
Přílohy 

Příloha 1: Tabulka kategorií a kódů 

 

Výzkumná 
otázka  

Dílčí 
podotázka 

Kategorie  Podkategorie  Kódy  

Motivace 
jedince 
k TM 

 Osobní význam  Bolest   

Vyjádření sebe sama 

Intimita  

Symbolika 

Nespokojenost se 
vzhledem  

Odlišení   Jinakost  

Vyčnívání  

Šokování okolí  

Prosté chtění   Zalíbení se  

Sociální prostředí  Rodina Vzor v rodině  

Příslušnost ke 
skupině 

Součást subkultury  

Vrstevnická 
skupina 

Očekávání od skupiny 

Členové vlastní TM 

Vzor  Rodina  

Známá osobnost  

Reakce okolí a 
ovlivnění 
podstoupení 
TM 

Vrstevnická 
skupina 

 Podpora 

Rodina   Bez ovlivnění  

Strach z rodičů 

Podpora 

Pracovní 
prostředí  

 Nabídky 

Bez ovlivnění   Neovlivnění okolím  

Jak vnímá 
okolí  

 Vrstevnická 
skupina 

 Překvapení  

Obdiv 

Chvála  



Školní a pracovní 
prostředí 

 Obdiv spolužáků  

Učitelé nevědí  

Bez komplikací  

Problém u pedagogů  

Rodinné 
prostředí  

 Nepodpoření rodičem 

Podpora od rodiče  

Ovlivnění sourozence  

Změny ve 
vnímání 
sama sebe 

 Spokojenost s 
tělem 

 Větší spokojenost  

Spokojenost po úpravě 
TM 

Změna ve 
vnímání  

 Větší sebevědomí  

Uvědomění si místa 

Větší péče o tělo  

 

Pozn. TM – tělesné modifikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu  

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

 

Informace o výzkumu:  
 

Tento informovaný souhlas se týká rozhovorů zaznamenaných za účelem zpracování 

diplomové práce s názvem „Sociální prostředí a tělesné modifikace adolescentů – příspěvek 

k sociální pedagogice.“ Cílem práce je získat přehled o tom, jaké faktory sociálního prostředí, 

ve kterém se jedinec pohybuje, mohly vést k motivaci k podstoupení tělesné modifikace. 

Rozhovory budou nahrávány, následně doslovně přepsány a anonymizovány, to znamená, že 

účastník nebude na jejich základě určitelný.  

 

Informace o účastníkovi výzkumu:  
 

jméno a příjmení: 

datum narození: 

  

Diplomová práce bude zveřejněna v depozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy.  

 

 

Já,………………………………….., jsem dne……………………………poskytl/a rozhovor 

Bc. Kateřině Korbelové, za účelem výše vymezeného výzkumu k diplomové práci.  

 
 

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že  

a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále též 

jen „výzkum“);  

b) dobrovolně souhlasím s účastí své osoby/ svého nezletilého dítěte tomto výzkumu;  

c) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu nepokračovat;  

d) jsem srozuměn s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu 

nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití a 

zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.  

a) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich 

dalším využitím;  

b) souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v tomto 

informovaném souhlasu uvedených ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 

00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, a to pro účely zpracování dat 

vzešlých z výzkumu, pro účely případného kontaktování z důvodu zpracování dat vzešlých 

z výzkumu či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích a pro účely evidence a 

archivace; a s tím, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k 

výkonu kontroly projektu, v jehož rámci výzkum realizován;  

 

Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.  

 

Dne:  

Podpis:  
 

 

 



Příloha 3: Otázky polostrukturovaného interview 

1) Řekni mi něco o sobě, co děláš, kolik ti je let? 

2) Jaké tělesné modifikace máš? A kdy jsi si je nechal/a udělat? 

3) Jaký význam pro tebe má tvoje tělesná modifikace, popř. vyjadřuješ tím své životní 

postoje? 

4) Mají některé z tělesných modifikací lidé z vrstevnické skupiny nebo z rodiny? 

5) Máš nějaký vzor, který tě k tělesným modifikacím inspiruje? 

6) Jaký důvod jsi měl/a k pořízení tvojí první tělesné ozdoby? 

7) Jakým způsobem si nejčastěji vybíráš motiv nebo styl svých tělesných modifikací?? 

8) Jsi takto se svým tělem více spokojená/ý? 

9) Vnímáš své tělo po podstoupení tělesné modifikace jinak? 

10) Ovlivnila tě reakce okolí k podstoupení dalších tělesných modifikací? 

11) Pociťoval/a jste obavy z reakce okolí a ovlivnilo to nějak tvoje rozhodování? 

12) Když jsi začal/a s úpravami, co na to říkali rodiče a přátelé? 

13) Jak tvé tělesné modifikace vnímali ve škole, popř. v zaměstnání?  

14) Plánuješ nějaké další tělesné modifikace, popř. jaké a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: Ukázka rozhovoru  

Rozhovor s Tomášem, 21 let 

1) Ahoj, poprosím tě, jestli mi řekneš něco o sobě, kolik ti je let, co děláš.  

