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I. ÚVOD 
Tato práce se zabývá souvislostí mezi tetováním a vnímáním vlastního těla, sebevědomím a 

životním stylem. Tetovaní a netetovaní jsou srovnáváni z hlediska hodnocení vlastní 

atraktivity, pohledu na své tělo, povahových charakteristik apod. Celé zkoumání mělo tedy za 

úkol odpovědět na několik základních otázek : Jsou mezi tetovanými a netetovanými lidmi 

rozdíly ve vnímání vlastního těla? Považují se lidé s tetováním za atraktivnější než lidé bez 

tetování? Jsou tetovaní lidé extrovertnější, otevřenější nebo více riskují než lidé bez tetování? 

Co motivuje lidi s tetováním k tomu se nechat tetovat? Bylo pro mne velmi zajímavé na tyto a 

jim podobné otázky odpovídat. K tématu tetování mám blízko již od puberty. Vždy se mi 

líbilo, jak lidé vyjadřují své názory, pocity, životní postoje apod., skrze tetování. S tím souvisí 

i určitá odlišnost od většiny společnosti, pocit, že patříte ke skupině lidí, kteří jsou ochotni 

nechat se tetovat i přes vědomí bolesti a trvalosti. Důvodů k tetování je jistě bezpočet, 

z osobní zkušenosti mohu jmenovat alespoň jeden z nich - pocit, že mám něco, co patří jen 

mně. Je to moje touha, moje představa, můj pohled na svět. Nikdo jiný s tím nemá co dělat 

(tedy kromě tatéra). Je to něco, co se se mnou navždy spojí a co ráda podstoupím i navzdory 

opovržení ostatních lidí. Všichni máme různé důvody, které nás ale opět spojí v odhodlání ke 

stejnému činu –  k tetování. 

Dříve o tetování lidé jistě smýšleli jinak, než je tomu dnes. V dnešní době se tetování více 

toleruje a má ho také mnohem více lidí. Tělem dnes člověk více komunikuje a odhaluje ho. 

S tetováním jistě souvisí i estetická oblast, lidé své tělo prezentují a nějak o něm smýšlejí. 

Proto bylo zajímavé spojit v práci oblast tetování a sebepojetí lidí.  

Důvodem mého výběru nebyl jen můj osobní zájem o tetování, ale chtěla jsem ho také 

přiblížit ostatním lidem. České literatury je na toto téma bohužel minimum. O výzkumu ani 

nemluvě. Člověk může objevit sepsané výzkumy a práce obecně na tělesné modifikace, ale 

témat spjatých přímo s tetováním a jejich podrobné výzkumy, tu však chybí. Přitom je to pro 

mnoho lidí, samozřejmě i těch netetovaných, velmi zajímavá oblast, o které by se rádi něco 

dozvěděli.  

Pro atraktivitu a pohled na své tělo jsem se rozhodla proto, že se jimi zabývali ve svém životě 

asi skoro všichni. Zajímavou otázkou bylo, jestli se s tetováním pohled na sebe sama nějak 

změnil. Tyto témata zahrnují i sebevědomí jedince a povahové charakteristiky. Vše souvisí se 

vším. Jak se na sebe člověk dívá sám, tak ho vidí i ostatní. Proč tedy nesrovnat dvě skupiny 

lidí, kdy jedněm přibyla na těle kresba, se kterou budou žít celý život. Vnímají vůbec lidé své 
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tetování jako něco výjimečného? Něco, na čem si mohou zvýšit své sebevědomí a atraktivitu? 

Nebo je to prostě jejich součást a v tomto pohledu je to neovlivňuje? Jsou to prostě jen 

netetovaní lidé se svým vnitřním pocitem tetování, které je jejich samozřejmou součástí, jako 

např. jiná část těla?  

Obě skupiny jsem srovnávala na základě tetování mezi muži a ženami dohromady a pak 

zvlášť tetované a netetované muže a tetované a netetované ženy.  

V průběhu práce jsem několikrát narazila na témata, která by byla zajímavá srovnat nejen na 

základě tetování, ale také na základě pohlaví. Srovnala jsem tedy genderové rozdíly 

v preferenci tetování a v atraktivitě. Jelikož jsem se ve své práci chtěla zaměřit hlavně na 

tetování, týkala se srovnávání na základě pohlaví pouze jedinců s tetováním. Kladla jsem si 

tak otázky typu : Považují se tetované ženy za atraktivnější než tetovaní muži? Jsou investice 

do tetování vyšší ze strany mužů než ze strany žen? Jsou rozdíly mezi pohlavími v motivech 

tetování a jeho umístění?  

Všechna tyto témata jsem se snažila ve své práci zpracovat pomocí přehlednosti jak 

v teoretické, tak v metodologické části.  

V teoretické části představuji pojem tetování jako takový, jeho historii, podoby, techniky, 

sociální aspekt atd. Snažím se o srovnání dřívějšího a dnešního pohledu na tetování a důvodů, 

které k němu lidi vedly. Pokusím se také přiblížit představu sebepojetí a atraktivity, co 

všechno vlastně tyto pojmy zahrnují. Představím své dotazníky, díky nimž jsem sbírala 

potřebná data. Vysvětlím, k čemu slouží a co nám jejich výsledky napovídají. Jelikož jsem se 

ve své práci dotkla i tématu genderu, objasním stručně i význam tohoto pojmu a problémy, jež 

s ním souvisejí. 

V metodologické části představím své hypotézy, které jsem se snažila v této práci potvrdit. 

Popíši zde svou vybranou výzkumnou strategii a vybraný způsob sběru dat, charakteristiku 

průzkumu a pilotáž. V pilotáži jsem se snažila na malém vzorku zkoumaných osob ověřit 

srozumitelnost předkládaných otázek, které pak byly upraveny do finální verze. Dále pak 

představím výzkumné prostředí a vzorek zvolených probandů. Následně uvedu získaná data a 

ověřím je s předloženými hypotézami. Závěr metodologické části bude patřit hodnocení 

kvality výzkumu a debatě nad podněty k výzkumům dalším. 

Cílem mé práce je tedy zjistit rozdíly v pojetí sebe sama (atraktivita, tělo, sebevědomí atd.), 

mezi lidmi s tetováním a bez tetování na základě tetování a pohlaví. Dále jsem se zaměřila 
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přímo na tetování, kdy bylo mým cílem dozvědět se něco o tom, jaké motivy si dávají 

tetovaní lidé nejčastěji, kam je na svém těle nejčastěji umisťují, kolik jsou schopni investovat 

do tetování apod. a zda jsou v tom lidé odlišní na základě pohlaví.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Základní charakteristika tetování 

Tetování (tatuáž či tetováž) je jedním z nejstarších způsobů zdobení těla. Dříve mělo zásadní 

kulturní i sociální funkci, kterou dnes postrádá, protože se stalo spíše módní záležitostí.  

Tetování vzbuzuje nadšení i odpor, některá náboženství (např. křesťanství a judaismus)  

ho dokonce zakazují. Má v sobě totiž stále něco mysteriózního, něco, co stojí proti běžnému 

stavu. Snaha trvale pozměnit své tělo skrze bolest má v sobě zvláštní moment. Jedincům se 

tím dostává vnitřního uspokojení a vytoužené krásy. Tetováním jedinec může sdělovat pocity, 

status nebo i charakter nositele. 

 

1.1. Definice tetování 

Roku 1769 se s domorodým pojmem pro tetování seznámil cestovatel James Cook, základ 

tohoto slova se pak prosadil do hlavních světových jazyků. Původní tahitské slovo tatau 

znamenalo „označovat“, samojské tautau značilo „kreslit“. V angličtině se nejprve užíval 

pojem tattow, který se pak proměnil ve slovo tattoo. V dalších jazycích se tetování řekne např. 

německy Tätowierung, rusky tatujrovka, italsky tatuaggio, atd. Vlastní výraz z původní 

tradice mají např. japonské irezumi, havajské kakau atd.  

Výraz není tak důležitý jako samotná praxe. Co vlastně slovo tetování označuje? 

Encyklopedia Britannica definuje tetování jako: „Stálou a nepostradatelnou kresbu či 

ornament vytvořený na těle vpravením barviva pod kůži nositele. Někdy se termín vztahuje 

k záměrnému vytváření jizev (skarifikace).“1  

Tetování lze rozdělit na tři hlavní typy :  

1. Černé tmavé 

2. Polychromové (vícebarevné) 

3. Jizvové 

Tetování s hloubkovým zjizvováním je rozšířeno hlavně v Africe, či Austrálii. I když se 

mnoho antropologů snažilo přijít s ucelenou teorií o vzniku a rozšíření tetování na Zemi, není 

možné kulturní difuzi tetování zjednodušit na model celosvětového postupného přenosu. 

Podobnost technik a vzorů je spíše dána základní touhou všech zdobit, zvýraznit či odlišit své 
                                                             
1 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace  jiné zdobení těla. 2005, s.27 
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tělo, skrze prakticky jediný kvalitní dosažitelný způsob, a sice zanesením pigmentu nastálo 

pod kůži. 

 

1.2. Historie tetování 

Tetování prodělalo během své historie dlouhý vývoj, ve kterém lze vidět mnoho 

pozměněných významů (Rychlík, 2005). Jedním ze způsobů, jak se člověk odlišuje od 

ostatních tvorů, je touha zdobit sama sebe. Tetování, ať už slouží pro magické účely, rozlišuje 

kmenové příslušenství, symbolizuje postavení, ovlivňuje sexuální přitažlivost nebo prostě jen 

krášlí, je jedním z nejstarších a nejuniverzálnějších výrazů této touhy. 

Dosud nejstarší zjištěné tetování bylo objeveno na zmrzlém, pět tisíc tři sta let starém těle 

muže, který byl pohřben v italských Alpách, u hranic s Rakouskem. Tento člověk, zvaný Ötzi, 

měl padesát sedm tetování na různých částech těla. Výzkumy ukázaly, že všechna tato 

tetování byla v blízkosti kloubů, jež byly poškozeny artritidou. Z toho lze usuzovat, že se naši 

předkové pokoušeli tetováním mírnit bolest při zánětu kloubů. Potetované byly i tři mumie 

nalezené ve zmrzlé půdě pohoří Altaj. Jejich tetování zahrnovala obrázky zvířat, která byla 

zobrazena pomocí křivek. Jedním z nich byl nejspíš náčelník nebo válečník, jehož tetování 

kolem páteře bylo tvořeno velkým počtem malých teček. 

Z doby Střední říše (Egypt) pocházejí nezvratné důkazy o tetování. Na mumii ženy Amunet, 

která sloužila jako kněžka bohyně Hathor, se našlo tetování, jež se skládalo ze série 

abstraktních vzorů, jednotlivých teček a čárek, rozmístěných po celém těle, aniž by tvořily 

určitý tvar. Hathor byla jedna z nejnemravnějších bohyní a tak má tetování mumie Amunet 

nepochybně smyslný tón.  

Tetování má dlouhou tradici v různých částech světa. Původní obyvatelé Japonska Ainové se 

věnovali tetování tváře. Tetování bylo rozšířené i na Filipínách, Borneu, Samoi, dále v 

Polynésii, Africe, Střední Americe i Číně. 

Dát dohromady jasný obraz o tetování v daleké minulosti je velmi obtížné. Jediné, s čím se dá 

pracovat, jsou příležitostné zmínky ve starobylých textech. Jedním z příkladů je starobylé 

Řecko, kde bylo tetování používáno k označení otroků a kriminálníků. Někteří 

z dokumentaristů té doby uvádějí, že se mladí muži z bohatých rodin také nechali tetovat, 

v jiných oblastech bylo totiž tetování symbolem šlechty, často statečnosti. V Trákii byly 
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tetovány i ženy. Zmínka o zákazu tetování v Koránu naznačuje, že muselo být praktikováno i 

na Středním východě. 

