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Abstrakt 

Tato práce je určena všem zájemcům o téma tělesných modifikací, ať již z řad 

akademické obce či širší veřejnosti. Konkrétně se práce zabývá piercingem                           a 

tetováním v kultuře žáků středního odborného učiliště. Cílem první části je zprostředkovat 

pohled na současný stav informací týkajících se tématu a pokusit se     o revizi některých 

používaných pojmů. Cílem druhé části je poukázat na motivace, které žáky k aplikaci 

piercingu nebo tetování vedou, významy, které žáci těmto tělesným modifikacím přiřazují a 

jak sami tyto modifikace vnímají na sobě a na lidech v okolí. 

 

Abstract 

This paper is intended to be read by those, who are interested in body modification, no 

matter if they come from academic community or from general public. It is focused specificly 

on piercing and tattoo in secondary vocational school student culture. First part of this paper 

mediate recent state of knowledge about                the topic and revises some of the commonly 

used terms. The second part shows what motivates students to get piercing or tatto, what 

meanings they give to these body modifications and how students view them on themselves or 

on other people.  
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Úvod 
Tělesné modifikace jsou řazeny mezi kulturní univerzálie (Blažková, 2003). 

Antropologové se studiem významu tělesných modifikací okrajově zabývali především u 

preliterárních společností a v souvislosti s přechodovými (Van Gennep, 1997, Muphy, 2006) 

nebo náboženskými rituály (Rappaport, 2002). Murphy (Murphy, 2006) o nich hovoří v 

souvislosti se zvykem obřízky, k níž dochází mj. v rámci přechodových rituálů moderního 

judaismu či islámu a jež spočívá v odstranění předkožky penisu. Z českých autorů se primárně 

tělesným modifikacím věnoval například Rychlík (2005), který svou pozornost zaměřil 

zejména k tetování.  

Tělesné modifikace však nejsou záležitostí pouze preliterárních společností,            ale 

významné místo zastávají také v moderních společnostech, kde se vyskytují nejčastěji ve 

formě tzv. bodyartu. Ve své práci jsem se zaměřila zejména na dva druhy bodyartu: piercing a 

tetování. Přestože se v jedná o rychle se šířící fenomény mezi lidmi různého vzdělání i 

povolání (Atkinson, 2004), jsou mnohdy spojovány spíše s okrajovými skupinami, mezi něž 

patří například lidé žijící mimo zákon, lidé s nízkým dosaženým vzděláním, lidé s drogovou 

zkušeností nebo na drogách závislí1. Tyto předsudky mohou (Eva, 2001; „Syn si vybral 

kamaráda“, 2008) ovlivnit postoje, které vůči vlastníkům piercingů či tetování okolí zaujímá 

(Fiksa, 2005:                 29-31). 

Ke studiu jsem si vybrala bodyart, zejména piercing a tetování, v soudobé české 

společnosti. Skupinou, u níž jsem výzkum provedla, byli žáci jednoho z pražských středních 

odborných učilišť. Odborná učiliště patří v hierarchii středoškolského vzdělání k nižším 

stupňům (Dimitrová, 2007). Žáci jsou mnohdy posuzováni podle měřítek vytvořených lidmi, 

kteří hodnotí pouze vnější část jejich jednání, aniž by znali motivace, které žáky k takovému 

jednání vedly nebo významy, které mu přikládají. Nakonec se nám zde otevírají dvě 

perspektivy, jejichž prostřednictvím lze žáky středního odborného učiliště nahlížet: 1. 

Z hlediska vnějších a mnohdy spíše problémových aspektů jejich chování2. 2. Z hlediska 

vnitřních motivací a významů, které svému jednání sami přikládají. Mým cílem je především 

zjistit, jaké jsou pohnutky či motivace k tomu, aby si žáci piercing nebo tetování nechali 

udělat (nebo naopak nenechali) a jaké významy těmto tělesným modifikacím sami přisuzují.  

                                                 
1  Přestože výsledky studie Marádové a Žižky (2008) tento názor nedokládají, samotný název studie „Problém 

stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové jeho odraz ve výchově adolescentů“  a její 

zaměření svědčí o jistém předsudku. 
2  Drogová zkušenost, sexuální zkušenost apod. v porovnání se studenty gymnázií a středních odborných škol. 

(Střelcová, Tellingerová, 2007) 
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Tato práce je rozdělena do dvou větších oblastí. V části teoretické jsem se snažila 

představit, jakým způsobem je s pojmy jako je tělesná modifikace, bodyart, piercing, tetování, 

případně skarifikace, doposud v akademickém i zájmovém prostředí zacházeno. Na základě 

vlastního zhodnocení získaných poznatků jsem upřesnila, jakým způsobem budu s těmito 

pojmy pracovat dále v rámci samotného výzkumu. Ve druhé – empirické – části jsem 

zpracovala metodologii a výsledky výzkumu, který jsem vedla osobně mezi žáky středního 

odborného učiliště.  
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teoretická část 

Tělesné modifikace  

Studium tělesných modifikací 

 

Přístupy k tělesným modifikacím se různí podle perspektivy, skrze níž na ně 

pohlédneme: 1. Z perspektivy státoprávní. 2. Z perspektivy akademického prostředí 

a teoretických koncepcí. 3. Z perspektivy zájmového prostředí, kde dochází k praktickému 

uplatnění poznatků z předchozích dvou perspektiv.  

1. Na pomezí akademického a zájmového diskurzu se nachází právní úprava 

„oficiálního“3 provozování tělesných modifikací4. Jedná se zejména o zákony č. 455/1991 Sb. 

O živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 258/2000 

Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech „epidemiologicky závažných“, ve znění 

pozdějších předpisů. Alespoň dvakrát do roka jsou pak místa, kde dochází k živnostenské 

činnosti „porušování integrity kůže“ předmětem zájmu úředníků z místně příslušné krajské 

hygienické stanice. V případě zjištění nedostatků dochází k zintenzivnění kontrol. 5 

2. V rámci akademické perspektivy dochází zejména k abstrahování teoretických 

poznatků z praxe. Tuto perspektivu můžeme rozdělit do dvou odvětví: A. Přírodovědného, 

které směřuje ke studiu vnějších znaků tělesných modifikací a jejich vlivu na tělo, případně 

zdraví člověka. Tento diskurz má vliv na také praktické vykonávání některých tělesných 

modifikací. (Armstrong et al., 2007; Fraňková-Klein, 1997; „Historie plastické chirurgie“, 

2007; Koenig-Carnes, 1999; Millner-Eichold, 2001; Tielsch-Goddard, 2008; Vrbecká, 2006) 

B. Společenskovědního, které se zabývá motivacemi vedoucími k pořízení tělesných 

modifikací, významy, které jim jsou přisuzovány jednak z pohledu modifikovaného 

jednotlivce, ale také v kontextu společnosti a způsoby jejich využití v procesu lidské 
                                                 

3  Interpretace autorky. Upravovat své tělo mohou jednotlivci i skupiny vlastními silami, avšak na tyto činnosti 

se uvedená právní úprava nevztahuje.  
4  Ve smyslu činností „při kterých je porušována integrita lidské kůže“ („Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991“, 

cit. 2008-11-12) nebo ve smyslu „lékařského výkonu“ („Zákon č. 20/1966 o péči o zdraví lidu“, cit. 2009-

04-15) 
5  Podle dopisu Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. 36575/2008-OVZ-32.0-7.10.08 ze dne 

7. 10. 2008.  
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interakce. (Atkinson, 2004; Gennep, 1997; Heřmanský, 2006; Huxley-Grohan, 2005; Millner-

Eichold, 2001; Murphy, 2006; Nenadálová, 2004; Klesse, 1999; Rappaport, 2002; Rychlík, 

2005) 

3. V rámci zájmového prostředí dochází k uplatnění právních požadavků a některých 

teoretických poznatků zejména z přírodovědného odvětví do praxe. Tento diskurz se zaměřuje 

zejména na realizaci tělesných modifikací, výběr příslušenství k realizaci, materiál a tvar 

ozdob k aplikaci a na získávání praktických rad (ať již z hlediska péče nebo vhodnosti 

prezentace tělesné modifikace v určitých prostředích) od osob, které již s tělesnou modifikaci 

mají. Velkou roli zde hrají především provozovatelé tetovacích a piercingových zařízení, 

kosmetických salónů, plastičtí chirurgové a jiní lékaři, účastníci a pořadatelé Tattoo 

Conventions, nejrůznější nadšenci mainstreamových či extrémních tělesných modifikací, 

jakožto i jejich potencionální zájemci a veřejnost. V českém prostředí o tom svědčí knihy 

například piercera a tatéra Radka Fiksy (Fiksa, 2005a; Fiksa, 2005b) či nejrůznější tituly 

zabývající se líčením, úpravou vlasů, nehtů (Finsterlová, 2006), bodybuildingem apod., jichž 

lze v knihovnách nalézt překvapivě mnoho. Dále to jsou časopisy jako Tattoo Art Magazin, 

Bodyart, Dieta a nejrůznější články na stránkách internetových portálů jako je například 

Líbimseti.cz (http://www.libimseti.cz), Kérky.cz (http://kerky.cz) nebo na Art Magazin 

Tetování (http://www.tetovani.com), Body Art Magazín (http://www.bodyartmag.cz), Vše o 

tetování a piercingu (http://tetovani-piercing.blog.cz/) nebo Bodypiercing (http://www.body-

piercing.cz/) apod. 

 

Specifikace pojmu tělesné modifikace 

Modifikace je dle Akademického slovníku cizích slov (Petráčková-Kraus et al., 

2000:504) „obměna, úprava, přizpůsobení vzniklé pod něj. vlivem n. vytvořené k něj. 

účelu…“ Takovéto vymezení pojmu modifikace umožňuje pojmout tělesné modifikace 

v nejširším smyslu jako soubor jakýchkoliv  úprav lidského těla a lze jej tak uplatnit v rámci 

všech perspektiv, které jsem uvedla výše.  

Vhodné je zejména pro přírodovědní perspektivu, kde jako tělesnou modifikaci lze 

chápat jak piercing a tetování, tak i „traumatické tetování“ (Finsterlová, 2006:90) vzniklé 

náhodně. Pro potřeby státu a právní úpravy je oficiální provádění tělesných modifikací 

definováno například jako „činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“ 

(„Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991“, cit. 2008-11-12) nebo jako „lékařský výkon“ („Zákon 

č. 20/1966 o péči o zdraví lidu“, cit. 2009-04-15). Ve své práci se ovšem zaměřuji zejména na 
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společenskovědní perspektivu a pojem tělesné modifikace si tak potřebuji náležitě zúžit. Jako 

tělesnou modifikaci budu označovat:  

1. Úpravu kterékoli části těla živého lidského jedince.  

2. Tato úprava je výsledkem lidské aktivity. Tímto z mého pojetí tělesných modifikací 

vylučuji výsledky působení nejrůznějších nemocí ovlivňujících vzhled lidského těla 

jakožto i změny, k nimž na lidském těle dochází v procesu růstu, vývoje a stárnutí.  

3. Tato úprava musí být vykonaná záměrně a systematicky (Blažková, 2003:44) a to 

bez ohledu na to, zda ji vykonává člověk pro tento obor specializovaný či nikoli. 

Záměrnost a systematičnost provádění úpravy pak z mého pojetí tělesných 

modifikací vylučuje jakékoli náhodné případy zjizvení, spálení, pomalování stejně 

jako „změněné“ stavy lidského těla v důsledku nehody. 

4. Příčinou této úpravy nemusí být dobrovolné rozhodnutí modifikovaného člověka. 

Za tělesnou modifikaci lze považovat i modifikaci, pro níž se její nositel sám 

nerozhodl nebo tu, která mu byla vnucena.6 Ze svého pojetí tělesných modifikací 

však vylučuji operace, které jsou vykonávány za účelem záchrany života, kondice7 

či korekce jejich důsledků8, která spadá do zvláštního oboru plastické chirurgie. 

Některé operace plastické chirurgie však za tělesnou  modifikaci v mém pojetí 

považovat lze. K tělesným modifikacím řadím primární operace plastické chirurgie, 

které mají charakter estetické korektury spontánně9 vzniklých projevů na těle 

operovaného a dále operace sekundární, které jsou nadstavbou primárních operací 

plastické chirurgie. Na druhou stranu za tělesné modifikace nepovažuji ty 

sekundární operace plastické chirurgie, které jsou podstupovány k estetické korekci 

důsledků jiné operace než operace plastické chirurgie.  

Tělesné modifikace nebo mutilace? 

Co považuji za tělesné modifikace je rámcově patrné již z předchozího oddílu. I nadále 

však zůstává nejasná role tělesné mutilace. Autoři, jejichž cílem není studium motivace nebo 
                                                 

6  Jako historický příklad může posloužit tzv. cejchování, respektive stigmatizační tetování nejrůznějších 

provinilců, zločinců a otroků, k němuž docházelo ve starověkém Řecku a Římě. (Blažková, 2003:50; 

Rychlík, 2005:51-52) 
7  Operace, která není vykonávána v důsledku bezprostředního ohrožení na životě operovaného, nýbrž 

ke zkvalitnění jeho života (př. operace kyčle), přičemž se nejedná o estetickou korekturu.  
8  Tedy korekce důsledků způsobených operací k záchraně života a kondice. Mám zde na mysli zejména 

estetickou korekci pooperačních jizev. 
9  Zde míněno jako přirozeně vzniklých, respektive vzniklých bez zásahu člověka.  
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významů tělesných modifikací, používají pojmy modifikace a mutilace jako vzájemně 

zaměnitelné. 10 V Obecné etologii člověka (Fraňková-Klein, 1997) se můžeme setkat 

s termínem mutilační chování, které se do jisté míry překrývá s naším pojetím tělesných 

modifikací:  

 

Je to chování, jehož výsledkem je změna velikosti, tvaru nebo barvy části lidského těla, provedená záměrně 

na živém jedinci (mutilatio = z latinského zmrzačení, znetvoření). Nepatří sem: 

-   změny postmortální (například mumifikace), 

- změny jako korekce chorobného stavu (plastická a kosmetická chirurgie). Avšak kosmetická chirurgie 

provádí i výkony, které nejsou nezbytné, jako je změna tvaru nosu nebo velikosti prsů. (Fraňková-Klein, 

1997:83) 

 

Dále se o tělesných modifikacích a mutilacích jako pojmech podobných či dokonce 

zaměnitelných zmiňuje také Rychlík (2005): 

 

Lidé všech epoch a míst světa se skutečně nebáli operativně napravit, dle kulturně daných ideálů, své 

fyzično, a tak se mutilační úkony nevyhnuly ani hlavě, genitáliím, údům (rukám a nohám), trupu či pokožce. 

(Rychlík, 2005:20) 

 

O tom, že rozlišení pojmů tělesné modifikace a tělesné mutilace není v českém prostředí 

ustáleno svědčí práce Blažkové, která nejprve řadí tetování mezi mutilace (Blažková, 

2003:49), avšak později uvádí, že mutilace bude chápat jako techniky, které odpovídají 

výrazu mrzačení (Blažková, 2003:66) Dále mutilaci definuje jako „modifikaci lidského těla 

s trvalými následky…“ (Blažková, 2003:66). 

Tělesné modifikace a tělesné mutilace však nejsou totéž. Problematické je ovšem 

stanovit, co tyto dva pojmy od sebe odlišuje. 

1. Jak bylo zmíněno ve výše uvedené citaci z Úvodu do etologie člověka, je pojem 

mutilace odvozen od latinského mutilatio, což přeloženo do češtiny znamená 

„znetvoření těla nemocí n. poraněním, popř. umělým zásahem …“ (Petráčková-

Kraus et al., 2000:515). Opakem mutilace je dekorace, tedy „výzdoba, ozdobení, 

okrášlení …“ (Petráčková-Kraus et al., 2000:149). Oba pojmy jsou tedy pevně 

spjaty s hodnotícím postojem. Naproti tomu představuje pojem modifikace jakožto 

„obměna, úprava, přizpůsobení vzniklé pod něj. vlivem n. vytvořené k něj. účelu …“ 

                                                 
10  Heřmanský (2006:29) uvádí, že termín mutilace je především ve fyzicko-antropologickém diskurzu běžně 

používán jako ekvivalent pojmu tělesné modifikace.  
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(Petráčková-Kraus et al., 2000:504) pojem hodnotově neutrální. Tento pohled 

reflektuje rovněž Heřmanský ve svém článku o Symbolických a motivačních 

aspektech piercingu v kultuře gymnaziální mládeže (Heřmanský, 2006:29). 

2. V antropologickém výzkumu je nežádoucí, aby badatel posuzoval jinou kulturu 

měřítky vlastní kultury, tedy aby byl etnocentrický (Benedictová, 1999:17-22; 

Murphy, 2006). Stejně tak lze říci, že je nežádoucí, aby badatel uplatňoval 

egocentrické (tj. osobní) hodnocení aktivit ostatních příslušníků své vlastní kultury. 

Je zkrátka třeba respektovat zásadu alium aliud placet, tedy každému se líbí něco 

jiného (Rozsívalová, 1996:7). Používání pojmu mutilace ve společenskovědním 

výzkumu by bylo, dle mého názoru, přestupkem proti uvedeným zásadám. Jediné 

přípustné hodnotící hledisko je to, které zaujímají studovaní jedinci. Jediným 

relevantním významem pak je význam, který dané modifikaci přisuzují ti, kdo ji 

mají, případně jejich okolí, je-li předmětem studia. Z tohoto úhlu pohledu je pak pro 

teoretickou část práce vhodnější užívat pojmu tělesné modifikace, zatímco ve 

výzkumné části lze přistoupit i k pojmům mutilace nebo dekorace, budou-li dané 

úpravy takto nahlížet informátoři. 

3. Přeložíme-li si pojem mutilace jako zmrzačení či znetvoření, můžeme jej – stejně jako 

například dekorace – chápat jako součást komplexnějšího pojmu tělesné modifikace 

v jeho nejširším, ale i v námi zúženém významu. Pojem tělesné modifikace je tedy 

daleko obecnější.  

4. Někteří autoři (McDonald, 2006) spojují pojem mutilace s fenoménem 

sebepoškozování, který se v západní společnosti stále více rozšiřuje mezi 

dospívajícími jedinci a je chápán jako „patologická sebezmrzačující, záměrná a 

deviantní destrukce těla s absencí úmyslu skončit se životem“11 (McDonald, 

2006:194). Obvykle tak jednají lidé v důsledku poruchy duševního zdraví, které je 

v práci McDonaldové definováno jako „dosahování očekávaných vývojových 

milníků, rozšiřování pevných vazeb a uspokojujících sociálních vztahů a rozvíjení 

efektivních způsobů učení“12 (McDonald, 2002:193). Mnohdy je však obtížné 

stanovit, zda člověk takovou poruchou trpí či nikoli. Metody posuzování duševního 

zdraví člověka či vymezení tzv. normálního stavu pak patří spíše do oblasti 

psychologie a nachází se tedy mimo zaměření tohoto textu. Mnoho nám v tomto 

                                                 
11  Překlad autorky. 
12  Překlad autorky. 
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nepomůže ani rozlišení mezi tím, zda je úprava prováděna jinou osobou (než je ta, 

která úpravu podstupuje) nebo „automodifikací“ (Heřmanský, 2004:130). Bez 

bližšího zkoumání je pak nemožné určit, jaká je jeho skutečná motivace.  

Dělení tělesných modifikací dle trvanlivosti 

V Úvodu do etologie člověka (Fraňková-Klein, 1997:84) Fraňková a Klein dělí tělesné 

modifikace, respektive mutilační chování, podle toho, zda je lze zvrátit či nikoli na tzv. 

ireverzibilní a reverzibilní. Zdálo by se, že kategorizace na změny zvratné a nezvratné je 

postačující a mnohdy tomu tak je. U preliterárních společností mají tělesné modifikace často 

nezvratný charakter, neboť plní často funkci vstupenky například do věkových skupin, do 

skupin podle pohlaví, do válečných, tajných či náboženských bratrstev apod. Některé 

modifikace však byly spojeny pouze s trváním určitého rituálu a měly tak charakter 

modifikací  zvratných. (Gennep, 1997)  

V soudobé české společnosti se však funkce mnohdy posunuly a lidé se stále častěji 

zaměřují na estetickou stránku svého těla (Rychlík, 2005). S tím souvisí také snaha své tělo 

modifikovat podle soudobých trendů i individuálního vkusu. Tuto změnu výborně reflektuje 

fakt, že se lze setkat také s modifikacemi, které na těle člověka vydrží jen po určitou dobu, po 

kterou je nelze snadno odstranit. Jako příklad nám může sloužit tzv. permanentní make-up, 

který by měl na těle nositele zůstat jen několik let. Během těchto let je považován za 

permanentní modifikaci, neboť ji prakticky nelze odstranit13, která ovšem časem zmizí sama. 

Dalším příkladem může být tzv. dočasné tetování. Obě z těchto modifikací by měly jejich 

majiteli umožňovat po určité době změnu a stejně tomu je i v případě piercingu. 

K označení modifikace, která nespadá zcela do kategorie změn ireverzibilních, ale ani 

reverzibilních, používá Heřmanský v souvislosti s piercingem výrazu semipermanentní 

(Heřmanský, 2006:29). Zaměříme-li nyní svou pozornost pouze na bodyart, respektive 

piercing a tetování, zjistíme, že u obou kategorií lze hovořit o určité semipermanentnosti, tedy 

dočasnosti modifikace. U tzv. permanentního make-upu a dočasného tetování se však musí 

čekat než se tetování ztratí samo14 díky obnovování pokožky, zatímco v případě piercingu 

závisí trvanlivost na vůli jeho nositele. 

                                                 
13  Případné odstranění by mělo pravděpodobně formu laserového ošetření, avšak vzhledem k umístění 

permanentního make-upu na velice citlivých místech (oční víčka, rty) a s ohledem na jeho dočasnost 

k takovým zákrokům dochází jen výjimečně, jestli vůbec. 
14  Případně již zmíněným laserovým ošetřením. 
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Bodyart 

Druhy bodyartu 

V úvodu této práce jsem uvedla, že bodyart je druhem tělesných modifikací. Pojem 

bodyart pochází z anglického jazyka a v překladu znamená „tělesné umění“ nebo „umění na 

těle“. Kořeny moderního bodyartu lze doložit u několika jedinců z dávné minulosti15 nebo u 

příslušníků mnoha preliterárních společností. (Rychlík, 2005) V soudobé české společnosti 

nachází bodyart v širším významu svůj výraz zejména ve:  

1. Piercing, jenž je podle Rychlíka již běžně vnímán jako „propichování různých částí 

těla pomocí šperků“ (Rychlík, 2005:24-25). Tato definice je ovšem velice obecná a 

zčásti nepřesná. Detailněji o piercingu pojednám ve zvláštní kapitole nazvané 

Piercing (viz s. 17). 

2. Tetování, které je podle jedné z definic Rychlíka „trvalé a barevné prorývání kůže“ 

(Rychlík, 2005:9). Blíže se tetování budu věnovat v kapitole nazvané Tetování (viz 

s. 24). 

3. Bodypainting, při němž se na kůži nanáší barva. Bodypainting má na rozdíl od 

tetování zcela přechodný charakter, přičemž na těle může vydržet od několika hodin 

až po několik dní. Do kategorie bodypaintingu lze vzhledem ke způsobu aplikace i 

trvanlivosti zařadit také tzv. tetování henou. Zvláštním druhem bodypaintingu je 

facepainting16, tedy malování obličeje. (Berger, 2008)Skarifikaci (taktéž cikatrizace) 

lze obecně definovat jako aktivitu, v jejímž rámci se porušená kůže úmyslně 

nenechá zahojit a která takto vede ke vzniku hlubokých nebo vystupujících jizev 

(Rychlík, 2005:191). 

4. Skarifikace je souhrnné označení pro praktiky jako je branding, což jsou „jizvové 

ornamenty vytvořené vypalováním“ (Heřmanský, 2006:29) ať již tepelným či 

chemickým (Rychlík, 2005:26); cutting, který představuje „jizvové ornamenty 

vytvořené vyřezáváním, někdy spojeným s nanášením barvy do ran“ (Heřmanský, 

2006:29). V případě nanesení barvy do rány hovoří Vrbecká již o tzv. rubbingu 

(Vrbecká, 2006).  

5. Implementaci podkožních předmětů, tedy zavedení předmětů různých forem a tvarů 

pod kůži. Někteří lidé si tak pod kůži zavádějí dokonce magnety a svou nově 

                                                 
15  Příkladem může být tzv. Alpská mumie zvaná Ötzi nebo mumie egyptské kněžky Amunet (Rychlík, 2005). 
16  Facepaintingem je zde míněno malování obrázků či barev na obličej, ovšem nikoli ve smyslu běžného nebo 

permanentního makeupu.  
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získanou schopnost přitahovat kovové předměty pak prezentují na veřejnosti („Splitt 

tongues“, 2008). Jiní se snaží připodobnit zvířatům, jako je tomu v případě muže 

zvaného The Lizardman („The Lizardman“, 2008). 

Mnozí autoři ovšem v rámci bodyartu studují zejména piercing a tetování (Tielsch-

Goddard, 2008:16; Heřmanský, 2006:29), protože si v dnešní době tyto modifikace nacházejí 

stále více stoupenců z řad různých věkových i sociálních skupin. (Huxley-Grogan, 2005:832).  

Specifikace pojmu bodyart 

Tělesné modifikace jsem obecně vymezila jako záměrnou a systematickou úpravu 

kterékoli části těla živého lidského jedince, která je výsledkem lidské aktivity bez ohledu na to, 

zda její nositel o tuto modifikaci projevil zájem či nikoli. Ačkoliv se s výše vymezeným 

pojetím tělesných modifikací z větší části překrývá v tom, že se jedná o činnost vykonávanou 

člověkem na člověku, záměrnou a systematickou, je bodyart pojmem mnohem užším. Liší se 

v následujících bodech: 

1. Zahrnuje především činnosti, které jsou spojené s omezenou skupinou tělesných 

modifikací – s piercingem, tetováním (Tielsch-Goddard, 2008:16; Heřmanský, 

2006:29), skarifikací (Rychlík, 2006:24), bodypaintingem, případně facepaintingem 

a tzv. tetováním henou.  

2. Již samotné označení art napovídá, že se nejedná o hodnotově neutrální tělesnou 

modifikaci. Přinejmenším z hlediska nositele bodyartu se může jednat o uměleckou 

modifikaci těla (Blažková, 2003), která obvykle nabývá individuálního významu 

(Atkinson, 2004; Heřmanský, 2006; Rychlík, 2005). 

3.  O úkony bodyartu vždy projevují zájem sami jejich nositelé (Atkinson, 2004). 

4. Výše vymezené pojetí tělesných modifikací by bylo možné aplikovat 

transkulturálně, avšak budu-li hovořit o bodyartu, budu se zabývat konkrétní 

kulturou západní společnosti, respektive kulturou soudobé české společnosti. 

Výhradní užití slovního spojení bodyart na moderní společnost lze také pozorovat u 

Rychlíka (2005:24), který se zmiňuje o „moderním bodyartu“ spjatém se soudobou 

západní společností. 

Lidská kůže jako prostor pro bodyart 

Lidská kůže neboli latinsky cutis či řecky derma je největším plošným orgánem 

lidského těla. Její tloušťka se pohybuje podle Fiksy (2005b:42) od 0,5 - 4 mm  a podle 

Rychlíka (2005:29) od 1 do 4 mm. Plocha u dospělého jedince kolísá mezi 1,5 až 1,8 m2 a 
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hmotnost může dosahovat až 4,5 kg. Skládá z pokožky (epidermis), škáry (dermis, corium) a 

z podkožního vaziva (tela subcutanea, subcutis, hypodermis).  

Epidermis představuje „vrstevnatý dlaždicový epitel, který se skládá ze 4 jasně 

vymezených vrstev: stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum a stratum 

corneum“. (Resl et al., 1997:11) Stratum basale (bazální membrána) je zárodečnou vrstvou 

epidermis, která se skládá z jediné vrstvy neustále se dělících buněk a představuje také předěl 

mezi dermis a epidermis. Ve stratu spinosum dozrávají v několika vrstvách buňky uvolněné 

ze stratum basale. Ve stratu granulosum se buňky postupně oplošťují, ztrácejí jádra a 

rohovatí. Tyto buňky pak končí v 10 až 20 vrstvách ve stratu corneum, tedy na povrchu kůže. 

(Resl et al., 1997:10-11) 

Piercing, skarifikace, bodypainting a tetování, tedy činnosti, které označujeme jako 

bodyart, mají úzký vztah k lidské kůži, neboť právě na ni bývají mnohdy aplikovány. 

Aplikace piercingu představuje zjednodušeně vytvoření otvoru, skrze nějž je později protažen 

šperk či jiný předmět dle vkusu jeho nositele. Proces skarifikace může mít několik podob, 

avšak vždy platí, že dojde k narušení integrity epidermis, která se následně zhojí pomocí 

jizev. Bodypainting představuje malování pouze na povrch kůže a jeho aplikace je proto 

bezbolestná. Vzhledem k tomu, že se barvivo nedostává do nižších vrstev epidermis, je 

trvanlivost bodypaintingu vůči tetování poměrně krátká. Z hlediska trvanlivosti existuje 

několik typů bodypaintingu: malování na nahé tělo, které lze z kůže odstranit ihned; 

airbrush17, které vydrží kolem tří dní a tzv. tetování henou, což je přírodní barvivo, které 

vydrží na kůži od několika dní po několik týdnů. (Bodypainting.cz, cit. 2008-11-04) O 

tetování pojednávám detailně níže.  

