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1. Úvod do problematiky a cíl práce 

 

 

Vězeňské prostředí je veskrze specifickým světem, a to nejen pro většinovou společnost, 

ale také pro své členy. Na toto prostředí je možno nahlížet optikou známého sociologa 

Ervinga Goffmana, který jej označil za totální instituci (Goffman, 1961). Totální instituce je 

instituce, ve které je život aktéra zde působícího podřízen vyšší autoritě a je řízen pravidly, 

která jsou v rámci této instituce platná a závazná. Pro totální instituci (a tedy nejen vězení) 

platí, že veškeré aspekty života jejích členů se odehrávají na stejném místě a podléhají stejné 

autoritě. Každá fáze denních aktivit členů této instituce se odehrává v bezprostřední 

společnosti velkého množství dalších jedinců, s nimiž je zacházeno naprosto stejně a od nichž 

je vyžadováno, aby společně vykonávali stejné věci. Navíc jsou veškeré denní aktivity 

dopředu naplánovány a na každou aktivitu navazuje aktivita další, přičemž jejich pořadí je 

určeno shora na základě formálních pravidel a rozhodnutí představitelů instituce. Co je dále 

velmi typické pro vězeňské prostředí jako totální instituci, je existence nepřekročitelné bariéry 

mezi zaměstnanci instituce a jejími chovanci, tedy odsouzenými, přičemž mezi těmito 

skupinami neexistuje žádná mobilita (Goffman 1961). Specifičnost vězeňského prostředí se 

přitom promítá nejen na úrovni identity odsouzených ve smyslu její pozvolné transformace, 

ale také na úrovni tělesných modifikací. 

Cílem předkládané disertační práce je postihnout fenomén zdobení těla odsouzených ve 

výkonu trestu odnětí svobody v českých mužských věznicích a představit interpretační a 

významový potenciál tělesných úprav, především tedy tetování, ve vztahu k tzv. druhému 

životu odsouzených, tedy tomu životu, od kterého je odhlíženo, který je ze strany vězeňské 

autority nežádoucím, z hlediska odsouzených představuje nově přijatý způsob života, 

kombinaci přístupů umožňujících jim rozvinutí co možná nejefektivnějších strategií nutných 

pro přežití (či prožití) výkonu trestu odnětí svobody. 

2. Struktura disertační práce 

V práci je postupováno od obecného ke konkrétnímu, ačkoliv, byť to není dosud v českém 

akademickém světě standardem, jsem se rozhodla do jisté míry porušit dle mého názoru již 

přežitou dichotomii teoretické a aplikační části textu, která na mě působí rušivě a často 

kontraproduktivně ve smyslu uměle vytvářené distance mezi teorií a vlastním zjištěním, tudíž 

nespatřuji jediný přínosný důvod pro tvorbu čistě teoretických a následně čistě aplikačních 

kapitol.  
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Po úvodním představení metodologického zakotvení mého výzkumného působení se 

věnuji jednotlivým aspektům vězeňského výzkumu, které jsem ve vlastní praxi aplikovala, 

stejně jako limitům a omezením, které vězeňské prostředí představuje. Následně je pozornost 

věnována vězení jakožto specifickému výzkumnému poli, které působí nejen na identitu 

výzkumníka, ale především na identitu odsouzeného. Vůbec ona logika fungování vězeňského 

světa je stěžejní pro pochopení identitní proměny odsouzených, která se odráží ve většině 

vězeňských tatuáží. Čtvrtá kapitola je věnována problematice tělesnosti ve vězeňském 

prostředí a otázce identity, kdy identita odsouzeného prochází citelnou proměnou nejen při 

samotném vstupu do vězeňské instituce, ale též v průběhu trestu i po propuštění jedince. Pátá 

kapitola představuje proces tetování ve vězeňském prostředí, kdy tělo odsouzeného zůstává 

jediným dominantním vlastnictvím jedince po jeho vstupu do vězeňské instituce a veškeré 

