly hororové 

postavy jako Hannibal Lecter. Respondenty, kteří žádnou s těchto metod nepodstoupili, 

bylo přeci jenom o něco snazší vyhledat. Stačilo navštívit běžné prostory, jako je 

kavárna, různá sportoviště nebo ostatní prostory, kde se lidé běžně scházejí. Každému 

dobrovolnému účastníkovi byly nastíněny stejné pokyny. Nebyli nijak časově omezeni. 

 

  

 

 5.5 Dotazované skupiny 

 

 K vyplnění ho dostalo celkem dvacet lidí, kteří byli zvoleni náhodným výběrem. 

Tvořili dvě skupiny po deseti. První skupinu představovali lidé, kteří nepodstoupili 

žádné skarifikační ani modifikační metody a druhou naopak lidé, kteří si nechali 

aplikovat alespoň jednu z nich. Mezi tyto skarifikační a modifikační techniky však 
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v dnešní době nepočítáme náušnice, líčení nebo střih vlasů. Jde v dnešní době o běžnou 

součást života, která se nepokládá za žádnou nezvyklost. 

Skupinu respondentů tvořilo jedenáct žen a devět mužů. Většina z nich se pohybovala 

ve věkové kategorii od dvaceti do třiceti let, někteří z nich však patřili do věkové 

kategorie čtyřicet až padesát. Tedy výzkum byl pestrý pohlavím i věkovou náležitostí. 

 

 

Složení skupiny dotazovaných

Ženy skupiny A

Muži skupiny A

Ženy skupiny B

Ženy skupiny B

 
1.1 Tento graf zobrazuje složení celé skupiny dvaceti lidí, kteří se zúčastnili výzkumu. Největší část 

tvořili muži, kteří nikdy nepodstoupili metody skarifikace a modifikace. 

 

 

 

 5.6 Realizační část 

 

 Celý dotazník byl rozdělen na dvě části, dvě období, která jsem se ptala. Šlo 

vždy zvlášť o období dětství a dospělost. První otázka v dotazníku se týká toho, jestli se 

jim jejich dětství líbilo a zda si myslí, že vyrůstali v dostatečně stimulačním prostředí. 

Navazovala jsem otázkou, zda jsou spokojení nyní spokojeni nyní v období dospělosti. 

U první odpovědi byla otázky dichotomická, tedy měli pouze možnost výběru z ano a 

ne. Následovalo zjišťování anamnézy v dětství, zda a případně kolikrát v té době byli na 

lůžku v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení. Jako kontrolní otázky jsem dala 

zjišťování, z jakého důvodu případně v nemocnici pobývali. Také mě zajímalo, jestli se 

ocitli na lůžku v nemoci nebo jiném zdravotním zařízení od hranice dospělosti, také zde 
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jsem umístila otázky, které mají zjistit, zda věnují dotazovaní dostatečnou pozornost 

vyplňování otázek, a tak jsem jako doplňkové otázky znovu použila zjišťování důvodu 

pobytů v nemocnici, a jestli se jednalo vždy o stejné příčiny nebo se lišili. Jako součást 

historie bolesti je považovaná i nemoc, proto jsme se zaměřila na zjištění, kolikrát do 

roka byli probandi nemocní v dětství a také v dospělosti. Nemoc se často objevuje 

z psychosomatických důvodů, proto si myslím, že je velmi důležité vědět, jak často byl 

nebo stále proband je. S psychickou stránkou souvisí i zranění. Někteří si mohou 

pochybovat o spojitosti poranění a psychického stavu. Stačí si vzpomenout jen na to, že 

když jsme roztržití nebo soustředění na něco jiného častěji se nám stane nějaká nehoda. 

Proto jsem jako související otázku položila takovou, která měla zjistit, jestli někdy žil 

respondent ve stresovém období. Měli možnosti odpovědí, ano, a to buď v dětství, 

dospělosti nebo celý život, a samozřejmě odpověď ne, pokud ve svém životě nebyli 

vystaveni větší míře stresu. Doplňkovou otázkou zde bylo, jakého prostředí se stres 

týkám, měli celkově čtyři odpovědi a mohli zvolit libovolný počet, jelikož stresové 

prostředí se nemusí vyskytovat v jednom okamžiku života ani jedné oblasti života. 