V době železné žili v Evropě kmeny Iberů, Britů, Galů, Gótů atd. Většina z nich byla tetována 

různými nákresy, které byly vpichovány železnými jehlami, naplněnými inkoustem. Římané 

dobýváním okolních kmenů, převzali jejich praktiky tetování. Když bylo kolem roku 325 n.l. 

zavedeno křesťanství, bylo tetování zakázáno, jelikož ho císař Konstantin považoval za 

necivilizované, barbarské a nekřesťanské. Tetování tak bylo po dlouhá léta považováno za 

dílo ďáblovo nebo za znak čarodějnictví. Ironií je, že jedna z cest, kterou bylo tetování 

zavedeno do západní Evropy, je spojena s křesťanskými bojovníky. V jedenáctém a 

dvanáctém století způsobili, že se tetování stalo módním suvenýrem získaným návštěvou 

Svaté země. Vojáci a námořníci, kteří navštěvovali Palestinu, udržovali po mnoho let zvyk 

nechat se tetovat. Tato tradice pokračovala do osmnáctého a devatenáctého století. 

Objevovaly se bohaté variace vzorů, např. Kristus nese kříž, Svatý hrob, Jeruzalémský erb. 

Od poloviny devatenáctého století bylo tetování tak módní, že si dokonce získalo i členy 

britské královské rodiny, konkrétně Edwarda VII., prince z Walesu, který se nechal tetovat 

jako první při návštěvě Jeruzaléma. Jeho vzor obsahoval jeruzalémský kříž, umístěný na 

předloktí. 

Unikátem je tetování křesťanských žen na Balkáně, kde bylo samozřejmou součástí lidové 

kultury. Ženy i babičky, pracující v zemědělství, měly svá předloktí tetována křížky, 

hvězdičkami a sněhovými vločkami. Tetování se vyskytovalo na viditelných místech – horní 

část prsou, dlaně či lokty. Dělaly ho vesměs starší ženy. Tato tradice je však raritou a 

masovější zálibu v tetováži vrátily Evropě až zaoceánské plavby, které odstartovaly tzv. první 

renesanci tetování.  

Námořníci, vydávající se na dobrodružné plavby po oceánu, se nejprve nechali tetovat od 

tamních domorodců. Někteří z námořníků se však této technice rychle naučili a učili tetovat 

jeden druhého na palubě lodi. Později se stalo módní navštěvovat profesionální tatéry, kteří 

měli obchody v přístavech po celém světě. Tetování se časem stalo nedílnou součástí většiny 

námořníků. Při výběru vzorů měly vliv i pověry a tradice. Zobrazování kříže nebo podobných 

náboženských vzorů mělo námořníkům zabezpečit, že když se v moři ztratí, bude mít alespoň 

tělo zajištěno křesťanský pohřeb. Ostatní vzory symbolizovaly většinou události ze života 

námořníků, např. po ujetí deseti tisíc mil dostali na hruď modrého ptáčka nebo při překročení 

rovníku se na noze objevil Neptun, při překročení časového pásma se na těle objevil drak 

atd.“  
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Někteří námořníci ukazovali svá „kuriózní tetování“ fascinovaným divákům na trzích a 

v cirkusech. Cestovatel Jean Baptist Cabri žil dlouhá léta s Markézany, kdy mu na těle přibylo 

rozsáhlé zdobení. V evropských městech vzbuzoval senzaci. Cabri, nejspíš první veřejně 

předváděný Evropan s bohatým tetováním, později cestoval s divadlem, kde vystupoval na 

jevišti v „tancích divochů“. Dalším, kdo veřejně prezentoval svá tetování, byl John 

Rutherford, který šokoval barevnými maorskými rýhami ve tváři. Roku 1842 si v New Yorku 

otevřel T.Barnum „Americké muzeum“, kde vystavoval živé exponáty, v podobě tetovaných 

mužů, kteří diváky obveselovali svými dobrodružnými historkami z cest (např. pobyt u 

domorodců, kteří ho násilně tetovali a udělali z něj náčelníka apod.). Barnumova výstava 

tetovaných mužů byla posílena princem Konstantinem, albánským Řekem, jehož tetování se 

skládalo z 388 vzorů. Následovalo ho mnoho žen a mužů, kteří se předváděli v bizardních 

představeních a byli populárními atrakcemi na trzích, karnevalech a v cirkusech. Tito 

exhibicionisté dosáhli vrcholu popularity v roce 1920, pak vyšli z módy. Cirkusy a lunaparky 

z konce devatenáctého a začátku dvacátého století cestovaly jak s tetovanými lákadly, tak se 

svými tatéry, kteří mohli pořídit ozdobu i návštěvníkům. Většina tetovacích studií byla však 

situována do mořských přístavů, jelikož námořníci byli nejspolehlivějšími zákazníky. 

Západní tatéři zpočátku postupovali stejně jako domorodí, vzory vpichovali do kůže pomocí 

jehel a inkoustu. V roce 1891 byly ve Spojených státech patentovány první elektrické stroje. 

Díky nim mohl tatér pracovat mnohem rychleji. 

Tetování mělo a má ze strany sociologů, historiků a znalců umění a kultury malou pozornost. 

Přitom je to jediná forma umění, která jako materiálu využívá živé tkáně (Rychlík, 2005). 

1.3. Význam tetování v různých kulturách 

Maorové na Novém Zélandu 

Klasické maorské tetování moko, jizvové rýhy spirálovitých tvarů, bývalo dokladem 

urozenosti. Symbolický význam tohoto obličejového tetování2 byl následující : „vrchol čela 

znamenal hodnost, levá a pravá strana nad obočím pozici, levé a pravé znaky pod očima 

vyjadřovaly genealogii, obě lícní strany k uším značily manželství, prostor mezi nosem, 

obočím i ústy individualizoval a nahrazoval podpis, místo pod ušima sloužilo k vyjádření 

zaměstnání, oblast brady pak moc a sílu a části vedoucí ke krku naznačovaly sociální 

postavení při narození. Jednotlivé komponenty tetování měly své jméno.“3 Celý proces byl 

                                                             
2 Viz. obrázek č.3 v Příloze na konci práce 
3 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.107 
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časově náročný a bolestivý a byl spojen s řadou rituálů. Nemohla se jíst tuhá strava a pokrmy 

z ryb. Tetovanému se kašovitá jídla podávala do úst dřevěným trychtýřem, aby se nedotkla 

hojících se ran. „Každý muž, jenž by si dovolil pozvednout prst k ústům před dokončením 

tatuáže, by měl břicho rázem zaplaveno démony, kteří by ho spolkli zaživa.“4 Během tetování 

je také nutný dočasný celibát. Na tento druh tetování se vázalo mnoho tabu a s tím související 

energie mana, životní síla. Podle Maorů se soustřeďovala hlavně v hlavě. Odtud pramení úcta 

k zdobeným lebkám protivníků. Novozélandské válčící kmeny si useknuté tetované hlavy 

schovávaly, protože podle nich obsahovaly duševní energii. 

Ženy mívaly vytetované ornamenty na bradě, puse, méně pak na nose a prsou. Moko se na 

bradě žen pojilo s ideálem krásy a vdavkami.  

Tetovali pouze muži, na Novém Zélandu to byli dobře placené vyhledávané osoby. Pokud při 

jeho práci tekla krev, byl velmi tabuizovaný, nedotknutelný. Chudší lidé se nechávali tetovat 

od amatérů, jen aby na sobě měli nějaké zdobení. Otrokům to však bylo přísně zakázáno. 

Ve 20. století došlo k oživení zájmu o hodnoty předešlých generací. Namísto dlátek se však 

začaly používat elektrické strojky. Moderní moko se stalo do jisté míry znakem „maorství“ : 

identity, integrity a životního elánu. 

 

Borneo 

Na Borneu bylo tetování rozlišováno na mužské a ženské. Mužské tělo mohlo být potetováno 

celé. Některé vzory byly určeny jen jistým partiím. Známé jsou dajacké kruhové, cyklické 

nebo růžicové ornamenty na ramenou či zápěstí. Pro rozsáhlejší motivy (pes, drak, škorpion) 

byly vyhrazeny vnější strany stehen. Tetování rukou bylo znakem statečnosti a úspěšnosti 

v boji. Existoval speciální znak na zadní straně krku, který označoval zbabělého muže, který 

utekl z boje. Díky tetování byli od sebe muži při bojích mezi kmeny jasně odlišeni. Důležitou 

vizitkou bylo tetování pro muže, který cestoval. Podnikání dlouhých a náročných cest se 

považovalo za známku statečnosti, mužnosti a dospělosti.  

Mužská tatuáž měla s lovem hlav přímou spojitost. Pokud muž sám usekl nepříteli hlavu, 

mohl si nechat potetovat vnější části paže a prsty, pokud se na zabití podílel i někdo jiný, 

musel se spokojit s tetováním jednoho prstu, obvykle palce. Tetování souviselo i se 

společenským postavením. Výše postavení muži kmene měli právo užívat „cennější“ 

ornamenty než otroci a chudí. Také si mohli dovolit využít služby nejzručnějších specialistů. 

                                                             
4 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.107 
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Tetování u žen zdůrazňovalo vyspělost a atraktivitu a její dovednosti při vedení domácnosti 

(podle tetování prstů). Tetování mělo ženu chránit před nadpozemskými silami a duchy. 

Zhruba ve čtrnácti letech měly potetované nejdůležitější části těla. Celý proces trval asi tři 

roky. Ženy byly tetovány především na krku, nohou, rukou a prstech. Tetováže měly být 

dokončeny dříve, než dívka otěhotněla. Čím měly ženy komplikovanější vzory, tím vyšší byl 

jejich společenský status.  

Jednotlivé kmeny měly své ornamenty, které používaly a znaly je i kmeny okolní. 

Na proces tetování se vztahovalo mnoho tabu. Při úmrtí v rodině se nesmělo s tetováním 

pokračovat a v období menstruace se o tom nemohlo ani uvažovat. Alimentární neboli 

potravinové tabu zakazovalo požití masa z jistého druhu ještěrky a proces tetování mohly 

znemožnit i špatné sny. Pokud při samotném tetování ukápla první kapka krve, musel dotyčný 

věnovat tatérovi dárek, aby tak zabránil jeho oslepnutí a zahnal další neštěstí. 

U kmene Dajaků, žijícího na Borneu, se tetování pojilo s animistickými představami. Mělo 

velmi složitou symboliku, např. určitý druh stromu zajišťoval nezranitelnost, tetovaný pták 

značil postavení v sociální hierarchii a ochraňoval před zlomocnými silami džungle. Tělo 

Dajaka bylo pokryto i dalšími zvířaty, rostlinami a ornamenty, zajišťujícími zvětšení síly 

bojovníka, zastrašování či užitečné maskování v terénu. 

Šamané používali tatuáž k terapeutickým účelům. Samotný proces se prováděl ve zvláštních 

domech. „Lov lebek a tetování byly těsně spjaty s magií, rituálním a společenským životem 

Dajaků. Tatuáž na pažích byla za života znakem statutu, ale účel plnila i po smrti. Měla 

osvětlovat temnotu při přechodu Řeky Mrtvých, již strážil přízrak Maligang. Pokud byl 

dotyčný tetovaný, směl projít.“5  

Tetování však prožívá úpadek, kterým si prošla i část dajacké kultury. Používání tradičních 

vzorů je na ústupu, ženy se téměř přestávají tetovat a muži upřednostňují obrazce, které už 

nemají nic společného se starými významy (např. obrazy Ježíše Krista, nápisy, I love you 

apod.). 

Japonsko 

Jedním z japonských výrazů pro tetování je irezumi a dříve bylo znakem trestanců. Nahradilo 

krutou stigmatizaci, jako bylo odříznutí ušního boltce nebo nosu. Až do 16. století byli 

tetováni zločinci a odpadlíci společnosti, stejně jako šlechtici, kteří odmítli spáchat obřadné 

harakiri6. Stylem irezumi se tetovali i tzv. nedotknutelní, kam patřili žebráci, prostitutky a 

                                                             
5 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.138 
6 Harakiri je japonská rituální sebevražda rozpáráním břicha. Klimeš, Rudolf. Slovník cizích slov. 2002, s.248 
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kejklíři. Častým symbolem kriminálníků byl piktogram „pes“ na čele. V 17. století se o 

tetování začíná mluvit ve zkrášlujícím smyslu. Kurtizány si na svá těla tetovaly projevy lásky. 