jeho modifikace jsou pomyslnou rebelií proti autoritě, vězeňskému řádu a disciplinaci 

odsouzeného. Šestá kapitola pak kategorizuje vybrané vězeňské tatuáže a interpretuje jejich 

význam ve vazbě na tzv. druhý život odsouzených. Tato kapitola je též doplněna o fotografie, 

které jsem pořídila v prostředí českých mužských věznic. Každá z kapitol je uvozena 

teoretickým základem a literární rešerší dostupných informací v rámci dané oblasti, přičemž 

následně je doplněna o vlastní zjištění a interpretace zjištěného tak, aby vlastní zjištění 

nejenže představovala většinu předkládané práce, ale zároveň představovala dostatečný 

základ, z něhož budou moci případně vycházet další vědci či odborníci působící v rámci 

vězeňských institucí, neboť daná zjištění a prezentovaná data mohou být následně využívána, 

rozšiřována či problematizována v rámci práce profesionálů působících v rámci Vězeňské 

služby České republiky, tedy vedle příslušníků především speciálních pedagogů, psychologů 

či vychovatelů. 

Disertační práce vzhledem k požadavkům na její zpracování neumožňuje komplexní 

uchopení celé problematiky, je tedy spíše jakousi zkrácenou studijní sondou do oblasti 

tělesných modifikací odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. V širším pojetí budou 

výsledky mého pětiletého bádání v českých mužských věznicích publikovány v rámci 

zpracované monografie Tělo za katrem, která vyjde v roce 2019 v nakladatelství Academia.  

K práci jsou na závěr přiloženy mé vybrané studie, které byly publikovány v průběhu 

výzkumu a které do jisté míry problematiku rozšiřují a dále specifikují, přičemž z řady z nich 

bylo vycházeno při zpracování této práce. Jedná se o následující studie: 
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-  LOCHMANNOVÁ, Alena. Kérky starých „muklů“ – Reflexe proměny symboliky a významu tetování 

v českých mužských věznicích. Moderní-Dějiny. 2018. 

-  LOCHMANNOVÁ, Alena. Muži v sintru. Psychologie Dnes. 2017, 23. ročník (2). ISSN 1212-9607. 

-  LOCHMANNOVÁ, Alena. Tělo jako plátno: Reflexe vězeňského tetování z perspektivy vězeňských 

tatérů. Acta FF. 2017. 2017(3). ISSN 1802-0364. 

-  LOCHMANNOVÁ, Alena. Tetování jako vzkaz: Vybrané tělesné mutilace vězeňské subkultury. The 

Journal of Culture. 2015, 2015(1). ISSN 1805-2886. 

-  DIRGA, Lukáš, Alena LOCHMANNOVÁ a Petr JUŘÍČEK. The Structure of the Inmate Population in 

Czech Prisons. Sociológia - Slovak Sociological Review. 2015, 47(6): 559-578. ISSN 1336-8613. 

-  LOCHMANNOVÁ, Alena. Vězeňská tetování: osudy vepsané pod kůží. Psychologie Dnes. 2016, 22. 

ročník (7-8). ISSN 1212-9607. 

-  LOCHMANNOVÁ, Alena. Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých 

věznic. Acta FF. 2016. 2016(1). ISSN 1802-0364. 

 

3. Metodologie 

Data prezentovaná v  disertační práci vycházejí z pětiletého etnografického kvalitativního 

výzkumu realizovaného v letech 2013 – 2017 v rámci populace odsouzených ve výkonu testu 

odnětí svobody v prostředí celkem pěti českých mužských věznic ostrahového typu.  