Mohli tak volit domov nebo nejbližší rodinu, přátelé, školu, práci nebo zakroužkovat 

také odpověď: jiné, kde bylo potřeba uvést, o jaké prostředí šlo.  

Poslední část dotazníku tvořily otázky, které měli zjistit, zda respondent byl někdy 

psychicky, fyzicky nebo sexuální týrán, zneužíván, aby se dotyčný nebál odpovědět, ale 

také pro úplné zjištění byla položena otázka tak, za on sám respondent nebo někdo 

v blízkém okolí byl týrán nebo zneužíván. Pro každý způsob týrání nebo zneužívání 

byla jiná otázka, kterou následovala doplňková, v případě, že odpověděli ani, snažila 

jsem se zjistit, jakého období se to týkalo. 

 

 

 

 5.7 Výsledky výzkumu 

 

 Zkoumané skupiny jsem hodnotila mezi s sebou, proto je každá ze skupin 

pracovně pojmenovaná písmenem. Skupina lidí, kteří nepodstoupili žádnou ze 

skarifikačních a modifikačních technik jsou nazváni skupinou A, a ti, co mají alespoň 

jedno ze skarifikačních metod, jsou prezentovaní jako skupina B. První otázka, která se 

týkala spokojenosti se svým dětstvím, dopadla u obou skupin shodně, devět lidí z každé 

z nich odpověděl, že byli spokojeni, pouze jeden ze skupiny A a jeden ze skupiny B 

odpověděl, že nebyl. V případě dospělosti se odpovědi lišily. Ve skupině A se škála 
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odpovědí lišila, dva lidé vyznačili odpověď, že jsou šťastní. Tři jsou spokojení. Čtyři 

zaškrtli odpověď neutrál, tedy jde to. Pouze jeden z deseti, skupiny A, se v nynějším 

životním období cítí nespokojený. Jedno mají obě dvě skupiny společné, nikdo 

neoznačil možnost „e“, která byla nešťastný. Skupina B se z pěti možných odpovědí 

zaškrtla vždy možnost „b“ nebo „c“, které byly: spokojený nebo jde. Možnost 

spokojený byla označena sedmkrát a zbývající připadly na „jde to“.  

Prvním bodem, který potvrzuje teorii o vyšší četnosti zkušenosti s bolestí v osobní 

historii člověka je otázka zabývající se pobyty v nemocnici. Skupina A se s pobytem na 

nemocničním lůžku setkala ve výrazně menším množství, než skupina B. Pro 

přehlednost přikládám graf, který nejlépe znázorní zkušenosti dotazovaných skupin. 

 

 

Pobyty v nemocni v d ětství

Nikdy 1 - 2krát 3 - 5krát 6krát a více

Četnost

Probandi skupiny A

Probandi skupiny B

 
1.2 Tento graf porovnává četnost zkušeností s pobytem v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení 

v dětství u skupiny A a B. Z grafu můžeme vidět, že skupina B má více prožitků v této oblasti. 

 

 

Pokud proband odpověděl, že v nemocnici pobýval třikrát až pětkrát nebo šestkrát a 

více, měl zodpovědět dvě následující otázky, které se týkaly důvodu pobytu 

v nemocnici. Jelikož celkově bylo celkově pět dotazovaných, kteří odpověděli, že 

v nemocnici leželi třikrát a více, tedy zvolili možnost třikrát až pětkrát nebo šestkrát a 

více nebo možné určit, která důvod se vyskytoval nejvíce, ale výraznější byla odpověď 

převážně zranění. Tedy nešlo výhradně o zranění, ale kombinaci různých událostí, které 

zapříčinily pobyt na lůžku v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení.  
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Následovala otázka, která měla zjistit stejné věci, ale týkalo se to výhradně období od 

hranice dospělosti. Přestože většina probandů zažila osmnácté narozeniny před kratší 

dobou než deseti let. Tři lidé odpověděli, že v nemocnici pobývali jednou nebo dvakrát, 

jeden třikrát až pětkrát a jeden dokonce šestkrát a více. Zde můžeme znovu vidět, že 

bolest se v jejich životě objevuje častěji, než u lidí skupiny B. Pro lepší zobrazení 

přikládám graf, který ukazuje četnost pobytů v nemocnici probandů skupiny A a B. 