Obvyklým motivem byl japonský znak pro život doprovázený jménem milenců nebo 

nejlepších zákazníků. Tetovaly se paže a slabiny. Výrazem loajality a sebeodevzdání byly ve 

stejné době i nápisy na zádech potulných buddhistických mnichů, jež zobrazovaly náboženské 

sliby a zaříkávání. 

Zlom přišel v 18. Století s obdobím kultury Edo, hlavního města, které se později 

přejmenovalo na Tokio. Na dřevorytech začaly vycházet vzory pro tetování. Obrovsky 

populární se mezi všemi společenskými třídami stala čínská novela Suikoden7. Zpočátku si 

svá těla dávali tetovat hlavně muži z nižších společenských vrstev (hasiči, poslové, řemeslníci 

atd.). Mezi oblíbené motivy patřily zejména draci, okrasní kapři koi, u hasičů další vodní 

symboly. 

Tetování se stalo v Japonsku fenoménem, jemuž se věnují věhlasní umělci. Skupina, s níž je 

tetování tradičně spojováno, je japonská mafie Jakuza8. Ta tím vyjadřuje své ideály, bolest 

dokazuje odvahu, stálost je důkazem doživotní loajality ke skupině, a protože bylo ilegální, 

stal se člen skupiny psancem. 

Tetování v Japonsku však není spojováno jen se zločinem. Ainové, zřejmě nejznámější 

tetovaní Asiaté9, obývají ostrov Hokkaidó. Mají velmi zvláštní kulturu a ženy si nechávají 

tetovat poněkud kuriózně vypadající knír. Toto zdobení je nařízeno jednou z bohyň. Pokud 

dívka zemřela, byla její tatuáž doplněna modrou barvou, aby našla u bohů zalíbení. Kromě 

kníru si ženy tetovaly i rozšířený úsměv, muži se naopak netetovali vůbec. Celý motiv kolem 

pusy se dokončil až v pubertě a symbolizoval pohlavní dospělost. 

 

Inuité 

Inuitské ženy si mají ve zvyku nechat tetovat svá líce, paže, ruce, stehna a prsy. Tetování bylo 

dívkám přidáváno podle věkových stupňů. Všechny byly tetovány na bradě, aby byly při 

útocích nepřátel rozeznatelné od mužů a ušetřeny jako velmi cenná „komodita“ zrmzlého 

severu. Výsadní postavení mělo tetování sice spíše u žen, ale nevyhnulo se ani mužům. Ti si 

na svá těla pořizovali doklady prvního úspěšného zabití tuleně, mrože, polárního medvěda 

                                                             
7 Příběh 108 bojovníků, kteří zasvětili svůj boj proti bohatým a zkorumpovaným vládním byrokratům. Rychlík, 
Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.153 
8 Viz. obrázek č.4 v Příloze na konci práce 
9 Viz. obrázek č.5 v Příloze na konci práce 
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nebo velryby. Tetováž10 se skládala z drobných teček, umístěných různě po těle : na ramenou, 

kolenech, loktech, zápěstí nebo kotnících. Vytetované obrazce měly v budoucnu plnit  

i ochrannou funkci a zabránit zranění těchto partií. Podle antropologa Roberta Spencera 

sloužilo u aljašských Inuitů tetování velrybích vábniček v koutích úst „k okouzlení úlovku, 

k přivolání velryb blíže k lodi, k tomu, aby se zvíře stalo poddajnějším a lépe se tak 

zasáhlo.“11 K léčbě bolesti či zlepšení zraku sloužily příčné linky přes víčka. 

Na Aljašce bylo také praktikováno pohřební tetování, které mělo ochránit ducha samotného 

zemřelého i vynašeče mrtvého před negativním útokem spirituálních sil. Tatuáž sloužila též 

na posmrtné cestě k odlišení muže a ženy. 

Specialistkami na tetování byly starší ženy. Díky svým dlouholetým zkušenostem 

s pořizováním oděvu, bot, propichováním kožichů, dokázaly tatérky precizně šít i lidskou 

kůži. 

1.4. Tetování v moderní společnosti 

Samuel O´Reilly vlastnil tetovací salon v New Yorku, kde si také nechal roku 1891 patentovat 

první elektrický tetovací strojek. Nejvlivnějším střediskem tetování se tak počátkem 

20. století staly Spojené státy, kde se hojně rozrůstaly různé tetovací salony. Z tetování se sice 

stávala masová móda, našli se však i lidé, kteří za pečlivě udělané a originální dílo od 

uznávaného tatéra, vydali raději více peněz a času. Lidské tělo zdobené tetováním se stávalo 

uměleckým dílem a řada tetování byla pověstná (např. tatuáž paní Frankenbergové, které 

znázorňovalo Poslední večeři od Leonarda da Vinci). Každé město mělo svého vyhlášeného 

umělce-tatéra, kromě Japonců pracujících na Západě, měl velmi dobré renomé George 

Burchett z Londýna, Christian Warlich z Hamburku atd. 

Po první světové válce se v Evropě stalo tetování vcelku běžnou záležitostí, i když se spíše 

udržovalo mezi níže postavenými sociálními skupinami. 

Ve Francii patřilo tetování dlouho ke znakům lůzy. Zámožné klienty odpuzovalo špinavé 

prostředí a technika tetování. Po elektrifikaci vzrostla poptávka po trvalých ozdobách ve 

většině společnosti. Tetovaly se i ženy, jež neměly úplně uvolněné mravy. Na počátku  

20. století byly ve Francii údajně tetovážemi dívky tak posedlé, že tetovací studia vznikala 

hned vedle obchodů se šperky. 

                                                             
10 Viz. obrázek č.6 v Příloze na konci práce 
11 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.163 
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V Anglii bylo dříve tetování časté a legální, hlavně u vojáků (např. mužům se špatným 

charakterem se tetovalo písmeno B a C). V 19. a 20. století byl vydán zákaz tetování u žen 

mladších dvaceti jedna let. Byla to reakce na módní vlnu v Paříži.  

Zatímco mezi světovými válkami zažívalo americké tetování zlatý věk, v Evropě se 

schylovalo k době temna a strachu. Roku 1927 v československém parlamentu zazněly návrhy 

na označení pomocí tetování každého cikána či tuláka. V Německu pak roku 1933 Adolf 

Hitler započal likvidaci politických protivníků a zakázal také tetovací salony, aby nekazily 

„čistou, neposkvrněnou árijskou krev.“ Nacisté využívali tetování k identifikaci „neárijských“ 

vězňů v koncentračních táborech. Neblahou pověstí byla známa Ilsa Kochová, manželka 

velitele tábora. Vyhledávala mezi mrtvolami těla těch, kteří byli tetovaní. Časem si vyhlížela 

živé oběti, které pak umírali násilnou smrtí. Z jejich kůže si nechávala dělat různé předměty 

(stínítka na lampy, peněženky, dámské kabelky atd.). Přednost dávala marockému či 

čínskému tetování. Tetování se však rozšířilo mezi jednotkami SS, kdy měli jejich příslušníci 

vytetované na rameni či v podpaží blesky. Krvavý světový konflikt snížil zájem o tetování. 

Na druhou stranu do něj zase vneslo vlastenecké motivy, hlavně v USA a Anglii. 

Přísná éra padesátých let vyhradila nárok na tetování pouze mužům. Vojáci si památeční 

tetování vozili z válek z Koreje či Vietnamu. Odpůrci války zas dávali přednost motivům 

mírových symbolů a lístků marihuany. V šedesátých letech zahájily úřady boj proti tetování, 

kvůli přenosu žloutenky skrze zdobící nástroje, město New York dokonce tetováž na čas 

zakázalo. Až po prvních sterilizacích jehel, začala opravdu moderní éra tetování. Přesto je 

v USA ve čtvrtině států toto zdobení regulováno zákony. 

V zemích Sovětského svazu, byla profesionální linie tetování přímo zakázána (jakožto 

„buržoazní nešvar“), což přispělo k rozšíření nevkusných a primitivně udělaných tetováží. 

Amatérsky vytetovaným obrázkům se dařilo zejména ve vězeňských komunitách. Tetování 

bylo obecně považováno nejen v Československu za projev asociálů a psychicky narušených 

jedinců. I tak si nejeden slušný mladík přivezl z vojny tuší a verzatilkou zhotovená srdíčka, 

meče, znaky útvarů či jména lásek.  

Změny nastaly až po listopadu 1989, kdy bylo prvním oficiálně otevřeným profesionálním 

salonem v ČSFR pražské UZI v roce 1992, pak následovaly desítky dalších, které díky 

moderním a kvalitním pracím daly zapomenout na amatérské a nevkusně provedené vzory. 

Ve světě se během šedesátých let schylovalo k tzv. „druhé renesanci tetování“. Za tu dobu 

urazila technika a vývoj tetování obrovský kus cesty. Začali se mu věnovat mladí lidé 

s vyšším vzděláním, kteří hledali nové kvality v umění. Tetování je však druhem činnosti, 

které se stále nedá nikam zařadit. Je to něco mezi řemeslem, zaměstnáním a pokleslým 
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uměním, i když plno špičkových tatérů (Paul Booth, Tom Renshaw, Dan Higgs, a další) 

splnilo přísná umělecká kritéria. Dnes mladí tatéři považují tetování za projev sebevyjádření, 

upřednostňují kreativitu a specializují se na přání zákazníka, se kterými jejich výběr 

konzultují. Zrodil se tak neskutečný počet vzorů s různou tématikou, od fantazi/sci-fi ilustrací, 

japonských stylů a portrétů k abstraktním vzorům. Tatéři se považují za umělce, jejichž díla 

jsou mnohdy vystavována v galeriích.  

Tetování se rozšířilo za hranice tradičně zdobených komunit, uplatnilo se hlavně jako znak 

příbuzenství, sociálních (motorkáři) či profesních skupin (námořníci, vojáci) nebo jako módní 

doplněk a výraz individuality a postojů. „Zásadní změnou soudobého tetování, která úzce 

souvisí s tezí o nabývající dominanci estetické funkce, je postupný a dlouhodobý přechod od 

pochybné, řemeslné výroby k široce akceptované formě umění.“12 Lidé se dnes nechtějí 

nechat jen tetovat, touží po dokonalosti, a tak o to důkladněji vybírají své tatéry, mezi nimiž 

stoupá konkurence.  

Ač je spíše tetování pro některé práce překážkou a lidé jsou na základě toho diskriminováni, 

některé korporace na to mají jiný pohled, vidí v něm čistě užitkový zájem. Platí lidem za to, 

že si nechají vytetovat logo firmy, tedy jejich reklamu, na své tělo. Dělají to i někteří přímí 

zaměstnanci daných obchodních společností (např. Disney, Wal-Market). 

Podle Clintona R. Sanderse, autora knihy Customizing the Body, The Art and Culture of 

Tattooing, 2008, si tetování dodnes zachovává svůj neobvyklý charakter a známky neobvyklé 

praktiky, jež se odklání od normy. Mnoho lidí se podle něj nenechá tetovat jen proto, že 

očekává od svého okolí negativní odezvu. Když člověk o tetování přemýšlí, musí zhodnotit 

všechny jeho aspekty, včetně těch sociálních. Doby, kdy byla tatuáž považována za sociální 

deviaci, úchylku, jsou sice pryč, ale v lidech stále zůstává pocit, že dělají něco proti smýšlení 

většiny společnosti. Na druhou stranu přesně z toho důvodu se ti odhodlanější tetovat 

nechávají. 

1.5. Techniky a nástroje tetování 

Obvyklou a nejjednodušší tetovací technikou je vpichování, kdy se do ranek přidává tmavé 

barvivo. Tato metoda je typická např. pro kalifornské Indiány. Aztékové používali hliněná 

malovací a předtetovací razítka pintadery. Inuiti a východosibiřské národy tetovali pomocí 

děrovaných jehel, jimiž byly protahovány nitě s barvivem ze sazí s příměsí oleje. Tetování 

bylo tvořeno volně, bez předlohy. 