Piercing 

Definice pojmu piercing 

Piercing nebo také piersing (Finsterlová, 2006:84-95) pochází z anglického slova to 

pierce, tedy propíchnout, prorazit, probodnout apod. Podle Rychlíka (2005:24-25) 

představuje piercing „propichování různých částí těla pomocí šperků“. V Rychlíkově definici 

se ovšem překrývá samotný akt propíchnutí kůže s bezprostředním účelem zavedení šperku a 

                                                 
17  „Je to velice jemná stříkací technika, využívající stlačeného vzduchu k nanášení tenkých pramínků barev, 

ze kterých se danými postupy vytváří vlastní motiv, obraz, barevné spektrum nebo plynulý přechod 

z jednoho odstínu do druhého. Základními pracovními nástroji americké retuše jsou speciální stříkací 

pistole…“ (iDragons, cit. 2009-06-12) 
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podobně je tomu v knize tatéra a piercera Fiksy (2005a:10): „Bodypiercing je činnost, při 

které je zaváděn předmět, většinou šperk z různých materiálů do tkání“. V piercingových 

salónech nebo v ordinaci lékaře, který piercing zavádí, však dochází k propichování tkáně 

jednorázovou sterilní jehlou nebo nastřelovací pistolí (Huxley-Grogan, 2005:832), přičemž 

šperk se do nově vzniklého otvoru zasazuje až posléze (Fiksa, 2005a:94-104).  

Problematickou se může rovněž jevit ta část definice, která hovoří o vkládání šperku. 

Šperk je „ozdobný cenný předmět z drahých kovů n. kamenů, klenot, skvost …“ (Petráčková-

Kraus et al., 2000:736). Můžeme se však setkat i s nejrůznějšími extravagantními typy 

piercingů, kdy si do vzniklých otvorů jejich nositelé vkládají dokonce i mobilní telefon, kdy 

piercing slouží pro uchycení brýlí nebo s piercingy extrémními jako je suspension18, play 

piercing19 apod. Je ovšem otázka, zda takové varianty lze stále považovat za piercing či 

nikoli.  

Aby si mohl jedinec do otvoru ve svém uchu vložit mobilní telefon, musí nejdříve dojít 

k jeho propíchnutí a následnému vložení předmětu menších rozměrů, který je neustále 

vyměňován za předměty větších rozměrů. Původně tedy zájemce o tento druh ozdoby 

podstupuje klasickou piercingovou proceduru. Fiksa (2005a:54-58) hovoří o XXXL 

piercingu, což znamená, že i větší otvory vyplněné většími předměty lze do kategorie 

piercingu zařadit. To, co je do piercingového otvoru vkládáno nemusí být ale nutně šperk, 

nýbrž jakýkoli předmět, o jehož vložení má jeho nositel zájem.  

Aby se zabránilo alergické reakci, infekci a dalším zdravotním komplikacím, vkládají se 

do čerstvě vytvořeného piercingového otvoru obvykle předměty pouze z materiálů k tomu 

určených (Fiksa, 2005a:69-73). Nyní připustím, že nositel piercingu svůj piercing chápe jako 

ozdobu. Rozhodne-li se pro finální ozdobu ze zlata, které je jako materiál pro aplikaci do 

čerstvě vytvořeného piercingového otvoru mnohdy nevhodné20 (Fiksa, 2005a:71,82; Koenig-

Carnes, 1999:382), bývá dočasně použita náhrada, která sama ozdobou být nemusí. Jestliže se 

ovšem použije vhodný21 materiál, může se nositel čerstvě vytvořeného piercingu „pyšnit“ 

ozdobou ihned po aplikaci. Není tedy pravda, že by to, co označujeme pojmem piercing 

v soudobé české společnosti představovalo „propichování pomocí šperků“ (Rychlík, 

2005:24-25) a ani, že by šperky musely být aplikovány, natožpak bezprostředně po vytvoření 

                                                 
18  Viz s. 21. 
19  Viz s. 21. 
20  Například zlato nebo stříbro údajně vyvolává alergickou reakci a zpomaluje tak vlastní hojení piercingového 

otvoru.  
21  Šperk z materiálu, u něhož není předpoklad alergické reakce nositele. 
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piercingového otvoru. Přesto je třeba poznamenat, že případy, kdy je dříve nebo později do 

piercingového otvoru vložen šperk, budou v soudobé české společnosti nejspíše převažovat.   

Definici Caroline Huxleyové a Sarah Grohanové (2005), které piercing chápou jako 

„propíchnutí kůže a k ní připojené tkáně za účelem vytvoření otvoru v kůži, skrze který se 

protáhne šperk“22 lze také použít, ovšem opět s výhradou použití slova šperk (viz výše).  

S výhradou použití slova ozdoba23 se mi jako přesnější jeví definice Heřmanského 

(2006:31), který hovoří o „propichování měkkých tkání za účelem aplikace ozdob, stejně jako 

výsledky těchto aktivit“. Ze svého výzkumu však vylučuje náušnice (Heřmanský, 2006:31), 

které by ovšem podle uvedené definice bylo možné mezi piercing zařadit. Od ostatních 

piercingů se náušnice v soudobé české společnosti liší ve třech rovinách: 1. Náušnice bývají 

považovány za kulturní standard (Heřmanský, 2006:31) a jsou tedy rozšířeny plošně, zatímco 

piercingy si nacházejí cestu k jednotlivcům postupně. 2. Náušnice bývají aplikovány obvykle 

v útlém dětství, zatímco ostatní piercingy později. 3. S tím souvisí třetí rovina týkající se 

faktoru volby. V případě náušnic obvykle rozhodují rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), avšak 

pro aplikaci ostatních piercingů se rozhodují sami jejich nositelé. Každé abstraktní rozdělení 

však nemusí být plně v souladu s realitou, a proto se můžeme setkat i s osobami, které se pro 

aplikaci náušnic rozhodly v pozdějším věku samy apod. Tento fakt jsem se snažila při svém 

výzkumu zohlednit. 

V obecné rovině piercing tedy chápu jako: propichování měkkých tkání za účelem 

aplikace předmětů, stejně jako výsledky těchto aktivit. Je však třeba doplnit, že piercing 

bývá spojen s volním rozhodnutím jeho budoucího nositele. V souladu s Heřmanským jsem 

tak ve výzkumné části nevěnovala pozornost standardním náušnicím, tj. propíchnutí ušních 

lalůčků za účelem aplikace ozdob u dívek (popř. chlapců), které je v soudobé české 

společnosti kulturním standardem, proběhlo v útlém dětství a bez ohledu na vůli jejich 

nositelů. Spatřuji však rozdíl mezi standardní náušnicí a piercingem ušního lalůčku.24 Obojí 

se sice nachází na stejném místě lidského těla, avšak odlišuje je volba nositele. Zatímco pro 

standardní náušnici se obvykle nositel sám nerozhoduje (rozhodují například zákonní 

                                                 
22  Překlad autorky. 
23  Ozdoba je slovem hodnotově zabarveným. V rámci specifikace pojmu bodyart jsem uvedla, že se jedná – 

obvykle alespoň z pozice jeho nositele – o uměleckou modifikaci těla. To však neznamená, že se musí 

jednat přímo o ozdobu v tradičním smyslu tohoto slova (zejména u play piercingu nebo suspension). 

Z tohoto důvodu nahradím ve své definici hodnotící pojem ozdoba neutrálním pojmem předmět.  
24  Takto vymezený pojem standardní náušnice budu používat také v rámci empirické části této práce. 
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zástupci), je pro piercing ušního lalůčku jeho vůle stěžejní. Tento rozdíl jsem se tedy pokusila 

ve výzkumné části zohlednit.   

Obecnou definici piercingu, do níž spadá i play piercing nebo suspension jsem si pro 

potřeby výzkumné části ještě zúžila. Existuje více druhů piercingů (blíže o kategorizaci 

piercingu pojednávám v následujícím oddílu): semipermanentní, playpiercing a suspension. 

Playpiercing a suspension zůstávají na lidském těle pouze omezenou dobu, obvykle 

nepřesahující několik desítek minut. Jako výchozí pojetí pojmu piercing pro výzkumnou 

část proto chápu: propichování měkkých tkání člověka za účelem semipermanentní 

aplikace předmětů, stejně jako výsledky těchto aktivit, které vznikají na základě jeho 

vůle.   

Na základě výše uvedeného pak jako nedostatečné a zavádějící chápu vymezení 

Kateřiny Vrbecké (2006:26): „Piercing je pak označení pro zdobení těla, kdy je propíchnuta 

okrajová část těla a následně vložen šperk z materiálu, který tělo v dobrém případě přijme a 

zahojí se okolo něj.“ 

Kategorizace piercingu 

Piercing je obzvláště v dnešní době v české společnosti fenomén poměrně komplexní, 

který lze dělit z několika hledisek: 

1. Umístění piercingu na lidském těle a další dělení ve specifických částech lidského 

těla. Lidské tělo nabízí mnoho možností k individuálnímu vyjádření a tento fakt 

nelze opominout ani při snaze o kategorizaci piercingu. Jednotlivé druhy piercingu 

můžeme rozdělit podle umístění na lidském těle na piercing v oblasti hlavy, krku, 

horních a dolních končetin, trupu a genitálií. V každé ze zmíněných oblastí se dále 

mohou objevit piercingy, z nichž některé mají vlastní označení a jiné jsou spíše 

ojedinělými exempláři. Konkrétně o jednotlivých druzích piercingu pojednal Fiksa 

(2005a). 

2. Reverzibilita a trvanlivost piercingu. Fraňková-Klein (1997:84) rozdělují tělesné 

mutilace25 podle toho, zda je lze zvrátit či nikoli na tzv. ireverzibilní a reverzibilní. 

Změny ireverzibilní dále dělí na změny tzv. hard, tedy změny na kostech a zubech a 

tzv. soft, čili změny „měkkých částí“ těla. Fraňková a Klein se však o piercingu 

nezmiňují a neřadí jej tedy explicitně do žádné z těchto kategorií. Do výčtu měkkých 

tkání, respektive částí těla, řadí Fraňková a Klein (1997:84) pokožku, rty, ušní 

boltec, nos, obřízku a ostatní. Co se týká propíchnuté tkáně, zůstává po aplikaci 
                                                 

25  Ve smyslu mého pojetí tělesných modifikací. 
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piercingu velmi často jizva.  Z tohoto hlediska by se mohlo zdát, že piercing spadá 

mezi změny ireverzibilní a tzv. soft. Ovšem předmět, který je do piercingového 

otvoru vložen, lze kdykoli odstranit. Piercing je tak změnou reverzibilní, slovy 

M. Heřmanského (2006) semipermanentní.  

Piercing je „propichováním měkkých tkání“ (Heřmanský, 2006:31), tedy 

především kůže. V části pojednávající o kůži jako prostoru pro bodyart jsem se 

zabývala skladbou kůže, tedy jejími vrstvami a potažmo i její schopností regenerace. 

Piercing, respektive předmět, který je do piercingového otvoru aplikován, může 

z něj být prakticky kdykoli vyjmut, přičemž kůže v místě otvoru opět zaroste. 

Z tohoto hlediska lze o piercingu hovořit jako o změně reverzibilní. To, co se 

mnohdy stává ireverzibilním známkou po piercingu může být pouze jizva, která se 

po zhojení piercingového otvoru vytváří na povrchu kůže. Není ovšem 

pravděpodobné, že by jizva byla primárním záměrem aplikace piercingu a proto ji 

nebudeme řadit ani mezi „výsledky těchto aktivit“ (Heřmanský, 2006:31).26 Piercing 

tak bude představovat tělesnou modifikaci reverzibilní. 

Dalším ohledem, který je třeba u piercingu zvážit je doba, po kterou obvykle 

v piercingovém otvoru zůstává. Piercing chápu jako tělesnou modifikaci 

reverzibilní, tedy dočasnou. Doba, po kterou však zůstává spjat s tělem nositele se 

různí od několika minut po mnoho let. Tento fakt úzce souvisí také s hlediskem 

příležitosti, pro kterou je piercing využíván: 

a. Piercing semipermanentního typu (Heřmanský, 2006:29) představuje 

kategorii, do níž spadají piercingy, které jsou s tělem svého nositele spjaty 

dlouhodobě, mnohdy i několik let.  

b. Play piercing je aktivita, jejímž cílem není získání semipermanentního 

piercingu, nýbrž zážitek napichování kůže jehlami („Play Piercing“, 2007), 

popřípadě vytvoření obrazce z jehel. Jedná se o piercing krátkodobý, jehož 

účinky mohou trvat od několika minut po několik hodin. 

c. Suspension představuje situaci, kdy si piercingovaná osoba nechává 

propíchnout kůži háky, na kterých je následně zavěšena („Suspension“, 

2008). Trvanlivost takovéhoto piercingu kolísá opět mezi několika minutami 

až hodinami.  

                                                 
26  Pokud by jizva představovala primární záměr aplikace piercingu, pak bych jej musela zařadit mezi změny 

ireverzibilní. 
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K nejrozšířenějším druhům piercingu v soudobé české společnosti patří jistě 

piercing semipermanentního typu – už pro svou relativní trvanlivost. S dalšími 

dvěma druhy piercingů se lze setkat spíše ojediněle na akcích k tomu určených27 a 

v příslušném časovém limitu. Je ovšem otázka, zda play piercing nebo suspension 

řadit mezi piercingy. Principem těchto aktivit není „propichování různých částí těla 

pomocí šperků“ (Rychlík, 2005:24-25), neboť se nejedná o propichování „pomocí 

šperků“. Jehly a háky, které jsou k těmto praktikám používány nelze chápat jako 

šperky.28 Nejsou to však ani ozdoby, o nichž v souvislosti s piercingem hovoří 

Heřmanský (2006:31): „propichování měkkých tkání za účelem aplikace ozdob, 

stejně jako výsledky těchto aktivit“. Ještě v rámci play piercingu často dochází 

k vytváření obrazců pomocí jehel29 a tedy ke specifickému způsobu zdobení těla, 

avšak u suspension bychom tento aspekt hledali marně.30 Podle těchto definic 

by tedy play piercing ani suspension nebylo možné zařadit mezi piercingy. Na 

základě mé definice to však lze - byť se jedná o piercing extrémní. 

3. Místo, kde byl piercing aplikován, případně osoba, která jej aplikovala. Piercing si 

každá osoba může pořídit několika způsoby a podle toho lze výsledný piercing 

odlišit na profesionální a amatérský31 nebo na piercing aplikovaný jehlou, 

nastřelovací pistolí nebo jiným způsobem. Piercer Fiksa (2005a:82) se zmiňuje o 

tom, že se piercing aplikuje pomocí piercingových jehel. Jakákoli jiná aplikace tak 

pro něj bude představovat amatérsky provedený piercing, s nímž se pojí i další 

zdravotní, psychická i estetická rizika jako je zvýšené riziko traumatu, kdy 

neprofesionálně provedený piercing může být aplikován bolestivějším způsobem a 

dále výsledek nemusí být esteticky pro dotyčného uspokojivý v případě, že kůže 

nebyla propíchnuta přímo32 nebo došlo-li k aplikaci piercingu nevhodným 

způsobem33. Celkem existuje několik způsobů, jak možné piercing získat: 

                                                 
27  Obvykle se s tímto typem piercingu můžeme setkat například na tzv. Tattoo Conventions.  
28  O tomto problému jsem pojednala již dříve. 
29  Jehly jsou zde nahlíženy jako prostředek k zážitku napichování kůže a k případnému vytvoření obrazce.  
30  V tomto případě nejde nositeli o to, aby se ozdobil, nýbrž o zážitek napíchnutí, případně pověšení na háky. 
31  Toto je návrh rozdělení autorky, Fiksa (2005a) jej nepoužívá.  
32  Ve smyslu rovně. 
33  Fiksa (2005a:82) uvádí jako příklad nevhodné aplikace piercingu případ, kdy žena šla do ordinace lékaře, 

který provedl v oblasti pupíku zářez skalpelem, do něhož vložil šperk a následně jej zašil. 
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1. V piercingových studiích. 2. V lékařských ordinacích. 3. V kosmetických 

salónech.  4. Od přátel či známých. 5. „Automodifikací“ (Heřmanský, 2004:130). 

4. Doba hojení jednotlivých piercingů. Doba hojení jednotlivých piercingů pak záleží na 

několika faktorech: 1. Na tom, zda byly při aplikaci splněny všechny hygienické 

normy a zásady. 2. Na tom, na které části těla se nový piercing nachází. 3. Na 

materiálu šperku. 4. Na způsobu péče o čerstvý piercing. Obecně platí, že delší dobu 

se mohou hojit piercingy, které byly aplikovány: 1. Bez zřetele na hygienické 

zásady. 2. Které se nacházejí v oblastech zvýšeného rizika infekce – pupík, genitálie 

apod. 3. Které jsou z materiálů pro čerstvý piercing nevhodných – například zlato, 

stříbro atd. (Fiksa, 2005a). 4. O které se jejich čerství majitelé nestarají – neumývají 

je například antibakteriálním mýdlem apod. (Fiksa, 2005a; Koenig-Carnes, 1999; 

Millner-Eichold, 2001; Tielsch-Goddard, 2008) Mezi piercingy, které se hojí rychle 

patří například piercing jazyka, zatímco mezi piercingy s nejdelší dobou hojení se 

řadí piercing pupíku. (Fiksa, 2005a) 

5. Reflektovatelnost okolím. Všichni hrajeme divadlo (Goffman, 1999) je název knihy, 

v níž se známý sociolog Ervin Goffman snažil popsat způsob fungování sociální 

interakce. Dramatický model – jak je jeho teoretický konstrukt označován – spočívá 

v tom, že se každý člověk (nebo skupina lidí) snaží vytvořit na lidi ve svém okolí 

určitý dojem v závislosti na tom, jakou reakci od nich očekává. Ty, kdo se dojem 

snaží vyvolat označuje Goffman jako účinkující, ty, jimž je dojem určen pak jako 

obecenstvo a snahu o vytvoření konkrétního dojmu nazývá managementem dojmů. 

V rámci sociální interakce můžeme pozorovat nejméně dvě roviny: rovinu řeči, díky 

níž může člověk i klamat a rovinu fasády, která obecenstvu slouží k potvrzení 

dojmu, který se účinkující na obecenstvu snaží řečí vyvolat. Aby obecenstvo uvěřilo, 

musí být řeč i fasáda (ať už místní, tedy vzhled místa nebo osobní, která představuje 

celkový výzor účinkujícího) v souladu. Člověk, který se snaží v obecenstvu vyvolat 

určitý dojem však obvykle musí některé skutečnosti o sobě skrýt a jiné naopak 

zvýraznit (=dramatizace).  

Tento obecný model lze aplikovat také na management dojmů v souvislosti 

s piercingem (Heřmanský, 2006), ale i tetováním (Nenadálová, 2004). Z hlediska 

piercingu hovoří Heřmanský (2006:31-32) o tzv. piercingu: 

a. Viditelném, který je nejčastěji umístěn nejčastěji v obličejové části a je tak 

lidmi v jeho okolí neustále reflektován. 
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b. Odhalovaném, který dotyční prezentují jen v určitých situacích buď 

záměrně například při volbě vhodného oblečení nebo náhodně například 

při artikulaci v běžné mluvě v případě piercingu jazyka. 

c. Skrytém. Jako skrytý označuje Heřmanský piercing intimních partií, tedy 

prsních bradavek a genitálií. Tento druh piercingu může reflektovat jen 

omezený okruh osob a jen v určitých situacích.  

Tetování 

Definice pojmu tetování 

Původ slova tetování lze sledovat až k preliterárním společnostem. Blažková (2003:49) 

uvádí, že sloveso „‘tetovat‘ pochází z tahitského ‚tatau‘, jež je zdvojením kořene ‘ta‘ = tlouct, 

škrábat.“ Tahitské tatau znamenalo podle Rychlíka (2005:27) označovat, samojské tautau 

bylo ekvivalentem pro naše sloveso kreslit a malajské tatu bylo vyjádřením pro „ránu“. Ze 

všech uvedených příkladů je patrné, že to, co je tetování společné je schopnost člověka 

označit tím, že se na jeho kůži něco vyškrábe, potažmo nakreslí. Rozšíření polynéského 

pojmu tatau je v evropských podmínkách připisován Jamesu Cookovi, který se roku 1769 

vylodil na Tahiti a jenž o svém setkání s tatovanými psal ve svém deníku. (Blažková, 

2003:49; Rychlík, 2005:81) 

Také v případě tetování jsem se setkala s jeho několika definicemi. Dle Rychlíkovy 

(2005:9) definice představuje tetování „trvalé a barevné prorývání kůže“. O tetování hovoří 

Ottova encyklopedie („Tétování“, 1908) jako zvyku, jenž spočívá ve zdobení kůže 

ornamentálními či symbolickými obrazci. Pomocí ostrých nástrojů se do kůže provádějí 

zářezy nebo body a vkládá se permanentní barva.  

Tetování se ovšem v soudobých moderních společnostech provádí téměř výhradně 

jehlami (mohou samozřejmě existovat výjimky) a ani kůže již není jediným místem, kde je 

možné tetovat. Prozatím spíše experimentálně bylo jako nový prostor pro tzv. tetování využito 

oční bělmo („Oční tetování“, 2008; Hejátko, 2008). Rozšiřujícím se fenoménem pak je také 

tzv. tetování očních víček, jazyka („Extrémní tetování“, cit. 2008-09-11; „Tetování na 

jazyku“, 2008; Wolfe, 2008) či různých míst v dutině ústní. V rámci snahy o vyvolání senzace 

se někdy můžeme setkat také s pojmem „tetování na zuby“ (Tetování zubů“, 2008). 

„Tetování na zuby“ je ovšem velmi nepřesným označením, neboť se aplikuje nikoli na zuby, 

ale na korunky a navíc způsob, kterým k tomu dochází připomíná spíše malování. (Heward, 

2008; „Americký zubař nabízí tetování zubů s portréty slavných“, 2008) Považujme tedy tzv. 

tetování oka i zubů za pouhé zajímavosti, na které je však dobré poukázat.  
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Pro Nenadálovou (2004:6) je tetování „jednou z technik, pomocí níž lze relativně trvale 

upravit vzhled lidského těla.“ Blažková (2003:49) považuje tetování za „zvláštní techniku 

vytváření trvalých obrazců na povrchu těla, jenž se provádí mechanickým vnášením barviva 

do škáry (většinou se používá tuš, karmín a podobně). Pokud se k tetování použijí barvy, které 

nejsou trvalé, může obraz po čase vymizet.“ V této definici se nesetkáváme s vymezením 

aplikace tetování jen na kůži, ale na povrch těla, což je pojem nepoměrně širší a může tak 

zahrnovat i výše uvedené specifické druhy tetování. Dočasnost tetování, o níž hovoří 

Blažková (viz výše), však není ničím samozřejmým a často nebývá spojena (alespoň 

v českém prostředí) s kratší trvanlivostí tetovacích barev. Jedni uvádějí, že barvy (někdy 

označovány jako pigment), které po čase zmizí skutečné existují. Údajně se však neobjevují 

na českém trhu a i v Americe jsou velmi drahé. Spíše jako teoretickou možnost k vytvoření 

dočasného tetování tak vidí speciální a opatrné nanášení klasických barev. 

  

S jistotou mohu říci, že žádná taková barva která by byla skutečně dočasná na českém trhu není. Tyto 

barvy skutečně existují v americe ale teprve s nimi experimentuje a jsou velice drahé. Znovu zdůrazňuji že 

píši o tetování které úplně celé dokonale zmizí. Dalším faktorem je umístění. Pokud by někdo i se 

současnými barvami dokázal kérku implementovat do vrchní části kůže, byla by určitá netrvanlivost možná, 

jenže narážíme tu na další „ale“. Vytetovat obrázek ručně s pomocí strojku tak přesně (3–5 mm pod kůži) 

není pro člověka možné. Malůvky které vám některá studia předhazují jako dočasná se implementují jinými 

barvami ale pořád to nejsou ty pravé, implementují se sice blízko povrchu kůže ale ne dost. Výsledek je, že 

se vám po několika letech kérka rozpije a na vaší kůži zbude jen mastná flek, v lepším případě „zmizí“ 

částečně a bude jen hodně světlé. Lidem se to samozřejmě nelíbí a proto se snaží odstranit obrázek laserem 

nebo chirurgickým zákrokem, případně si místo nechají přetetovat trvalým tetováním. O barvách, které se 

dokáží bezproblému po určité době vstředat do těla a z kůže úplně zmizet vás budeme na našem portálů 

samozřejmě informovat. („Odstranění tetování“, cit. 2008-11-04) 

 

Technika nanášení klasických tetovacích barev je vyzdvihována i jinde (viz níže). O 

krátkodobých barvách však není ani zmínka.  

 

Při aplikaci tzv. dočasného tetování různých motivů vpravujeme barevný pigment do kůže v hloubce do 

jednoho milimetru,to podle tloušťky pokožky. Barevný pigment v nejvrchnější části kůže tzv. epidermu 

nezůstane na stálo, protože dochází k růstu nových vrstev pokožky směrem ze spodu vzhůru. Lze tedy říci,že 

buňky procházejí postupně všemi vrstvami až se dostanou do vrstvy nejvrchnější a z té se v drobných 

šupinkách olupují i s aplikovaným barevným pigmentem. Ta to doba je rozdílná dle stavby kůže jedince,ale 

zpravidla bývá okolo pěti let. („Temporary tattoo“, cit. 2008-10-19) 

 

Existuje několik základních znaků, které jsou tetování v mém pojetí vlastní: 
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1. Ve shodě s výše uvedeným vymezením tělesných modifikací se jedná o činnost či 

výsledek činnosti prováděné člověkem na živém lidském těle, a to záměrně a 

systematicky. Finsterlová (2006:90) rozlišuje mezi tetováním kosmetickým 

(dekorativním) a traumatickým, které vzniká „například pádem z kola a zadřením si 

částeček prachu a písku, či jiných nečistot do kůže.“ Traumatické tetování však 

nesplňuje stanovená kritéria ani pro tělesné modifikace a nebude tudíž ani 

předmětem mého zájmu. 

2. Aplikace je prováděna propichováním kůže, popř. jiného „povrchu těla“ (Blažková, 

2003) různými předměty a nanášením pigmentu do takto vzniklých otvorů. To co se 

v běžné mluvě označuje jako tetování henou, tetovací samolepky  atp. do tetování 

v mém pojetí zařadit nelze, neboť nesplňují podmínku propichování ani 

neodstranitelnosti (viz níže). 

3. Aspektem tetování, který se prolíná všemi uvedenými definicemi je jeho trvalost, 

případně „relativní“ trvalost (Nenadálová, 2004). Tetování je Fraňkovou a Kleinem 

(1997:84) řazeno mezi tělesné modifikace ireverzibilní, tzn. definitivní a 

neodstranitelné.34 Takové bylo tetování především u preliterárních společností, 

avšak v soudobé západní společnosti se díky rozvoji lékařské technologie daří 

některá tetování více či méně odstranit. (Armstrong, 2007) Ve shodě s Nenadálovou 

(2004) tak budeme každé moderní tetování považovat za relativně trvalé. 

 

Tetování chápu v souladu s vymezením Blažkové (2003:49) jako „zvláštní techniku 

vytváření [relativně] trvalých obrazců na povrchu těla, jenž se provádí mechanickým 

vnášením [propichováním] barviva do škáry…“ Pro mé pojetí tetování je důležité, aby došlo 

k propichování povrchu těla a aby obrazce byly relativně trvalé, tj. odstranitelné jen za 

zvláštních podmínek (viz výše). Jako výchozí pojetí pojmu tetování pro výzkumnou část 

proto chápu: záměrné a systematické propichování povrchu těla, provázené aplikací 

pigmentu, za účelem vytvoření relativně trvalých obrazců. Moje pojetí zahrnuje tetování 

permanentní                                i střednědobé, jakékoli barevnosti. 

Zažíváme renesanci nikoli objevení tetování  

Umění zdobit a modifikovat tělo řadí Blažková (2003:46) mezi kulturní univerzálie. 

Doklady o výskytu tetování lze pozorovat nejen na ose zpět do minulosti, ale také z hlediska 

různých společností, kultur apod. Rychlík (2005) rozčlenil výskyt tetování z geografického 
                                                 

34  Byť tito autoři na jiném místě řadí modifikace kůže mezi změny reverzibilní. (Fraňková-Klein, 1997:84)  
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hlediska do následujících oblastí: Polynésie, Markézy, Samoa a Tonga, Nový Zéland, 

Austrálie, Melanésie, Borneo, ostatní Asie, Japonsko, Arktické oblasti, Sibiř, Severní, Střední 

a Jižní Amerika, Afrika a Blízký východ, Evropa. Z tohoto výčtu je patrné, že se tetování 

objevuje prakticky na každém ze světových kontinentů a jde tedy o činnost rozšířenou 

globálně. 