 

 

Pobyty v nemocnici v dosp ělosti

Nikdy 1 - 2krát 3 - 5krát 6krát a
více

Četnost

Probandi skupiny
A

Probandi skupiny
B

 
1.3 Tento graf porovnává četnost pobytů v nemocnici během dospělosti u probandů skupiny A a skupiny 

B. Zde můžeme vidět, že někteří probandi skupiny B dokonce v nemocnici byli šestkrát a více, 

respondenti skupiny A však nanejvýš jednou nebo dvakrát. 

 

 

Zde jsme mohli zaznamenat vyšší četnost pobytů v nemocnici pouze u skupiny B, 

většina dotazových s vyšší četností označila za příčinu svých pobytů v nemocnici 

zranění.  

Důležité pro posouzení bolestných zkušeností jako psychických tak fyzických jsou 

informace o průměrné četnosti onemocnění probandů, jak v dětství, tak dospělosti. 

Skupina B zda opětovně vykazuje vyšší hodnoty, pouze jeden z dotazovaných označil, 

že v dětství byl nemocní maximálně jednou do roka, pět lidí označila, že byli nemocní 

dvakrát nebo třikrát do roka. Tři z deseti zhodnotili, že byli nemocní čtyřikrát až šestkrát 

za rok a dokonce jeden byl během svého dětství průměrně nemocný sedmkrát a více. U 
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skupiny B byla odlišnost odpovědí a četnost onemocnění menší. Čtyři označili, že jsou 

nemocní maximálně jednou do roka, nejvíce označilo odpověď druhou, která byla pro 

průměrný výskyt nemocí za rok dvakrát nebo třikrát a pouze jeden označil odpověď 

čtyřikrát až šestkrát za rok. Zajímavé je, že období dospělosti se četnost výskytu nemocí 

mění u každé skupiny jinak. Skupina A označila, že jejich častost onemocnění vzrůstá a 

u skupiny B naopak klesá. Jedním z možných předpokladů, proč tomu tak je, je právě 

vliv stresu. Díky tomu, že lidé vystaveni v dětství větší míře stresu a bolesti, jsou nyní 

v dospělosti odolnější, než probandi skupiny A. K potvrzení této hypotézy napomáhají i 

výsledky z četnosti zranění v dětství, kde pouze členové skupiny B označili odpovědi 

pětkrát až šestkrát nebo sedmkrát a více. 

 

 

 
Dětství Dospělost 

Probandi skupiny A Probandi skupiny B Probandi skupiny A Probandi skupiny B 

0 - 1krát 4 1 1 2 

2 - 3krát 5 5 7 5 

4 - 6krát 1 3 1 3 

7krát a vice 0 1 1 0 

1.1 V této tabulce můžeme porovnat průměrnou četnost onemocnění za rok ve dvou životních obdobích a 

u dvou skupin. Můžeme zde vypozorovat, že skupina B byla v dětství častěji nemocna, než skupina A.  

 

 

Zajímavým bodem dotazníku je otázka, která se týká stresového prostředí. Zda 

dotazovaní považují nebo považovali v určitém období svůj život za stresující. 

Překvapivě pět lidí ze skupiny B odpověděli, že svůj život nepovažují za nijak stresující. 