                                                             
12 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.228 
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V Polynésii a Mikronésii se barvivo pod pokožku vnášelo zostřenými miniaturními 

hrabičkami13. Na ty se poklepávalo paličkou a do drobných ranek se vtírala kašovitá barva. 

Pigment se vyráběl z pečených a drcených jader oříšku s rostlinnými šťávami či olejem. Kvůli 

značné bolesti se obrazec zřídkakdy dokončil najednou. Tradiční samojské tetování se nazývá 

pe´a. K tomu se užívalo více druhů instrumentů, většinou vyrobených z želvích krunýřů. 

Širokým hřebenem se zanášela barva na rozsáhlé plochy, hrabičky byly dvojího druhu, jedny 

pro tlusté čáry, druhé pro čáry tenké. Jehličkovým hřebínkem se prováděly drobné body. Do 

všech nástrojů se klepalo paličkou. Směs barviva se skládala ze spálených ořechů a cukrové 

šťávy. Známé maorské tetování moko, jizvové rýhy točitých ornamentálních vzorů, se vytváří 

pomocí malého ostrého kostěného dlátka14. Do toho se opět klepalo paličkou. Vzniklá rýha se 

obarvila šťávou z rostlin smíchaných se spáleným popelem. 

V Austrálii bylo klasické barevné tetování rozšířeno jen na australském pobřeží, vnitrozemské 

kmeny se spíše zjizvovaly. Jizvy se tvořily pomocí lastur nebo jednoduchých kamenných 

nožů. Vytvořená rána byla většinou vyčištěna žhavou tyčkou. 

Na Borneu měly specifické dřevěné vzorníky od zručných řezbářů. Motiv se tak nejprve otiskl 

na tělo a poté se pomocí jehly, klacíku nebo kladívka vyťukával předtištěný vzor. Pigment byl 

směsicí sazové černě, vody a cukrového sirupu. Rána se čistila rozdrobenou rýží. 

Japonské ostrovy mají bohatou historii tetování. Horimono je druh tetování, které nabývalo 

obrovských rozměrů. Nejčastěji používané barvy jsou černá, červená, žlutá a modrozelená. 

Připravují se z přírodních materiálů, jako je purpur, kurkuma, sezamový olej, křída apod. 

Tradičním instrumentem byly ocelové jehly v dřevěném, kostěném nebo bambusovém 

držátku. Jehel bylo více druhů, od tenkých až k silnějším na barevné plochy. Poklepávalo se 

na ně paličkou. 

V Severní Americe se indiáni tetovali pomocí naostřených bodců, jehel či trnů. Kanadští 

indiáni užívali tyčku nebo klacík prodloužený na konci o tři až čtyři jehličky. Barvivo tvořila 

nejspíš směs střelného prachu, usušených bylinek a vody. Tetované místo se nejprve označilo 

a pak začalo vpichování. Na severozápadě, u kmene Haida, se vzor tetování nejprve 

předkreslil a pak vpichoval pomocí několika svázaných kostěných nebo kovových jehel. Při 

tetování používali také jednoduché formy lokální anestezie z léčivých bylin. Haidové 

používali k tetování i červené barvivo. V Jižní Americe znali několik barev – černou, 

červenou, žlutou, modročernou a bílý jíl. Kmen Karažá tetuje např. modrý kruh na lících, 

                                                             
13 Viz. obrázek č.7 v Příloze na konci práce 
14 Viz. obrázek č.8 v Příloze na konci práce 
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jehož obvod nejdříve naznačí dřevěným razidlem a potom ho ostrým kamenem vyřežou. Na 

ránu pak přiloží chomáč bavlny. Když rána přestane krvácet, vetřou do ní šťávu z ovoce a tím 

zbarví jizvu na modro. 

Afričané klasické tetování moc nepraktikují. Častěji užívají skarifikační tatuáž, kdy je do ran 

způsobených nožem nebo ostrým předmětem vtírán různý barevný materiál, nejčastěji prach 

nebo popel se slinami a močí. Porušená kůže se úmyslně nenechá zahojit, což vede ke vzniku 

hlubokých nebo vystouplých jizev. 

V Evropě, konkrétně za dob antiky, tetování nejspíše vznikalo za pomocí dřeva z akácie, 

inkoustu, rezavějícího bronzu, žluči a vitriolu. Z toho vznikl prášek, který se smíchal s vodou. 

Vzniklou směsí se potřelo místo, kam měl přijít motiv tetování. Vzor se do kůže vypichoval, 

do čerstvých ran se pak nanášel inkoust. 

Roku 1891 si nechal tatér z New Yorku Samuel O´Reilly patentovat elektrický tetovací 

strojek15, jehož modernizované verze se užívají dodnes. Problém byl zpočátku s inkoustem, 

který byl kupován jako prášková barva pro jiné účely. Tatéři ji ručně míchali a používali 

vlastního receptu, který si střežili. Od konce osmdesátých let našeho století se začaly běžně 

užívat práškové barvy, se kterými se lépe pracuje. Průměrná tetovací paleta byla ze začátku 

sedmdesátých let limitována černou, červenou, zelenou, hnědou, žlutou a někdy i bílou 

barvou. Od těch dob se však barvy rozšířily o několik odstínů. Aby se vzor mohl přenést na 

kůži, bylo zapotřebí šablony s jeho linií. Nejdříve se používal práškový uhel, který byl vetřen 

do vyrytých linek, potom zatlačen do vyholených míst, která byla potřena vazelínou. Od 

poloviny století se staly standardní metodou přenosu vzoru na jedno použití barevné tužky na 

rýžový papír nebo jemný pergamen. Tím se dalo vyhnout řezání šablon. Nejdůležitější inovací 

v současném tetování jsou stroje na šablony, které produkují trvanlivé stálobarevné obrazy 

díky fotokopii. Byli zde vždy i tatéři, kteří měli schopnost pracovat od ruky. Zákazníci si tak 

cení zaručené originality. Ovšem po vytvoření fotografie daného tetování se může stát, že se 

rozšíří mezi širší okolí a stane se vzorem pro někoho jiného. Nikdo zatím bohužel neměl 

úspěch s autorskými právy při kopírování tetování. Tatérova práce není „jen“ vytetovat určitý 

motiv. Musí odhadnout charakter zákazníka, definovat jeho potřeby, vybudovat si 

životaschopný obchodní vztah, aby se k němu klient vracel s dalšími prosbami a přáními. 

Dobrý tatér by také měl svému zákazníkovi vždy poradit, krotit jeho bujné představy a 

navrhnout mu vhodné alternativy.  

                                                             
15 Viz. obrázek č.10 v Příloze na konci práce 
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1.5.1. Technika a průběh dnešního tetování 

Průběh dnešního tetování podala psycholožka, která v českém studiu několik let pracovala. 

Díky tomu si lze celý proces velmi dobře představit. „Nejprve je zvolená oblast pečlivě 

očištěna dezinfekcí a v případě ochlupení i oholena, poté se přiloží předem vyhotovený obtisk 

(zpravidla jen základní linie), který slouží tatérovi jako šablona. Někdy je tatér kreslí přímo na 

pokožku. Veškeré používané nástroje včetně barev jsou sterilní, pracuje se v chirurgických 

rukavicích. Jako první se tetují obrysy, dále jemnější linky a naposled barevné plochy. Jehly 

upevněné do tetovacího strojku jsou namáčeny do barev na papír, s tím rozdílem, že strojek 

díky kmitání jehel vytváří homogenní a nepřerušovanou linii. Přebytky barvy zůstávající na 

povrchu pokožky se v průběhu tetování stírají a omývají dezinfekcí. Krvácení je zpravidla jen 

nepatrné nebo vůbec žádné. Tatér průběžně svou práci kontroluje a podle potřeby opravuje. 

Zákazník po celou dobu výkonu sedí nebo leží, a to pokud možno nehybně. V případě potřeby 

on i tetovač požádat o přestávku. Větší a náročnější tetování zhruba nad pět hodin se provádí 

na vícekrát (rozloží se do více dnů). Po dokončení tetování tatér pečlivě očistí zbytky barev a 

krve dezinfekcí, nanese silnou vrstvu vazelíny urychlující zacelení kůže v prvních dvaceti čtyř 

hodinách a celou oblast překryje gázou. Tím zabrání zanesení infekce.“16 

1.5.2. Reakce kůže na tetování  

Lidé, kteří se nechají tetovat, málokdy přemýšlí nad tím, jak se vlastně samotná kůže 

srovnává s nemalým zásahem jehel a barvy. Zde je tedy malý náhled do procesu hojení. 

Kůže má tři vrstvy : pokožku (epidermis), škáru, podkožní vazivo. Všechny tetovací techniky 

mají společný princip, a sice dostat barvivo přes vrstvy pokožky prostřednictvím tetovací 

jehly, jež kůži propíchne a vnese do ní pigment. V kůži se po průniku pigmentu odehrávají 

čtyři fáze : 

1. Je stav těsně po průniku jehly kůží. „Nastává odezva tkáně na mechanické poškození a 

vniknutí pigmentu. Vznikne zánětlivý výpotek, roste cévní propustnost. Dochází k migraci 

makrofágů17 a leukocytů18 do oblasti zranění.  

2. Rozklad tkáňového exsudátu19, začíná se regenerovat epidermis, makrofágy pohlcují 

pigment a do oblasti emigrují lymfocyty.  

                                                             
16 Rychlík Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.229 
17 Buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk. Klimeš, 
Lubomír. Slovník cizích slov. 2002, s.454 
18 Druh bílých krvinek. Klimeš, Lubomír. Slovník cizích slov. 2002, s.435 
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3. Širší přerozdělení pigmentových částic.  

4. Mizí zánětlivá reakce. Tetování je dokončeno a tmavý pigment zůstává permanentně 

usazen v kůži.“20 

1.5.3. Péče o kůži po tetování 

Tatéři a lidé s tetováním se různí ve svých názorech jak se nejlépe starat o nové tetování. 

Někteří tatéři doporučují nechat tetování prvních 24 hodin zavázané, zatímco ostatní navrhují 

odstranit dočasnou bandáž již po dvou hodinách či dříve. Co se týká kontaktu tetování 

s vodou, většina tatérů se shoduje, že by se první tři týdny měl člověk jen sprchovat, nekoupat 

se ve vaně a nechodit plavat do bazénů či rybníků Pokud to neuděláte, může se v otevřené 

ráně smíchat inkoust s vodou a dojde tak k následnému vyblednutí. Čerstvé tetování by se 

také nemělo první tři týdny vystavovat přímému slunci, protože je kůže velmi citlivá a 

nezahojená. 

Jako jednu z prvních věcí, kterou by měl člověk s novým tetováním udělat, je regenerace 

kůže. Na kůži se začnou tvořit malé stroupky nebo se kůže začne loupat (jako při spálení na 

sluníčku). Kůži je tak nutné potírat jedenkrát až dvakrát denně mastí, kterou klientovi tatéři 

doporučí (většinou se jedná o mast BePanthenol, kterou lze zakoupit v lékárnách).  