Tetování je pak často nahlíženo jako jedna z nejstarších forem umění (Čapek, 1957; 

Rychlík, 2005:61). Ačkoliv prvopočátky praktikování tetování nelze s jistotou stanovit do 

specifického období lidských dějin, průlom v jeho studiu nastal v roce 1991 s objevením tzv. 

ledovcového muže či söldenské, respektive alpské mumie označované jako Ötzi. Dobře 

uchované tělo této mumie vědecky označované jako „mladoneolitická mumie z ledovce na 

Hauslabově sedle, obec Schnal, Tridentsko-Horní Adiže, provincie Bolzano, Itálie“ (Rychlík, 

2005:61-63) poskytlo studijní materiál pro mnohé vědní obory a jeden z nejstarších dokladů 

tetování na evropském kontinentě. Technika provádění tetování se podobala té dnešní: na kůži 

se provedl vpich, škrábanec či řez a do takto vzniklých ran byl vtírán pigment, který byl 

v případě Ötziho, tedy mumie starší 5000 let, směsicí dřevěného uhlí se slinami či vlažnou 

sladkou vodou. (Rychlík, 2005:61-63) 

Nálezem Ötziho bylo prokázáno, že tetování se na evropském kontinentě vyskytovalo 

již v 6.-5. tisíciletí př.n.l. Z písemných pramenů i archeologických nálezů nejrůznějších 

předmětů lze dále odvodit jeho výskyt alespoň u Thráků již od dob starověkého Řecka a 

Říma. V Římě pak byli tetováni otroci, někdy i mladí vojínové a prvotní křesťané si na svá 

těla nechávali tetovat křesťanské symboly, portréty a případně texty. (Rychlík, 2005:49) 

Postupem času, kdy došlo k vystřídání pohanství křesťanstvím jako nejdříve povoleným, 

později jediným oficiálním náboženstvím římského impéria, došlo také ke snaze tetování 

zamezit, neboť „náboženská pravidla brojila proti modloslužbě“ a podobné praktiky byly 

považovány za „nebezpečné spáse duše“. (Blažková, 2003:50-51) K omezování praktik 
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tetování docházelo prostřednictvím biblických výkladů35 a jeho zákaz byl ustanoven například 

koncilem v Chelsea roku 787 aj. (Rychlík, 2005:49) Tato situace trvala po celý středověk.36 

Ještě v 16. století tetování nebylo běžné. (Rychlík, 2005:221) V 18. století však 

docházelo v souvislosti s objevnými cestami do stále vzdálenějších koutů Země k tzv. 

transkulturní difúzi37, kdy se fenomén tetování opět navrátil na evropský kontinent. Počátek 

tohoto šíření je často spojován s návratem Jamese Cooka z Tahiti roku 1774, neboť tehdy se 

členové jeho námořnické posádky nechali domorodci tetovat. Zájem Evropanů o daleké země 

a praktiky jejich obyvatel vzrostl a s ním stoupla také obliba a rozšířenost tetování. V dalším 

století se mnozí aristokraté, mezi nimiž nechyběli ani příslušníci některých královských rodů, 

vydávali na cesty do exotických zemí a často se pak vraceli s potetovanými těly – nastalo 

období tzv. první renesance. Lidé z chudších vrstev se pak nechávali tetovat, aby své vzory – 

aristokracii, herce apod. – napodobili. Tetovány mohly být bez větších problémů iženy. 

(Rychlík, 2005:214-219, 225) 

Ve 20. století se proces tetování velice usnadnil a zkrátil díky vynálezu tetovacího 

strojku. Během válek zájem o tetování samozřejmě poklesl. V průběhu Druhé světové války 

bylo tetování více využíváno zejména k označování vězňů z koncentračních táborů čísly. V 

letech následujících po Druhé světové válce se podmínky získávání tetování v USA zpřísnily 

a v zemích východního bloku bylo dokonce zakázáno jako buržoazní nešvar. Tetování se 

proto uchytilo především ve skupinách nekonformních s daným režimem, tedy například ve 

vězeňských komunitách nebo naopak u příslušníků vojenské služby. Amatérsky prováděné 

tetování se pojilo s přenosem chorob nebo dalšími komplikacemi a často bylo považováno za 

znak „asociálů“, „psychicky narušených jedinců“, „primitivismu“ a „nevkusu“. (Rychlík, 

2005:218-227) 

                                                 
35  Statě Bible, které mohly být podkladem pro takovouto interpretaci jsou například: „Nevíte, že jste Boží 

chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, 

a ten chrám jste vy.“ (1 Kor 3, 16-17) nebo také „‘Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá 

… Bůh, který vzkřísil Pána, vzkříší svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? … Či snad 

nevítte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami 

sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1 Kor 6, 12-20) (Bič et al., 1995) 
36  Tedy období, kdy křesťanství bylo často jediným povoleným náboženstvím. Postupně však v souvislosti 

s různými opravnými hnutími a reformací tuto výsadní pozici ztácí a vliv příkazů a zákazů církevních otců 

slábne. Tento fakt se projevuje nejdříve právě u šlechty a námořníků (tedy u lidí, kteří mohli studovat nebo 

cestovat) o mnoho později také mezi dalšími vrstvami společnosti. V 18. století zažívá křesťanství 

do té doby největší krizi a právě v tomto období můžeme pozorovat šíření fenoménu tetování.  
37   Difúzi ve smyslu „předávání kulturních prvků z jedné společnosti do druhé“. (Murphy, 2006:199) 
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Nástup tzv. druhé renesance (Atkinson, 2004; Rychlík, 2005:227) tetování pozorujeme 

v šedesátých letech dvacátého století v USA a v českém prostředí pak především po Sametové 

revoluci roku 1989. Vzory jsou daleko ozdobnější, barevnější a propracovanější. Stále častěji 

je tetování nahlíženo jako součást umění (Blažková, 2003) a jako umělci se vidí i sami tatéři 

(Fiksa, 2005b). V souvislosti s moderním bodyartem můžeme – v porovnání s preliterárními 

společnostmi – pozorovat posun v motivacích, funkcích a symbolice, které se stále častěji 

vážou primárně na estetiku. (Rychlík, 2005) Tetování se dnes navíc provádí především 

ve specializovaných salónech, která mohou obvykle zaručit vyšší hygienické standardy než 

jak je tomu v případě provádění amatérského tetování.38  

Kategorizace  

Stejně jako piercing, také tetování je fenomén velice komplexní, který lze dělit 

například na základě následujících kritérií: 

1. Umístění tetování na různá místa na těle. 

2. Barevnost tetování. Rychlík (2005:27) dělí tetování na tři typy. První dva se kryjí 

s rozdělením podle barevnosti na tetování černé (tmavé) a polychromové (tedy 

barevné). Zvláštní podkategorií černého tetování jsou dle mého názoru tetování 

stínovaná, tedy ta, která jsou obvykle tvořena z různých odstínů černé. Někdy je 

možné se setkat s označením jizvové tetování, čili skarifikace. Při tetování musí 

dojít k porušení integrity kůže, což je společné všem technikám tetování, ale i 

skarifikaci. Tetování je ovšem na rozdíl od skarifikace pevně spjato s propichováním 

povrchu těla doprovázeném nanášením pigmentu (viz s. 27).  

3. Ireverzibilita a trvanlivost tetování. O ireverzibilním charakteru tetování jsem se 

zmínila již dříve v souvislosti se základními znaky tetování. Nyní se proto 

v krátkosti budu věnovat trvanlivosti tetování. Tetování lze tak rozdělit na: 

1. Permanentní39. 2. Střednědobé (na 1 rok, 5 let apod.). 3. Krátkodobé (na týden či 

pár dní). Krátkodobé tetování je často chápáno jako tetování henou. Budu-li se držet 

vymezení,  které jsem si stanovila výše, tedy že aplikace je prováděna 

propichováním kůže, popřípadě jiného „povrchu těla“ (Blažková, 2003) různými 

předměty a spojena s nanášením pigmentu do takto vzniklých otvorů, musím 

                                                 
38  Samozřejme existují také tatéři, kteří jsou ochotni tetovat mimo tetovací salóny (viz například 

www.sisa666.cz). I přesto ale používají dezinfekci, sterilizované nástroje a jsou schopni kvalifikovaně 

poradit ohledně péče, kterou má svému tetování čestvě tetovaný jedinec věnovat. (Fiksa, 2005b) 
39  Zde ve smyslu doživotní. 
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tetování henou vyřadit, neboť se jedná o malování na povrch kůže, nikoli nanášení 

pigmentu do epidermis. Rozdělení na základě trvanlivosti tedy mohu zúžit jen na 

dvě kategorie:  

a. Permanentní, při jehož aplikaci je pigment zaváděn až za stratum basale, tedy 

do dermis a zůstává v kůži již definitivně. Jeho odstranění je pak velice 

komplikované a bolestivé. Úplné odstranění pak bývá i s využitím 

nejmodernějších technik laserové medicíny téměř nemožné. 40  

b. Dočasné, kdy dochází k propíchnutí epidermis až do jejích spodních vrstev, 

kam se vkládá pigment. Jak se buňky kůže neustále obnovují a posouvají 

směrem ke stratu corneu, dochází také k postupnému mizení dočasného 

tetování. Dočasné tetování vzniklo až s rozšířením tetovacího strojku, neboť 

teprve od této doby je možné nanášet pigment rovnoměrně a nemělo by se tak 

stát, že některé vpichy budou hlubší (sahající za stratum basale) a pigment 

v nich trvalý. („Tetování je trvalé“, cit. 2008-11-04) Tloušťka lidské kůže a 

jejích vrstev je ovšem velice individuální a proto někteří (viz výše) považují 

dočasné tetování za v zásadě nerealizovatelné. Naděje na zaručená dočasná 

tetování se však zvyšuje v souvislosti s rozvojem dočasných tetovacích 

pigmentů, které jsou prozatím spíše v testování a navíc velice nákladné. 

(„Odstranění tetování“, cit. 2008-11-04)  

4. Technika aplikace tetování. Existuje několik aplikačních metod tetování: 

a. Tradiční metoda, jíž bylo využíváno zejména v oblasti Polynésie nebo Japonska 

(metoda Tebori, polynéská metoda; Rychlík, 2005) a která spočívá v tetování 

za pomocí „dlátka“, jehož zakončení má tvar jehel. Pomocí úderů do dlátka 

jsou v kůži vytvořeny otvory, do nichž se aplikuje pigment. V případě tetování 

tradiční metodou někdy na těle zůstávají také výrazné jizvy po vpiších, neboť 

                                                 
40  Existuje několik technik odstraňování permanentního tetování, avšak kůže na tomto místě již nikdy 

nenabude původní estetické celistvosti. Jedná se o: 1. Laserové ošetření, kdy díky „tepelným paprskům se 

částice inkoustu rozpadají a absorbují se do těla kde se rozloží. Dost často zde také vzniká trvalá jizva.“ 

2. Excizi, která představuje v případě menších obrázků odstranění tetování vyříznutím. 3. Cover neboli 

přetetování, kdy je původní obrázek překryt obrázkem jiným. („Odstranění tetování“, cit. 2008-11-04) 

4. Demabrazi (zbroušení), což je „postup, při němž se kůže zbrousí rotujícím abrazivním nástrojem. 

Tato metoda je velmi bolestivá, proto se musí použít lokální anestetikum.“ nebo 5. Salabrazi (zmrazení), kdy 

místo, „na kterém se obrázek nachází, se zmrazí nebo se na kůži nanese voda se solí. K odstranění se 

použije abrazivní nástroj. Opět jde o postup bolestivý a používá se při něm lokální anestezie.“ („Jak se 

odstraňuje tetování“, 2008) 
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„jehlové“ zakončení „dlátka“ je hrubší než jak je tomu v případě jehel 

moderního tetovacího strojku. (Rychlík, 2005) 

b. „Prošívací“ metoda, při níž dochází k  prošívání kůže za pomocí jehel a nití 

pokrytých sazemi. Vyskytovala se např. u Inuitů. (Rychlík, 2005:163)   

c. Tetování pomocí elektrického tetovacího strojku je spjato s moderní společností. 

Oproti tradiční nebo „prošívací“ metodě se jedná o aplikaci méně bolestivou i 

časově méně náročnou.  

d. Experimentální metody představuje vpichování pigmentu pomocí jehel 

například do očního bělma.  

5. Reflektovatelnost okolím. Tím, jak tetovaní se svým tetováním zacházejí se zabývala 

Nenadálová (2004:49): „Tetovaný své tetováže například ukazuje, poodhaluje, 

skrývá nebo obhajuje. Lidé jeho tetováže vidí, otáčejí se, ptají se, všímají si, zarazí 

se, bojí se, pohrdají, odmítají, zavrhují a jinak jednají.“ Stejně jako v případě 

piercingu je zjevné, že i s tetováním jeho nositelé zacházejí zejména ve třech 

rovinách: 

1. Ukazování.  

2. Poodhalování. 

3. Skrývání41.  

Rozdíl mezi piercingem a tetováním je ovšem v tom, že piercing bývá často 

situován na viditelných místech (v oblasti obličeje a uší) a jeho zacházení se tedy 

zaměřuje spíše na možnost jeho skrývání, zatímco tetování bývá obvykle situováno 

na místech, která nejsou na první pohled viditelná nebo která lze zakrýt a spíše se tak 

lze setkat se všemi rovinami zacházení. 

                                                 
41  Obhajování tetování nepovažuji za zacházení s tetováním, jehož je člověk nositelem. Obhajovat tetování 

může i člověk, který ho nemá, avšak zde jde o to, jak s tetováním zacházejí lidé, kteří ho mají.    
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Empirická část 
 

Příprava výzkumu a samotný výzkum probíhal v několika fázích přibližně od jara 2008, 

kdy jsem začala pracovat na tvorbě dotazníku, do jara 2009, kdy proběhly poslední rozhovory 

a získaná data byla analyzována a vyhodnocována. Jako výzkumnou strategii jsem zvolila 

kombinaci kvantitativního a kvalitativního šetření.  

V práci používám 2 termíny označující účastníky výzkumu. Jako respondent je chápán 

žák, který měl vyplnit či vyplnil dotazník. Jedná se o žáky 1.-3. ročníku denního studia 

učebního oboru. Jako informátor je označován žák, který se měl zúčastnit nebo se 

zúčastnil rozhovoru. 

Průběh kvantitativní části výzkumu 

Kvantitativní část výzkumu byla rozdělena do několika fází:  

1. Seznámení se s prostředím výzkumu, které mělo formu příležitostné návštěvy 

vybraného středního odborného učiliště, případně rozhovoru s některými žáky. Dále jsem 

orientačně zjišťovala počet žáků na učilišti nebo poměr žen a mužů.  

2. Výběr vzorku. Je třeba zdůraznit, že mým cílem bylo, v rámci kvantitativního šetření, 

primárně vytipovat informátory42 a až sekundárně získat orientační data. Do vzorku 

populace43 jsem se snažila zařadit co největší počet žáků v rámci vybrané školy. Dotazníky 

však nebylo možné rozdávat ve více termínech v jednom týdnu, protože byly vyplňovány 

anonymně a nebylo by možné při vyhodnocování zjistit, kdo dotazník již vyplnil a kdo nikoli.  

2. Příprava dotazníků. Struktuře dotazníku se věnuji níže. 

3. Předtestování dotazníků na FHS UK v rámci předmětu Kvantitativní metody 

v sociálních vědách. Studentům FHS nebylo jasné znění několika otázek a proto jsem je 

upravila.  

4. Předtestování dotazníků na vybraném středním odborném učilišti. V této fázi 

vyplnilo dotazník 5 respondentů. Několik respondentů mělo problém pracovat s tzv. filtry, 

které jsem do dotazníku zařadila. Vyplňovali tak i otázky, které se jich přímo netýkaly. Na 

tuto skutečnost jsem reagovala tak, že jsem na tyto filtry upozornila písemně v úvodu 

dotazníků a také ústně vždy před jejich rozdáním.   

                                                 
42  Celkem se přihlásilo 84 respondentů. 
43  Populace je dle Dismana (Disman, 2002:93) „soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou pro něj 

naše závěry platné“. Vzorek pak představuje skupinu „jednotek, které skutečně pozorujeme“.  
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5.  Domluva termínů. Střední odborné učiliště jsem navštívila ještě před rozdáním 

dotazníků, abych se s paní zástupkyní dohodla na termínech, kdy by bylo možné dotazníky 

v jednotlivých třídách rozdat. 

6. Rozdání dotazníků. Ve dvou termínech44 v průběhu listopadu 2008 jsem 

respondentům přítomným ve třídách osobně rozdala dotazníky. Osobní přístup jsem zvolila 

nejen proto, abych respondentům mohla výzkum představit, abych upozornila na použití 

filtrů, ale také proto, abych mohla zodpovědět jejich případné otázky a dále dotazníky vybrat. 

Dle Jacksona (Jackson, 1988) se tím totiž zvyšuje pravděpodobnost návratnosti dotazníků. 

Také jsem chtěla, aby respondenti měli přibližnou představu o tom, s kým budou případné 

rozhovory probíhat.  

8. Vyhodnocení dotazníků. Obě části dotazníků jsem vybírala a uchovávala odděleně 

v uzavřených obálkách nadepsaných pouze písmeny A-O, která mohla k orientaci posloužit 

pouze mně. První část dotazníku byla vyhodnocena anonymně. Odpovědi z uzavřených 

otázek byly zapsány do tabulek Microsoft Excel v kódované45 formě a odpovědi 

z polootevřených či otevřených otázek v doslovné podobě. Odpovědi jsem zapisovala 

nejdříve dle tříd a později jsem si vytvořila souhrnnou tabulku zahrnující všechny třídy. 

Pomocí funkce automatického filtru jsem dále měla možnost vyhodnocovat otázky na základě 

různých kritérií (např. třída, pohlaví apod.) a mohla jsem také srovnávat odpovědi na větší 

počet otázek. Výsledkem analýzy dotazníků jsou tabulky, které uvádím níže. Do zvláštní 

tabulky jsem pak zapsala kontakty na respondenty, kteří byli ochotni poskytnout rozhovor.  

Struktura dotazníku46 

Dotazník byl rozdělen do dvou oddělených částí a tvořilo ho celkem 26 otázek. První 

část dotazníku byla strukturována do šesti dílů: 1. Kód dotazníku, jenž sloužil ke spojení 

první a druhé části dotazníku, pakliže respondent vyplnil i druhou část dotazníku a byl tak 

ochoten poskytnout rozhovor. Smyslem kódového značení dotazníků bylo, abych měla 

možnost z přihlášených respondentů vybrat informátory podle toho, zda mají piercing, 

tetování nebo žádnou z těchto úprav. 2. Úvod, v němž se nacházelo krátké představení 

výzkumu a dotazníku, upozornění na filtry použité v dotazníku a moje emailová adresa pro 

                                                 
44  Žáci chodí střídavě do školy a na praxi. Abych systematicky nevyřadila žádnou skupinu žáků, rozdávala 

jsem dotazníky ve dvou termínech.  
45  Vzhledem k tomu, že jsem odpovědi v dotazníku označovala písmeny, vytvořila jsem si klíč, na jehož 

základě jsem převedla zmíněné odpovědi do číselné podoby.  
46  Viz Příloha 1. 
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případ, že by i později respondenti měli otázky související s výzkumem. 3. Piercing, jenž 

zahrnoval 2 uzavřené a 4 polootevřené otázky. 4. Tetování, jenž zahrnoval 2 uzavřené, 4 

polootevřené a 2 otevřené otázky. 5. Demografické údaje, jenž zahrnoval 1 uzavřenou, 

4 polootevřené a 2 otevřené otázky. 6. Poděkování za vyplnění první části dotazníku. 

Druhá část dotazníku obsahovala celkem 5 otevřených otázek týkajících se kontaktních 

údajů respondenta. I tato část dotazníku byla strukturována do více dílů: 1. Kód dotazníku,  

jenž sloužil k výše uvedeným účelům. 2. Úvod, v němž se nacházela informace, že vyplněním 

kontaktních údajů dávají respondenti souhlas s tím, abych je kontaktovala ohledně spolupráce 

na rozhovorech týkajících se piercingu a tetování. 3. Otázky. 4. Poděkování za vyplnění druhé 

části dotazníku.  

Piercing a tetování někdy slouží jako prostředek k tomu, aby měl daný člověk pocit 

výjimečnosti. (Heřmanský, 2006) Výjimečnost mu může zajistit jednak forma šperku nebo 

obrazce, ale také jeho netradiční umístění. Proto jsem do většiny nabízených odpovědí 

zahrnula také jednu otevřenou možnost, aby respondent  sám doplnil odpověď. Otázky 

tykající se umístění piercingu nebo tetování jsem doplnila názornými obrázky. Domnívám se, 

že jsem tak docílila mj. také vyšší atraktivity dotazníku. Za každou otázkou bylo uvedeno, jak 

mají respondenti odpovídat, přičemž u některých otázek měli označit jen jednu odpověď, u 

jiných byla možnost více odpovědí a někde měli odpověď doplnit či zakreslit. Za některými 

z nabízených odpovědí jsem pak uvedla také tzv. filtr, který měl respondentům napovědět, 

jakou otázkou mají pokračovat.  

U pojmů, které by mohly být nejasné jsem uvedla před vlastní otázkou vždy definici 

pojmu, která měla být platná pro vyplňování dotazníku. Jednalo se zejména o pojmy: 1. 

Piercing, který jsem vymezila jako „i náušnice, jestliže jste se pro jejich aplikaci (zavedení) 

rozhodli sami“. 2. Tetování, jenž jsem definovala jako „stálé i dočasné (například na 5 let), 

ale ne tetování hennou“. 3. Bydliště, za které měli respondenti považovat místo, kde obvykle 

přespávali „většinu týdne, tj. alespoň 4 dny v týdnu“. 

Průběh kvalitativní části výzkumu 

 Kvalitativní část výzkumu byla taktéž rozdělena do několika fází:  

1. Informátoři byli vybráni z respondentů, kteří v dotazníku vyplnili své kontaktní 

údaje a souhlasili tak s poskytnutím rozhovorů. Mezi informátory byli vlastníci piercingu 

nebo tetování, ale i tací, kteří žádný z těchto druhů bodyartu neměli. Informátory jsem 

vybírala napříč všemi ročníky studia. Rozhovorů se zúčastnilo 18 informátorů ve věku 16-20 

let, z nichž: 10 bylo mužů a 8 žen; pouze piercing mělo 8 respondentů, pouze tetování měl 1 
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respondent, piercing i tetování mělo 5 respondentů a bez těchto modifikací byli 4 

respondenti.47   

2.  Příprava rozhovoru. Struktuře rozhovoru se věnuji níže. 

3. Domluva termínů. Se seznamem informátorů jsem navštívila střední odborné 

učiliště, abych se s paní zástupkyní domluvila na termínech vhodných pro rozhovory.  

4.  Kontaktování informátorů. Informátory, kteří mi ve druhé části dotazníku poskytli 

mj. své správné telefonní číslo, jsem se pokusila kontaktovat s otázkami, zda-li jsou ochotni 

rozhovor podstoupit a zda-li budou v daný termín ve škole. V případě, že s poskytnutím 

rozhovoru z jakýchkoli důvodů informátor nesouhlasil nebo se jej nemohl zúčastnit, vybrala 

jsem na jeho místo jiného informátora, který přibližně odpovídal48 nahrazovanému 

informátorovi. Jestliže jsem odpovídajícího informátora ve svém seznamu nenašla, pokusila 

jsem se původním informátorem domluvit na jiném termínu rozhovoru.  

5. Rozhovory proběhly ve čtyřech termínech v únoru a březnu 2009. Paní zástupkyně 

mi poskytla zvláštní místnost, kde jsem mohla rozhovory nerušeně provést. Na základě 

seznamu informátorů, který jsem jí poskytla, byl z vyučování uvolněn k rozhovoru vždy jeden 

informátor. V průměru trval každý rozhovor jednu hodinu a byl nahráván na diktafon. 

6. Přepis rozhovorů. Data získaná v rozhovoru je v rámci analýzy nutné převést do 

textové podoby. Strauss a Corbinová49 (1999) doporučují převést první rozhovory do textové 

podoby celé, čímž si badatel připraví základ pro studium dalších rozhovorů. Do prvního 

rozhovoru jsem přepsala vše, včetně vlastního představení výzkumu apod. Dalších pět 

(dohromady šest) rozhovorů jsem přepsala doslovně, s výjimkou úvodního představení 

výzkumu a některých obratů jako „dobře“, „supr“, „skvělý“, „joo“, apod., které měly z mé 

strany sloužit pouze k uklidnění informátora a nemají přímý vztah k probíranému tématu. 

V ostatních přepisech (celkem 12) jsem již řistoupila k občasnému vynechávání zjevných 

přeřeků a započatých vět bez sdělení.  

5. Analýza a vyhodnocení rozhovorů.  Ke zběžné analýze rozhovorů jsem přistoupila 

již v průběhu získávání dat tak, abych mohla nových poznatků využít v průběhu dalších 

rozhovorů. Důkladnější analýzu jsem provedla ze všech přepsaných rozhovorů, tedy až po 

dokončení sběru dat. Přepisy rozhovorů byly strukturovány do čtyř částí, které odpovídaly 

osnově rozhovorů (viz níže): 1. Úvod. 2. Piercing. 3. Tetování. 4. Obecná část. Tyto části byly 

                                                 
47  Blíže viz Příloha 2. 
48  Záleželo mi na těchto kategoriích: 1. Ročník studia. 2. Pohlaví. 3. To, zda má či nemá piercing nebo 

tetování. 
49  V souvislosti s metodou zakotvené teorie. 
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dále vnitřně strukturované do témat, která  z rozhovorů vyplynula. K těmto tématům jsem  

postupně přiřazovala odpovídající úryvky z jednotlivých rozhovorů. Tímto postupem jsem 

získala možnost srovnání mezi jednotlivými respondenty a podklad pro závěrečné 

vyhodnocení rozhovorů, respektive syntézu získaných poznatků. 

Struktura rozhovoru50 

Rozhovory měly podobu rozhovoru pomocí návodu, tedy rozhovoru 

polostrukturovaného. Stanovila jsem si tedy osnovu témat (dále jen „osnova“), o nichž jsem 

chtěla s informátory hovořit. Cílem rozhovoru bylo porozumět tomu „jak jedinci vnímají 

určitou zkušenost. (…) jejich prožívání tohoto stavu“ (Hendl; 2005:103). 

Osnova měla celkem šest částí: 1. Představení výzkumu a rozhovoru. 2. Úvod. Cílem 

této části bylo zjistit, zda-li se něco od vyplnění dotazníku změnilo. Nechávala jsem také 

informátory, aby si promysleli, zda si jejich piercing nebo tetování mohu na konci rozhovoru 

vyfotit. 3. Piercing. Účelem této části bylo zjistit, co informátora vedlo k tomu, aby si 

piercing nechal aplikovat; jaké měl osobní zkušenosti z aplikace; jestli je pro něj piercing 

stále atraktivní a chtěl by tedy další; jak jej vnímalo a vnímá jeho okolí; jak se svým 

piercingem zachází; jak je se svým piercingem spokojen; jak on sám vnímá lidi s piercingem, 

tetováním nebo naopak ty, kteří nic z těchto úprav nemají. 4. Tetování. Zde jsem se snažila 

zjistit podobné informace jako v případě piercingu. 5. Obecná část. V této části jsem se 

snažila oprostit od konkrétních zážitků k abstraktnějšímu náhledu na téma piercingu 

a tetování. Mým cílem bylo zjistit, jak informátoři piercing nebo tetování kategorizují; jestli 

jej vnímají pozitivně nebo negativně; co si myslí, že je častější a proč; zda vnímají piercing 

nebo tetování jako něco normálního; zda si myslí, že jde o trendovou záležitost nebo jestli si 

myslí, že se nositelé jmenovaných úprav snaží spíše vyniknout; co si myslí o poměrně 

rozšířeném názoru, že piercing a tetování patří pouze k okrajovým skupinám společnosti a co 

si naopak myslí o tom, že je má stále více lidí apod. 6. Poděkování. 

Na rozdíl od dotazníku, který byl pro všechny respondenty stejný, volila jsem 

u rozhovorů zaměření a počet témat podle toho, zda-li měl informátor piercing, tetování, obě 

nebo žádnou z těchto úprav. Ptala jsem se tedy na stále stejná témata, pouze informátor, který 

neměl ani piercing nebo tetování, nemusel odpovídat na otázky týkající se například pocitů, 

které měl po aplikaci piercingu apod. 

                                                 
50  Viz Příloha 3. 
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Průběh rozhovoru 

Rozhovory byly situovány do zvláštní místnosti, kde jsem byla přítomna jen já jako 

badatelka a informátor. Informátor měl možnost se posadit na různá místa dle libosti, avšak 

vždy tak, abychom k sobě byli tváří v tvář. Vždy před započetím rozhovoru jsem se snažila 

s informátorem navázat kontakt tím, že jsme se na moment bavili o obecných tématech. Poté 

jsem jej upozornila na to, že potřebuji rozhovor nahrávat, abych jej mohla později přepsat do 

textové podoby. Až poté, co informátor s nahráváním souhlasil, jsem diktafon pustila. 