„Tak je mi 21 let, už jsem dostudoval, takže pracuju tady u nás v malý firmě. A koníčky 

jestli chceš třeba slyšet, tak hraní airsoftu a projíždění se autem.“ 

 

2) Jaké tělesné modifikace máš a kdy jsi si je nechal udělat? 

„Tak nechal jsem si to udělat v osmnácti, hned čerstvě jakoby po osmnáctkách a vlastně 

jako líbí se mi to no. Ne, že bych někam spadal do nějaký skupinky nebo tak, ale prostě 

se mi to jenom líbí. No a vlastně má to i strejda, což je jakoby můj vzor.“ 

 

3) Ještě mi řekni, jakou tělesnou modifikaci máš, je to tetování? 

„Jo, je to tetování.“ 

 

4) A máš jedno nebo jich je víc? 

„Jo, zatím jenom jedno, na rameni.“ 

 

5) Mají tvoji kamarádi nebo někdo další z rodiny nějakou z tělesných modifikací? 

„No, tak vlastně moje přítelkyně má tetování a měla vlastně i piercingy. Pak vlastně 

z mojí skupiny vlastně asi jenom jeden kamarád no. Ostatní se do toho nějak nehrnou.“ 

 

6) Kromě tvého strýce, máš ještě nějaký vzor, který tě inspiroval k pořízení tetování? 

„Ty bláho, řekl bych třeba Dwayne Johnson, vlastně jak má potetovanou celou ruku a to prso 

a vlastně dalo by se říct, že i mamka, protože ona má taky jedno.“ 

 

7) Jaký byl prvotní důvod k podstoupení tetování? 

„Vlastně ty jo, prvotní důvod jo? Ty jo, řekl bych asi vyčlenění ze skupiny možná. 

Dejme tomu no, něco takovýho.“ 

 

8) Podle čeho jsi si vybíral motiv, který máš? 

„Jo, tak tohle jsem si vybíral hodně dlouho. Mám vlastně strom s kořenama a uprostřed 

jsou váhy, protože já jsem znamení váha a nechtěl jsem nějaký jakoby obyčejný, prostě 

takovej ten chlápek, co drží váhu, jo. Nebo takovej ten oblouček s takovou tou rovnou 

čárou, jako nějakej takovej ten znak tý váhy, tak jsem přemejšlel něco speciálního. 



Takže jsem vlastně našel ten strom a vybral jsem si to kvůli tomu, že když budu mít 

děti, tak na ty váhy si dám třeba jejich iniciály. Takže takhle jakoby do budoucna no.“¨ 

 

9) Po tom, co jsi si nechal udělat tetování, tak jsi takhle se svým tělem více spokojený? 

„Jo, jako musím uznat, že tetování mám vlastně tři roky, ale furt se na něj koukám, ohlížim se 

na něj, říkám pěkný pěkný, povedlo se to, takže jo, jsem spokojenej no.“ 

 

10)  Vnímáš teď svoje tělo jinak? 

„Ani ne, řekl bych, že ne.“ 

 

11)  To, jak na to reagovalo tvoje okolí, ve škole, přátelé, rodiny apod. ovlivnilo to 

nějak to, abys podstoupil další tetování nebo nějakou jinou tělesnou modifikaci? 

„Ovlivnilo no, spíš jsem se jakoby zasekl a řekl si, že prostě budu mít další tetování 

nebo chci mít další, přes to by jako nejel vlak. Vlastně rodiče byli jako v pohodě. Mamka 

mě v tom podpořila, protože ta zrovna šla tejden před tím, než jsem měl jít já, tak šla 

ona na tetování, takže ta mě podpořila. No a taťka se cukal pár dní no, ale pak ho to 

přešlo.“ 

 

12) Před tím, než jsi na tetování šel, měl jsi obavy z reakce okolí? 

„Bál jsem se hlavně jakoby názoru taťky, jak bude reagovat, aby to ten vztah nějak 

nezkazilo, ale nakonec v pohodě.“ 

 

13) Co na to říkali rodiče už jsi mi pověděl a co na to říkali kamarádi a přítekyně? 

„Tak kamarádi byli nadšený, furt na to koukali, prohlíželi si to a problém s tim neměli, 

byli zvědaví. Většina tetování nemá, tak byli zvědaví, pořád na to koukali, ptali se, jestli 

to bolelo a tak no.“ 

 

14) A co na to říkali v práci, popřípadě ve škole nebo na brigádě? 

„Tak jsem byl ještě na škole a nijak to neřešili, mám to na rameni, tak to není tak vidět. 

A když jsem si to ze začátku mazal takovym tim krémem, aby se to rychleji zahodilo, 

tak nic taky neříkali. Nějaký kázeňský postihy nebo tak, to ne.“ 

 

15) A v práci? 

„Jo, tak tam to neřeší.“ 



 

16) Říkal jsi, že plánuješ další tetování, už víš, jaké a plánuješ něco dalšího? 

„No plánuju tetování něco z kultury Japonska. Teď abych nekecal, tak je to pohled na 

horu Fukušima v takový tý vlně, je to jako nejznámější pohled na tu horu, tak jako na 

předloktí.“ 

 