Dále je nutné, aby nové tetování zůstávalo pořád čisté. Tatéři ve studiích k dezinfekci a 

lepšímu hojení kůže většinou doporučují obyčejné dezinfekční mýdlo Protex.21  

1.5.4. Tetovací salony 

Tetovací salony22 byly většinou malé prostory, často části jiných zařízení jako bylo holičství 

či pasáže nebo patřily k vedlejším atrakcím lunaparků. Objevovaly se v přístavech, 

přímořských letoviscích, tržištích, atd. Velkou roli hrála obvykle výzdoba. Exteriér byl pokryt 

velkými, nápadně barevnými příklady tatérovy práce, jasnými světly a blyštivými nápisy, aby 

upoutaly zákazníkovu pozornost. Vnitřky salonů zdobily tabule se vzory, které si zákazník 

mohl vybrat. Šlo většinou o klasické motivy srdce, květin, obrazy svůdných žen, náboženské 

motivy atd. Tatéři často cestovali, a tak k tabulím přibyla i alba, ve kterých si mohli zákazníci 

                                                                                                                                                                                              
19 Zánětlivý výpotek z krevních a mízních cest. Klimeš, Lubomír. Slovník cizích slov. 2002, s.175 
20 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.29-30 
21 Toto pravidlo nejspíš neplatí ve všech tetovacích studiích, ale já osobně jsem se s tím setkal. Po pěti týdnech 
jsem přišla za tatérem na kontrolu, který svou práci prohlédl a když se mu zdálo, že je barva vybledlejší nebo 
jsou některé linky nevýrazné, tetování mi zadarmo znovu „obtáhl“ tetovacím strojkem. 
22Viz. obrázek č.11 v Příloze na konci práce 
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listovat. Dnes je tomu podobně23. Tetovací salony jsou většinou na rušnějších místech 

v centrech měst. Zvenku lákají zákazníky barevné nápisy a značky a vystavená díla tatéra 

(většinou barevná tetování, která zabírají větší plochu určité části těla). Uvnitř salonu většinou 

najdete jak katalogy se vzory, další tatérovy vystavené práce, tak i obchod s různorodými 

náušnicemi a jinými ozdobami. V tetovacím salonu se skoro vždy provádí nejen tetování, ale i 

piercing - propichování části těla, které si zákazník zvolí. Většinou se jedná o uši, nos, pupík, 

obočí apod. Do propíchnutých otvorů se pak dávají různé druhy šperků či ozdob - kroužky, 

hroty, tunýlky, ozdobné kamínky, atd. Salon musí splňovat také určité hygienické podmínky, 

tzn. udržovat čistotu v místnosti, mít nástroje naložené v dezinfekčním roztoku, mít při 

provádění tetování či piercingu rukavice, atd. Důležité je také soukromí, a tak je místnost, kde 

se tetování nebo piercing provádí většinou zakryta závěsem či dveřmi. 

1.6. Styly tetování 

Psycholožka Dagmar Křížová rozdělila tetování do nejrozšířenějších a nejžádanějších skupin, 

na verbální a obrazové. Napočítala 23 okruhů tetování : „1. Romantické, 2. Námořnické,  

3. Erotické, 4. Znaky řemesel, 5. Vojenské, 6. Zvířata, 7. Rostliny, 8. Geometrické tvary,  

9. Humoristické, 10. Nadpřirozené bytosti“ atd.24 Tetování na dnešním Západě odráží 

množství různých stylů, které v sobě mísí motivy nezápadních kultur a populární západní 

motivy. 

Tribal znamená „kmenový“, zahrnuje tradiční tetování lidí, jako jsou Ibanové, Dajakové 

z Bornea, Havajané, Maorové či Samoané a populární západní styl, který se vyvíjel na 

základě tradičně vytvořených vzorů. 

Kmenové tetování je pevný černý obraz s vysoce stylizovanými nebo abstraktními, často 

geometrickými vzory. Nástroje a materiály jsou u tradičního kmenového tetování velmi 

jednoduché (ručně zpracované materiály jako je dřevo, kost, lastura), zatímco u západních 

tatérů jsou běžně používanými nástroji elektrické strojky. Uskutečnění úspěšného kmenového 

tetování vyžaduje velkou dovednost. Roku 1982 Don Ed Hardy publikoval svou knihu 

Tattootime No 1: New Tribalism, představující kmenovou práci tatérů. Na Západ začal tak 

pronikat vliv originálních kmenových inspirací tradičních kultur (Ferguson, 1998). 

Tzv. indiánské tetování sestává z idealizovaných motivů původních kultur Ameriky (bizoni, 

koně, hlavy válečníků, totemy atd.). Jiným typem je asijská tatuáž, která vychází hlavně 

                                                             
23 Viz. obrázek č.12 v Příloze na konci práce 
24 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.228 
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z původních japonských motivů (mnohobarevní draci, lvi, opice). Módní jsou i keltské prvky, 

jež se vyznačují složitým proplétacím stylem, kdy jako motivy slouží uzly, keltské kříže, 

meče, slunce, sekyry atd.  

Tetování plní i sociální funkci, kdy nám různá označení napoví, k jaké společnosti daný 

jedinec patří. A tak dalším vlivným stylem jsou odznaky příslušnosti. Nejlépe je to vidět na 

motivech námořníků, kteří si sice plno motivů vozili jako suvenýry z cest, ale také si 

tetováním potvrzovali, že jeho nositel náležel do světa námořníků. Také vojáci byli 

obvyklými zákazníky, tetováním pečetili přátelství, oslavovala se služba v jednotce nebo 

členství v bojové skupině. Zdůraznění toho, že náležím k určité skupině lidí pomocí tetování, 

využívají i různé gangy, extrémistické skupiny, vyznavači životního a hudebního stylu jako je 

punk či metal, ale také sportovní kluby. 

Mnoho lidí nebere tetování s velkou vážností, a tak se nechávají ovlivnit humoristickým a 

karikaturistickým stylem. Humorná tetování jsou opět populární mezi námořníky a vojáky, 

kteří si nechávají zdobit svá těla např. nápisy „Vlastnictví ministerstva námořnictva“ nebo 

„Udržuj čistotu“. Hodně humoru bývá laděno sexuálně či sentimentálně. 

Pro pobavení si lidé nechávají tetovat kreslené postavičky jako je Betty Boop, Mickey Mouse 

nebo Bugs Bunny. Moderní hrdinové a hrdinky komiksů se velmi rychle osvědčili a stali se 

velmi populární. 

Dnešní tetování ovlivňuje mnoho dalších stylů, které znázorňují například hororová témata, 

mýty a legendy, svět fantazie, faunu a flóru, portréty či abstraktní umění.25 

1.7. Motivace k tetování 

Člověk se odedávna snažil vymanit z přírody, překonat ji. Zdobení těla dává člověku pocit 

jinakosti, zvláštnosti, vědomí změny předem daného stavu a odlišnosti od zvířat.  

Tetování uspokojuje jisté složky osobnosti. Dodává pocit jedinečnosti. Druh tetování, který si 

jedinec zvolí, mu dává smysl, podstatu, pocit atraktivity, sounáležitosti, vyjadřuje tím roli 

v tíživé situaci či odpor vzdoru touhy po uznání, svobodě nebo je to jen pouhé zalíbení, touha, 

chtění. Tetování je součást identity. 

                                                             
25 Ferguson, Henry, Procterová Lynn. Umění tetování. 1998, s.76-118 
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Velký vliv na utváření obrazu tetování u čtenářů mají různé knihy, časopisy, internetové 

stránky, zabývající se tatuáží. Příkladem může být vydání motivů v časopise, jež má pak na 

svědomí popularitu určitého stylu, např. ornamentů.  

„Odborné studie tradičního a současného tetování Západu jej často popisuje jako kulturní text, 

jenž prozrazuje mnohé o individualitách a sociálním a politickém řádu.“26 

1.7.1. Funkce a symbolika tetování 

Tetování má širokou škálu významů, měnící se v čase, prostoru i s osobností nositelů samých. 

Funkce můžeme rozdělit zhruba do osmi skupin, jež se vzájemně překrývají a doplňují.  

1. Funkce rituální 

U kmenových společností „domorodců“, je tetování často spojeno s přechodovými rituály, 

tzv. iniciací, obřadným momentem změny. Opuštění dětství je symbolizováno oděvem, 

pomalováním těla barvami, vyražením zubů, pomazáním krví, změněným jménem či 

skarifikací a tetováním, které vyžaduje oběť vlastní krve, kde jedinec prokáže svou „imunitní 

zdatnost“, když se jeho tělo brání infekci. Kdo přežije bez úhony, stává se atraktivním, silným 

a odolným partnerem pro společnou budoucnost. 

Francouzský etnolog Arnold van Gennep upozornil na tři fáze přechodu: první fází je rituál 

odloučení od minulého stavu. Druhou fází je pomezí. Třetí je fáze přijetí, sloučení. Jedinec je 

znovuzrozen, přechází do jiného stavu svého bytí. Důležitou součástí přechodových rituálů 

bývá obřadné provedení, tedy tradiční úkony, mnohdy bolestné, ze kterých se stává trvalá 

památka na uskutečnění rituálu. 

To, jak se zdobený jedinec vyrovnal s celým nepříjemným procesem, bylo hodnocením jeho 

osobní statečnosti. U některých kmenů by se za chlapce bez tetování žádná dívka nevdala a ve 

společnosti by neměl žádnou váhu. Redaktor časopisu Reflex J. X. Doležal shrnuje mutilační 

obřad takto: „Rituály jsou zkouškou, kterou musel jedinec podstoupit, aby mohl pokročit 

v sociální hierarchii. To je vnější, sociální funkce krvavého, bolestivého a náročného rituálu. 

V této podobě v postmoderní době naprosto vymizel. Druhý, skrytý význam rituálu, význam 

osobní, nikdy nevymizel. Člověk nevykonává rituál proto, aby získal uznání okolí, ale proto, 

aby sám sobě vystavil certifikát o zvládnutí dalšího úseku cesty k vlastní dospělosti, k cíli 

                                                             
26 Rychlí, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.36 
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vlastní identity.“27 Tomu ovšem odporují např. některé současné motivace a smýšlení 

známých osobností, kdy se populární americká zpěvačka Britney Spears nechala tetovat kvůli 

tomu, aby jí už lidé nepovažovali za svatouška. Motivací zde bylo právě okolí, na které chtěla 

daná zpěvačka zapůsobit.28 

2. Funkce estetická, dekorativní a erotická 

Zkrášlit sebe sama je jednou z nejdůležitějších a nejzjevnějších funkcí tetování, jež se dnes 

dostává do popředí. Estetická funkce tetování je velmi důležitá, ale není možno ji označovat 

za jedinou a primární. Vždy byla doplňována jinými, také významnými funkcemi. 

Tetování mělo tělu dodávat novou, zajímavou a nevšední krásu. Pro domorodé kmeny mívala 

zdobená osobnost obzvlášť erotickou přitažlivost. Estetická a erotická funkce koexistují, 

podporují se navzájem. Podle způsobu tetování na různých částech těla, můžeme soudit, co 

v určitém africkém kmeni muži na ženách nejvíce oceňují. Estetický a erotický účel tetování 

je patrný dodnes. Svět zaplavují intimní ozdoby dámských pozadí, lýtek, ramen, bříšek, ňader 

či klínů. Stejně je to i u mužských protějšků. Tetováž je prostředkem, jak u žen zvýraznit 

jejich ženskost a u mužů jejich mužnost. Je zde jasný element sexuálního podtextu – tetování 

mohou být skryta pod oděvem, jejich odhalení zvyšují atraktivitu dobývané osoby. 

Dekorativní účel tetování spojují např. maorští bojovníci s maskováním, kdy vytetovaný vzor 

narušuje konturu jejich tváře a tak nepříteli znesnadňuje své prozrazení a bojovník se tak lépe 

přizpůsobí okolnímu prostoru. Navíc jim lícní tetování moko dodávalo sebejistotu, jelikož u 

protivníka vzbuzovalo strach. 

3. Funkce magicko-náboženská 

Tetování bylo u přírodních národů spojeno s magií. Zdobení často splňuje rysy jak magie 

homeopatické, spočívající v zákonu podobnosti, tak i magie kontaktní, založené na tzv. 

zákonu doteku. 

Skotský antropolog James George Frazer, zabývající se mýtem, magií a náboženstvím se 

zmiňuje o funkci tetování ve své knize Zlatá ratolest. Podle něj je přirozený prvek zastoupen 

                                                             
27 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.43 
28 Podle mého názoru je to kombinace obojího. Lidé se nechávají tetovat ze soukromých důvodů, má to pro ně 
intimní význam. Na druhou stranu počítají s tím, že na jejich tetování bude okolí nějak reagovat, většinou se 
chtějí dokonce sami pochlubit a slyšet názor přátel či rodiny. 
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zejména v preventivních a ochranných ornamentech tatuáže. Symboly napodobují buď 

ochranná božstva, jež přímo odrazují nebezpečí, nebo dodávají jedinci zvláštní schopnost. 