Následovalo představení výzkumu a vlastní rozhovor.  

K rozhovoru jsem používala osnovu, které jsem se snažila držet. Otázky, na které jsem 

se informátorů ptala, souvisely se stanovenými tématy, avšak nebyly vždy zcela stejné, což 

vyplývá z toho, že rozhovory byly vedeny jako polostrukturované. Některá témata jsem navíc 

upravovala podle toho, co se osvědčilo u předchozích informátorů. Místy jsem taktéž témata 

rozšiřovala o otázky, které vyplynuly z daného rozhovoru či předchozích rozhovorů. 

V rámci rozhovoru jsem používala hovorovou řeč, což se projevilo již v přípravě 

osnovy. S informátory jsme si tykali a těm, kteří mi vykali jsem tykání nabídla. Domnívám 

se, že tak bylo vytvořeno přátelštější prostředí. Žádného informátora jsem nenutila, aby 

odpověděl na otázku, na kterou odpovědět nechtěl. Pokud došlo k situaci, kdy informátor 

otázce nerozuměl, zkusila jsem ji podat jinými slovy a jestliže mu nebylo jasné, proč se na 

určitou otázku ptám, podala jsem mu vysvětlení. Snažila jsem se tedy o maximální 

transparentnost rozhovoru.    

Po dokončení rozhovoru jsem se některých informátorů zeptala, zda-li bych si mohla 

pořídit obrazovou dokumentaci jejich piercingu nebo tetování. Všechny informátory jsem 

nakonec požádala, aby vyplnili informovaný souhlas, kde měli možnost si zvolit, zda si přejí, 

aby byl jejich rozhovor, jeho parafráze a doprovodné obrazové materiály zpracovávány nebo 

publikovány anonymně či naopak neanonymně. Všichni informátoři souhlas vyplnili a 

podepsali.  

Etické a právní aspekty výzkumu 

Objektem mého výzkumu mohly být i nezletilé fyzické osoby, tj. osoby, které nemají 

způsobilost k právním úkonům a za něž v této oblasti stále rozhodují rodiče nebo jiní zákonní 

zástupci. Občanský zákoník („Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník“, 1998-2008) však 

stanovuje, že i nezletilí jsou způsobilí „k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou 

přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku“. Předpokládám, že 
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respondenti, kteří dovršili věk patnácti let, jsou způsobilí k poskytnutí svých osobních údajů 

v dotazníku a podepsání Informovaného souhlasu s rozhovorem.  

Každý subjekt údajů (v tomto případě každá fyzická osoba, tedy respondent 

či informátor) má podle zákona o ochraně osobních údajů („Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů“, 1998-2008)  právo znát účel shromažďování osobních údajů a je tedy 

samozřejmostí, že jich nelze využít k jinému účelu bez souhlasu subjektu údajů. Informovaný 

souhlas proto obsahoval informace o účelu zpracování osobních údajů, k jakým osobním 

údajům je souhlas dáván, komu je dáván a na jaké období. Jakožto správce, resp. badatel, 

musím dbát na to, aby nedošlo ke zneužití poskytnutých osobních údajů, nesmím je – pokud 

nemám písemný souhlas respondenta – poskytnout třetí osobě a ručím také za jejich 

bezpečnou archivaci či případnou likvidaci. 

 Sběr dat prostřednictvím dotazníků byl anonymní a záleželo na rozhodnutí každého 

respondenta, zda-li byl ochoten dále spolupracovat na rozhovorech a tedy uvedl-li v druhé 

části dotazníku své jméno, příjmení a kontaktní údaje. Před rozdáním dotazníků jsem 

respondentům poskystla informace týkající se výzkumu a dotazníku a tytéž informace si 

respondenti mohli přečíst sami na začátku dotazníku. Respondenti byli upozorněni zejména 

na to, že nemusejí odpovídat na všechny otázky, je-li jim to nepříjemné. Bylo jim také 

sděleno, že vyplnění druhé části dotazníku a tím i udělení souhlasu ke kontaktování ohledně 

spolupráce na rozhovorech je čistě dobrovolné.  

Jako batatelka mám nejen právní, ale i morální odpovědnost vůči svým respondentům. 

Aby se respondenti mohli zeptat na informace týkající se průběhu výzkumu, zpracování 

osobních údajů apdo. i poté, co dotazník vyplnili, poskytla jsem jim, jak v úvodu dotazníku, 

tak poté i na tabuli ve třídě svou emailovou adresu.  

Rozhovory probíhaly pouze s respondenty, kteří v rámci dotazníkového šetření vyplnili 

své kontaktní údaje. Před začátkem nahrávání rozhovoru jsem vždy vyčkala souhlasu 

informátora. Na konci rozhovoru byl každému informátorovi předložen v písemné podobě 

k pročtení a podpisu informovaný souhlas51 se zpracováním a publikací dat52 získaných 

v rámci rozhovoru. Informátoři měli možnost zvolit, zda-li souhlasí se zpracováním 

anonymním nebo neanonymním. 

                                                 
51  Viz Příloha 4. 
52  Ať se již jednalo o audio záznam rozhovoru, jeho přepis, parafráze nebo obrazovou dokumentaci. 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Piercing a tetování patří v kontextu české kultury mezi značně se rozšiřující fenomény 

s mnoha významy (Heřmanský, 2006; Nenadálová, 2004). Abych tyto fenomény postihla 

v komplexnosti, zvolila jsem k jejich studiu jednak dotazníkové šetření, které mi umožnilo 

odpovědi respondentů kvantifikovat, ale také rozhovory, které mi otevřely cestu k hlubšímu 

pochopení piercingu a tetování. V tomto oddílu budu prezentovat výsledky, k nimž jsem došla 

na základě svého dotazníkového šetření. Ačkoliv mým cílem bylo zejména vytipovat 

respondenty, kteří by byli ochotni přistoupit k rozhovorům, rozhodla jsem se prezentovat 

výsledky i dalších dotazníkem získaných dat, neboť ukazují nakolik je piercing nebo tetování 

mezi žáky středního odborného učiliště rozšířen a kolik žáků by si jejich aplikaci přálo.  

Výzkumný vzorek 

Svůj výzkum jsem zaměřila na žáky Středního odborného učiliště obchodního v Praze, 

kteří byli ve dnech rozdávání dotazníků přítomni ve škole. Celkem navštěvovalo 1.-3. ročníky 

denního studia učňovských oborů 427 žáků, z toho 220 mužů a 207 žen.53 Dotazníků bylo 

rozdáno 284 dotazníků a z toho 281 (98,9 %) jsem následně uznala za platné. Jako kritérium 

platnosti dotazníku jsem stanovila, že respondent musel odpovědět alespoň na jednu otázku 

z první části dotazníku.  

Mezi respondenty se nacházelo 136 (48,4 %) žen a 136 (48,4 %) mužů54, přičemž i 

jejich rozložení mezi ročníky bylo zhruba stejné (viz tab. č. 1). Takovéto téměř ideální 

rozložení vzorku mi umožnilo studovat výskyt piercingu a tetování bez zatížení výhradně 

femininní či maskulinní perspektivou. Nelze opominout ani 9 (3,2 %) respondentů, kteří své 

pohlaví v dotazníku neuvedli, neboť 6 (66,7 %) z nich patřilo mezi nositele piercingu a 3 

(14,3 %) z nich byli nositeli tetování.55 Z hlediska rozšířenosti tělesných modifikací se tedy 

jednalo o významnou skupinu. 

 

Tab. č. 1: Rozdělení respondentů na základě pohlaví (Tříděno podle ročníků studia)  

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Žena 44 45,8 44 48,4 48 51,1 136 48,4 

Muž 48 50,0 43 47,3 45 47,9 136 48,4 

                                                 
53  Tento údaj jsem získala vedení školy a odpovídal tehdy aktuálnímu počtu žáků 1.-3. ročníků učebních oborů 

na denním studiu. 
54  Ač to může být překvapivé, tato čísla skutečně odpovídají počtům respondentů, kteří dotazníky vyplnili.  
55  Výskytu piercingu a tetování se budu věnovat dále. Nyní mi jde zejména o představení výzkumného vzorku. 
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Pohlaví neznámé 4 4,2 4 4,4 1 1,1 9 3,2 

Celkem 96 100,0 91 100,0 94 100,0 281 100,0 

 

Věk respondentů se pohyboval zhruba v rozpětí od 15 do 22 let (viz tab. č. 2).56 Věkový 

medián byl pro 1. ročníky 16 let, pro 2. ročníky 17 let a pro 3. ročníky 18 let. Věkový medián 

pro všechny respondenty byl 17 let. Ačkoliv až do 18 let by respondenti měli mít k aplikaci 

piercingu nebo tetování „oficiální“ cestou57 souhlas rodičů58, mnoho z majitelů těchto 

modifikací se nacházelo pod touto věkovou hranicí59. Starších 18 let však bylo celkem 43,060 

% respondentů.  

 

Tab. č. 2: Rozdělení respondentů na základě věku (Tříděno podle roku narození a ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

1986 0 0,0 0 0,0 3 3,2 3 1,1 

1987 0 0,0 0 0,0 6 6,4 6 2,2 

1988 0 0,0 1 1,1 9 9,6 10 3,7 

1989 3 3,4 4 4,5 24 25,5 31 11,4 

1990 5 5,6 28 31,5 34 36,2 67 24,6 

1991 26 29,2 42 47,2 18 19,1 86 31,6 

1992 38 42,7 14 15,7 0 0,0 52 19,1 

1993 17 19,1 0 0,0 0 0,0 17 6,3 

Celkem 89 100,0 89 100,0 94 100,0 272 100,0 
  

Vzhledem k tomu, že jsem výzkum situovala do pražského učiliště, nebylo pro mě 

překvapením, že většina (69,1 %) respondentů uvedla, že bydlí v Praze (viz tab. č. 3). Daleko 

zajímavější ovšem bylo zjištění, že více než polovina respondentů (55,6 %) žije mimo 

domácnosti s oběma rodiči. Hledisko rodinného prostředí zohledním také později 

v souvislosti s výskytem piercingu a tetování. 

 

Tab. č. 3: Rozdělení respondentů na základě způsobu bydlení61: (Tříděno podle toho, s kým respondent sdílí 

domácnost a podle ročníků studia) 

                                                 
56  Podle toho, kterého věku mohli respondenti na konci roku 2008 (zhruba v době, kdy jsem dotazníky 

rozdávala):  1986 = 22 let, 1987 = 21 let, 1988 = 20 let, 1989 = 19 let, 1990 = 18 let, 1991 = 17 let, 1992 = 

16 let, 1993 = 15 let. 
57  Aplikace v salónu nebo u lékaře.  
58  Nebo jiných zákonných zástupců. 
59  Souhlas zákonných zástupců tedy není zcela nepřekonatelnou překážkou k aplikaci piercingu v dřívějším 

věku.  
60  Viz tabulka č. 2 - součet počtu respondentů narozených v letech 1986-1990. 
61  Bydliště jsem definovala jako místo, kde respondenti přespávají většinu týdne, tj. alespoň 4 dny v týdnu.  
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1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

S oběma rodiči 42 46,2 36 41,4 41 45,6 119 44,4 

Pouze s matkou 20 22,0 21 24,1 17 18,9 58 21,6 

Pouze s otcem 2 2,2 4 4,6 3 3,3 9 3,4 

Střídavě s matkou nebo s otcem 7 7,7 0 0,0 0 0,0 7 2,6 
S matkou a jejím přítelem nebo 
manželem (mužem, který není můj 
otec) 10 11,0 14 16,1 9 10,0 33 12,3 
S otcem a jeho přítelkyní nebo 
manželkou (ženou, která není má 
matka) 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,4 
Se svou přítelkyní/ svým přítelem, 
manželkou/ manželem 2 2,2 0 0,0 2 2,2 4 1,5 

Na internátě 3 3,3 3 3,4 6 6,7 12 4,5 
Jinde 4 4,4 9 10,3 12 13,3 25 9,3 
Celkem 91 100,0 87 100,0 90 100,0 268 100,0 
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Výskyt piercingu 

V předchozí části jsem se pokusila představit respondenty na něž jsem zaměřila svůj 

výzkum. Piercing je mezi těmito respondenty velmi rozšířeným fenoménem. Až 49,5 % 

z nich deklarovalo, že má s piercingem osobní zkušenost (viz tab. č. 4). Piercing měl zhruba 

stejný počet respondentů ze všech ročníků studia. Až doposud je tedy piercing na učilišti 

fenoménem rozšířeným plošně. První výraznější rozdíly v jeho rozšířenosti jsem zaznamenala 

až v souvislosti s pohlavím jeho nositelů (viz tab. č. 5). Pouze z žen mělo zkušenost s 

piercingem 74,4 % a z mužů 26,6 %. Navíc se v 6 případech (66,7 %) objevoval také mezi 

respondenty, kteří neuvedli své pohlaví.  

 

Tab. č. 4: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu (Tříděno podle ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Ano 37 38,5 43 47,3 37 39,4 117 41,6 

Měl/a jsem a nemám 7 7,3 7 7,7 8 8,5 22 7,8 

Ne 48 50,0 38 41,8 45 47,9 131 46,6 

Nezjištěno 4 4,2 3 3,3 4 4,3 11 3,9 

Celkem 96 100,0 91 100,0 94 100,0 281 100,0 

 

Tab. č. 5: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu (Tříděno podle pohlaví) 

Ženy Muži 
Pohlaví 

nezjištěno 
Celkem 

Odpověď 

N % N % N % N % 

Ano 87 65,4 24 18,8 6 66,7 117 43,3 

Měl/a jsem a nemám 12 9,0 10 7,8 0 0,0 22 8,1 

Ne 34 25,6 94 73,4 3 33,3 131 48,5 

Celkem 133 100,0 128 100,0 9 100,0 270 100,0 

 

To, že konstatuji, že piercing má více žen než mužů však nestačí, neboť jeho rozšířenost 

lze pozorovat i z jiných hledisek. U 41,6 % respondentů, kteří měli piercing na sobě v době 

vyplňování dotazníků, jsem zaznamenala výskyt neuvěřitelných 382 piercingů. V průměru tak 

měl každý z těchto respondentů 3,3 piercingy. Ženy měly nejčastěji 2 a muži 1 piercing (viz 

tab. č. 6). Jedna z respondentek ovšem uvedla, že má na svém těle až 23 piercingů, z toho 

15 v uších. U mužů byl nejvyšší počet 4 piercingy.  

 

 

Tab. č. 6: Rozdělení respondentů na základě počtu piercingů, které vlastní (Tříděno podle pohlaví) 

Počet 
piercingů 

Ženy Muži 
Pohlaví 

nezjištěno 
Celkem 
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N % N % N % N % 

1 13 14,9 12 50,0 3 50,0 28 23,9 

2 26 29,9 10 41,7 3 50,0 39 33,3 

3 14 16,1 1 4,2 0 0,0 15 12,8 

4 11 12,6 1 4,2 0 0,0 12 10,3 

5 7 8,0 0 0,0 0 0,0 7 6,0 

6 4 4,6 0 0,0 0 0,0 4 3,4 

7 a více 12 13,8 0 0,0 0 0,0 12 10,3 

Celkem 87 100,0 24 100,0 6 100,0 117 100,0 

 

Dalším hlediskem, které je třeba v souvislosti s rozšířením piercingu zohlednit je 

hledisko jeho umístění. Piercing totiž představuje tělesnou modifikaci, která není pevně spjatá 

s jediným místem na těle. Také mezi žáky vybraného středního odborného učiliště jsem 

zaznamenala výskyt piercingů v mnoha různých oblastech (viz tab. č. 7). Nejčastěji se 

piercing objevoval v oblasti uší62 (55,6 %) a obličeje (24,2 %). Jednalo se tedy zejména o tzv. 

piercingy viditelné63, které mohou být reflektovány širokou veřejností. Z tabulky č. 7 mj. 

vyplývá, že největší počet piercingů se objevuje mezi zástupci prvních ročníků, přičemž čím 

vyšší byl ročník respondentů, tím méně piercingů uvedli. 

 

Tab. č. 7: Rozdělení respondentů na základě umístění piercingů, které vlastnili v době vyplňování 

dotazníků nebo dříve (Tříděno podle ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Oblast uší 32 47,1 38 61,3 29 60,4 99 55,6 

Oblast obočí 6 8,8 3 4,8 4 8,3 13 7,3 

Oblast rtů 7 10,3 6 9,7 4 8,3 17 9,6 

Oblast nosu 3 4,4 4 6,5 6 12,5 13 7,3 

Oblast jazyka 7 10,3 7 11,3 3 6,3 17 9,6 

Oblast pupíku 9 13,2 2 3,2 2 4,2 13 7,3 

Jinde 4 5,9 2 3,2 0 0,0 6 3,4 

Celkem 68 100,0 62 100,0 48 100,0 178 100,0 

 

Ačkoliv jsem měla k dispozici početně rovnoměrný výzkumný vzorek žen i mužů, je 

možné konstatovat, že piercing byl v kontextu vybraného středního odborného učiliště spíše 

záležitostí žen, přičemž ani u mužů již nebyl výjimkou. Již dříve jsem uvedla, že nejčastěji se 

vyskytujícími piercingy jsou ty, které se nacházejí v oblasti uší. Z tabulky č. 8 je navíc patrné, 

že piercing uší převládá u respondentů ženského i mužského pohlaví. Co se mi však jeví jako 

                                                 
62  V oblasti uší jsem zaznamenala výskyt 293 piercingů z celkového počtu 382 piercingů. 
63  Viz Heřmanský (2006). 
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daleko zajímavější je, že některé piercingy se na mužích vůbec nevyskytovaly. Jednalo se 

zejména o piercing v oblasti nosu nebo pupíku, na kterých se ženy podílely v 18,8 % případů.  

 

Tab. č. 8: Rozdělení respondentů na základě umístění piercingů, které vlastnili v době vyplňování 

dotazníků nebo dříve (Tříděno podle pohlaví) 

Ženy Muži Pohlaví nezjištěno Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Oblast uší 73 50,7 20 74,1 5 71,4 98 55,1 

Oblast obočí 10 6,9 2 7,4 1 14,3 13 7,3 

Oblast rtů 14 9,7 2 7,4 0 0,0 16 9,0 

Oblast nosu 13 9,0 0 0,0 0 0,0 13 7,3 

Oblast jazyka 13 9,0 3 11,1 1 14,3 17 9,6 

Oblast pupíku 14 9,7 0 0,0 0 0,0 14 7,9 

Jinde 7 4,9 0 0,0 0 0,0 7 3,9 

Celkem 144 100,0 27 100,0 7 100,0 178 100,0 

 

Již v rámci části věnující se výzkumnému vzorku jsem uvedla, že věková hranice 18 

let, do kdy je třeba aby měl každý zájemce o aplikaci piercingu nebo tetování oficiální cestou 

souhlas rodičů, není pro mnohé respondenty překážkou k tomu, aby si piercing pořídili i 

v dřívějším věku. Ve 30,9 % případů respondenti uvedli, že měli svůj první piercing 

aplikovaný dokonce před dovršením 15 let (viz tab. č. 9). O něco méně (30,1 %) respondentů 

pak uvedlo, že má piercing od 15 let. Věkový medián pro aplikaci prvního piercingu byl 15 

let. 
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Tab. č. 9: Rozdělení respondentů na základě věku při aplikaci prvního piercingu (Tříděno podle ročníků 

studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Méně než 11 let vč. 1 2,0 1 1,9 0 0,0 2 1,3 
12 let 3 6,0 3 5,8 1 2,1 7 4,7 
13 let 6 12,0 2 3,8 5 10,6 13 8,7 
14 let 14 28,0 5 9,6 5 10,6 24 16,1 
15 let 16 32,0 19 36,5 10 21,3 45 30,2 

16 let 5 10,0 10 19,2 10 21,3 25 16,8 

17 let 2 4,0 6 11,5 11 23,4 19 12,8 

18 let 0 0,0 2 3,8 3 6,4 5 3,4 

Nevzpomínám si 3 6,0 4 7,7 2 4,3 9 6,0 

Celkem 50 100,0 52 100,0 47 100,0 149 100,0 

 

 Doposud jsem se spíše zabývala piercingy, s nimiž již respondenti měli osobní 

zkušenost. Piercing však patří také mezi značně atraktivní fenomény, jejichž aplikaci mnoho 

respondentů (40,6 %) zvažovalo (viz tab. č. 10). 11,7 % respondentů by si tak navíc nechalo 

aplikovat piercing první nebo alespoň jediný.64 Plánování aplikace piercingů se v mnou 

sledovaných ohledech (pohlaví a umístění) překrývá s těmi, které již respondenti měli. Také 

zde dominovaly ženy, jichž si piercing plánovalo aplikovat 57,4 %. Z tabulky č. 11 vyplývá, 

že nejvíce respondentů plánujících aplikaci piercingu pocházelo opět z 1. ročníků a jako 

nejčastější místo aplikace nového piercingu byla označována oblast uší (27,1 %). 

                                                 
64  Mezi respondenty, kteří piercing nemají jsem započítala i ty, kteří uvedli, že piercing měli v minulosti. 

Z tohoto důvodu nemusí to, že piercing nemá, ale plánuje znamenat, že respondent žádný piercing neměl 

nikdy. S jistotou se však jedná o piercing jediný, neboť žádný jiný na svém těle respondent v době 

vyplňování dotazníku  neměl.  



 46 

 

Tab. č. 10: Rozdělení respondentů na základě toho, zda piercing vlastní a zda plánují aplikaci nového/ 

nových (Tříděno podle pohlaví) 

Ženy Muži 
Pohlaví 

nezjištěno 
Celkem 

Odpověď 

N % N % N % N % 

Má a plánuje 59 43,4 11 8,1 3 33,3 73 26,0 

Má a neplánuje 26 19,1 11 8,1 3 33,3 40 14,2 

Nemá a plánuje 16 11,8 17 12,5 0 0,0 33 11,7 

Nemá a neplánuje 26 19,1 80 58,8 2 22,2 108 38,4 
Má, ale nezjištěno zda 
plánuje 2 1,5 2 1,5 0 0,0 4 1,4 
Nemá a nezjištěno zda 
plánuje 4 2,9 7 5,1 1 11,1 12 4,3 
Nezjištěno zda má, ale 
plánuje 3 2,2 5 3,7 0 0,0 8 2,8 
Nezjištěno zda má, 
nezjištěno zda plánuje 0 0,0 3 2,2 0 0,0 3 1,1 

Celkem 136 100,0 136 100,0 9 100,0 281 100,0 

 

Tab. č. 11: Rozdělení respondentů na základě toho, kam chtějí svůj nový piercing/ piercingy aplikovat 

(Tříděno podle ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Oblast uší 15 20,0 14 28,6 19 35,8 48 27,1 

Oblast obočí 12 16,0 7 14,3 3 5,7 22 12,4 

Oblast rtů 7 9,3 10 20,4 8 15,1 25 14,1 

Oblast nosu 10 13,3 7 14,3 2 3,8 19 10,7 

Oblast jazyka 15 20,0 0 0,0 8 15,1 23 13,0 

Oblast brady 6 8,0 5 10,2 4 7,5 15 8,5 

Oblast pupíku 5 6,7 3 6,1 7 13,2 15 8,5 
Jinde 5 6,7 3 6,1 2 3,8 10 5,6 
Celkem 75 100,0 49 100,0 53 100,0 177 100,0 

Výskyt tetování 

Tetování je stejně jako piercing fenoménem velmi populárním. Popularita tetování však 

nespočívá z jeho vlastnictví, nýbrž z touhy respondentů jej vlastnit. Pouhých 10,7 % 

respondentů uvedlo, že mělo v době vyplňování dotazníků na sobě tetování (viz tab. č. 12), 

ale celých 64, 8 % respondentů deklarovalo, že si tetování plánuje pořídit (viz tab. č. 13). Na 

rozdíl od piercingu se tetování nejčastěji objevovalo u respondentů pocházejících ze 3. 

ročníků.65 Také tetování mělo více žen než mužů. V době vyplňování dotazníků mělo na sobě 

tetování 12,9 % žen a 9,3 % mužů (viz tab. č. 14). Pořídit si nové tetování plánovalo také více 

                                                 
65  To může být způsobeno tím, že žáci 3. ročníků jsou starší než žáci 1. a 2. ročníků a na aplikaci tetování tak 

měli delší dobu (viz tab. č. 15).  



 47 

žen (67,6 %) než mužů (61,8 %). Z toho 53 % respondentů tetování doposud nemělo (viz tab. 

č. 13).  

 

Tab. č. 12: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví tetování (Tříděno podle ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Ano 6 6,3 8 8,8 16 17,0 30 10,7 

Měl/a jsem a nemám 3 3,1 1 1,1 0 0,0 4 1,4 

Ne 82 85,4 81 89,0 71 75,5 234 83,3 

Nezjištěno 5 5,2 1 1,1 7 7,4 13 4,6 

Celkem 96 100,0 91 100,0 94 100,0 281 100,0 

 

Tab. č. 13: Rozdělení respondentů na základě toho, zda tetování vlastní a zda plánují aplikaci nového/ 

nových tetování (Tříděno podle pohlaví) 

Ženy Muži Pohlaví nezjištěno Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Má a plánuje 13 9,6 11 8,1 0 0,0 24 8,5 

Má a neplánuje 4 2,9 1 0,7 0 0,0 5 1,8 

Nemá a plánuje 76 55,9 68 50,0 5 55,6 149 53,0 

Nemá a neplánuje 33 24,3 45 33,1 0 0,0 78 27,8 
Má, ale nezjištěno zda 
plánuje 0 0,0 0 0,0 1 11,1 1 0,4 
Nemá a nezjištěno zda 
plánuje 6 4,4 4 2,9 1 11,1 11 3,9 
Nezjištěno zda má, ale 
plánuje 3 2,2 5 3,7 1 11,1 9 3,2 
Nezjištěno zda má, ale 
neplánuje 1 0,7 2 1,5 0 0,0 3 1,1 
Nezjištěno zda má, 
nezjištěno zda plánuje 0 0,0 0 0,0 1 11,1 1 0,4 

Celkem 136 100,0 136 100,0 9 100,0 281 100,0 
 

Tab. č. 14: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví tetování (Tříděno podle pohlaví) 

Ženy Muži Pohlaví nezjištěno Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Ano 17 12,9 12 9,3 1 14,3 30 11,2 

Měl/a jsem a nemám 1 0,8 3 2,3 0 0,0 4 1,5 

Ne 114 86,4 114 88,4 6 85,7 234 87,3 

Celkem 132 100,0 129 100,0 7 100,0 268 100,0 

  

Zajímalo mě také, jaký je věkový rozdíl mezi respondenty při aplikací prvního 

piercingu a prvního tetování. Na rozdíl od prvního piercingu (viz tab. č. 9), který si většina 

respondentů pořizovala dříve než dovršila věku 15 let (30,9 %) a v průběhu tohoto věku (30,1 

%), se k tetování respondenti uchylovali nejvíce v 15 (31,4 %) a v 16 (22,9 %) letech (viz tab. 