Pro realizaci výzkumu byla zvolena kvalitativní metodologie. Kvalitativní metodologie 

byla zvolena s cílem získání detailnějšího vhledu nejen do logiky a organizace života osob ve 

vězeňském prostředí, ale též do oblasti symbolického významu vězeňských tetování s různou 

symbolikou, stejně jako dalších tělesných modifikací, s nimiž je možné se ve vězeňském 

prostředí setkat. Metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory a pozorování ve 

vnitřních prostorách věznic. Celkem jsem realizovala 102 rozhovorů s odsouzenými ve 

výkonu trestu odnětí svobody, 70 rozhovorů s personálem věznic a zhruba 200 hodin 

pozorování ve vnitřních prostorách věznic doplněné o rozhovory se zaměstnanci věznic a 

pořizování fotografického materiálu za účelem následné analýzy jednotlivých tělesných 

modifikací a jejich funkcí ve vztahu k druhému životu odsouzených. Délka rozhovorů se 

pohybovala kolem 40 - 120 minut. Místem realizace rozhovorů se stala zpravidla kancelář 

speciálního pedagoga či psychologa, případně vychovatele, přičemž rozhovory byly 

realizovány s ohledem na citlivost tématu a snahu o minimalizaci pocitu kontroly ze strany 

autority pro odsouzeného bez přítomnosti dalších osob, kdy rozhovoru byl účasten vždy jeden 

výzkumník a jeden odsouzený. S ohledem na etický rozměr realizovaného výzkumu byl před 

realizací samotného rozhovoru odsouzenému ze strany výzkumníka předložen informovaný 

souhlas, odsouzený byl seznámen s účelem rozhovoru a v případě pořizování fotografického 
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materiálu byly fotografie odsouzenému následně ukázány a byla mu dána možnost se vyjádřit, 

zda mohou být v dané podobě pro potřeby výzkumu použity. V rámci realizace rozhovorů 

samotných bylo využito techniky sněhové koule (tzv. „snowball sampling“), která spočívala 

ve výběru odsouzených, při nichž mě původní informátor vedl k jiným členům cílové skupiny 

odsouzených. Rozhovory s odsouzenými byly v některých věznicích zaznamenávány na 

záznamové zařízení (diktafon), v jiných byly během rozhovorů pořizovány pouze stručné 

poznámky, které byly pro zachování kontinuity rozhovoru následně rozvedeny a přepsány až 

po jeho skončení. Nahrávky rozhovorů byly následně přepisovány a analyzovány na základě 

principů tematické analýzy (Ezzy 2002). 

4. Tělesné modifikace v českých mužských věznicích 

Na úrovni specifických tělesných úprav v mužských věznicích se nejčastěji setkáváme s 

budováním muskulatury, vpravováním implantátů do oblasti genitálu a tetováním. Budování 

rozsáhlé muskulatury a obecně posilování je velmi vyhledávanou kratochvílí odsouzených. To 

se váže na skutečnost, že fyzická síla je důležitým zdrojem neformální moci ve vězeňském 

prostředí, který přímo působí na pozici odsouzeného v rámci neformální vězeňské hierarchie.  

Fyzická síla a vyvinutá muskulatura jsou jedním z těch atributů, které dělají odsouzeného 

mužem. Proto, aby muži neztratili své mužství a zůstali ve vězeňském prostředí nadále 

„muži“, musí se co nejvíce přiblížit představě o ideálním maskulinním odsouzeném, přičemž 

tato skupinově konstruovaná představa se proměňuje v čase, nicméně atribut fyzické síly 

zůstává. 

Druhou specifickou úpravou těla odsouzených je vpravování implantátů, tzv. šatonů, do 

kůže v oblasti mužského genitálu. V původním významu slova je šaton velmi lesklým 

kamínkem, jakousi imitací drahokamu. Dříve se tyto kamínky (odsouzení je označují jako 

„korálky“) ve věznicích i vyráběly. Dnes si je odsouzení vybrušují nejčastěji ze zubních 

kartáčků.  