Indiánský kmen z Peru věří, že pokud se člověk podobá skrze zdobení těla jaguáru, získá jeho 

sílu a lovecké dovednosti. Inuité si zase kolem úst tetují velrybí vábničku, která jim má kořist 

přilákat a usnadnit tak její lov. Stylizace do podoby živočichů může mít spojitost i s vírou 

v totemové předky. Obrazy totemů lze tedy vidět i na lidském těle. Doteková magie je 

zastoupena přímo aktem tetováže pomocí sakrálních předmětů nebo kontaktem s postiženou 

oblastí na těle, která vyžaduje léčebně-terapeutický zákrok. 

Časté uplatnění nalezlo tetování i jako soukromý amulet a talisman. Pro obyvatelé Fidži mělo 

tetování velký význam. Věřili, že pokud ženy skonaly bez této ozdoby, byly po smrti 

napadeny duchy jiných žen, kterým měly v posmrtném životě sloužit. V Nepálu je zas nutné 

mít tetování během života, aby zajistilo danému jedinci výhody v posmrtném životě. Když 

zemře ten, kdo je tetován, může svou ozdobu v ráji prodat. 

S magií bývá úzce spjata náboženská víra, která se může odrazit i v motivech tatuáže. 

Zpodobňují se např. uznávaná božstva, síly a jejich symboliky, nebo skupinové motivy 

náboženských komunit. Již první křesťané si tetovali křížky a jméno Ježíše Krista. Tetování 

bylo později s biblickým výkladem omezováno a církevními nařízeními zakazováno. 

Čistě magická funkce tetování se v souvislosti s globálním poklesem religiozity nenávratně 

vytrácí. 

3. Funkce léčebně-preventivní 

K nejstarším funkcím tetování patří její léčebně-preventivní užití. Na těle nejstaršího nálezu 

tetovaného člověka Ötzi bylo nalezeno bohaté tetování v oblasti kolem kloubů a významných 

akupunkturních míst. Rozšíření víry v léčivé účinky tatuáže bývalo ve světě poměrně časté. 

Na Borneu mělo např. tetování prstů a zápěstí odhánět celou řadu chorob. Kmeny v Jemenu 

měli tetování na obličeji a dlaních, což jim mělo přinést štěstí, zvýšit plodnost a léčit oční 

choroby. Terapeutická tetováž se provádí dodnes v Africe a Indii. 

Podle Eskymáků má krev z tatuáže léčebné účinky, proto jí ženy tatérky někdy lízaly přímo 

z rány. K léčbě bolestí očí a zlepšení zraku zde sloužily příčné linky přes oční víčka. Podobně 

jako Číňané, i jiné národy věřily v přímé akupunkturní souvislosti mezi kožními body a 

orgány v těle. 
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Terapeutická funkce tetování (proti bolestem zubů, hlavy atd.) byla u indiánských kmenů 

Severní Ameriky vcelku běžným jevem. Naproti tomu v současné proamerické společnosti 

tato léčebně-preventivní funkce zcela a beze zbytku zanikla. Spíše než léčivé účinky může 

neodborné a pokoutné tetování přinášet zdravotní rizika, jako je infekce, přenos HIV apod. 

4. Funkce komunikační a identifikační 

Vyryté obrazce na kůži fungují jako svébytný komunikační nástroj. Vypovídají o svém 

majiteli často více, než by si sám přál sdělit. Typem jednostranné komunikace je např. 

stigmatizační tetování jako forma cejchu. V řecké a římské společnosti byli tetováni zločinci a 

otroci za účelem označení. V pozdním středověku a v novověku byli zločinci značeni 

liliovým květem na rameni. Ve Francii měli trestanci vysláni na nucené práce, např. jako 

galejníci, vytetovaná písmena GAL. V Británii znamenala různá vytetovaná písmena různá 

provinění (V=vagabond, tedy tulák, S=slave, otrok, sluha atd.). V amerických koloniích se 

tetovalo písmeno H (heresy) kacířům. 

Tetování mohlo sloužit jen jako šifra. Např. řecký vyslanec v Persii oholil otrokovi hlavu, 

vytetoval vzkaz a nechal zarůst vlasy. Pak ho poslal do Řecka. Známé je tetování značící 

identifikační čísla v nacistických a komunistických koncentračních táborech. 

Jistá komunikační pravidla si dosud zachovává tetování mezi skinheady, rozličnými 

subkulturami nebo vězni, jejichž motivy často znevažují státní moc a jsou doprovázeny 

tajným kódem se specifickými významy. Hispánští vězni si např. tetují do očních koutků slzy. 

Jejich počet značí počet strávených let za mřížemi. SWP (Supreme White Power) mají zase 

vytetováno bílí rasisté. 

Komunikační a identifikační funkce tetování se však nemusí pojit s negativními významy. 

Domorodé kmeny dávají tetováží najevo např. mužskou pohlavní zdatnost, počet dobytých 

žen, válečnické nebo lovecké schopnosti, důkaz výjimečného činu atp. 

Tetování se obecně užívá i jako trvalá památka na milované osoby. 

5. Funkce sociálně-skupinová 

 Tetování patří k nejzjevnějším znakům příslušnosti k určité sociální skupině, ať už jde o 

kmenové, společenské, profesní či náboženské komunity. Tetování odlišuje jedince od 

většiny, vyjadřuje tím spřízněnost s vlastní skupinou. Tento význam se dodnes udržuje např. 

mezi fotbalovými, pouličními či motorkářskými gangy. Specifická tetování vyžadují ruská či 
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japonská mafie. Památeční obrazce nebo svědectví pospolitosti jsou častými motivy u elitních 

vojenských příslušníků. 

6. Funkce statutárně-hierarchická 

Podle druhu zdobení bylo možno zjistit společenský status člověka, jeho věkové zařazení či 

stupeň jeho postavení v tajných společnostech. Např. vyznačení manželského stavu 

prostřednictvím tetování bylo bolestivým rituálem, zároveň však o jedinci vypovídalo, že 

zvládá roli muže/ženy a manžela/manželky. Japonské manželky Ainů si kupříkladu 

rozšiřovaly dětskou tatuáž kolem úst. 

Domorodí bojovníci se těšili společenskému uznání, pokud jejich paže zdobilo tetování, jež 

značilo úspěšnost lovu lidských lebek. Američtí radikální skinheadi si zase vydobývali místo 

ve skupině snahou získat větší počet tetování černé pavučiny, která se rovná počtu zabití 

černochů. U motorkářů si nechávají milenky gangu tetovat na hýždě nápis, který značí, že je 

daná žena majetkem celé komunity. Takový status si většinou musí vysloužit pohlavním 

stykem se všemi členy gangu. 

7. Funkce individualizační 

Dříve i dnes si vlastník svého tetování velmi váží. Je jeho trvalou součástí, neoddělitelně patří 

k jeho osobnosti. Proto kvalitě provedení přisuzuje neobvyklou důležitost. Příkladem 

individualizačního tetování v původní společnosti byli novozélandští maorští hodnostáři, kteří 

považovali své lícní moko za výraz jedinečnosti, důstojnosti a vážnosti. Užívali dokonce 

osobního tetovacího ornamentu, jako podpisu důležitých smluv. 

Dnes je tetování symbolem prosazování vlastní individuality, revolty či odmítání 

společenských norem. Zdá se, že individualizační funkce posílila v moderní éře na svém 

významu. Je to způsob, jakým lidé vyjadřují svou výjimečnost. Klasické osobní vzory se váží 

ke koníčkům, zájmům (hudba, sport, umění), přezdívkám, jménům žen, znamením 

zvěrokruhu, k členství různých sociálních skupin, atd. Tetování se dá považovat za jakýsi 

nejosobnější druh curriculum vitae. Lze se setkat s jedinci, kteří zaznamenávají své životní 

události trvale na své tělo. Tetování je kulturním jevem, kterému dává smysl sám nositel.  

Tetování má také sociální podstatu – každý jedinec vnímá, jak jej posuzují ostatní. Pokud by 

tetování nemohlo být hodnoceno, ztratilo by pro svého majitele význam, minimálně ten 

vnější, estetický. 
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2. Sebepojetí 

Sebepojetí je sociálně psychologický pojem, který vyjadřuje postoje a očekávání, která 

jedinec chová vůči sobě samému. Je to souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o 

sobě chová. Vytváří se po celý život, již od prenatálního období v sociálních interakcích, jeho 

důležitými součástmi jsou sociální srovnání a zpětná vazba (Blatný, 2003). 

William James, zakladatel psychologie „Já“, definuje sebepojetí jako sumu všeho, co člověk 

může nazvat svým vlastním. Tato suma muže být rozdělena do složek, které tvoří 

materiální „Já“, které zahrnuje představu svého těla (tělesné „Já“) a také veškeré vlastnictví 

(majetek, osobní věci). Sociální „Já“, jež je založeno na zpětné vazbě od druhých osob 

(vlastnosti viděné či poznané druhými lidmi). Duchovní „Já“, je definováno 

jako „vnitřní či niterné „Já“, zahrnující nejtrvalejší aspekty vlastní osoby – osobní 

charakteristiky, dispozice, hodnoty, morální soudy (Blatný, 2003). 

Sebepojetí postupně přestalo být považováno za celistvou, globální představu sebe, 

konzistentní v čase a situacích. „V současnosti je zdůrazňována multifacetová, hierarchicky 

uspořádaná struktura a dynamika fungování v závislosti jak na tzv. Já-motivech, tak na 

situačním kontextu.“29 Multifacetové znamená, že je sebepojetí tvořeno řadou dílčích 

mentálních reprezentací Já, jež různí autoři označují jako percepce, schémata či prototypy, 

které tvoří prostor významů, vztahovaných k Já. 

Podle některých autorů můžeme o sebepojetí uvažovat jako o postoji k sobě. A podobně 

jako postoj, můžeme sebepojetí charakterizovat třemi aspekty. Jedná se o aspekt:  

1. Kognitivní, týkající se obsahu sebepojetí a jeho organizace (struktury).  

2. Afektivní - týkající se emocionálního vztahu k sobě (sebehodnocení).  

3. Konativní – který vyjadřuje skutečnost, že sebepojetí má motivační funkce a uplatňuje se v 

seberegulaci chování (Blatný, 2003). 

2.1. Sebehodnocení 

V běžném životě lidé pojmy sebepojetí a sebehodnocení nijak nerozlišují. Někteří autoři  však 

vymezují sebehodnocení v rámci sebepojetí, jako jeho významný aspekt. Sebehodnocení má 

dva póly: spokojenost a nespokojenost se sebou. Prožíváme je jako větší či menší 

sebevědomí. V souvislosti se sebehodnocením se objevují i termíny, vyjadřující pocit osobní 

hodnoty (pýcha, hrdost, arogance, pokora, skromnost atd.). 

                                                             
29 Blatný, Marek, Plháková, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí. 2003, s.97 
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Mezi zdroje sebehodnocení lze řadit:  

1. Sociální srovnávání, díky kterému si člověk ověřuje, co je a co není ve společnosti žádoucí. 

Od toho se pak odvíjí úroveň sebehodnocení. Na výsledný emoční vztah k sobě samému má 

vliv prostředí, zvláště osoby, které jsou pro nás důležité. Základy kritérií sebehodnocení se 

vytvářejí již v dětství skrze rodiče či jiné osoby, zastávající výchovné a rodičovské funkce. 

V pubertě je pak důležitý vliv vrstevníků, v dospělosti vliv spolupracovníků, partnera a 

vlastních dětí. 

2. Rozpor v sebehodnocení prožívá asi každý, roli zde hraje to, jak je tento nesoulad velký. 

Pokud se vyvine velký rozpor mezí tím, co bychom si přáli být nebo jaké vlastnosti bychom 

měli mít a tím, co doopravdy jsme, může to vést ke zklamání, frustraci, nespokojenosti. 

Člověk má pak pocit, že nesplnil požadavky druhých lidí. 

3. Pozitivní a negativní efektivita jsou dispozice určitého druhu prožívání. Emoce jsou zde 

faktorem, které ovlivňuje, jak posuzujeme sami sebe a ostatní lidi i to, jak posuzujeme postoje 

ostatních lidí vůči nám samotným (Blatný, 2003). 