č. 15). Věkový medián při aplikaci prvního tetování byl 16 let. Ve srovnání s piercingem se 
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věk aplikace prvního tetování liší o jediný rok, a to dokonce přesto, že tetování je velmi často 

modifikací permanentní.66  

 

Tab. č. 15: Rozdělení respondentů na základě věku při aplikaci prvního tetování (Tříděno podle ročníků 

studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Méně než 14 let vč. 4 30,8 1 12,5 0 0,0 5 14,3 
15 let 5 38,5 3 37,5 3 21,4 11 31,4 
16 let 2 15,4 3 37,5 3 21,4 8 22,9 
17 let 0 0,0 1 12,5 3 21,4 4 11,4 
18 let 0 0,0 0 0,0 2 14,3 2 5,7 
19 let 0 0,0 0 0,0 2 14,3 2 5,7 
20 let 0 0,0 0 0,0 1 7,1 1 2,9 
Nevzpomínám si 2 15,4 0 0,0 0 0,0 2 5,7 

Celkem 13 100,0 8 100,0 14 100,0 35 100,0 

 

Tetování stejně jako piercing, patří mezi tělesné modifikace, které lze aplikovat na více 

míst na lidském těle. Místa, kam si respondenti nechali svá tetování aplikovat však na rozdíl 

od piercingu patří nejčastěji mezi místa odhalovaná, případně skrytá67, tedy ta, u nichž musí 

sám nositel tetování chtít, aby byla vidět (viz. tab. č. 16). Mezi nejčastěji tetované oblasti 

patřily u žáků vybraného středního odborného učiliště zejména oblast nohou, kam si tetování 

nechalo umístit 21,7 % respondentů a oblast ramen, kde nacházelo tetování u 18,8 % 

respondentů. 18,8 % respondentů rovněž uvedlo, že má své tetování v oblasti rukou. Ze 

srovnání tabulky č. 12 a tabulky č. 16 je patrné, že se mezi 30 respondenty s tetováním 

vyskytlo 48 tetování. Někteří respondenti tak museli mít tetování více.68  

  

                                                 
66  Viz s. 30. 
67  Viz Heřmanský (2006) v souvislosti s piercingem. 
68  Neuvádím zde přesná čísla jako v případě piercingu (viz tab. č. 6), protože se mezi odpověďmi respondentů 

objevilo několik neseriózních, které by výsledky zkreslily. Domnívám se však, že ze srovnání uvedených 

tabulek je dostatečně patrné, že se mezi respondenty museli nacházet vlastníci více tetování.   
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Tab. č. 16: Rozdělení respondentů na základě umístění tetování, která vlastnili v době vyplňování 

dotazníků nebo dříve (Tříděno podle ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Oblast krku 0 0,0 0 0,0 1 4,5 1 2,1 

Oblast ramen 1 7,7 3 23,1 5 22,7 9 18,8 

Oblast rukou 4 30,8 2 15,4 3 13,6 9 18,8 

Oblast hrudníku a břicha 0 0,0 1 7,7 3 13,6 4 8,3 

Oblast zad 2 15,4 4 30,8 2 9,1 8 16,7 

Oblast nohou 3 23,1 3 23,1 7 31,8 13 27,1 
Jinde 3 23,1 0 0,0 1 4,5 4 8,3 
Celkem 13 100,0 13 100,0 22 100,0 48 100,0 

 

Oblasti, kde již někteří respondenti měli svá tetování (viz tab. č. 16) byly populární také 

mezi respondenty, kteří aplikaci tetování teprve plánovali (viz tab. č. 17). Jedná se zejména o 

tetování v oblasti nohou, ramen, rukou a zad.  V kontrastu k poměrně vysoké četnosti 

umístění tetování v oblasti nohou (viz tab. č. 16), si nejvíce respondentů plánovalo umístit 

tetování v oblasti rukou (25,2 %) (viz tab. č. 17). Velmi překvapující je  atraktivita tetování 

v oblasti krku. Zatímco pouze 2,1 % respondentů v této oblasti již tetování mělo (viz tab. č. 

16), až 16,2 % respondentů jej do této oblasti umístit plánovalo (viz tab. č. 17).  

 

Tab. č. 17: Rozdělení respondentů na základě toho, kam chtějí nová tetování aplikovat (Tříděno podle 

ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Oblast krku 16 15,8 19 17,9 12 14,5 47 16,2 

Oblast ramen 15 14,9 19 17,9 22 26,5 56 19,3 

Oblast rukou 28 27,7 25 23,6 20 24,1 73 25,2 

Oblast hrudníku a břicha 2 2,0 7 6,6 9 10,8 18 6,2 

Oblast zad 21 20,8 16 15,1 1 1,2 38 13,1 

Oblast nohou 14 13,9 17 16,0 17 20,5 48 16,6 
Jinde 5 5,0 3 2,8 2 2,4 10 3,4 
Celkem 101 100,0 106 100,0 83 100,0 290 100,0 

 

Na rozdíl od piercingu, jehož podoba je poměrně stálá69 a je spojována  s jeho 

umístěním, případně tvarem, mohou být tetování daleko rozmanitější co se jejich vzhledu 

týká. Tetování lze rozlišit na základě jejich barevnosti (viz tab. č. 18) nebo motivu (viz tab. č. 

                                                 
69  To je patrné například z tabulky č. 7. Pouze 3,9 % respondentů uvedlo, že má piercing na jiném místě, než 

jsem uvedla v nabídce odpovědí. Také nabídka předmětů, které se do piercingového otvoru obvykle vkládají 

je na trhu poměrně omezená. (Fiksa, 2005a)  
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19). Mezi respondenty s tetováním převažovala tetování černá (45,7 %), zatímco těch 

barevných bylo daleko méně (20,0 %). V tomto ohledu je překvapivé, že jeden z respondentů 

(2,9 %) uvedl jako druh svého tetování tetování jizvové.  

Z hlediska motivů, které si respondenti nechali vytetovat je zajímavé, kolik z nich se 

uchýlilo ke zvířecím motivům. Zvířecí motivy se v nejrůznějších podobách (od psích tlapek 

přes hlavu vlastní kočky až po hada) objevily u 28,1 % respondentů a představovaly 

nejčastější ženské motivy. U mužů se vyskytovaly často abstraktní motivy. To lze ilustrovat 

poznámkami, které někteří respondenti do dotazníků vyplnili: „nevim takový čáry“ nebo 

„předělané, přirovnáváno k chobotnici“. Tyto údaje tedy uvádím spíše jako zajímavost, 

neboť motiv tetování nelze nahlížet jen skrze jeho vnější podobu, bez přihlédnutí k tomu, co 

znamená pro jeho nositele.70  

 

Tab. č. 18: Rozdělení respondentů na základě barevnosti tetování, která měli v době vyplňování dotazníků 

(Tříděno podle ročníků studia) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 
Odpověď 

N % N % N % N % 

Barevná 3 33,3 0 0,0 4 23,5 7 20,0 

Stínovaná 2 22,2 2 22,2 7 41,2 11 31,4 

Pouze černá 3 33,3 7 77,8 6 35,3 16 45,7 

Jiná 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 2,9 

Celkem 9 100,0 9 100,0 17 100,0 35 100,0 
 

                                                 
70  Pro mě měla tato otázka význam zejména proto, abych o případných informátorech zjistila maximum 

informací. 
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Tab. č. 19: Rozdělení respondentů na základě motivů tetování, které měli v době vyplňování dotazníků 

(Tříděno podle ročníků studia) 

Ženy Muži 
Pohlaví 

nezjištěno 
Celkem 

Odpověď 
N % N % N % N % 

Nápis 2 11,8 2 15,4 0 0,0 4 12,5 

Ornament 1 5,9 1 7,7 0 0,0 2 6,3 

Anděl 0 0,0 1 7,7 0 0,0 1 3,1 

Démon 0 0,0 1 7,7 0 0,0 1 3,1 

Hvězdy 2 11,8 2 15,4 0 0,0 4 12,5 

Kříž 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 3,1 

Květinové motivy 3 17,6 0 0,0 0 0,0 3 9,4 

Zvířecí motivy 7 41,2 2 15,4 0 0,0 9 28,1 

Obrázek 

Ostatní 2 11,8 4 30,8 1 50,0 7 21,9 

Celkem 17 100,0 13 100,0 2 100,0 32 100,0 

  

Srovnání výskytu piercingu a tetování 

Piercing a tetování jsou dva velmi komplexní fenomény, které bývají společně 

s několika dalšími formami tělesných úprav označovány jako bodyart. Z mého výzkumu 

nicméně vyplývá, že mezi nimi jsou také výrazné rozdíly. Některé z nich jsem reflektovala již 

v části věnované tetování, aby role tetování vůči piercingu byla lépe patrná. V této části se 

proto zaměřím zejména na srovnání rozšířenosti piercingu a tetování. Z tabulky č. 20 je 

patrné, že největší zastoupení měl mezi žáky vybraného středního odborného učiliště piercing, 

jenž sám o sobě vlastnilo 34,2 % respondentů. Na druhém místě pak bylo 6,0 % respondentů, 

kteří měli jak piercing, tak tetování. Ze všech variací se pak nejméně (4,3 %) objevovalo 

tetování samotné.  

 

Tab. č. 20: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu a tetování (Tříděno podle 

pohlaví) 

Ženy Muži 
Pohlaví 

nezjištěno 
Celkem 

Odpověď 

N % N % N % N % 

Má pouze piercing 74 54,4 18 13,2 4 44,4 96 34,2 

Má pouze tetování 6 4,4 6 4,4 0 0,0 12 4,3 

Má piercing i tetování 11 8,1 5 3,7 1 11,1 17 6,0 
Nemá žádný z uvedených 
druhů bodyartu 38 27,9 93 68,4 2 22,2 133 47,3 

Nezjištěno 7 5,1 14 10,3 2 22,2 23 8,2 

Celkem 136 100,0 136 100,0 9 100,0 281 100,0 
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Piercing a tetování se nachází jak u respondentů pocházejících z kompletních 

domácností71, tak u respondentů žijících mimo ně (viz tab. č. 21 a 22). Z tabulky č. 21 lze 

vypozorovat, že zastoupení respondentů s piercingem či tetováním (44,5 %) a bez nich (47,3 

%) je v rámci celého učiliště zhruba stejné. Z domácností s oběma rodiči mělo piercing nebo 

tetování 39,8 % respondentů, zatímco z domácností založených na jiném způsobu soužití jich 

pocházelo 44,5 %. Je tedy patrné, že rozdíly mezi oběma kategoriemi nejsou příliš veliké. 

Ačkoliv většina respondentů žila mimo kompletní domácnosti (tedy v jakékoliv variantě 

soužití, která nezahrnuje soužití s oběma rodiči), je třeba uvážit, že kategorie „Bydlí jinak“ 

zahrnuje několik způsobů soužití. Pokud bychom kategorii „Bydlí jinak“ rozdělili na 

jednotlivé typy soužití, lze konstatovat, že nejvíce respondentů s danými modifikacemi 

pochází právě z domácností s oběma rodiči.  

 

 Tab. č. 21: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu a tetování (Tříděno podle 

způsobu bydlení) 

 

Bydlí s oběma 
rodiči72 Bydlí jinak

73
 

Nezjištěno jak 
bydlí Celkem Odpověď 

N % N % N % N % 

Má pouze piercing 37 30,1 57 39,3 2 15,4 96 34,2 

Má pouze tetování 2 1,6 10 6,9 0 0,0 12 4,3 

Má piercing i tetování 10 8,1 3 2,1 4 30,8 17 6,0 

Nemá ani jedno 61 49,6 66 45,5 6 46,2 133 47,3 

Nezjištěno 13 10,6 9 6,2 1 7,7 23 8,2 

Celkem 123 100,0 145 100,0 13 100,0 281 100,0 

 

Pouze z respondentů s bodyartem (viz tab. č. 22), kteří žili v domácnosti s oběma rodiči 

celkem 95,974 % uvedlo, že mělo v době vyplňování dotazníku na sobě piercing a 24,575 % 

jich mělo tetování. Z respondentů žijících mimo kompletní domácnosti mělo piercing 85,7 % 

a tetování 18,6 %. Ačkoliv se respondenti s piercingem a tetováním častěji nacházeli mimo 

domácnosti s oběma rodiči, nelze v žádném případě říci, že by v domácnostech s oběma rodiči 

představovali výjimku. 

                                                 
71  Tzn. z domácností s oběma rodiči. 
72  Do této kategorie jsem zahrnula také odpovědi, kdy respondenti uvedli, že bydlí s oběma rodiči a navíc 

s někým dalším.  
73  Do kategorie „Bydlí jinak“ zahrnuji několik způsobů bydlení (pouze s jedním rodičem pouze s jedním 

rodičem a jeho přítelem/ přítelkyní, s vlastním přítelem/ přítelkyní nebo přáteli, na internátě apod.). 
74  Viz tabulka č. 22 - součet počtu respondentů pouze s piercingem a s piercingem a tetováním. 
75  Viz tabulka č. 22 - součet počtu respondentů pouze s tetováním a s piercingem a tetováním. 
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Tabulka č. 22: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu a tetování (Tříděno podle 

způsobu bydlení)  

 

Bydlí s oběma 
rodiči 

Bydlí jinak76 
Nezjištěno jak 

bydlí 
Celkem 

Odpověď 

N % N % N %     

Má pouze piercing 37 75,5 57 81,4 2 33,3 96 76,8 

Má pouze tetování 2 4,1 10 14,3 0 0,0 12 9,6 

Má piercing i tetování 10 20,4 3 4,3 4 66,7 17 13,6 

Celkem 49 100,0 70 100,0 6 100,0 125 100,0 

 

Zajímavým ukazatelem rozšířenosti piercingu a tetování bylo také vzdělání matky nebo 

otce respondenta (viz tab. č. 23 a 24). Zatímco piercing se nejčastěji objevoval u respondentů, 

jejichž matka (50,1 %) nebo otec (47,2 %) byl vzdělán v učňovském oboru, tetování se 

vyskytlo nejčastěji u respondentů, jejichž matka (15,0 %) nebo otec (16,0 %) vystudoval 

střední odbornou školu nebo gymnázium. Obojí se však vyskytovalo také u dětí 

vysokoškolsky vzdělaných matek77 (v případě piercingu 17,2 %; v případě tetování 6,9 %) 

nebo otců (v případě piercingu 30,2 %; v případě tetování 11,6 %). Někteří respondenti 

nejvyšší dosažené vzdělání své matky nebo svého otce neznali78. Z nich mělo piercing, 

tetování nebo obojí až 46,2 % v případě matky a 56,4 % v případě otce.  

                                                 
76  Tuto kategorii zde pojímám stejně jako v tabulce č. 21. 
77  Jako vysokoškolsky vzdělaného člověka chápu osobu, jejímž nejvyšším dosaženým vzděláním je vyšší 

odborná škola nebo jakákoliv jiná vysoká škola.  
78  Na otázku odpověděli: „nevím“. Tito respondenti jsou v tabulkách č. 23 a 24 zahrnuti do sloupce 

„Nezjištěno“. 
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Tab. č. 23: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu a tetování (Tříděno podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání matky respondenta) 

ZŠ UO 
SOŠ n. 

gymnázium 
VOŠ n. VŠ Nezjištěno Celkem 

Odpověď 

N % N % N % N % N % N % 

Má pouze piercing 2 16,7 48 46,2 39 39,0 4 13,8 3 23,1 96 37,2 

Má pouze tetování 1 8,3 2 1,9 7 7,0 1 3,4 1 7,7 12 4,7 
Má piercing i 
tetování 1 8,3 5 4,8 8 8,0 1 3,4 2 15,4 17 6,6 
Nemá žádný z 
uvedených druhů 
bodyartu 8 66,7 49 47,1 46 46,0 23 79,3 7 53,8 133 51,6 

Celkem 12 100,0 104 100,0 100 100,0 29 100,0 13 100,0 258 100,0 
 

Tab. č. 24: Rozdělení respondentů na základě vlastnictví piercingu a tetování (Tříděno podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání otce respondenta) 

ZŠ UO 
SOŠ n. 

gymnázium 
VOŠ n. VŠ Jiné Nezjištěno Celkem 

Odpověď 

N % N % N % N % N % N % N % 

Má pouze piercing 4 80,0 39 43,8 28 34,6 10 23,3 0 0,0 15 38,5 96 37,2 

Má pouze tetování 0 0,0 1 1,1 6 7,4 2 4,7 0 0,0 3 7,7 12 4,7 
Má piercing i 
tetování 0 0,0 3 3,4 7 8,6 3 7,0 0 0,0 4 10,3 17 6,6 
Nemá žádný z 
uvedených druhů 
bodyartu 1 20,0 46 51,7 40 49,4 28 65,1 1 100,0 17 43,6 133 51,6 

Celkem 5 100,0 89 100,0 81 100,0 43 100,0 1 100,0 39 100,0 258 100,0 

 

Kontaktní údaje 

Do 2. části dotazníku vyplnilo celkem 84 (29,9 %) respondentů vyplnilo své kontaktní 

údaje. Z toho se jednalo ve 42 případech o ženy a ve stejné míře (42 případech) také o muže.79 

S bodyartem mělo zkušenost 66,7 % žen a 47,6 % mužů.   

                                                 
79 Ač to může být překvapivé, také tato čísla skutečně odpovídají počtům respondentů, kteří vyplnili 2. část 

dotazníku.  
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Tab. č. 25: Rozdělení respondentů, kteří v rámci 2. části dotazníku vyplnili své kontaktní údaje, na 

základě vlastnictví piercingu a tetování (Tříděno podle pohlaví) 

Ženy Muži Celkem 
Odpověď 

N % N % N % 

Má pouze piercing 24 57,1 13 31,0 37 44,0 

Má pouze tetování 0 0,0 5 11,9 5 6,0 

Má piercing i tetování 4 9,5 2 4,8 6 7,1 
Nemá žádný z uvedených druhů 
bodyartu 14 33,3 21 50,0 35 41,7 

Neodpovědělo 0 0,0 1 2,4 1 1,2 

Celkem 42 100,0 42 100,0 84 100,0 

 

Vyhodnocení rozhovorů 

Rozhovory proběhly s vybranými informátory, kteří do druhé části dotazníků vyplnili 

své kontaktní údaje. Z 84 respondentů jsem vybrala 18 informátorů, kteří se rozhovorů 

zúčastnili. Celkem 5 mužů z 10 mělo alespoň piercing nebo tetování, informátorky měly 

alespoň jednu z těchto modifikací všechny.80 

V rámci rozhovorů jsem se snažila zjistit, jaké významy informátoři piercingu a tetování 

přikládají a jaký je jejich každodenní život s piercingem a tetováním nebo bez něho. Otázky 

jsem proto zaměřila na:81 1. Rovinu motivační čili na motivace informátorů k tomu, aby si 

piercing nebo tetování nechali nebo naopak nenechali aplikovat. 2. Rovinu symbolickou, tedy 

na významy, které informátoři piercingu nebo tetování přikládají. 3. Rovinu reflexní, tedy na 

to, jak informátoři s piercingem a tetováním  (nebo bez něho) vnímají chování svého okolí a 

jak oni sami ke svému okolí přistupují.  

Motivační a demotivační aspekty 

Ačkoliv v současnosti již v českém prostředí existuje několik studií na téma piercingu 

(Heřmanský, 2006; Marádová-Žižka, 2008; Vrbecká, 2006), z hlediska motivací a symboliky 

byl nahlížen zejména v práci Heřmanského (2006). Heřmanský svůj výzkum situoval do 

prostředí gymnaziální mládeže, kde se piercing vyskytoval v pouhých 6,7 %. Můj výzkum, 

který v mnoha ohledech z práce Heřmanského vychází, přináší pohled z druhé strany 

středoškolského spektra, tedy ze středního odborného učiliště, kde bylo žáků s piercingem 

podstatně více (41,6 %).82 Tetování mělo 10,7 % žáků. Vzhledem k poměrné vzácnosti 

                                                 
80  Blíže viz Příloha 2. 
81  Takovéto rozdělení témat je v souladu s tím, jak zkoumal výskyt piercingu Heřmanský (2006). 
82  Heřmanský (2006) ale do svého výkumu nezahrnoval žádné piercingy v oblasti uší.  
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tetování mezi respondenty, věnuji v této práci tetování méně prostoru než piercingu, který se 

mezi respondenty vyskytoval naopak velmi často.  

Motivace představuje „soubor pohnutek podněcující k urč. činnosti, k urč. cíli …“ 

(Petráčková-Kraus et al., 1999:511). Heřmanský (2006:32) zdůrazňuje, že se jedná o „soubor 

pohnutek, nikoli o pohnutku jedinou“, což potvrzuje i můj výzkum. Motivační aspekty 

rozděluji na motivace směřující k osobě nositele piercingu nebo tetování (například 

motivace estetická, individualizační, touha po získání nové zkušenosti nebo po změně apod.) 

a motivace v interakci s okolím (například snaha vyniknout nebo se zařadit apod.). 

Vzhledem k tomu, že jsem do svého výzkumu zahrnula mj. informátory, kteří piercing ani 

tetování nemají, zohledňuji také demotivační aspekty k aplikaci těchto tělesných modifikací. 

Demotivační aspekt chápu jako pohnutku, která vedla informátora k tomu, že si piercing nebo 

tetování nenechal aplikovat.  

Motivace směřující k osobě nositele 

Bez ohledu na to, zda-li informátor piercing již měl nebo jej teprve plánuje, byla jako 

nejčastější důvod pro jeho aplikaci uváděna estetika: „Jak se mi to hrozně líbilo, tak sem si 

říkala, tak si ho píchnu a budu vypadat dobře jako.“ (Žena – piercing uší, jazyku, rtu; nemá 

tetování)83, „Tak vzhledově, že se mi to líbilo.“ (Muž – nemá piercing ani tetování), „No, 

většinou, když chci jít na ňákej novej a příde mi myšlenka, tak: ‘Co myslíš? A slušel by mi‘, 

tak přídu [za přítelem se zeptat].“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování). Také u 

tetování se lze setkat s estetickou motivací: „Prostě se mi to líbilo, tak sem si to nechal 

udělat.“ (Muž – piercing uší; tetování na prsu), „No mně se to líbilo.“ (Muž – piercing uší; 

tetování břicha a lýtka).  

Estetickou motivaci lze u piercingu pozorovat jako snahu se doplnit: „Jakože se mi to 

třeba líbí. Tak to … doplnit se trošku“ (Žena, 1990 – piercing uší, jazyku, rtu; tetování nemá). 

Dále jsem se setkala se snahou „se zvýraznit“84: „Jako … já nevim. Já sem sama o sobě 

jakoby nevýraznej člověk. Když mám vlastně voči namalovaný a k tomu ten piercing, tak mě to 

zase víc zvýrazní než jenom ty voči. Takže kvůli tý výraznosti, no.“ (Žena – piercing uší; 

tetování nemá), „Někdo si to udělá, aby se zvýraznil trošku … jako třeba já.“ (Žena – 

piercing pupíku; tetování nemá). Z mého dotazníkového šetření vyplynulo, že se mezi žáky 

                                                 
83  Ačkoli si uvědomuji, že znalost věku jednotlivých informátorů by byla velmi zajímavou informací, 

neuvádím ji s ohledem na zachování jejich anonymity.  
84  V uvozovkách a zvýrazněné kurzívou budu dále vedle citací uvádět také emické pojmy. 
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nejčastěji vyskytují piercingy viditelných míst85, tedy na místech, která mohou být neustále 

reflektována širokou veřejností (Heřmanský, 2006:32). Důvodem k tomu údajně je, že „… 

když něco si nechaj [lidi] vozdobit, tak to chtěj prostě ukázat. A není lepší způsob, jak to 

ukázat než vlastně tim piercingem, vlastně.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) Estetické 

hledisko však někdy bývá nahlíženo také jako demotivace k aplikaci piercingu: „Nevim, 

hyzdí to vobličej hodně.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

Primárnost estetické motivace lze pozorovat ve dvou rovinách: 1. Piercing a tetování 

jsou modifikacemi těla. Každé tělo je objektem estetického vnímání a jakákoliv jeho viditelná 

úprava pak vyvolá změněný estetický dojem. Estetické hledisko tak od piercingu a tetování 

nelze oddělit. 2. Estetická motivace je podmínkou „samotného podstoupení piercingu“, neboť 

nelze „předpokládat, že by v kontextu naší kultury někdo podstoupil piercing, aniž by jej 

shledával zajímavým.“ (Heřmanský, 2006:33)  

Také v případě tetování jsem se setkala s estetickou motivací: „[…] prostě se to ňák 

tomu člověku líbí a prostě si to udělá. Že to není ani trendový, ani to, že by se chtěl ňák 

zvýraznit. Prostě se mu to líbí, tak si to udělá.“86 (Žena – piercing pupíku; tetování břicha) Je 

však třeba zdůraznit, že nositelé tetování daleko častěji uváděli jiné motivace k aplikaci 

tetování než primárně estetickou motivaci.  

Jednou z motivací pro aplikaci nového piercingu nebo vyjmutí starého je touha po 

změně: „Tak třeba sem chtěla jinej [piercing] a neměla sem zrovna šperk. Tak sem si ho 

nechtěla kupovat, tak sem si vyndala ten, co se mi nejmíň líbil. (Žena – více piercingů; intim 

tetování), „No no a prostě pak sem si vybrala ty, který mi vyhovujou a který ne. […] No a 

nevim v tom obočí, to se mi už moc nelíbilo. […] To je už dlouho, co sem to měla a v tom 

pupíku to bylo takový prostě první, co sem si píchla. A pak sem je vyndala … prostě se mi to 

už moc nelíbilo.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) Stejně tak i tetování bývá 

někdy spojováno se změnou: „Lidi se měněj, tak se chce měnit asi každej, že jo. Sem se chtěl 

taky ňák změnit.“ (Muž – piercing uší; tetování na prsu) 

Snaha o získání nové zkušenosti je motivací, která se vyskytovala u informátorů 

s piercingem i tetováním: „…já strašně ráda experimentuju … takže piercing je pro mě 

                                                 
85  Takto označuji pro potřeby své práce piercingy v oblasti uší a obličeje, nikoli však oblast jazyka. Celkem se 

jednalo o 337  z celkového počtu 382 piercingů. Je však třeba si uvědomit, že s každým druhem piercingu 

lze manipulovat. Dočasnost, respektive semipermanentnost a manipulovatelnost jsou totiž jedny 

ze základních charakteristik piercingu.  
86  Přestože informátorka hovoří ve třetí osobě, reflektuje postoj ke svému tetování. Sama si je vědoma zejména 

estetické motivace, která ji k aplikaci tetování vedla.   
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takovej experiment“  (Žena – piercing uší; tetování nemá),  „No já chtěl vyzkoušet jak to bude 

vypadat a tak …“ (Muž – piercing uší; tetování břicha a lýtka). V jednom případě chtěl 

informátor tetování na ruku, avšak aby získal potřebné zkušenosti, rozhodl se nejdříve pro 

aplikaci jiného tetování: „Já sem chtěl … sem chtěl první tu ruku. Ale nevěděl sem, jak to bolí 

a chtěl sem se s tim jakoby seznámit [proto jsem si nechal aplikovat tetování na nohu]“ (Muž 

– nemá piercing; tetování ruky a nohy) Vstup do neznáma, jímž by byla  pro mnohé 

informátory aplikace piercingu nebo tetování a s ním spojený strach však může mít 

i demotivující účinky: „Víc děr do ucha nechci a jinde ne. […] Se bojim, že mě to bude 

bolet. Do ucha, tam to není tak citlivý, no“ (Muž – piercing uší; tetování nemá), „… lidi maj 

asi strach … jako jít do toho tetování. Ať už z tý bolesti nebo prostě z toho, že už vlastně to 

máš na celej život.“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá)  

Strach z bolesti je tedy častým hlediskem, které informátoři zvažovali nebo zvažují 

před aplikací piercingu nebo tetování a někdy vede dokonce k odmítnutí jejich aplikace. 

V rámci svého výzkumu jsem se ovšem setkala i s motivacemi hraničními, kdy si 

informátorky nechaly aplikovat piercing proto, že chtěly cítit bolest: „Sem si myslela, že to 

bude bolet a chtěla sem cítit bolest … no a nechtěla sem si jí udělat sama … to ani náhodou“ 

(Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování), „… já sem sem totiž trpěla 

sebepoškozováním … takže mně to ani ňák nepřišlo. […] Teď už teda fakt ten piercing, no.“ 

(Žena – více piercingů; intim tetování) V těchto případech to byly ovšem krizové situace 

(rozchod, týrání), jež vedly k touze po pocitu bolesti, která se přeměnila v motivaci k aplikaci 

piercingu.  