Dva označili, že větší míru stresu prožívali během dětství, další dva, že stres prožívají 

nyní a jeden pociťuje velkou míru stresu celý život. Stejně tak ve skupině A prožívá 

jeden člověk nadmíru stresu celý život. Dva lidé považují své dětství jako stresující a tři 

další žijí nyní ve stresovém prostředí. Celkově šest lidí označilo svůj život aspoň 

v určitém období za zátěžové, oproti skupině B zde figuruje jeden člověk navíc. Stres 

může mít úzkou spojitost s psychickou i fyzickou bolestí, proto jsem chtěla vědět i 

jakého prostředí pro ně bylo zátěžové. Respondenti mohli označit i více možností, 

jelikož stres se nemusí vyskytovat pouze v jedné oblasti života. Nejvíce probandů 

označilo domov, dále to byla škola, nejméně práce. Uvedené odpovědi je možné 

shlédnout v grafu, v případě tohoto zobkuji všechny probandy v jedné skupině, aby bylo 

lépe poznatelné, jako velký vliv mají jednotlivá prostředí 
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Stresové prostředí

Domov

Škola

Práce

Jiné

 
1.4 V tomto grafu můžeme vypozorovat jak velkou část, které prostředí působí stres. Nejvíce stresově 

působí prostředí domova, nejbližších osob. 

 

 

 

Poslední část strukturovaného dotazníku tvoří otázky týkající se týrání a zneužívání.  

Shodu v množství lidí nalezneme v případě psychické týráni, zneužívaní. Dva z každé 

skupiny přiznali, že byli týrání, zneužívání nebo byli svědky takového jednání u svých 

blízkých. Ve všech případech se to týkalo školního věku, v jednom z těchto případů 

zkušenost s takovýmto chování trvala až do období dospívání. V případě týrání a 

zneužívání fyzického se výsledky liší, ve skupině A nebyl žádný z účastníků výzkumu 

obětí ani svědkem fyzického týrání a zneužívání, u skupiny B se vyskytují tři. Dva jsou 

stejní, kteří byli obětí nebo svědky psychického týrání a zneužívání. Poslední shodu, 

kterou můžeme ve vzorku zkoumaných osob nalézt, je to, že žádný z probandů nebyl 

obětí ani svědkem sexuální zneužívání. 

 

  

  

 

 

 



42 

 

 5. 8 Doporučení  

 

 Z výsledků výzkumné části mé bakalářské práce můžeme vypozorovat, že 

četnost zkušeností s bolestí, ať fyzické nebo psychickou má velký vliv na vzhled lidí. 

Z mnoha odborných knih víme, že dětství je období, které formuje osobnost dítěte, ale 

také jeho vzorce chování, které bude využívat celý život. Proto bych tímto upozornila 

na rodiče na to, že každé rozhodnutí ovlivňuje budoucnost dítěte, a je pozdě si stěžovat, 

že jejich potomek se podrobil nějaké ze skarifikačních nebo modifikačních metod. 

Stěžování si na své děti, když už se blíží hranici dospělosti nebo ji dokonce překročilo, 

nemá význam, je lepší se zaměřit na jejich výchovu už od brzkého věku než později 

bědovat, že máte dítě, které se vzhledově liší. 
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 ZÁVĚR 

  

 Tomuto tématu jsem se věnovala nejen kvůli tomu, abych napomohla k změně 

pohledu na lidi, kteří se vzhledově liší, ale i z důvodu vlastního zájmu o tuto tématiku, 

tedy různé metody vzhledové úpravy těla napříč kulturami a jejich motivací.  

 Mým předpokladem pro tuto bakalářskou práci bylo, že lidé, kteří si nechali 

upravit svoje tělo pomocí skarifikačních nebo modifikačních metod, zažili během své 

osobní historie více psychické a fyzické bolesti. 

Tomuto tématu jsem se věnovala i z důvodu vlastního zájmu o tuto tématiku, tedy různé 

metody vzhledové úpravy těla napříč kulturami a jejich motivací.  