 

3. Atraktivita 

Termín atraktivita pochází z latinského slova atrahere (přitahovat). Fyzická atraktivita je 

definována jako souhrn fyzických rysů určitého lidského jedince, které jsou posuzovány jako 

krásné nebo přitažlivé (Seiferová, 2009). Toto vnímání atraktivity nemusí být nutně vztaženo 

pouze na posuzování sexuální přitažlivosti. Atraktivita může mít značný i vliv na to, jak je 

určitý jedinec v rámci společnosti posuzován ve vztahu např. k sociálnímu postavení, 

postavení v zaměstnání, vyhledávání přátel nebo sexuálních partnerů apod. Výzkumy 

dokazují, že mají atraktivní lidé v životě výhodu nad neatraktivními. Atraktivní lidé mají 

mnohem častěji vyšší společenské postavení, mají vyšší plat, získávají snadněji zaměstnání, 

mají vyšší sebevědomí, mají větší šanci navázat vztah a mít bohatší sexuální zkušenosti a 

bývají často společenštější než lidé méně atraktivní. Atraktivní lidé snadněji a častěji vyjadřují 

pocity všeobecného štěstí a méně se u nich dá očekávat, že budou v budoucnu trpět některou 

duševní chorobou, než je tomu u neatraktivních jedinců (Sanders, 2008) 

Atraktivní lidé riskují ve spojení s tetováním, že uškodí svému sociálnímu statusu a ostatní je 

budou považovat za méně morální. Je to sociální risk. Pokud okolí na dané tetování reaguje 

pozitivně, má pak tetovaný jedinec tendence dále riskovat a nechávat si další a další trvalé 

ozdoby na své tělo (Sanders, 2008). 
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4. Gender 

Pojem gender je do českého jazyka převzat z angličtiny, kde původně znamenal gramatický 

rod. Výraz gender odkazuje k rozdílům mezi muži a ženami, nebo také mezi mužským a 

ženským. Tyto rozdíly chápe mnoho lidí, jako něco daného, normálního a neměnného. R.A. 

Lippa se ve své knize (Pohlaví, příroda a výchova, 2009) zabývá dvěma pohledy na utváření 

genderu. Jedna teorie prosazuje názor, že jsou generové rozdíly utvářeny na základě 

biologických faktorů, jsou tedy vrozené. Biologický základ pohlavních rozdílů je zřetelný u 

fyzických znaků (ženy produkují vajíčka, muži spermie). 

Druhá je pak zastáncem toho, že jsou tyto rozdíly utvářeny na základě sociálního prostředí 

(rodičovská výchova, vliv školy, vrstevníků, médií atd.), kterému se člověk již od dětství 

přizpůsobuje a napodobuje ho. Takže pokud by se změnily sociální podmínky, odstranily by 

se i pohlavní rozdíly.  

Gender jakožto sociální konstrukt pak reálně ovlivňuje, formuje či modifikuje individuální 

vlastnosti a schopnosti zcela konkrétních mužů a žen, stejně tak jako jejich postoje, názory a 

chování směrem k vžité normě pro jednotlivá „pohlaví“ (resp. gender), tedy směrem k onomu 

„typicky mužskému“ či „typicky ženskému“, takže nám pak nakonec mohou připadat 

přirozené. Například v matematice se od dětství podporují, rodiči i učiteli, více chlapci než 

dívky. Ty pak věří tomu, že jsou v matematice špatné, což má zase vliv na jejich horší 

výsledky v této oblasti. To, co však vnímáme, chápeme a označujeme jako typicky mužské a 

ženské vlastnosti, schopnosti či dovednosti, to jaké jednání očekáváme a vyžadujeme od 

příslušníků daného pohlaví, je námi vytvářená „skutečnost“, kterou si my lidé sami vytváříme, 

interpretujeme ji a spojujeme s určitými významy (Lippa, 2009). 

Teoretici staví vrozené a naučené do protikladu, ve skutečnosti by se ale mohly tyto vlivy 

navzájem posilovat. Biologické faktory mohou např. vést k pohlavní segregaci v dětství, 

kulturní učení zase může zesilovat biologické předpoklady k fyzické agresivitě u mužů. Vše 

je příčinou něčeho jiného, jako ve složitém soběstačném přístroji. Potom, co připustíme, že se 

biologické a sociologické faktory vzájemně ovlivňují, přijde těžká práce, a sice určit, jakým 

způsobem se tolik biologických faktorů a faktorů sociálních a okolního prostředí, vzájemně 

proplétá, aby vytvořily gender. Nové informace o vlivu vrozených a naučených faktorů na 

gender budeme moci zjistit studováním souvislostí mezi pohlavními rozdíly a odlišnostmi 

v chování spjaté s genderem napříč kulturami (Lippa, 2009). 
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5. Význam jednotlivých dotazníků 

V této kapitole jsou představeny jednotlivé dotazníky, které byly použity k výzkumnému 

šetření. 

První dva dotazníky (Postoj k vlastnímu tělu a Tělo a osobnost) se vztahují k hodnocení 

tělesné atraktivity a zdraví. Třetí dotazník (NEOPS) se zaměřuje na výpovědi, jež mají 

vystihnout charakter člověka. Čtvrtý dotazník (Rosenbergův dotazník) obsahuje výpovědi, jež 

souvisejí se sebevědomím člověka. A konečně pátý dotazník (Vztah osobnosti k tetování) je 

určen pro osoby s tetováním. Zaměřuje se vztah tetovaných osob ke svému tetování. 

Do prvního dotazníku, Postoj k vlastnímu tělu, jsou zahrnuty základní informace, týkající se 

jména, příjmení, věku, váhy, výšky, partnerského statusu, sociálně-ekonomického statusu a 

místa, kde dotyčný/á vyrůstal/a. Jméno a příjmení byly potřebné jen pro mou orientaci, 

respondenti s tím byli seznámeni a ujištěni o anonymitě jejich osob. 

Samotné dotazníky lze pak shlédnout v externí příloze. 

5.1. Dotazník Postoj k vlastnímu tělu 

V současnosti se stále více rozšiřuje trend, jež má na naše těla velké požadavky, zdůrazňuje, 

aby bylo krásné, štíhlé a aby vypadalo zdatně a zdravě. Proto je tělo považováno za jednu 

z nejdůležitějších složek celkového sebepojetí a v životě člověka zaujímá podstatné místo. 

Tělesné pojetí jakou součást sebepojetí, zahrnuje tělesné představy, pozitivní nebo negativní 

hodnocení a plány jednání zaměřené na tělo. Představy jsou spojeny s námi samotnými, s 

okolím, ale i s interakcí s ostatními (Fialová, 2001). 

Zahraniční výzkumy definují tělesné sebepojetí takto: „Tělo je naší vizitkou, vypovídá o 

věku, pohlaví, zdravotním stavu, společenském postavení, příslušnosti k rase. Postoj 

k vlastnímu tělu ovlivňuje náš vztah k ostatním lidem i naše chování. Hodnocení vlastního 

těla má význam pro sebehodnocení a psychické zdraví.“30 Základními složkami tělesného 

sebepojetí jsou zdraví, vzhled a zdatnost. 

Dotazník Postoj k vlastnímu tělu je zaměřený právě na vzhled jednotlivých částí těla, který 

má velký vliv na celkové sebepojetí. Představy o vlastním těle jsou důležitou součástí 

individuálního přijímání skutečnosti. Péče o vzhled je dnes pro většinu lidí každodenní 

záležitostí a může motivovat k zdravému způsobu života. 

„Dotazníky pro posuzování spokojenosti či nespokojenosti s vlastním tělem jsou 

konstruovány tak, aby ukázaly kvantitativní míru spokojenosti či nespokojenosti s tělem. Ve 

                                                             
30 Fialová, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. 2001, s.28-36 
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většině z nich respondenti vyznačují stupeň souhlasu nebo nesouhlasu s tvrzeními 

vztahujícími se k různým částem těla nebo k tělu jako celku.“31 Vzhled i funkčnost těla mají 

velký vliv na tělesné a duševní stavy a na projevy chování člověka. Spokojenost či 

nespokojenost s vlastním tělem je jednou z hlavních součástí sebepojetí. Určuje sebeúctu 

člověka a ovlivňuje jeho interakci v každodenním životě. 

Otázky v dotazníku Postoj k vlastnímu tělu se vztahují k tělu a jeho funkcím. Respondent má 

před sebou vypsané jednotlivé části těla (vlasy, břicho, kolena, ústa, atd.), u nichž se nacházejí 

čísla 1 (odpovídající velmi negativnímu hodnocení dané části), 2 (dotyčný/á je s určitou částí 

nespokojen/a, ale smíří se s tím), 3 (respondent hodnotí danou část neutrálně), 4 (tato 

odpověď znamená spokojenost s danou partií), 5 (zde je dotyčný/á s určitou partií velmi 

spokojený/á a nechce ji nijak měnit) a písmena A (atraktivita, F (funkce), O (atraktivita a 

funkce), J (jiná odpověď).  

Zakroužkovat se musí jak písmeno, tak číslo. Pokud je tedy respondent spokojený např. 

s obličejem a považuje ho za atraktivní a funkční (tzn. že nemá žádné zdravotní či jiné 

potíže, zasahující do funkce obličeje) zakroužkuje písmeno O a číslo 4. V případě, že je část 

těla atraktivní, ale omezená na funkci (např. noha vypadá normálně, ale je v ní umělý kloub, 

který omezuje pohyblivost nohy) a respondent ji hodnotí neutrálně, zaškrtne A a 3. Odpovědi 

tedy vyjadřují postoj jednotlivců (míru spokojenosti či nespokojenosti) k určité tělesné části 

nebo k jejich osobní charakteristice. 

Poslední částí dotazníku jsou čtyři otázky, týkající se dotazu, jakou svou část těla respondent 

hodnotí nejlépe a jakou nejhůře. K tomu je pak třeba uvést ještě odůvodnění (např. nejlépe 

hodnotí obličej, protože je atraktivní, nejhůře stehna, protože jsou moc silná atp.). 

5.2. Dotazník Tělo a osobnost 

Jak už bylo řečeno, základní složkou tělesného sebepojetí je i zdraví. Světová zdravotnická 

organizace definuje zdraví jako stav, kdy je člověku dobře fyzicky, psychicky i sociálně. Není 

to jen nepřítomnost nemoci. Pokud se člověk necítí dobře po psychické stránce, většinou se to 

odrazí i na stránce fyzické a naopak (Křivohlavý, 2002). Proto je třeba o své tělo pečovat 

celkově, nejen z hlediska estetického, ale i toho zdravotního. K atraktivitě těla tedy patří i 

zdravý vzhled, který pak vede i ke zdravému sebevědomí.   

                                                             
31 Fialová, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. 2001, s.116 
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V dotazníku Tělo a osobnost respondenti hodnotí jednotlivá tvrzení podle toho, jak moc 

vystihují jejich osobu. Mají na výběr ze stupnice od 1 (rozhodně nesouhlasím) až 5 (rozhodně 

souhlasím). Výpovědi se týkají sexuální přitažlivosti, péče o tělo, o fitness (zdatnost) a zdraví. 

Výsledky dotazníku vypovídají o tom, zda člověk dbá o svůj vzhled, jestli žije zdravě a zda je 

fyzicky zdatný.  

V poslední položce dotazníku pak respondent hodnotí svůj celkový zdravotní stav na 

desetibodové škále, přičemž 1 je nemocný a 10 zcela zdravý. 

5.3. Dotazník NEOPS 

Tento dotazník se jmenuje "NEO pěti faktorový osobnostní inventář". Poskytuje údaje o 

úrovni pěti obecných dimenzí osobnosti - Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči 

zkušenosti, Přívětivost, Svědomitost (NEOPS). Tento dotazník obsahuje 60 výpovědí, 

kterými byste mohli popsat sami sebe. Respondenti mají posoudit, do jaké míry je výpovědi 

vystihují. Jednotlivé výpovědi nelze posuzovat ani jako správné ani jako nesprávné, a proto 

není možné dosáhnout dobrých nebo špatných výsledků. Jedince tedy v tomto dotazníku 

hodnotí, pomocí stupnice od 0 (vůbec nevystihuje) do 4 (úplně vystihuje), své reakce či pocity 

v různých situacích. 