Motivace v interakci s okolím  

Individualita, tedy snaha se odlišit od svého okolí, je někdy podporována vlastnictvím 

piercingu nebo tetování: „Ale  jenom kvůli tomu, že sem chtěla ňák vynikat [jsem si aplikovala 

piercing]… ve škole, protože sem chodila na školu na vesnici a tam byli všichni takový 

obyčejný.“ (Žena – více piercingů; intim tetování) Tetování je však k vyjádření individiuality 

chápáno některými informátory jako vhodnější než piercing: „Tetování je originální. Člověk, 

když má tetování, tak ho většinou má … jeden … maximálně dva … dejme tomu … že maj 

podobnou věc. Ale piercing má každej úplně stejnej. A ty místa zas nejsou tak vodlišný na to, 

aby ty lidi mohli jakoby ňák měnit styl nebo bejt lepší“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky 

a nohy), „…má to [piercing] každej a příde mi to takový stereo … jako stereotypní, že to má 

vlastně každej.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá) Častý výskyt piercingu a tetování má 

někdy dokonce výrazně demotivující charakter: „To je vlastně vono, to je to, proč si to 
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nedělám. Mi už to ani nepříde dneska … už jako výjimečný, že jo.“ (Muž – piercing nemá; 

tetování nemá) Aby se člověk stal i s piercingem výjimečným, měl by jich mít na sobě více: 

„Jako, jestli chceš bejt výjimečnej, tak to maj … třeba, když si jich nechá dát víc, tak už chceš 

bejt výjimečnej než jako.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá)  

Jako opačnou motivaci k aplikaci piercingu nebo tetování lze vyzdvihnout snahu se 

zařadit do určité skupiny. V tomto ohledu vycházím z rozdělení skupin, které navrhl 

Heřmanský87 (2006). Skupiny mohou být založeny na interpersonálním 

(neformalizovaném) základě, kdy se informátor snaží „zapadnout“ do rodiny: „No my máme 

vlastně v rodině, že maj všichni pierce … až na mámu, no. Tak sem si říkala, že tam zapadnu“ 

(Žena – více piercingů; tetování nemá), „Celá rodina má tetování“ (Muž – piercing uší; 

tetování na prsu), zařadit se mezi své vrstevníky ve škole nebo mimo školu: „Jenomže ... 

jenomže jak se říká … já sem chtěl jít s dobou. Všichni to nosili, že to je dobrý a takhle.“ 

(Muž – piercing uší; tetování nemá) Sami informátoři spatřují rozdíl mezi vrstevníky ve škole 

a těmi mimo školu. Zatímco se snaží zařadit mezi vrstevníky mimo školu, kteří již piercing 

nebo tetování mají: „Tak sem byla právě ten první piercing … v tý puse. Tak to sem byla 

právě ve skupince, kde to měl každej, no“, bývají ve své třídě někdy spíše výjimkami: „…my 

sme s nejlepším kámošem jediný, kdo maj tam piercingy.“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; 

nemá tetování)  

Dále jsem se setkala se snahou zařadit se do skupin založených na stylu 

(neformálních), které byly u piercingu definovány na základě sdíleného hudebního stylu 

(například punk-rock): „…to byl ten styl, kterej sem měla dřív. Sem dřív … vlastně byla 

takovej punk-rock a tak to mě vedlo zrovna ten styl … zrovna ta pusa.“ (Žena – piercing 

obočí, ucha, rtu; nemá tetování). U piercingu i tetování se pak jedná i o skupinu na základě 

sdílených zájmů: „Většinou … většinou ty lidi sou jako spojený … něčim. Aspoň ňákej zájem 

mít alespoň některý stejný. Představim si takovou skupinu lidí, který to vobdivujou a takhle.“ 

(Žena – více piercingů; intim tetování) V případě tetování se jednalo například o fotbalisty: 

„Jo tak tetování … to sem přemejšlel docela hodně na tom lýtku, že bych si dal … nebo na tý 

ruce. Teďko je hodně kluků z fotbalu - ty maj skoro všichni tetování tam už.“ (Muž – piercing 

nemá; tetování nemá), „No tak na tom krku sem to viděl … jako u jednoho fotbalisty … a mně 

                                                 
87  Heřmanský (2006:35) rozděluje skupiny na ty, které jsou založeny na interpersonálním (neformalizovaném) 

základě a na skupiny stylové (formalizované). Skupiny založené na interpersonálním základě blíže 

specifikuje jako „skupiny založené na interakčním základě bez existence konkrétních formalizovaných znaků 

a norem (např. sídlištní party)“. Naproti tomu stylové skupiny chápe jako „ustanovující se na základě 

sdílení formalizovaných znaků a norem, které však nejsou ustanoveny formálně…“ 
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se to strašně líbí. Tak sem si to tam chěl dát.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá),  Motivací, 

která se může týkat snahy zařadit se jak do skupin definovaných interpersonálně, tak do 

skupin založených na stylu88 je snaha vypadat dle kulturního standardu: „Protože vlastně 

… sem holka a já si řeknu: ‘sem holka a k holkám patřej vlastně naušnice, že jo. Ať už jedna, 

dvě nebo pět.’“ (Žena – piercing uší; tetování nemá) 

Na druhou stranu snaha nezařadit se do určité skupiny, obvykle založené na stylu, je 

zvláštním druhem demotivace k aplikaci piercingu: „Ňák mě na tom nic netáhne … jako mít 

naušnici jako prostě každej šampón … jak si choděj s těma naušnicema.“ (Muž – piercing 

nemá; tetování nemá). Vyskytuje se všal také v souvislosti s tetováním: „Nevim, mně to příde 

divný jako. Jako prostě … co na tom je? Bych si připadal jako ňákej punker nebo já nevim 

prostě“89 (Muž – piercing nemá; tetování nemá), „Se dycky něco stalo a moh za to ten 

tetovanej namyšlenej člověk. Takže proto tam u nás90 nikdo není tetovanej. Maj maximálně 

piercingy – buď v uších nebo vlastně v jazyku … ale jinak tetování nechce nikdo, protože … 

by si pak akorát připadal jako ty lidi namyšlený, co vlastně si dělaj ze sebe frajery.“ (Muž – 

piercing uší; tetování nemá) Tuto motivaci ovšem nelze ztotožňovat se snahou o vyjádření 

individuality, neboť jejím předpokladem není snaha se odlišit a budovat svou individualitu, 

nýbrž snaha se vydělit z určité skupiny osob a zachovat daný stav.    

Zvláštními pohnutkami k aplikaci piercingu nebo tetování je také snaha o nápodobu 

„identitního vzoru“, který může mít dle Heřmanského (2006) charakter bezprostřední 

(osoby, s nimiž přišel informátor do kontaktu) nebo mediální. Z bezprostředního okolí 

motivovali informátory k aplikaci piercingu nebo tetování například rodiče, spolužáci, 

kamarádi nebo osoby, na nichž informátor dané tělesné modifikace viděl, ale které nezná 

osobně. Na rozdíl od studie Heřmanského (2006:35), který uvádí, že nápodobu mediálního 

vzoru „žádný  z informátorů přímo nedeklaroval“, jsem se ve svém výzkumu i s touto 

pohnutkou setkala v případě piercingu v oblasti rtu, ale i u tetování: „Viděla sem to u skupiny 

                                                 
88  Charakteristiky, které jsou v tomto ohledu spojovány s ženským pohlavím, lze také do jisté míry chápat jako 

„styl“. 
89  Pokud by jako motiv tetování zvolil hvězdy. 
90  Jedná se o skupinu „Služebníků elementů“, jejíž členové údajně věří „ […] jenom v ty základní elementy …  

oheň, voda, země, vzduch a ten pátý element […] což je vlastně duševní energie.“ (Muž, 1990 – piercing uší; 

tetování nemá) 
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Tokio Hotel“91 (Žena – více piercingů; intim tetování), „ … to měl Justin Timberlake 

v jednom filmu.“92 (Muž – piercing uší; tetování břicha a lýtka) 

Oproti Heřmanskému (2006) jsem se také nesetkala s tím, že by informátory k aplikaci 

piercingu vedla snaha se prosadit vůči rodičům. V mnoha případech sice informátoři 

potvrdili, že rodiče o aplikaci piercingu dopředu nevěděli nebo s ní nesouhlasili, nelze však 

říci, že by to byl jejich nesouhlas, co informátory k aplikaci piercingu vedlo. Informátoři totiž 

mnohdy byli pro piercing rozhodnuti již dávno před vyjádřením nesouhlasu rodičů, který 

ovlivnil pouze způsob aplikace piercingu a jeho umístění: „Máma mi to nechtěla dovolit, tak 

sem si to píchala sama“ (Žena – více piercingů; intim tetování), „Měla sem to prostě 

dovolený, ale nesměla sem to mít na vobličeji. […] Jako já bych si to jinam po těle nedala. 

Buď ten vobličej nebo pupík. A ten vobličej sem měla zakázanej, tak ten pupík, no“ (Žena – 

piercing pupíku; tetování břicha) Dále ovlivnil také věk při aplikaci piercingu: „To bylo … já 

sem  to chtěla už … já nevim, mi bylo dvanáct? […] No, ale dovoleno sem to dostala až ve 

čtrnácti. Kdyby to záleželo na mně, tak du hned … ale spíš naši v tom hráli dost velkou roli, 

no.“  (Žena – piercing pupíku; tetování břicha)  

Ani v případě tetování jsem se nesetkala s tím, že by si jej informátoři aplikovali proto, 

aby se prosadili vůči rodičům. Ačkoliv opět přiznávali, že s tetováním rodiče nesouhlasili, 

nebyl to ani zde jejich nesouhlas, co informátory k tetování vedlo. Nesouhlas rodičů 

s tetováním byl nahlížen jako něco okrajového, co si informátoři sice uvědomovali, ale co je 

příliš nezajímalo: „Já sem věděl, že ať udělám cokoli, tak to bude zle“ (Muž – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy), „Jako jejich názor na piercingy a tetování sem vůbec nebral v úvahu, 

že jo.“ (Muž – piercing uší; tetování břicha a lýtka) Výslovný nesouhlas rodičů s aplikací 

tetování vedl pouze k tomu, že si jej informátoři nechali aplikovat bez jejich vědomí, nikoli 

jim „na truc“: „Věděli až když sem s tim přišla […] No, řvali, no. Ale mně to bylo ňák … 

jedno. Už nemohli nic dělat, no.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži) 

Ačkoliv jsem se tedy nesetkala se snahou informátorů o sebeprosazení se vůči rodičům, 

setkala jsem se naopak s tím, že někteří informátoři byli k aplikaci piercingu nebo tetování 

motivováni rodiči: „Vlastně mě k tomu přemluvila máma, no“ (Žena – piercing obočí, ucha, 

rtu; nemá tetování), „A asi když mi to dali [rodiče] k Vánocům, tak asi to chtěli hlavně i oni, 

že jo … abych ho měl.“ (Muž – piercing uší; tetování na prsu)  

                                                 
91  Viz Příloha č. 5.1. 
92  Viz Příloha č. 5.2. 
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Motivace vedoucí k upřednostnění aplikace piercingu nebo tetování 

Vzhledem k tomu, že jsem se v rozhovorech zabývala jak piercingem, tak tetováním, 

měla jsem možnost motivace vedoucí k aplikaci jednoho nebo druhého srovnat. Již dříve jsme 

měli možnost pozorovat, že někteří informátoři chápali tetování (ve srovnání s piercingem) 

jako vhodnější prostředek vyjádření individuality. Zatímco význam tetování se častěji hledá 

v rovině jeho motivů, které se mohou přizpůsobit individualitě svého nositele, význam 

piercingu je nahlížen spíše skrze jeho umístění. Možností umístění piercingů je ovšem 

relativně omezený počet.  

Na druhou stranu však někteří informátoři upřednostňovali piercing před tetováním. 

Důvody k tomu měli různé, nejčastěji ale uváděli strach z bolesti při aplikaci tetování. 

Domnívali se totiž, že aplikace tetování je bolestivější, než aplikace piercingu: „[…] přece 

jenom ten piercing, to je jeden vpich a hotovo. Zato tyjo … to tetování … to je víc těch 

vpichů.“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování) Pro aplikaci piercingu se 

informátoři rozhodovali také proto, že je možné jej kdykoliv odstranit. Uvědomovali si, že 

zatímco tetování je trvalé, s piercingem lze manipulovat dle libosti jeho nositele a má tedy 

semipermanentní charakter: „[…] lidi maj asi strach … jako jít do toho tetování […] že už 

vlastně to máš na celej život. Piercing vlastně si můžeš kdykoliv vyndat, no.“ (Žena – piercing 

pupíku; tetování břicha), „Ale kdyby to hodně vadilo, tak vždycky uvažuju nad tim, že furt si tu 

naušnici můžu vyndat a ta dirka zaroste. Jakože to furt není jako to tetování, který je fakt 

na furt no.“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá), „No, že vlastně piercing můžu kdykoliv 

dát pryč a už ho nemusim mít a vlastně tetování … vlastně de taky dát pryč, ale není to tak 

jednoduchý jako s tou naušnicí a piercingem.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá)  

Dalším faktorem, který ovlivňoval rozhodování informátorů byl rozdíl mezi způsobem 

aplikace piercingu a tetování. Zatímco piercing si několik informátorů aplikovalo samo, 

k aplikaci tetování je vždy třeba další osoba, která se jí věnuje profesionálně: „Protože prostě 

ten piercing si někdo nechá pichnout samotný … jakože si ho píchnou sami. Jo a to tetování 

by si jen tak nenaškrábali na kůži asi.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) 

S tím souvisí také fakt, že pořizovací cena tetování je obvykle93 vyšší než u piercingu: 

„Tak nemá každej prostě na to, aby si nechal dát třeba .. nevim nějakej obrázek prostě jako .. 

spíš asi ty piercingy maj častějš.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) 

                                                 
93  Vždy záleží na velikosti, barevnosti a celkové složitosti motivu tetování. Cena se samozřejmě různí také 

v závislosti na tom, kde si informátoři tetování nechali aplikovat (v Praze nebo mimo Prahu).  
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Mnoho informátorů uvedlo, že je třeba zvláštní opatrnosti při výběru motivu tetování, 

protože „tetování už je na furt“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá). Rozhodování o 

aplikaci tetování tak bylo dlouhodobějším procesem: „[…] na tom tetování sem nechtěl nic 

uspěchat, protože to je na celej život. A když už to mám na sobě nosit, tak to chci pořádně […] 

sem rád, že sem počkal … že sem ho neudělal jako dítě v šestnácti. Čekal sem až jakoby 

dospěju k tomu, až si ho budu moct udělat já sám. Ještě půl roku jakoby sem čekal po 

osumnácti.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) Dokonce ani věk osmnácti let tedy 

nebyl hranicí, kdy by si informátoři tetování hromadně nechávali aplikovat nebo na který by 

aplikaci plánovali. Pro některé byl dokonce ideální věk: „Možná víc. Možná těch dvacet.“ 

(Žena – piercing uší; tetování nemá) 

Symbolické aspekty 

Podle Heřmanského (2006:36) je piercing „symbolem významově nejednoznačným“. 

Totéž lze dle mého názoru říci také o tetování, chápu-li symbol jako „něco, co zastupuje či 

vyjadřuje něco jiného […] je vždycky promítnutím primární psychické skutečnosti do 

materie“ (Plocek, 2006). O motivacích k aplikaci piercingu nebo tetování jsem pojednala 

výše, avšak významová nejednoznačnost nepramení jen z motivace, která k aplikaci vedla, ale 

také z toho, jak svou tělesnou modifikaci chápe a „používá“ sám nositel, případně ti, kdo si 

žádnou z nich nenechali aplikovat. Je třeba zdůraznit, že význam, který piercingu nebo 

tetování přikládá jeho nositel se nemusí shodovat s významem, který jim přikládá jeho okolí. 

S ohledem na fakt, že primární motivací k aplikaci piercingu i tetování je snaha esteticky 

pozměnit své tělo, není překvapující, že jsou tyto fenomény svými nositeli často nahlíženy 

jako způsob dekorace těla: „Nevim, ozdoba … ňákej způsob na sebe upozornit“ (Muž – 

piercing nemá; tetování nemá), „Ozdoba nebo něco takovýho. Takhle bych to bral.“ (Muž – 

piercing uší; tetování nemá), „No, jako ozdobu spíš. K ničemu jinýmu ani tetování není.“ 

(Muž – piercing nemá; tetování nemá) S tím souvisí nahlížení piercingu jako „šperku“94: 

„Vždycky přemejšlim dopředu [… ] jakej šperk bych si tam měla dát …“ (Žena – více 

piercingů; intim tetování) Někteří informátoři chápali piercing jako „módní doplněk“: „Noo, 

spíš my sme … já s kamarádama sme zvyklí na to, že my ty naušnice nebo piercingy vlastně … 

měníme podle toho … podle druhu oblečení. Jaký maj druh oblečení, tak si daj i naušnice, 

aby to k sobě prostě zapadalo.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) Na druhou stranu jsem se 

ovšem setkala i s případem, kdy byl piercing chápán95 jako mutilace96 a s druhy piercingu, 
                                                 

94  Blíže se problematice šperku věnuji na s. 17. 
95  Jednalo se ovšem o člověka, který piercing neměl a mít ani neplánoval. 
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k nimž informátoři zaujímali spíše negativní postoj: „Nevim, hyzdí to vobličej hodně.“ (Muž 

– nemá piercing; tetování ruky a nohy), „[…] ty tlustý … ty tunely … ty se mi nelíbí […] ty 

tunely mi přídou takový … takový feťácký.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá)   

Piercing a tetování jsou fenomény spjaté s tělem svého nositele, které významným 

způsobem upravují a dotvářejí. Někteří informátoři tak piercing a tetování chápou jen jako 

„součást těla“: „Je to součástí těla. Není to ozdoba.“ (Žena – více piercingů; intim tetování), 

„Já už to [tetování] tak nevnímam, jestli ho mam nebo nemam. Takže ho neskrývám ani ňák 

neukazuju. Prostě tak jak sem, tak sem.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži), „Není to 

[tetování] pro mě ozdoba, ale není to zas jakoby úplně vyjádření ňákýho stylu … je to spíš 

ňákej doplňující fakt […]“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) Pro mnohé 

informátory měl však piercing nebo tetování hlubší význam, neboť je nahlíželi jako symbol 

individuality: „Já sem chtěl […] abych nebyl, jak se říká, furt ve stínu, ale abych taky trošku 

vynik.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá). Vzhledem k nevelké variabilitě míst, kam je 

možné piercing aplikovat, bývalo jako lepší prostředek vyjádření individuality nahlíženo 

tetování: „[…] teď už ty piercingy maj úplně všichni, takže si prostě nevybereš místo, kde by 

to bylo nejoriginálnější.“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování) „Tetování je 

originální.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) Informátorovo tělo se tak stalo 

plochou pro zaznamenání významných událostí v životě informátora, vyjádření jeho 

osobního názoru nebo pro vyjádření nejrůznějších emocí: „Noo … tak tam mám datum 

narození na tom lejtku […]“ (Muž – piercing uší; tetování břicha a lýtka), „Prostě voni si 

vobjednaj to, co vlastně … co vlastně v duši myslej a nechaj si to vytetovat na tělo, aby člověk 

vlastně … když to uvidí, tak aby věděl, na co oni myslej.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) 

„Je to kvůli lidem, který sem ztratil. Sem byl dřív docela špatnej člověk, dá se říct. A mrzí mě 

to.“ 97 (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) V některých případech měl zvláštní úlohu 

piercing, který sloužil jako filtr negativních emocí:  

 

Řezala sem se do ruky a všechno, takže bolest sem to ňák nevnímala. Bylo to kvůli tomu, že máma měla 

přítele, kterej nás mlátil … takže deprese, všechno. [Když jsem začala píchat, tak ten pocit byl taky] 

takovej, takže sem začala píchat častějš. […]Teď už teda fakt ten piercing, no.98 (Žena – více piercingů; 

intim tetování)  

                                                                                                                                                         
96  V negativním významu, o němž jsem pojednala dříve (viz s. 11). 
97  Tetování mělo pro informátora význam zejména v emocionální rovině (lítost), nikoli jako připomínka lidí, 

které ztratil.  
98  Informátorka nahradila „sebepoškozování“ aplikacemi piercingu.   
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S emocionální rovinou někdy informátoři spojovali přímo umístění aplikovaných nebo 

plánovaných tetování: „Protože je to na srdci, tak aby to něco znamenalo. Přeci si ho nebudu 

dávat na lopatku, když je to moje znamení. […] Znamení moje a moje datum narození.“ (Muž 

– piercing uší; tetování na prsu), „Bych chtěl českej znak. […] No, toho lva dvouhocasýho. 

[…] No jasně, na srdci. […] No, já to mám i v tom svým stylu prostě … sem spíš takovej 

vlastenec než skinhead.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá) 

Vzhledem k tomu, že s piercingem a tetováním bývá často spojována bolest, slouží 

jejich aplikace jako důkaz odvahy tuto bolest podstoupit: „Se bojim, že mě to bude bolet“ 

(Muž – piercing nemá; tetování nemá), „… asi se trošku ukázat jako […] že prostě možná 

nejsem srab. Že prostě to [piercing] zvládnu“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování 

nemá), „No … kámoši si vždycky … ze mě dělali srandu, že sem konečně [po aplikaci 

náušnice/ piercingu] chlap.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) Aby však měl tento důkaz 

odvahy relevanci, je třeba mít publikum, které jej náležitě ocení: „Možná mě přivítaj vřelejš, 

přátelštěji, protože říkaj: ‘jé, ty seš statečná …’“ (Žena – piercing uší; tetování nemá) 

Piercing nebo tetování tak mnohdy slouží jako vstupenka do dříve uzavřených kolektivů: 

„… nějakou změnu pociťuju … u nich [mezi kluky ve třídě]… že … před tim, když sem neměl 

tu naušnici, tak … člověku to až přišlo, že sem byl odstrčenej. Ale když sem si nechal to 

propíchnout […] od tý doby se říkalo, že sem k nim skoro přirost. Prostě beze mě ani ránu 

…“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) Dále usnadňují komunikaci s novými osobami99: 

„[…] jako dycky se s tim člověkem vo tom [tetování] bavim.“ (Muž – piercing nemá; tetování 

nemá) Takový účinek však piercing nebo tetování má jen potud, pokud není považováno za 

něco přehnaného (extrémního): „Ty první dojmy sou takový, že jako … radši si půjdu 

stoupnout k nepotetovanejm, no.“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá) Ačkoliv by se to 

mohlo – v kontrastu k výše uvedenému – zdát jako klišé, všichni informátoři bez výjimky 

uvedli, že počet piercingů a tetování je čistě soukromou věcí jejich nositelů a že lidi nelze na 

základě těchto znaků posuzovat: „[…] já si toho nevšímám a je to každýho věc jako. 

Rozhodně člověka nevodsoudim kvůli tomu, že má naušnici nebo piercing jako. To je 

normální“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá), „Asi, že tohlencto bych vůbec takhle 

nesoudil. Tohle vopravdu … jde těžko to de soudit u každýho, protože se to buď líbí nebo 

nelíbí.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá) 

                                                 
99  U lidí, kteří se vzájemně neznají, může být viditelný piercing nebo tetování záminkou k započetí rozhovoru.  
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Piercing a tetování informátoři velmi často nahlíželi jako „módu“ nebo „trend“: „Si 

myslim, že je to [piercing] jenom móda prostě“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy), 

„piercing je vlastně trend, podle mýho názoru teda“ (Muž – piercing uší; tetování nemá). 

Dále je chápali také jako cosi „normálního“: „Já si myslim, že to [piercing i tetování] je 

normální, no.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži). Normální však byl piercing nebo 

tetování jen u „mladých“ lidí: „[…] sem teď viděla nedávno chlápka […] nevim, kolik mu 

mohlo bejt … tak padesát, šedesát … měl píchnutou bradu … ‘nechte to mladejm pane ’. To 

zůstává většinou u těch mladejch“ (Žena – více piercingů; tetování nemá), „Nevim u koho si 

to [piercing nebo tetování] fakt nedokážu přestavit … u starých lidí […]“ (Muž – nemá 

piercing; tetování ruky a nohy) Piercing i tetování tedy lze považovat za „symbol příslušnosti 

k mladé generaci“ (Heřmanský, 2006:40). Velmi zajímavá byla ovšem reakce některých 

informátorů na otázku, jak se svým piercingem či tetováním ve stáří naloží: „Ale tak v tý době 

už … bude nás milion takových, jako budu já [tj. potetovaných]“ (Muž – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy), „Já si myslim, že v tý době už bude hodně důchodců s piercingama.“ 

(Žena – více piercingů; intim tetování)  

Piercing a tetování jsou sice prvky, které spojují určité skupiny lidí: „[…] většinou ty 

lidi sou jako spojený … něčim. Aspoň ňákej zájem mít alespoň některý stejný. Představim si 

takovou skupinu lidí, který to vobdivujou a takhle.“ (Žena – více piercingů; intim tetování). 

Na druhou stranu však piercing (zejména jeho umístění) a tetování někdy slouží jako 

prostředek kategorizace osob i v rámci skupiny piercingovaných a tetovaných. Je totiž 

rozdíl mezi těmi, kdo si piercing nebo tetování nechávají aplikovat jen proto, že je to módní a 

mezi těmi, kdo naopak chtěli podpořit svou individualitu: „Když si to píchnou jenom kvůli 

tomu, že se … že si to píchnou proto, že je to móda, tak si řeknu, že sou blbý.“ (Žena – více 

piercingů; intim tetování) „[…] až jakoby na jednu stranu mě jeden moment mrzelo, že sem si 

nechal udělat to první tetování … jak sem viděl, že se to rozmohlo.“ (Muž – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy) Jako skupinu lidí, u nichž je piercing a tetování jen „módním 

trendem“ chápali informátoři zejména „šampóny“, „diskanty“ a „fotbalisty“100: „U těch … u 

těch takových, co poslouchaj disko mi to [piercing – zejména v oblasti uší] nepřijde takový 

divný, protože voni sou takový … jako ne metroušci, ale jako hodně uhlazený … pečujou o 

sebe hodně. Jako u nich to je někdy i slušivý.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy), 

ale také mediální hvězdy. Existují však i jiné skupiny, k nimž piercing nebo tetování zkrátka 
                                                 

100  Toto jsou různé názvy označující obvykle jednu skupinu osob z různých hledisek – z hlediska péče o svůj 

zevnějšek, z hlediska vyznávaného hudebního stylu a z hlediska sdílených zájmů. Jedná se o emickou 

terminologii.  



 67 

patří, u nichž však tyto modifikace nejsou nahlíženy jako módní trend. U piercingu a tetování 

se jednalo o skupiny vymezené na základě sdíleného hudebního stylu (technaři, rockeři, 

punkeři) nebo na základě sdílených zájmů (skejťáci, zhulenci, pierceři a tatéři; výhradně u 

tetování pak také motorkáři). Pouze v případě piercingu jsem se setkala se skupinami 

definovanými na základě dalších estetických znaků (dredy) a jen u tetování se 

socioprofesními skupinami. (řidiči tiráků, vězni)  

Mezi skupiny, k nimž piercing nepatří řadili informátoři zejména skupiny osob s vyšším 

společenským postavením („doktoři“, „manageři“) a starší lidi, zejména své rodiče. 

Zajímavé je, že ačkoliv většina informátorů uvedla, že piercing je čímsi normálním, tak u 

„normálních“ či „obyčejných“ lidí by jeho výskyt nečekala nebo by ji alespoň překvapil: 

„No tak třeba, když tady někoho potkám ve škole a má třeba piercing tady … taková 

normální, slušná holčina … nebo tak. Tak si myslim jakože … bych to u ní asi nečekala, no. 

Nebo já nevim … u kluků to samý, no.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži) Piercing 

totiž patří spíše ke „grázlům“ a „rebelům“ než k těm, kdo dodržují pravidla:  

 

Sou tam [ve třídě] prostě lidi, který … já nevim … chyběli za celý čtyry nebo za celý tři roky … prostě 

chyběli jednou. Prostě, kdyby z nich někdo přišel s [piercingem] tak to bych se asi udivila […] Na druhou 

stranu sou tam lidi, který […] přišli do školy dvakrát za […] za měsíc a maj všechny ty roztáhlý uši nebo já 

nevim, jak se tomu říká … ty tunely … a prostě grázlové, no. Takže se asi u těhle … u těhle lidí bych to 

čekala víc. (Žena – piercing pupíku; tetování nemá) 

 

Ačkoliv si informátoři většinou uvědomovali také možný stigmatizující potenciál101 

piercingu a tetování, nestal se důvodem pro odmítnutí jejich aplikace: „Ve škole sem si říkala: 

‘mam dobrý známky, tak to budou ňák brát… nebudou koukat prostě na tohle’. Budoucí 

zaměstnání sem ňák nebrala … sem chodila rok na chemičku a tam to nevadí. Tam to má 

každej.“102 (Žena – více piercingů; intim tetování) Takový postoj ovšem není vyjádřením 

protestu či rebelie, nýbrž je pouze v souladu s tím, že informátoři chápali piercing a tetování 

velmi často jako něco normálního, co je navíc soukromou věcí nositele těchto úprav. Mnoho 

informátorů také v průběhu rozhovorů zdůraznilo, že piercing lze velmi snadno odstranit, 

bude-li to třeba a že tetování si dalo na místo, kde ho je možné zakrýt: „Ááá, já to beru tak, že 

se to dá kdykoli vyndat jako.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá), „Pokud by 

                                                 
101  Stigma chápu v Goffmanově (2003:11) pojetí jako „silně diskreditující atribut“. 
102  S potřebou takto kompenzovat piercing jako určité stigma jsem se setkala pouze v tomto případě.  
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jako … byl s tim ňákej větší problém, tak si myslim … že se to dycky dá schovat tak … aby to 

vidět nebylo.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

Přestože informátoři možnost odstranění piercingů nebo zakrytí tetování připouštějí, 

realizují ji jen v případech, kdy to sami považují za vhodné: „Jo, stalo se jednou v práci103, 

ale to sem musela kvůli kontrole. Ale jinak odmítám. Pokud fakt nemusim, tak ho nesundam.“ 

(Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování) Konflikt mezi poměrně tolerantním 

pohledem informátorů na tělesné modifikace a pohledem širší nemodifikované veřejnosti se 

však výrazněji projevil například na praxích nebo v zaměstnáních, kdy byli někteří 

informátoři nuceni k manipulaci se svými piercingy nebo tetováním: „V září sem šla do 

prváku a o prázdninách … v červenci sem si ho [piercing v oblasti obličeje] nechala píchnout 

no. A ten pak musel jít ven kvůli praxi. Ten sem nesměla mít na praxi.“ (Žena – piercing 

pupíku; tetování nemá).  