Zavedení šatonu je poměrně bolestivou záležitostí. Je třeba žiletkou naříznout jemnou 

kůži penisu, a to v situaci, kdy jedinec nemá erekci. Následně je vložen šaton, který se nechá 

zarůst a funguje jako jakýsi implantát. Co je značným rizikem, je nesterilita prostředí a taková 

úprava může ve finále být ještě bolestivější, než při samotné aplikaci šatonu, neboť hrozí 

infekce. To samé hrozí i u zvětšování objemu injekčním vpichováním borové masti, ke 

kterému odsouzení také přistupují. Principem této úpravy je, že odsouzený opíchá penis a 
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aplikuje borovou mast, kterou následně prsty rovnoměrně rozmasíruje po celém obvodu 

penisu. Tyto modifikace lze vnímat jako snahu o posílení vlastní role, role muže, 

dominantního jedince v rámci subkultury se specifickými pravidly. Je třeba si uvědomit, že 

mužnost a mužství je tím nejvýznamnějším diktátem ve vězeňské instituci. A tělo je nástroj, 

který je k podtržení vlastní maskulinity využíván. 

Třetí specifickou úpravou je tetování. Vězeňské tetování má velice složitá a neveřejná 

komunikační pravidla. Jedná se o tetování s antiautoritativním podtextem, neboť je vzpourou 

proti vězeňským pravidlům a vězeňskému řádu. Odsouzeným je tetování zakázáno, a to jak 

aktivní, což znamená tetovat sebe nebo jiného, tak pasivní, což znamená nechat se tetovat. 

Tento zákaz je veden snahou eliminovat nebezpečí nákazy HIV či hepatitidy. Vězeňská 

tetování tak do jisté míry znevažují státní moc a často jsou doprovázena tajnými kódy se 

specifickými významy, které jsou úzce spjaty se zemí původu. 

Vedle komunikační a identifikační funkce slouží tetování jako nástroj přiřazení 

příslušnosti k určité skupině. Hovořit je tak možné o sociálně skupinové funkci. Mnohá 

tetování jsou statusovou záležitostí vyjadřující určitý stav, sociální status, elitní pozici či 

určité schopnosti a vlastnosti. Některá tetování jsou záznamem a prezentováním životních 

událostí. A pochopitelně ani ve vězeňském prostředí není možné pominout zkrášlovací funkci 

tetování (Blažek 2011).  

Je možné se setkat s celou řadou tatuáží. Dle kategorizace, kterou jsem na základě svého 

výzkumu vytvořila, je možno hovořit o následujících kategoriích: extremistická symbolika, 

devalvující motivy, obličejová tatuáž, rodinná symbolika, tetování víry, gambling tetování, 

narkotetování, tradiční vězeňské symboly, rozšířená inspirace, privatizovaná symbolika, čísla 

a nápisy, tetování smrti, infantilní motivy, moderní tatuáž. 

5. Závěr 

„Ukažte mi vaše vězení a já vám řeknu, jaká je vaše společnost,“ řekl Winston Churchill a 

dost možná byl blíže pravdě, než by se mohlo na první pohled zdát. Vězeňská instituce je 

bezpochyby uzavřenou institucí, světem ve světě, totální institucí pěstující specifickou 

subkulturu, v níž hraje tělesnost větší roli, než je řada sociálních vědců i samotných 

reprezentantů této instituce ochotna připustit. Nicméně podoba a proměny této instituce 

vypovídají o naší společnosti více, než bychom byli mnohdy ochotni připustit. Reflektuje 

hodnoty a normy, ačkoliv vytváří jejich modifikovanou podobu. Proměňuje se skladba 
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odsouzených, stejně jako se proměňuje pojetí vězeňského kódu. To, co zůstává konstantní, je 

důraz kladený na tělesnost ve vězeňském prostředí. Tělesné modifikace, které jsou vzepřením 

se odsouzeného vůči disciplinaci jeho vlastního těla, jsou významným atributem života za 

mřížemi, který dělá z těla odsouzeného artefakt hodný zkoumání a interpretace. Tělo 

odsouzeného je zde jedním z nejvýznamnějších médií exprese, které je vhodné využít v rámci 

procesu resocializace odsouzeného, stejně jako na úrovni preventivních opatření. 
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