 Mohu tedy díky, nasbíraným informacím říci, že lidé, kteří podstoupili různé 

skarifikační nebo modifikační metody úpravy těla, mají ve většině oblastí vnímání 

bolesti více zkušeností než lidí bez těchto technik, v ostatních kategoriích se rovnají. 
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PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK 
 
 
 

1) Řekl/a byste, že jste měl/a hezké dětství a dostatečné stimulační prostředí? 
 

a) ano 
b) ne 

 
2) Jak prožíváte své období dospělosti? 
 

a) jsem šťastný/á 
b) jsem spokojený/á 
c) jde to 
d) jsem nespokojený/á 
e) jsem nešťastný 

 
3) Kolikrát jste pobýval/a během svého dětství v nemocnici nebo jiném zdravotnickém 
zařízení? (Následující dvě otázky zodpovězte pouze v případě odpovědí c nebo d) 
   

a) nikdy 
b) 1 – 2krát 
c) 3 -  5krát 
d) 6krát a více 

 
4) Byl důvod vašich pobytů (během dětství) v nemocnici vždy stejný, nebo se lišil? 
 

a) stejný 
b) převážně odlišné 
c) půl napůl 

 
5) Z jakého důvodu jste byl/a v nemocnici? 
   

a) pouze zranění 
b) pouze nemoc 
c) převážně zranění 
d) převážně nemoc 
e) jiné 

 
6) Kolikrát jste pobýval/a od hranice dospělosti v nemocnici nebo jiném zdravotnickém 
zařízení? (Následující dvě otázky zodpovězte pouze v případě odpovědí c nebo d) 
 

a) nikdy 
b) 1 – 2krát 
c) 3 – 5krát 
d) 6krát a více 
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7) Byl důvod vašich pobytů (od 18 let) v nemocnici vždy stejný, nebo se lišil? 
 

a)  stejný 
  b)  převážně odlišné 
  c)  půl napůl 
 
8) Z jakého důvodu jste byl/a v nemocnici? 
 

a) zranění 
b) nemoc 
c) jiné 

 
9) Jak často jste byl/a průměrně za rok nemocný/á v dětství?  
 

a) nikdy nebo maximálně jednou za rok 
b) 2 – 3krát 
c) 4 – 6krát 
d) 7krát a více 

 
10) Jak často jste průměrně za rok nemocný nyní jako dospělý? 
 

a) nikdy nebo maximálně jednou za rok 
b) 2 – 3krát 
c) 4 – 6krát 
d)  7krát a více 

 
11) Kolikrát jste byl/a během svého dětství zraněný/á? (jako zlomenina, natažený 
sval/vaz, otřes mozku…) 
   

a) nikdy 
b) 1 – 2krát 
c) 3 – 4krát 
d) 5 – 6krát 
e) 7krát a více 

 
12) Řekl/a byste, že jste žil/a ve stresovém prostředí?  
 

a) ano, v dětství 
b) ano, v dospělosti 
c) ano, celý život 
d) ne 

 
13) Jakého prostředí se to týkalo? (můžete označit více odpovědí) 
 

a) domov (nejbližší rodina/přátelé) 
b) škola 
c) práce 
d) jiné (prosím uveďte) 
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14) Byl/a jste někdy psychický týraný/á nebo zneužívaný/á nebo někdo ve vašem 
nejbližším okolí? (v případě odpovědi a zodpovězte prosím následující otázku) 
 

a) ano 
b) ne 

 
15)  Jakého vašeho životního období se to týkalo? (možné označit více odpovědí) 
 
  a) předškolní věk 
  b) školní věk 
  c) puberta 
  d) dospívání 
  e) dospělost 
 
16) Byl/a jste někdy fyzicky týraný/á nebo zneužívaný/á nebo někdo ve vašem 
nejbližším okolí? (v případě odpovědi a zodpovězte prosím následující otázku) 
  a) ano 
  b) ne 
 
17)  Jakého vašeho životního období se to týkalo? (možné označit více odpovědí) 
 
  a) předškolní věk 
  b) školní věk 
  c) puberta 
  d) dospívání 
  e) dospělost 
 
 
18) Byl/a jste někdy sexuálně zneužívaný/á nebo někdo ve vašem nejbližším okolí? (v 
případě odpovědi a zodpovězte prosím následující otázku) 
 

a) ano 
b) ne 

 
19)  Jakého vašeho životního období se to týkalo? (možné označit více odpovědí) 
 
  a) předškolní věk 
  b) školní věk 
  c) puberta 
  d) dospívání 
  e) dospělost 
 
 
 
 