Z hlediska motivací vedoucích k aplikaci tetování jsem se sice nesetkala se snahou se 

prosadit vůči svému okolí jinak než sebezvýrazněním. Pro jednoho z nositelů tetování se 

ovšem jeho tetování stalo v rámci specifické104 interakce symbolem rebelie nebo 

protestu:105  „To né, jako já ale nebudu zakrejvat tetování jenom proto … jako já dovedu 

stejně prodávat s tetováním jako bez něj a to, že mi někdo řekne […] ‘schovej ho’ … tak to já 

dělat nebudu.“, (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy), „[…] šlo i vlastně vo princip 

toho, že voni se k nám chovali fakt hnusně, si myslim […] Nevim, proto sem ho [tetování] spíš 

ani nezakryl […]“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) 

Piercing nebo tetování se může stát také symbolem příslušnosti k genderu. Mezi lidmi 

různého pohlaví existuje jen málo rozdílů v tom, kam si piercing nechají aplikovat, ale 

názory žen a mužů na typicky ženské a mužské piercingy se různí. Všichni informátoři se 

shodovali v tom, že piercingy v oblasti uší mohou mít jak ženy, tak muži. U žen jsou ovšem 

piercingy v oblasti ušního lalůčku, tedy v místě standardních náušnic106, často nahlíženy jako 

„základ“ nebo „standard“: „Nevim, tak jako mně přijde, že třeba ty naušnice … když to maj 

holky … že je to takovej základ.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá) Převážná většina 

informátorů dále uvedla, že typicky ženským piercingem je piercing pupíku. Dvě 

informátorky však s tímto názorem nesouhlasily: „To myslim, že asi … asi ne [nejsou typicky 

                                                 
103  Informátorka pracovala v restauraci s rychlým občerstvením. 
104  Jedná se o interakci v rámci pracovního poměru a na praxi. 
105  Je třeba zdůraznit, že v rámci interakce se význam tetování mění. Zatímco v jednom případě může být 

symbolem protestu, v jiném případě může představovat vstupenku do nového kolektivu apod. 
106  Viz s. 19. 
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ženské a mužské piercingy]“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá) Připustily však, 

že muži, u nichž piercing pupíku viděly byli transvestité.  

Také v případě tetování nebyla situace příliš odlišná. Vzhledem k tomu, že motivy 

tetování nejsou tolik standardizované107 jako místa aplikace piercingu, téměř žádný 

z informátorů nedokázal identifikovat typicky ženské a mužské motivy. Z jednotlivých 

výpovědí však lze obecně usoudit, že muži u žen čekají spíše jemnější motivy:  

 

Je pravda, že holka si nevybere něco, kde tam bude vobrovská můra a podobně. Nebo démon nebo … aspoň 

teda … ještě sem se s tim nesetkal. Moje tatérka má třeba nádhernou vílu na ruce … úplně úžasnou … a je 

jemná přesně jako vona, protože vona je hrozně milá … přesně to vyjadřuje ta víla na ní. (Muž – nemá 

piercing; tetování ruky a nohy)  

 

Tento názor potvrdila jedna také jedna z informátorek: „Si myslim, že holka si asi 

nenechá vytetovat na lýtko ňákýho … nevim, ňákýho … válečníka.“ (Žena – piercing pupíku; 

tetování nemá) Jiná informátorka ovšem uvedla, že si plánuje nechat aplikovat tetování 

v podobě „vlka“ nebo „pitbulla“, tedy motivy, které viděla u svého otce: „Táta měl toho vlka 

na rameni … se mi strašně líbil … a na zádech měl toho pitbulla. Dycky sem se na to chodila 

potají koukat: ʻjo, to chci takyʻ.“108 (Žena – více piercingů; tetování nemá) Ženy dále 

uváděly konkrétní druhy tetování, které by u mužů spíše nečekaly: „Třeba já nevim, 

propíchnutý srdíčko si nedovedu představit na ňákým … ňákým klukovi prostě.“ (Žena – 

piercing uší; tetování nemá), „Tak určitě na chlapa třeba kytička, to by bylo takový blbý, že 

jo.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži) 

V rámci svého výzkumu jsem chtěla zohlednit veškeré piercingy, pro něž se jejich 

nositelé rozhodli sami. Z tohoto důvodu jsem piercing definovala jako propichování měkkých 

tkání člověka za účelem semipermanentní aplikace předmětů, stejně jako výsledky těchto 

aktivit, které vznikají na základě jeho vůle. Vzhledem k tomu, že stěžejní částí mé definice je 

volba nositele piercingu, mohla jsem do svého výzkumu zařadit také piercing ušního lalůčku 

v místě standardní náušnice. Standardní náušnice a piercing v místě ušního lalůčku tak pro mě 

byly dvě odlišné modifikace. Toto vymezení bylo pro můj výzkum účelné, neboť vymezila-li 

bych rozdíl mezi náušnicí a piercingem pouze na základě jejich umístění, názory mnoha mužů 

(nebo žen) s piercingem uší v místě standardních náušnic bych pak nemohla zohlednit. 

Domnívám se však, že je také důležité ukázat, jak s pojmy náušnice a piercing zacházejí 

                                                 
107  Dokonce i často se vyskytující motivy bývají přepracovávány tak, aby byly originální.  
108  Tato informátorka skutečně i v době poskytnutí rozhovoru aplikaci jednoho z těchto dvou motivů plánovala. 
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sami informátoři, přestože se jejich názory různí. Ženy i muži bez rozdílu označovali 

piercingy v ušním lalůčku jako náušnice.  

Rozdíly mezi piercingem a náušnicí podle některých z nich spočívaly: 

1. v jejich umístění: „[…] naušnice patří jenom do uší [zatímco] piercing je podle mě 

na kůži … jako na vobočí, na jazyk, do brady a takovýdle“ (Muž – piercing uší; 

tetování nemá) 

2. ve věku při jejich aplikaci: „Prostě už od narození to [náušnice] mám a todlencto.“ 

(Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) 

3. ve způsobu jejich aplikace: „Tak nevim … ono se to liší ňák tím nastřelováním těch 

piercingů, ne?“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá), „[…] tohlencto [náušnice] 

už prostě beru jako takový normální prostě už. Mám to prostě od malička. A 

tohlencto [šest dalších „dírek“ v uchu] už asi … prostě, že sem to píchala sama 

[proto je to piercing]“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) 

4. v míře bolestivosti v průběhu aplikace: „Myslim si, že když si propíchnete ucho, tak 

to bolí míň než když si propíchnete obočí nebo bradu.“ (Muž – piercing nemá; 

tetování nemá) 

5. v jejich pořadí: „[…] prvá je vždycky ta náušnice asi“ (Muž – piercing uší; tetování 

břicha a lýtka) 

6. v jejich výskytu: „Je to takový, že naušnice … Kdo má dneska naušnice … v uchu 

jako? […] Každej. A kdo si dá … já nevim … piercing do vobočí?“ (Žena – 

piercing pupíku; tetování nemá) 

7. v jejich účelu: „No naušnice … to je vlastně to základní a piercing je něco navíc. 

[…] Piercing. Prostě … to už je doozdobení těla.“ (Žena – piercing uší; tetování 

nemá) 

8. v jejich vzhledu: „Naušnice … pro mě naušnice je ozdobná … taková jemná, 

příjemná. Zato piercing už … na pohled vypadá trochu … odlišující se vod jinech 

… je tlusčí, má kuličku nebo má bodec takhle.“ (Muž – nemá piercing; tetování 

ruky a nohy)  

9. v tom, jak je vnímá starší generace: „Naušnice se nosila odjakživa a není to tak 

výstřední … jako třeba pro ty starší lidi, že jo.“ (Muž – piercing nemá; tetování 

nemá) 

10. v tom, že náušnice je standard již velmi dlouho, zatímco piercing je výrazem 

dnešní doby: „Naušnice se nosila odjakživa [kdežto piercing] už je něco v dnešní 

době.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá)  
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Výše jsem uvedla výčet všech rozdílů mezi náušnicí a piercingem, které informátoři 

v rámci rozhovorů uváděli. Zdá se, že toto rozlišování však pro informátory nebylo důležité a 

často o něm sami ani nepřemýšleli. Nejednotnost pojímání rozdílů mezi náušnicemi a 

piercingy uší se pak projevovala v tom, že pro každého informátora bylo k posouzení těchto 

rozdílů stěžejní jiné hledisko (viz výše). 

Reflexe vztahu „okolí“ 

Již na úrovni motivačních aspektů informátoři často zvažovali, jaký postoj k jimi 

plánované tělesné modifikaci jejich „okolí“ zaujme.. V rámci reflexe lze pozorovat dvě hlavní 

roviny postojů: 1. Reflexe postojů „okolí“ vůči piercingovaným nebo tetovaným 

informátorům. 2. Postoje, které zaujímají piercingovaní či tetovaní informátoři nebo 

informátoři bez těchto modifikací vůči svému „okolí“. Jako „okolí“ označuji každého 

člověka, který se do blízkosti informátora dostal na takovou dobu, aby mohl k informátorovi 

zaujmout postoj, který informátor následně reflektoval. Dále do této kategorie zahrnuji 

všechny osoby, k nimž informátor zaujal vlastní postoj, tedy které sám reflektoval. V rámci 

„okolí“ vystupují jak osoby s piercingem nebo tetováním, tak osoby bez jakýchkoli 

modifikací.  

Reflexe postojů „okolí“ vůči piercingovaným nebo tetovaným 

informátorům 

Všichni informátoři (nezáleželo na tom, zda piercing nebo tetování měli) si 

uvědomovali, že okolí109 na tělesné modifikace reaguje.110 Okolí sehrálo mnohdy svou roli již 

v rámci rozhodování a příprav na aplikaci piercingu nebo tetování a na již podstoupenou 

modifikaci podávalo zpětnou vazbu: „Dost překvapený byli. Sem to [piercing] ukázala a oni 

„cože, co to tam máš jako?“. Prostě jako … ale brali to v pohodě. Nebrali to … jako líbilo se 

jim to … jako ne, že by se jim to nelíbilo.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá). 

Postoje rodičů111 

                                                 
109  Okolí rozděluji na základě rozhovorů na: 1. Rodiče (ať již s nimi informátor žil či nikoli; jde zejména 

o matku a otce, případně nevlastní rodiče). 2. Vrstevníci.. 3. Širší okolí.   
110 Je ovšem třeba zdůraznit, že se jedná o jejich interpretaci přístupu okolí k nim. Tyto informace byly 

zjišťovány v rozhovorech. 
111  Případně nevlastních rodičů, s nimiž informátor žil ve společné domácnosti. Mezi postoji rodičů 

a nevlastních rodičů však informátoři nedělali rozdíly, proto je budu dále označovat jako postoje rodičů.  
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Snad nejvíce informátoři vnímali reakce rodinných příslušníků, zejména rodičů112, 

na plánovaný piercing nebo tetování. Jak bylo uvedeno výše, rodiče neměli příliš velký vliv 

na to, zda si jejich potomek modifikaci nechá aplikovat, avšak svým postojem občas ovlivnili 

její konečné umístění: „Měla sem to prostě dovolený, ale nesměla sem to mít na vobličeji. 

[…] Jako já bych si to [piercing] jinam po těle nedala. Buď ten vobličej nebo pupík. A ten 

vobličej sem měla zakázanej, tak ten pupík, no.“ (Žena – piercing pupíku; tetování břicha), 

„To bylo takový, že sme si se ségrou chtěly nechat udělat tetování, tak sme přemejšlely. Já 

sem si řekla, že jiný místo … přece jenom máma vo tom nesměla vědět, tak že na takovýhle 

místo nepříde.“ (Žena – více piercingů; intim tetování), „Tak já sem mámě říkala, když se jí 

to nelíbí na noze, tak kam by mi to tetování vybrala, jo. Vona mi říká: ´tak si to dej nad 

zadek´. Já říkám: ´mami, dyť tam to bude ještě víc vidět´. Takže jako vona … jako radíme se .. 

určitě.“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá)  

Mezi rodiči se nacházeli tací, kteří aplikaci piercingu nebo tetování výrazně 

podporovali: „Vlastně mě k tomu [piercingu] přemluvila máma, no. Protože jí se to v puse 

strašně líbilo …“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování), „A asi když mi to dali 

[rodiče] k Vánocům, tak asi to chtěli hlavně i oni, že jo … abych ho měl.“ (Muž – piercing 

uší; tetování na prsu) Jiní aplikaci těchto modifikací zakazovali:  „Máma mi to nechtěla 

dovolit, tak sem si to píchala sama.“ (Žena – více piercingů; intim tetování), „Já sem věděl, 

že ať udělám cokoli, tak to bude zle.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

Reakce jednotlivých rodičů na aplikovaný piercing a tetování se velmi lišily. S 

některými rodiči informátoři svůj záměr probrali předem: „S mamkou úplně v pohodě. […] 

No tak já sem moc dobře věděla, že máma s tim [piercingem] souhlasí …“ (Žena – piercing 

uší, jazyka, rtu; tetování nemá),  

 

Hodněkrát sme se o tom bavily … i třeba o tom piercingu. Že bych si nechala píchnout další. Když bych se 

nerozhodla pro to tetování. Máma už je s tim smířená. […] Jo jo, chtěla by nad zadek [tetování] …  abych 

měla a piercing by chtěla do nosu … abych měla jako … ještě k tomu všemu. Takže jako … máma už jako 

… hrozně v pohodě … už se změnila od doby, kdy sem si píchla ten jeden. Už to vnímá jinak. (Žena – 

piercing pupíku; tetování nemá)  

 

Jiní rodiče o tom, že informátor postoupil aplikaci piercingu nevěděli delší dobu, 

protože si informátoři byli jistí, že by beztak nesouhlasili: „Tak rodiče o tom [piercingu] 

                                                 
112  Postoje sourozenců informátoři netematizovali a příklady postojů prarodičů pouze dokládaly negativní 

náhled „starých“ lidí. O postojích „starých“ lidí pojednám niže. 
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nevědí.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži), „Věděli až když sem s tim přišla, no. Ale 

byli proti tomu taky, no. […] No, řvali, no. Ale mně to bylo ňák … jedno. Už nemohli nic 

dělat, no.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži).  

To, jestli rodiče aplikaci piercingu nebo tetování podporovali či zakazovali nebo jestli 

s nimi byl tento záměr alespoň prodiskutován předem, ovlivnilo jejich postoje k následně 

aplikované modifikaci: „No, máma se mnou pak dva dny nemluvila … a pak mi řekla: „jo, 

sluší ti to“ … a pak sem dostala už k narozeninám [zaplacený piercing jazyka ze salónu].“ 

(Žena – více piercingů; intim tetování), „Okamžitě jak to [matka] viděla, tak jediný, co na to 

řekla: ´ať ti to vyhnisá jako´. To je jediný, jak komentovala moje tetování.“ (Muž – nemá 

piercing; tetování ruky a nohy) Ať byl postoj rodičů sebekritičtější, mnoho informátorů 

počítalo s tím, že si rodiče na nový stav zvyknou a často zdůrazňovali, že s tím beztak nic 

nenadělají: „No, ten [otec] furt … držkuje … ale tak jako, co má dělat. Ten si už snad zvyknul 

… teďka na to [piercingy].“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování), „Prostě si za 

čas na to zvykne každej … a už si toho nevšímaj.“ (Žena – intimní piercing; tetování na kříži)  

Postoj rodičů k aplikovanému piercingu nebo tetování se také lišil v závislosti na tom, 

zda oni sami nějakou modifikaci měli nebo zda ji měl některý ze sourozenců informátora: „… 

já třeba mám i  ségru, která má i tunely v uších … ty tlustý […] Máma má tetování. […] Vona 

to bere, že to je náš … zase boj.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá) 

 

 

Postoje vrstevníků 

  Jako „vrstevníky“ chápu osoby, které byly v přibližně stejné věkové kategorii jako 

informátor a s nimiž se informátor znal. Záměr pořídit si piercing nebo tetování byl se 

spolužáky probírán téměř ve všech případech (na rozdíl od rodičů): „Tak jim sem to říkala, že 

si chci nechat udělat nebo že si ho udělám. Takže ty s tim počítali. To brali v pohodě. […] Jo 

a pak chtěli taky píchnout.“ (Žena – více piercingů; intim tetování) Jen několik informátorů 

uvedlo, že jim záleží na tom, jaký postoj k jimi postoupené modifikaci spolužáci zaujmou, 

přesto si ale jejich reakcí všímali. Postoje spolužáků ke své modifikaci chápali informátoři 

převážně jako kladné: „No tak jako … bylo to v pohodě jako.“ (Žena – piercing uší, jazyka, 

rtu; tetování nemá),  „Kámoši jako: ´jo, hustý. To [tetování] chci taky. Kde si byl?´ … otázky 

hlavně. Jestli to bolí, kolik to stálo a podobně.“  (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) 

Občas jsem setkala také s vnímáním negativní reakce, přičemž zejména v těchto případech 

kladli informátoři důraz na to, že se jedná o jejich rozhodnutí, na které nemají spolužáci vliv: 
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„Řikali, že sem blázen. […] Že prej by do toho nešli. Že možná jednu [náušnici], ale ne dvě. 

Říkám: ´každej je jinej´“ (Muž – piercing uší; tetování nemá).  

 Velmi podobně jako spolužáci reagovali také „kamarádi“. Společné těmto dvěma 

kategoriím je, že jsou identifikovány s „mladýma“113, od nichž informátoři opravdu negativní 

reakce neočekávali: „… mladý lidi, podle mně, dneska už jako asi na to [piercing] ňák 

nekoukaj, už je to běžná věc.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá), „… mládež … se kterou 

se stýkám … u nich je to [tetování] normální jakoby.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a 

nohy), „Tak příde mi, že ty mladý to nějak už neřeší, no … spíš ta starší doba, no.“ (Žena – 

více piercingů; tetování nemá)  

Postoje širšího okolí 

 Výše jsem uvedla, že informátoři reakce svých vrstevníků často reflektovali jako kladné 

a takové reakce očekávali od všech „mladých“ lidí114. Výsledkem negativního hodnocení 

informátorovy modifikace bylo na druhou stranu odmítnutí relevance tohoto hodnocení: „Ať 

si na to říkaj, co chtěj. To je moje rozhodnutí.“ (Muž – piercing uší; tetování na prsu). 

Negativní reakce byly často očekávány zejména od „starých“ lidí a od dalších skupin, o nichž 

pojednám dále.  

 Obecně pozitivní reakce očekávali informátoři zejména od „mladých“ lidí. Jedna 

z informátorek byla velmi překvapená, když potkala mladého muže (26 let), kterému se 

piercingy nelíbily: „Já sem poznala jednoho chlapa a tomu se prostě ty piercingy nelíbily 

vůbec jako. A nebyl prostě starší … šestadvacet mu bylo. A prostě tomu se to vůbec nelíbilo 

jako…ty piercingy. […] On říkal jako že jsem taková … prostě taková holčička a prostě 

takhle mě hyzdí prostě nějakej ten piercing.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) 

Pozitivní zpětnou vazbu očekávali informátoři také od lidí, které piercing nebo tetování 

zajímá.  

 O mnoho častěji se však informátoři zmiňovali o negativní zpětné vazbě. Na otázku, 

zda si informátoři uvědomují nějaké negativní reakce a zda je spojují s konkrétní skupinou 

lidí, velká část z nich odpověděla, že takovou skupinou jsou „starý lidi“ nebo „důchodci“: 

„Většinou sou teďka … ty starší lidi si to [negativní] myslej, protože s tim nevyrůstali … to 

vlastně neznaj a teď viděj, že to maj všude, tak se jim to určitě nelíbí. Říkaj si jako, že to sou 

ňáký zkostn … radši nic.“  (Muž – piercing nemá; tetování nemá), „Zas ty starší prostě si 

                                                 
113  Označení „mladých“, stejně jako „starých“ lidí je emickou kategorií.  
114  Případně od svých rodičů (nebo jiných zákonných zástupců), kteří mají k piercingu či tetování obecně 

kladný vztah nebo s nimiž záměr pořídit si piercing či tetování alespoň probrali. 
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řeknou, že je blázen, když je fakt celej potetovanej. Tak se na něj kouknou, že fakt není 

normální … todle. Tak mi to příde, že  … né zrovna normální, ale tak je to normální prostě … 

už to patří k životu to tetování, piercing.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá) 

 Jeden z informátorů uvedl, že nezáleží jen na věku, ale také na socioprofesním 

postavení osoby, která piercing nebo tetování hodnotí: „A taky bych řek, že spíš ty starší … a 

nebo ty mladý, co maj funkci ředitele a snažej se bejt důležitý [zaujmou negativní postoj]“ 

(Muž – piercing nemá; tetování nemá) Není proto překvapující, že se informátoři setkali 

s negativními postoji také u svých „nadřízených“ z praxe nebo práce: „Třeba v prácích a tak 

… vodsuzujou … teda na praxi. V práci [prodejna rychlého občerstvení] tam né, tam je to 

[piercing] fakt jedno. Ale na praxi, kde sem, tak ne.“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá 

tetování). Podobný zážitek líčil také jeden z informátorů ve vztahu k pracovnímu poměru: „Já 

musim vypadat přesně tak, jak finanční poradce vypadat má, ne jinak. Úplně přesně, že jo. 

Takže tam o tom tetování nikdo neví …“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

Negativně na informátory reagovali taktéž „doktoři“: „Tak jako koukaj na mě hůř, 

určitě. Jak doktoři, když du někam … nevim, no … od zubařů po … když du na ortopedii a 

podobně. Každej kouká už jinak … přece jen už je to [tetování] vidět.“ (Muž – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy) Dále se jednalo např. o policisty:   

 

Tak určitě třeba policajti, když přijde párty a podobně. Nedávno sem měl konflikt, když sem se musel 

někoho zastat a jelikož sem stál hned … zrovna tohodle profilu, tak to … bylo jasný. […] to už podle 

pohledu vybíraj hlavně. Čím míň sympatií, tím líp pro ně … a tetování k tomu jako … nabíhá nejlíp, že jo. 

(Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) 

 

Další skupinou, jejíž příslušníci údajně reagují na piercing a tetování negativně, byli 

„věřící“: „Občas zajdu do kostela teda, protože máma je křesťanka a tak podobně. A když du 

v kraťasech, tak je poznat, že tam nejsem zrovna vítanej.“ (Muž, 1988 – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy) 

Velmi zajímavé bylo pozorovat, jak vnímají informátoři reakce „anonymní 

veřejnosti“115, tedy lidí, s nimiž se setkají v prostředcích MHD, na ulicích apod. Žádný 

informátor se nezmínil o pozitivních reakcích osob z této kategorie. Informátoři si vesměs 

všímali jen negativních reakcí: „… najednou prošel ňákej člověk a ten se na mě podíval … ale 

takovým pohledem, že mě až naskočila husí kůže. Jakoby mě chtěl za tu naušnici normálně 

                                                 
115 „Anonymní veřejnost“ lze chápat v doslovném významu jako skupinu osob, jejichž totožnost není 

informátorovi známa. 
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jednu vrazit.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá), „Já to vidim sám, když jedu v metru a 

vopřu … takhle se někde chytim … a mám vidět nohu i ruku … v létě … tak vidim, že ty lidi na 

mě koukaj jak na někoho jinýho prostě. A to je tim, že mám tetování.“ (Muž – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy)   

Překvapivým zjištěním bylo, že o reakcích učitelů hovořili informátoři jen velmi zřídka 

a hodnotili je spíše jako neutrální: „Ne, ty to neřešej.“ (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; 

tetování nemá)  

 

Postoje, které zaujímají piercingovaní či tetovaní informátoři nebo 

informátoři bez těchto modifikací vůči svému „okolí“ 

Výše jsem se zabývala tím, jak na lidi s piercingem nebo tetováním reaguje jejich okolí. 

Vycházela jsem jak z osobních zkušeností jednotlivých informátorů, respektive toho, jak oni 

tyto zkušenosti interpretovali, tak z očekávání, které někteří z nich s piercingem a tetováním 

spojovali. V tomto oddíle se zaměřuji naopak na to, jak informátoři reagují na své okolí.  

Postoje informátorů vůči osobám s piercingem nebo tetováním 

Ve všech rozhovorech jsem se setkala s tím, že informátoři chápou piercing a 

tetování jako soukromou věc jejich nositelů. Tento primární, vědomý a ve své podstatě 

indiferentní postoj, s nímž se informátoři zprvu ztotožňovali, však byl v pokračujících 

rozhovorech upravován k pozitivnímu, negativnímu nebo tolerantnímu náhledu. Jedna z mých 

otázek, která navazovala zejména na deklarovanou indiferentnost byla, zda se informátoři 

chovají stejně k lidem bez piercingu a tetování, k lidem s těmito modifikacemi a lidem, kteří 

by na viditelném místě na svém těle měli těchto modifikací velké množství, tedy k 

„extrémům“. Informátoři obvykle uváděli, že by se k těmto lidem chovali stejně, avšak jejich 

názory se velmi lišily. Někteří uváděli, že takové lidi obdivují: „To já ho spíš obdivuju jako. 

Často tady potkávám pána, kterej je strašně popiercingovanej, tak já ho vždycky vobdivuju, ty 

jo. Mně se to strašně líbí … ale nechtěla bych takhle dopadnout, to zase ne. Ale líbí se mi to, 

právě …“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování) Jiní k těmto lidem cítí „nechuť“: 

„No cítil bych vlastně určitou nechuť teda, ale jako … nedával bych to na sobě znát.“ (Muž – 

piercing uší; tetování nemá)  

U několika informátorů jsem se dokonce setkala s přiznáním, že by se k těmto lidem 

„asi chovali jinak“: „Když potkam někoho … já nevim … jako před školou, tak si řeknu: „To 

je blázen, jako. Jako proč si to takhle nechává, když už to nikdy nejde dát dolů“, jako. Ty 

první dojmy sou takový, že jako … radši si půjdu stoupnout k nepotetovanejm, no. (Žena – 
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piercing pupíku; tetování břicha) V tomto případě však informátorka později zdůraznila, že se 

nebude bránit tomu, aby takového člověka poznala a že jediné, na čem vlastně záleží je jeho 

chování. Ostatně nutnost „dobrého chování“ byla zdůrazňována taktéž ve všech 

rozhovorech.  

Jeden z informátorů s piercingem vnímal poměrně negativně tetované osoby, neboť jeho 

přátelé s nimi měli špatnou zkušenost: „Se dycky něco stalo a moh za to ten tetovanej 

namyšlenej člověk.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) O to více zdůrazňoval nutnost 

„dobrého“, respektive „příjemného“ vystupování jeho nositele:  

 

… mně de spíš vo to … ten člověk může být třeba tetovanej, ale může to být příjemnej člověk, dobře se 

s nim konverzovat a prostě jako bejt v pohodě … tak takový lidi mi nevaděj. Ty sou prostě v pohodě, bez 

problému, ale pokud de vlastně, jak sem teď říkal … o takový ty namyšlený, zlý vlastně … ty, co si myslej, 

že sou ňáká nadřazená rasa … tetovaná a že vlastně: ´nikdo proti mně nemá šanci´ a takovýdle, tak 

takový lidi vlastně nemam rád […] (Muž – piercing uší; tetování nemá) 

 

Jiný informátor s tetováním se vyjádřil nechvalně naopak o piercingu, skrze nějž 

nahlížel také jeho nositele:  

 

… ale piercing je prostě tuctovej […] piercing má každej úplně stejnej. […] Já v tom vidim probodnutou 

kůži … zbytečně. Pro mě jako … si tam nic víc nepředstavim. Představim si prostě bodec, kterej je 

probodlej. […] Nevim, hizdí to vobličej hodně. Já mam kámošku, která to jela v patnácti hodně a teď má 

jizvu tady, tady, na nose … všude a jako už se toho nikdy nezbaví. […] Je to věc, která se stejně do tří, do 

čtyř let vyndá. (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy) 

 

Všichni informátoři se shodli na tom, že jim piercing a tetování přijde jako „normální“ 

a běžná záležitost. Velmi často jsem zaznamenala výroky typu: „Podle mě … podle mě 

piercing je už, dá se říct, takovej normální …“ (Muž – piercing uší; tetování nemá), „To 

[piercing] si může pořídit úplně každej.“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování), 

„Já myslim, že tetování může mít každej.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) Ovšem jejich 

výpovědi se od tohoto způsobu chápání piercingu nebo tetování začaly odlišovat, jakmile 

jsem se ptala, jestli to považují za „normální“ na komkoli. Opět se zde projevovalo rozdělení 

na „mladé“ a „staré“ lidi, přičemž informátoři uváděli, že ke „starým“ lidem piercing a 

tetování nepatří nebo na nich vypadá „zvláštně“: „Tak příde mi … sem teď viděla nedávno 

chlápka … nevim, kolik mu mohlo bejt … tak padesát, šedesát … měl píchnutou bradu … 

„nechte to mladejm pane“. To zůstává většinou u těch mladejch.“ (Žena – více piercingů; 

tetování nemá), „Jo vobčas … třeba, když jedu v metru a von sedí naproti mně, tak si tak … 
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říkám si, jestli to má z kriminálu, z války a podobně […] chtěl bych se jich občas zeptat 

prostě, proč má to tetování.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

V kontrastu k uvedenému byly zajímavé odpovědi informátorů na to, jestli si sami svou 

modifikaci chtějí nechat i ve stáří nebo zda by jim to přišlo také zvláštní. Ve dvou případech 

informátoři116 uvedli, že až oni zestárnou, bude již piercing a tetování „mít každej“. 

Někteří informátoři však vnímali negativně také své vrstevníky, zejména „diskanty“ či 

„fotbalisty“, o nichž se domnívali, že mají vždy alespoň náušnici. To, co těmto informátorům 

vadilo však nebyl piercing (náušnice) ani tetování, nýbrž to, že jsou tyto modifikace součástí 

stereotypu „diskantů“ či „fotbalistů“ a že „všichni“, kdo do této skupiny patří si jsou velmi 

podobní. Kritika se rozšiřovala také na oblečení nebo péči o svůj zevnějšek:  

 

… takový ty fotbalisti, jak sou na tý Štvanici. Taková ta sorta … každej stejně oblečenej, kabelku, 

conversky, Ed Hardy a tak dále, prostě no … každej stejnej … tak to chci říct jako. To se mi … to je to, 

co se mi na tom nelíbí jako. Řikám, nevadí mi prostě, když má někdo naušnici … věc jeho … neodsuzuju, 

nedělám rozdíly. Ale prostě každej chodí stejně oblíkanej, každej má kabelku přes rameno Converse, 

každej má conversky boty, každej má prostě Ed Hardy tričko … teď už teda né, teď je to zase z módy, že 

jo … teď zase letěj jiný značky. Ale je to furt dokola a já se tomu musim jenom smát. To je jediný, co 

k tomu můžu říct. (Muž – piercing nemá; tetování nemá) 

 

Kritika však obvykle končila výroky, že jim to koneckonců „sluší“ nebo, že „je to 

jejich věc.“   

Postoje informátorů k osobám bez piercingu a tetování 

K osobám bez piercingu nebo tetování zaujímali informátoři vědomě opět postoj 

indiferentní. V hodnocení člověka nebylo pro informátory důležité, zda dotyčný měl 

piercing, tetování nebo žádnou z těchto modifikací.117 Zatímco vůči lidem s piercingem nebo 

tetováním své postoje v průběhu pokračujících rozhovorů informátoři do jisté míry nevědomě 

vyhraňovali, postoj vůči lidem bez těchto modifikací neměnili. Všichni informátoři opět 

uvedli, že je to v podstatě „každýho věc, co má na sobě“, jak je patrné z několika 

následujících citací: „Já sem takovej člověk, že prostě … mně to je jedno, ať si každej nosí, co 

chce.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá), „Tak to je každýho osobní věc, co má na 

sobě.“ (Muž – piercing uší; tetování břicha a lýtka), „Tak to [jestli má nebo nemá piercing či 

                                                 
116  Žena s několika piercingy a muž s tetováním. 
117  Ačkoli pro informátory často nebyl piercing ani tetování prostředkem kategorizace jednotlivců, opačný 

přístup zaujímali některé osoby z „okolí“ informátorů.  
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tetování] je každýho věc jako. Někomu se to líbí a někomu prostě ne.“ (Žena – piercing uší, 

jazyka, rtu; tetování nemá), „Je to jeho styl, dobře.“ (Žena – piercing pupíku; tetování nemá), 

„Dyť to je věc toho člověka, jestli si to dá nebo ne.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá), „Si 

myslim, že je to každýho věc, jestli něco má nebo nemá a že už to nikdo neřeší.“ (Žena – 

intimní piercing; tetování na kříži)  

Stereotypní postoje k piercingu nebo tetování 

Předchozí dva oddíly jsem se věnovala jednotlivým postojům, které informátoři 

zaujímali vůči svému „okolí“ nebo které z „okolí“ reflektovali. Z rozhovorů bylo možné 

vysledovat, že některé výpovědi týkající se postojů k piercingu a tetování se často opakovaly. 

Znamená to, že existují určité stereotypní postoje, které  byly mezi informátory rozšířené a 

navíc se neměnily ani s ohledem na to, zda-li měl informátor piercing, tetování nebo žádnou 

z těchto modifikací. Tyto stereotypní postoje sdílejí jednak informátoři, ale ti je také někdy 

přisuzují svému „okolí“.  Na základě výpovědí informátorů lze stereotypní postoje rozdělit do 

čtyř kategorií: 1. Indiferentní. 2. Pozitivní. 3. Tolerantní. 4. Negativní.  

Indiferentní stereotypní postoj 

Primárně a vědomě zaujímali všichni informátoři k lidem s piercingem, tetováním nebo 

bez těchto modifikací indiferentní postoj. Tento postoj spočíval především v tom, že si 

daných modifikací (nebo toho, že někdo žádnou modifikaci neměl) nevšímali,  nereflektovali, 

zda jsou vhodné či nikoliv a neměnili vědomě vůči jejich nositelům své chování ani názor. 

Tento postoj zaujímali informátoři automaticky k lidem bez piercingu a tetování, neboť to, že 

tyto osoby žádnou z uvedených modifikací neměli, nepovažovali informátoři za důležité. K 

lidem s piercingem nebo tetováním tento postoj sice nejprve vědomě zaujali, avšak následně 

jej v rámci rozhovorů upravovali. Indiferentní zůstávali informátoři především vůči 

„anonymní veřejnosti“, ale jen pokud daná modifikace nepřesahovala jejich subjektivní pojetí 

„normálního“ 118 Jakmile se setkali s lidmi s „extrémním“ počtem modifikací nebo 

s modifikacemi na „extrémních“ místech, velmi často zaujali hodnotící postoj. Hodnotící 

postoj často zaujímali také vůči piercingu či tetování osob ve svém „neanonymním okolí“.119  

                                                 
118  Jen výjimečně jsem se setkala s hodnocením piercingu či tetování u osob, které informátor neznal.  
119  Rozdělení na „neanonymní okolí“ a „anonymní veřejnost“ je z hlediska indiferentního a hodnotícího postoje 

k piercingu nebo tetování velmi významné. Zatímco informátoři k modifikacím „anonymní veřejnosti“ často 

zaujímali postoj indiferentní, u „neanonymnímu okolí“ je hodnotlili. „Anonymní veřejnost“ lze chápat 

v doslovném významu jako skupinu osob, jejichž totožnost není informátorovi známa. Naproti tomu v rámci  

„neanonymního okolí“ tuto totožnost informátor znal. Nejedná se o emickou terminologii.   
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Jestliže informátoři podstoupili aplikaci piercingu nebo tetování, očekávali však, že 

k těmto modifikacím jejich „okolí“ nezůstane netečné. Reakci očekávali zejména od osob ve 

svém „neanonymním okolí“, avšak vnímali ji také u „anonymní veřejnosti“ – obvykle jako 

negativní „pohledy“: „… když sem se podíval za sebe, jak lidi se koukaj na tu nohu [kde je to 

tetování], tak jako mě to překvapovalo.“ (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

Pozitivní stereotypní postoje 

K některým lidem s piercingem či tetováním zaujímali informátoři hodnotící postoj.120 

Tak například standardní náušnice u žen informátoři obvykle chápali i reflektovali (ze svého 

„okolí“), na rozdíl od piercingů uší u mužů, jako něco „normálního“ nebo žádoucího: „… 

sem holka a já si řeknu: ´sem holka a k holkám patřej vlastně naušnice, že jo.´“ (Žena – 

piercing uší; tetování nemá). ), Tentýž postoj zaujímali informátoři také k ženám, které se pro 

aplikaci náušnic rozhodly samy v pozdějším věku121. Také jako „normální“ chápali u žen 

někteří informátoři větší počet náušnic, případně piercingů v uších: „Na holkách je to třeba 

normální, že maj dvě, tři naušnice nebo že tam mají takovej malej bodec dolů … viděl sem i 

flashe. Ale … na uších by mi to stačilo bohatě … kdyby to nosily.“ (Muž – nemá piercing; 

tetování ruky a nohy) Pozitivně byly piercingy uší u mužů některými informátory nahlíženy, 

pokud „pasovaly ke stylu“, tj. například u „diskantů“ či „fotbalistů“, k nimž „to patří“: 

 

U těch … u těch takových, co poslouchaj disko mi to [piercing] nepřijde takový divný, protože voni sou 

takový … jako ne metroušci, ale jako hodně uhlazený … pečujou o sebe hodně. Jako u nich to je někdy i 

slušivý. (Muž – nemá piercing; tetování ruky a nohy)  

 

Tetování informátoři hodnotili jen velmi opatrně a s ohledem na to, že tetování 

„vyjadřuje osobnost nebo názor“. Pokud se k hodnocení uchýlili, tak často spíše ve vztahu 

daného tetování ke své osobě. Hodnotili zejména nakolik by se k nim hodily motivy 

abstraktní či konkrétní, zda by si vybrali tetování černé nebo barevné apod. 

U několika informátorek jsem se setkala s tím, že chápaly také „extrémy“122 pozitivně, 

byť by tak samy „dopadnout“ nechtěly: „Mně se to strašně líbí … ale nechtěla bych takhle 

dopadnout, to zase ne … Takže ne, že bych si řekla: ´ten magor to přehání´, ale: ´Ty jo, to je 

hustý, ty jo. Fakt vobdivuju´ jako.“ (Žena – piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování), „Akorát 

                                                 
120  Nezáleželo na tom, zda tyto osoby pocházely z „neanonymního okolí“ nebo z „anonymní veřejnosti“.  
121  Takovou úpravu jsem označila jako piercing - viz s. 19. 
122  Osoby, které mají „extrémně“ mnoho piercingů či tetování nebo je mají na „extrémních“ místech. 
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to občas i pochválim. To právě teďko k nám přijel jednoho mýho kámoše bratránek … von je 

vlastně celej potetovanej: ´Hmm, dobrý kérky.´“ (Žena – více piercingů; tetování nemá) 

 Nejčastěji informátoři vnímali, že pozitivní postoj k nim zaujímají osoby 

z „neanonymního okolí“, nikoli však z „anonymní veřejnosti“. Postoje „anonymní veřejnosti“ 

totiž informátoři obvykle interpretovali jako indiferentní nebo negativní123.      

Tolerantní stereotypní postoje 

K lidem s piercingem nebo tetováním zaujímali informátoři primárně postoj indiferentní 

nebo pozitivní. Změna v postoj tolerantní nebo negativní však u většiny informátorů 

nastávala, jakmile byla překročena hranice toho, co informátor zcela subjektivně považoval za 

„normální“, tedy právě u „extrémních“ případů: „Noo, když není třeba potetovanej úplně 

celej a má kousky … normálně masa, tak jo [se k němu chovám stejně jako k ostatním].“ 

(Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá)  

Tolerantní postoj zaujímali zejména informátoři a spočíval v tom, že byli ochotni snášet 

ve svém „okolí“ osoby, jejichž modifikace se jim nelíbily.124 Mnoho informátorů uvedlo, že 

se jim „extrémně“ mnoho piercingů či tetování nebo jejich „extrémní“ umístění nelíbí: „Tak 

jako mně se to ani moc nelíbí, když jich má … fakt jakože všude … nelíbí se mi to prostě, když 

už to má hodně. Ale když se mu to líbí, tak ať to má, no.“ (Muž – piercing nemá; tetování 

nemá), „Nemam ani ráda, když maj … já nevim .. takhle plný ucho, teď tady ještě, tady … teď 

různě rozpíchaný na tom obličeji … to se mi taky nelíbí.“ (Žena – piercing pupíku; tetování 

nemá), „Jenom pak už je třeba přehnaný, když má to celý tělo potetovaný. To je pak hrozný.“ 

(Muž – piercing nemá; tetování nemá) Je ovšem třeba podotknout, že jen menšina 

informátorů uvedla, že měla s podobnými lidmi osobní zkušenost. Výpovědi ostatních tak 

měly spíše hypotetický ráz.  

V rámci rozhovorů jsem se setkávala s názory, že „by si to [extrémní piercingy či 

tetování] nikdy nedali“, ale že se k těmto lidem budou chovat stejným způsobem jako 

k ostatním: „Tak já se vlastně k lidem s piercingem i bez něho chovám stejně, vlastně.“ (Muž 

– piercing uší; tetování nemá), „… když toho člověka vidim, tak já zakryju ty piercingy … že 

je prostě nemá … já se nejdřív zaměřim na tu osobnost jako takovou a pak až na ty piercingy 

a tak.“ (Žena – piercing uší; tetování nemá), „Když je to [tetování] jakože extrém, tak si 

říkám: „blázen, to už bych nemoh udělat takhle“. (Muž – piercing uší; tetování nemá)  

                                                 
123   „Pohledy“ nikdy neinterpretovali jako pozitivní, nýbrž jen negativní. 
124  Vycházím zde z definice tolerance J. Sokola (2004:251) jako schopnosti a ochotě „snášet to, co se nám 

nelíbí“. 
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Několik informátorů ovšem přiznalo, že by k takovému člověku přistupovalo zprvu 

s odstupem: „Jako ze začátku asi jo. Asi bych se na něj ze začátku koukala jinak … než bych 

ho poznala, no. […] Spíš v tom negativním, no.“ (Žena – piercing pupíku; tetování břicha), 

„Ty první dojmy sou takový, že jako … radši si půjdu stoupnout k nepotetovanejm, no.“ 

Velký důraz však informátoři kladli zejména na „chování“ těchto lidí: „Záleží spíš 

na povaze … jak se ten člověk chová a ne na tetování.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá), 

„Jako … je mi jedno, jestli má pokérkovanej … pokérkovaný celý tělo, pot … 

popiercingovanej celej vobličej. Já se snažim k němu chovat tak, jak on se chová ke mně a jak 

si zaslouží prostě“. (Žena – piercing uší; tetování nemá), „No jako pokud o tom člověku víme, 

že to tetování třeba má, líbí se mu, ale že to není takovej ten namyšlenej frajer a takový, tak by 

nám nevadil.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) 

Negativní stereotypní postoje 

Přestože sami informátoři piercing nebo tetování na osobách ve svém okolí převážně 

nevnímali nebo hodnotili kladně, uvědomovali si, že existují také lidé (nejednalo se obvykle o 

informátory, ale o jejich okolí), kteří k těmto modifikacím zaujímají spíše negativní postoj. 

Piercing uší byl u informátorů mužského pohlaví někdy nahlížen jako cosi zženštilého:125 

„Ten [otec] nadával, že vlastně … jako, že si to píchaj holky … do uší vlastně jenom holky a 

todleto.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá), „Táta skvór, že sem takovej holčičí a takový 

věci. Co už nadělám no.“ (Muž – piercing uší; tetování břicha a lýtka), „Sem dycky dělal 

srandu, že když maj [kluci piercing] v obou uších, tak vypadaj jak buzeranti.“ (Muž – 

piercing uší; tetování nemá)   

 Heřmanský (2006:43) uvádí, že se objevují „dokonce názory, podle kterých má 

piercing na své nositele doslova stigmatizující dopad, neboť jim neprávem přisuzuje výrazně 

negativní status narkomanů a sociálně nepřizpůsobivých jedinců …“ Mnoho informátorů 

tento názor potvrdilo, ale osobně se od něj distancovalo: „Já si myslim, že to je blbost, no. Že 

prostě … to nemusej mít jenom ňáký ty zločinci nebo too.“ (Žena – intimní piercing; tetování 

na kříži), „Noo, je to blbost, protože tohle si může udělat každej a nezáleží na tom, jak se 

chová nebo jestli krade nebo fetuje …“ (Žena – více piercingů; intim tetování)  

Velmi podobné to bylo také s tetováním. Informátoři opět potvrzovali, že má určitý 

stigmatizující charakter, což dokládali vlastními zkušenostmi, avšak od takového náhledu na 

tetování se distancovali:  

 
                                                 

125  Ať již z hlediska postojů informátorů či z postojů, které informátoři reflektovali ze svého „okolí“.  
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… je pravda, že většinou feťáci hodně maj tetování. Je to pravda. Nevim, proč […] lidi si jednou zvykli: 

´tak … je to kriminálník, má tetování´ a je to tak pořád. […] člověk … že může být jinej … absolutně než 

vypadá. Ale je pravda ale, že lidi to tak berou … že okrajová spodina jenom … má tetování. (Muž – nemá 

piercing; tetování ruky a nohy) 

 

Nejčastěji se informátoři domnívali, že tento negativní postoj zaujímá zejména starší 

generace: „To je takovej názor starších lidí, podle mě … jako, že prostě vězňové, feťáci sou 

potetovaný, propíchaný.“ (Muž – piercing nemá; tetování nemá), 

 

Sou to většinou ty starý, no. Ty starý lidi. Prostě, oni v tý době prostě … jak byli malí, tak tohle prostě 

neznali. Takže teď se jim to prostě zdá takový nepředstavitelný jako tetování a takovýhle věci. […] Prostě 

některý lidi … jako některý viděj prostě potetovanýho člověka, tak se jim zdá, že hned vyletěl z basy prostě. 

Že sou prostě divný ty lidi. (Žena – piercing uší, jazyka, rtu; tetování nemá) 

 

 Setkala jsem se také s tím, že se informátoři snažili identifikovat historické kořeny 

negativních postojů vůči piercingu nebo tetování. Jedna z informátorek hledala tyto kořeny v 

dávné minulosti: „Já si myslim, že tohleto bylo dřív. Třeba ty lehký děvy, ty měly tetování … 

v dřívějším … ve starověku. Tak kvůli takovejmhle věcem se to, podle mě, odsuzuje.“ (Žena – 

více piercingů; intim tetování) Jiná informátorka je hledala v nedávné minulosti a spojovala je 

zejména s „komunistickým režimem“:  

 

Já si myslim, že todle bejvalo za komunistů. […] Já si myslim, že je to hovadina […] že patřej k vězňům, 

ty voe, drogovým dealerům a podobně. Teď už je to podle mě jako většina … prostě to [piercing nebo tetování] 

nemusej mít jenom zlý … vyvrhelové a feťáci. To můžou mít i obyčejný lidi, no. Si myslim, že tohle přinesl 

komunismus, ty jo. Všichni ty extrémní byli ty jo … ty voe … věznění … ty jo … To bylo hrozný … dřív. (Žena – 

piercing obočí, ucha, rtu; nemá tetování) 

 

Informátoři dále uváděli, že tento postoj není cizí ani lidem s vyšším socioprofesním 

postavením nebo lidem, kteří „si to nikdy nevyzkoušeli“.  

Jeden z informátorů ovšem připustil, že piercing nebo tetování opravdu má mnoho 

„feťáků“, ale takový pohled spojoval zejména s kvantitou:  

 

„Tak má to většina zločinců a feťáků. U nich je to vidět víc než na normálních lidích. […] Tak si toho 

naskládaj co nejvíc můžou, aby byli výjimečný a všechno. Prostě normální člověk by si to [tolik piercingů 

nebo tetování] na sebe nedal, no.“ (Muž – piercing uší; tetování nemá) 
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Závěr 
Tělesné modifikace jsou fenoménem, který má mnoho různých podob a v soudobé 

české společnosti si získává stále větší popularitu. Odpovědí na jejich rostoucí oblibu zejména 

ze strany mládeže je obrovský rozmach „piercing“ a „tattoo“ odvětví. Velkým překvapením 

proto pro mě byl jen velmi nízký počet akademických prací společenskovědního charakteru, 

které by se věnovaly tomuto tématu v rámci české společnosti. Ve své práci jsem se zaměřila 

téměř výhradně na piercing a tetování a pokusila jsem o shrnutí dosavadního poznání a 

určitou polemiku ohledně pojmů, které jsou ke studiu tělesných modifikací používány. Sama 

jsem se pak pokusila pojmy vydefinovat.  

Svůj výzkum jsem situovala do jednoho z pražských učilišť a vedla jsem jej v rámci 

dotazníkového šetření a kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů. Na tomto místě není 

vhodné shrnovat dílčí výsledky, k nimž jsem dospěla na základě dotazníkového šetření, a tak 

zdůrazním jen ty, které mi přišly zvláště zajímavé. Piercing a tetování představovaly mezi 

žáky velmi rozšířené a zároveň atraktivní fenomény. Piercing však byl daleko rozšířenější, 

a to zejména mezi ženami. Bez závislosti na pohlaví však žáci preferovali umístění piercingu 

do oblasti uší. Přes relativně nízký výskyt tetování ve srovnání s piercingem však byl 

překvapující zájem, který o tetování žáci projevovali. Téměř polovina žáků zvažovala, že si 

tetování nechá aplikovat.  

Piercing a tetování se vyskytovalo jak u žáků žijících s oběma rodiči, tak u těch, 

kteří žili v jiném typu soužití. Překvapující však bylo, že počty žáků s piercingem nebo 

tetováním (případně oběma), kteří žili s oběma rodiči, byl ve srovnání s takovými žáky 

žijícími mimo tento typ soužití poměrně vyrovnaný.  

Piercing a tetování představují nejen tělesnou úpravu, ale také jedny z „možných 

výrazových prostředků současné mládeže“ (Heřmanský, 2006:44). To, jakým způsobem žáci 

tyto tělesné modifikace chápou, jsem se snažila zjistit: 1. v rovině motivační (co žáky 

motivovalo nebo demotivovalo k aplikaci piercingu či tetování), 2. symbolické (co pro ně tyto 

modifikace znamenají), 3. reflexní (jaké reflektují postoje „okolí“ k piercingu a tetování a 

jaké postoje sami žáci zaujímají)  V souladu s Heřmanským (2006:44) se domnívám, že vztah 

žáků k piercingu a tetování „je konstruován v konfrontaci [těchto] tří vzájemně provázaných 

rovin“. 

V rámci motivačních nebo demotivačních aspektů směřujících k osobě nositele 

piercingu (jen zřídka také tetování) jsem se setkala se snahou o estetické „vylepšení“, jíž 

v symbolické rovině odpovídalo pojetí piercingu jako dekorace, „šperku“, „módního 
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doplňku“. Tetování bylo naproti tomu chápáno jako symbol významné události v životě jeho 

nositele nebo jako vyjádření názoru. V kontrastu ke snaze o „vylepšení“ byl někdy piercing 

chápán jako cosi „hyzdícího“. Někteří žáci piercing nebo tetování podstupovali proto, že 

chtěli „změnu“ či získat novou zkušenost. Strach z neznáma (zejména bolesti) však mnoho 

z nich také odrazoval.  

V interakci s „okolím“ se žáci snažili skrze danou modifikaci vyniknout nad ostatními 

a chápali ji tak jako symbol individualizace (úsilí o „vyniknutí“). Někteří se však snažili 

naopak začlenit do určité skupiny (ať již definované formálně či neformálně) a svůj piercing 

(nebo tetování) nahlíželi jako symbol zařazení se nebo vstupenky do nových kolektivů.  

S touto motivací jsem se setkávala především u piercingu a pouze ojediněle také u tetování. 

Naopak snaha se nezařadit, tedy do určité skupiny „nezapadnout“, žáky vedla k tomu, že 

aplikaci žádné tělesné modifikace podstoupit nechtěli.  

Piercing a tetování bylo v symoblické rovině nahlíženo dále jako generační výpověď. 

Tomu odpovídala také rovina reflexe, kdy se žáci domnívali, že ke „starým“ lidem piercing a 

tetování zkrátka nepatří (nebo vypadá „zvláštně“). Setkala jsem se také s případy, kdy 

piercing (respektive jeho aplikace) a tetování žáci „využili“ pro vyjádření svých emocí. 

Určité emoční strádání bylo u dvou žákyň nahrazeno touhou cítit bolest, která vyústila v 

aplikaci piercingu. Jeden z žáků si takto nechal vytetovat motiv, který pro něj měl 

emocionální základ.  

Přestože k aplikaci piercingu nebo tetování by žáci mladší osmnácti let měli mít souhlas 

zákonných zástupců, v rámci rozhovorů jsem se velmi často setkala s aplikací bez vědomí 

rodičů nebo i přes jejich výslovný nesouhlas. Žáci totiž piercing a tetování považují za věc 

zcela osobní, o níž s rodiči polemizovali jen v případě, že ti s její aplikací rodiče souhlasili. 

Jakmile se žáci setkali s nesouhlasem nebo jiným negativním postojem, se slovy „je to moje 

věc“ odmítali jakoukoli relevanci tohoto postoje.  

Stereotypní postoje související s piercingem a tetováním jsem rozdělila na postoje: 1. 

Indiferentní, které spočívaly v tom, že si žáci těchto modifikací nevšímali. 2. Pozitivní, 

k nimž přistupovali žáci, případně některé osoby z jejich „okolí“ a spočívaly v pozitivním 

hodnocení daných modifikací. 3. Tolerantní, kdy byli žáci za určitých podmínek ochotni 

„snášet“ přítomnost osob s modifikacemi, které se jim nelíbily. 4. Negativní, které žáci 

zejména reflektovali ze svého „okolí“ a které spočívaly v negativním hodnocení piercingu 

nebo tetování. 

Žáci chápali piercing a tetování v první řadě jako čistě osobní záležitost. Všichni žáci 

s piercingem nebo tetováním uvedli, že o aplikaci přemýšleli dopředu a nikdy jsem se tak 
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nesetkala s tím, že by si někdo nechal piercing nebo tetování aplikovat „bez rozmyslu“. 

Hovořila jsem také s žáky, kteří žádné tělesné modifikace neměli, ale již nějakou dobu o 

jejich aplikaci uvažovali.  

Pro žáky nebylo důležité, zda někdo má piercing, tetování nebo žádnou z těchto 

modifikací. Přestože sami mnohdy některou z těchto úprav měli, k lidem bez nich zaujímali 

zcela indiferentní postoj. K vlastníkům piercingu nebo tetování zaujímali postoj pozitivní a 

v případě „extrémů“ často tolerantní až negativní. Naproti tomu se v běžném životě často 

setkávali s tím, že je „okolí“ hodnotilo právě na základě toho, že měli piercing nebo tetování. 

Přes svůj indiferentní postoj k velké části společnosti se žáci sami často setkávali 

s negativními reakcemi na svou osobu, a to právě kvůli vlastnictví piercingu či tetování. 

Spoléhali nicméně na to, že si tito lidé „zvyknou, když už s tím [zejména v případě tetování] 

nelze nic udělat“. 

Žádný z žáků neuvedl, že by si piercing nebo tetování nechal aplikovat kvůli „rebelii“ 

nebo „protestu“. K určité formě „protestu“ však žáci přistupovali v případech, kdy se ve svém 

„okolí“ nesetkávali s porozuměním, obzvláště chtělo-li se po nich, aby svůj piercing odstranili 

nebo tetování zakryli. Zde tak na sebe naráží výrazně benevolentní přístup žáků a vcelku 

konzervativní přístup některých osob v jejich „okolí“. Vzhledem k velmi rychlé popularizaci 

piercingu a tetování mezi soudobou českou mládeží a s ohledem na fakt, že tyto změny 

nejsou126 stejně rychle reflektovány v rámci zbytku127 soudobé české společnosti, setkáváme 

se dnes s „neukotvenosti“ (Heřmanský, 2006:45) pohledu na piercing a tetování. Mým cílem 

bylo zprostředkovat akademické obci, ale i širší veřejnosti, pohled žáků zejména na piercing 

a tetování. Chtěla jsem tak přispět k pochopení možných motivací k jejich aplikaci, ale dále 

k porozumění významům, které žáci těmto modifikacím přikládají a postojům, které žáci 

zaujímají vůči svému „okolí“ či ze svého „okolí“ reflektovali. 

                                                 
126  Soudím tak z postojů, které k žákům údajně zaujímalo jejich „okolí“.  
127  Všech osob mimo mládež. 
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Vzdělání rodičů Bydlí  Tělesná modifikace 

Piercing Pohlaví Věk128 
Matka Otec 

Oba 

rodiče 
Jinak 

uši brada rty jazyk nos obočí 

Žena 16 SOŠ Neznámo   x 3           

Žena 16 Učiliště VŠ   x 12   1 1 1 1 

Žena 16 ŽŠ Učiliště   x   1       1 

Muž 17 SOŠ SOŠ x               

Muž 17 SOŠ Neznámo   x             

Žena 18 Učiliště Učiliště   x 6           

Žena 17 VŠ Neznámo   x             

Žena 18 SOŠ SOŠ x               

Muž 17 Učiliště SOŠ   x 1           

Muž 17 SOŠ SOŠ   x 2           

Muž 17 SOŠ SOŠ   x 1           

Muž 18 Učiliště Učiliště x               

Žena 17 Učiliště Učiliště x   1   1     1 

Žena 17 Učiliště SOŠ x               

Muž 18 SOŠ Učiliště x   1           

Muž 18 SOŠ Učiliště x               

Muž 20 VŠ SOŠ x               

Muž 18 Neznámo Neznámo   x 2           

 

                                                 
128 Podle toho, kterého věku mohli respondenti na konci roku 2008 (zhruba v době, kdy jsem dotazníky rozdávala):  1986 = 22 let, 1987 = 21 

let, 1988 = 20 let, 1989 = 19 let, 1990 = 18 let, 1991 = 17 let, 1992 = 16 let, 1993 = 15 let. 
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Příloha č. 5 - Fotodokumentace 

Piercing – nápodoba identitního vzoru129 

 

Tetování – nápodoba identitního vzoru130 

 

 

                                                 
129 Fotografie člena skupiny Tokio Hotel byla získána z: 

http://oliverpocher.prosieben.de/imperia/md/images/ftp_p7_etv/oliverpocher/galerien/rentaPocher/s068/s068_tokio_hotel03.jpg.  
130 Fotografie Justina Timberlaka byla získána z: http://1.bp.blogspot.com/_QYaKQV3DquA/SCBOq-

ljuNI/AAAAAAAAAfY/GIxpJEvoBI8/s320/justin3.jpg. 