Tato metoda je využitelná ve výzkumných studiích i v klinické, poradenské a pracovní 

psychologii.  

„Cattellův šestnáctifaktorový dotazník (16 PF) zjišťuje více rysů osobnosti, s cílem popsat 

osobnost v co nejširším kontextu. Aktuálními alternativními metodami jsou NEO osobnostní 

inventáře vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti, označovaného jako „big five“. 

Model byl poprvé identifikován v lexikálních analýzách přídavných jmen používaných k 

popisu osobnosti v angličtině, ale existence pěti obecných dimenzí osobnosti se potvrdila i v 

dalších jazycích včetně češtiny.“32 

P. T. Costa a R. R. McCrae analyzovali data z Cattellova šestnáctifaktorového dotazníku a 

identifikovali tři skupiny škál, označené Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči 

zkušenosti. Ty se staly základem pro sestavení NEO inventáře pojmenovaného podle prvních 

písmen názvů škál N (neuroticism), E (extraversion), O (openness). V lexikálních analýzách 

vlastností, používaných k popisu osobnosti, se však opakovaně objevovala pětifaktorová 

                                                             
32 Hřebíčková, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti. 2011, s.94-99 
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struktura osobnosti, a proto Costa a McCrae inventář rozšířili o dvě další dimenze, obsažené v 

pětifaktorovém modelu popisu osobnosti33 (Přívětivost a Svědomitost) (Hřebíčková, 2011). 

Neuroticismus zjišťuje individuální rozdíly v emocionální stabilitě a labilitě. Jedince, kteří 

mají vysoké skóre neuroticismu, můžeme snadno přivést do rozpaků, cítí se zahanbeni, nejistí, 

nervózní, úzkostní, intenzivně prožívají strach, obavy nebo smutek. Lidé s nízkým skóre jsou 

obvykle klidní, vyrovnaní, bezstarostní a stresující situace je nevyvedou snadno z míry. 

Jedinci, kteří dosahují vysokého skóre extraverze, se popisují jako společenští, sebejistí, 

aktivní, hovorní, energičtí, veselí a optimističtí. Nízké skóre znamená uzavřenost, 

zdrženlivost, samostatnost a nezávislost. 

Méně známa je dimenze otevřenost vůči zkušenosti. Lidé dosahující vysokého skóre v této 

dimenzi mají živou představivost, jsou citliví na estetické podněty, vnímaví k vnitřním 

pocitům, upřednostňují rozmanitost, jsou zvídaví, mají nezávislý úsudek. Často se chovají 

nekonvenčně, zkoušejí nové způsoby jednání a dávají přednost změně. Osoby s nízkým 

skórem mají sklon ke konvenčnímu chování a konzervativním postojům a jejich emoční 

reakce jsou často utlumeny.  

Přívětivost je dimenze postihující interpersonální chování. Charakterizuje ji altruismus, 

schopnost porozumět druhým, sklon důvěřovat druhým, upřednostnění spolupráce. Opakem je 

nepřátelství, egocentrismus, tendence ke znevažování cizích záměrů a k soutěži na místě 

spolupráce. 

Vztah k práci, aktivní proces plánování, organizování a realizace úkolů zjišťuje dimenze 

svědomitost. Osoby dosahující vysokého skóre na této škále se popisují jako cílevědomé, 

ctižádostivé, pilné, vytrvalé, systematické, s pevnou vůlí, disciplinované, spolehlivé, přesné a 

pořádné. Osoby s nízkým skórem se označují za nedbalé, lhostejné, naplňující své cíle s 

malým zaujetím. 

K tomuto dotazníku je pak přiřazena ještě tabulka, do které se doplňují rozměry druhého a 

čtvrtého prstu na levé i pravé ruce. Výzkumy totiž zjistily, že je poměr mezi druhým a 

čtvrtým prstem pohlavně dvojtvárný, tedy odlišný u mužů a žen (Lippa, 2009). Formování 

ruky podléhá v embryonálním období, podobně jako vývoj jiných orgánů (např. mozek), vlivu 

mnoha hormonů, zejména pohlavních hormonů (např. testosteron). Produkce testosteronu 

začíná u plodu v období osmi týdnů po oplodnění a prsty se začínají formovat v týdnu 
                                                             
33 Hřebíčková, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti. 2011, s.100-105  
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třináctém. Vzhledem k tomu, že diferenciace močopohlavního ústrojí a ruky jsou řízeny 

stejnou skupinou genů, odráží se jejich poškození (mutace) i na tvaru a velikosti ruky, kdy 

dochází především ke snížení délky prstů. Je zřejmé, že rozvoj pohlavních žláz a prstů má 

stejné příčinné činitele, a proto se studium jejich vzájemných vazeb stává odrazovým 

můstkem pro studium hormonálních hladin před narozením.  

Maskulinizační a feminizační vliv pohlavních steroidů, který stojí v pozadí vzniku mnoha 

sexuálních dimorfismů, můžeme sledovat i na tvaru lidské ruky. Kromě toho, že ženská ruka 

je štíhlejší a linie, ve které prsty nasedají na dlaň, je u ženy výrazněji zakřivena, staly se 

předmětem podrobného studia zejména druhý a čtvrtý prst, tedy ukazovák a malík. Pomocí 

jednoduché matematické operace, vydělení jejich vzájemné délky, obdržíme tzv. 2D : 4D 

digit ratio (dále jen poměr 2D : 4D). To se stává číselným vyjádřením rozdílu mezi ženskou a 

mužskou rukou: hodnota poměru 2D : 4D je u žen vyšší než 1, zatímco u mužů je tento poměr 

nižší než 1. Nízké hodnoty poměru 2D : 4D u mužů se vysvětluje působením vyšší hladiny 

testosteronu na mužský plod a vysoký poměr u žen účinkem vysokých hladin luteinizačního 

hormonu, jež také reguluje činnost pohlavních žláz.34 

Dnes je poměr 2D : 4D studován mnoha vědci různých odborností, kteří se snaží odhalit 

vztahy a souvislosti mezi rozvojem ruky (zejména prstů) a kognitivně behaviorálními 

vlastnostmi jedince. Byly vytvořeny rozsáhlé studie, které se zabývaly zkoumáním odlišností 

v poměru 2D : 4D u homosexuálních mužů (mají výrazně nižší poměr 2D : 4D), depresivních 

jedinců, kdy existuje souvislost mezi výskytem depresí u mužů a délkou čtvrtého prstu (tento 

jev je zřejmě způsoben vlivem testosteronu na rozvoj nervové soustavy, zatímco normální 

koncentrace tohoto hormonu má na nervovou soustavu blahodárný vliv, vyšší hladiny mohou 

vést k jeho „poškození“). Poměr délky ukazováčku k prsteníčku souvisí také s povoláním, 

plodností, dominancí a sexuální orientací. Výsledky výzkumů naznačují, že prenatální hladiny 

testosteronu jsou spojeny s genderovým chováním v dospělosti. 

Pro snadnější pochopení se mi podařilo nalézt tabulku35, která je dobrým příkladem 

vzájemného vztahu mezi poměrem prstů a hormonů a jejich vlivu na sexualitu, povahové rysy 

atp.  

 

 

 

                                                             
34 Dostupné z WWW: <http://zadny.blog.cz/0909/nejsme-stejni-oni-muzi-a-my-zeny> 
35 Dostupné z WWW: <http://zadny.blog.cz/0909/nejsme-stejni-oni-muzi-a-my-zeny> 
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Obrázek č.1 – Poměr 2D:4D 

 

 

5.4. Rosenbergův dotazník 

Rosenbergova Self-Esteem škála obsahuje deset bodů a je často užívaným nástrojem 

hodnocení obecné úrovně sebevědomí umožňující postihnout jak pozitivní (5 položek), tak 

negativní (5 položek) sebehodnocení respondentů, kteří na čtyřbodové škále hodnotí, na kolik 

k sobě mají kladný postoj či výhrady. 

5.5. Vztah osobnosti k tetování 

Dotazník se zaměřuje přímo na otázky ohledně tetování. Je sestavený tak, aby jeho výsledek 

vypovídal o vztahu jednotlivců k vlastnímu tetování. Otázky se týkají motivů tetování, jeho 

umístění na těle, kolik lidé do tetování investují a co je k tomu vede. Dále respondenti 

vyplňovali otázky ohledně jejich hudebního vkusu, jestli mají jiné tělesné modifikace kromě 

tetování anebo jestli provozují nějaký druh adrenalinového sportu. Šlo o to, zjistit, co nejvíce 

základních informací o tetovaných osobách.  

Poslední otázka obsahuje dvě desetibodové škály, na kterých měli respondenti hodnotit svou 

vlastní atraktivitu před a po tetování.  

Odpovědi na otázky byly analyzovány na základě pohlaví. Bylo cílem zjistit, zda jsou nějaké 

rozdíly (např. v umístění tetování či investic) mezi tetovanými muži a tetovanými ženami.  
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III. EMPIRICKÁ ČÁST  
 

1. Cíle výzkumu a formulace hypotéz 
 
1.1. Cíle výzkumu 

Na téma rozdílů mezi dvěma určitými skupinami lidí proběhlo již mnoho výzkumů. 

Zkoumaly se odlišnosti mezi pohlavími, mezi různými profesemi, životním stylem apod. 

Protože v oblasti tetování v České republice mnoho výzkumů neproběhlo, zaměřila jsem na 

otázku, zda existují rozdíly mezi tetovanými a netetovanými osobami. Celkově je to široká 

oblast, lidé se mohou mezi sebou lišit v mnoha ohledech. Já jsem si tedy stanovila 

specifičtější cíl výzkumu, který zahrnuje hledání rozdílů mezi tetovanými a netetovanými 

jedinci v tom, jak sami sebe hodnotí z hlediska atraktivity, sebevědomí, postoje k tetování či 

fyzické zdatnosti.  

Přiměly mě k tomu dnešní motivace lidí nechat se tetovat. Mnoho z nich se chce nějak odlišit 

od zbytku společnosti, tzn. od lidí netetovaných. V moderní společnosti se člověk snaží mít 

něco jen pro sebe, něco, co mu ostatní nevezmou. Dnes už touhu po něčem takovém řeší velké 

procento lidí právě prostřednictvím tetování. Volí si však různé motivy a mají pro to i různé 

důvody. Dalším cílem mého výzkumu tak bylo zjistit, jestli se od sebe liší nejen tetované a 

netetované osoby, ale i tetovaní lidé mezi sebou, konkrétně jsem zkoumala rozdíly mezi 

tetovanými ženami a tetovanými muži.  

Jak už jsem zmiňovala, české literatury a českých výzkumů na téma tetování je pomálu. 

V zahraničí se touto problematikou zabývala např. práce Clintona Sanderse, který tvrdí, že 

tetování bylo dříve chápáno jako sociální deviace36a i když se mnohé změnilo, lidé na tetování 

stále pohlížejí, jako na něco neobvyklého. Tetování bylo a je považováno za přitažlivou 

možnost jak zkrášlit své tělo, ne však pro všechny. Práce Martina Rychlíka37 přinesla mnoho 

informací o lidské touze odjakživa zdobit své tělo a o jeho různých podobách. Je to snad 

jediná česky psaná kniha, která obsahuje podrobné informace o tématu tatuáže. Sanders 

(2008) dále zmínil, že ne každý je ochoten riskovat negativní odezvu okolí a že tetovaní 

jedinci podstupují tzv. sociální risk.38  

                                                             
36 Sanders, R. Clinton, Vail, D. Angus. Customizing the body. 2008, s.8-11 
37 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla.2005 
38 Viz. kapitola 3. Atraktivita,  s.31  
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Tetování je také záležitostí vkusu. Různí lidé mají odlišné představy o atraktivitě. Každého 

přitahuje na lidském vzhledu něco jiného. České články a knihy zmiňují toto téma nezávisle 

na tom, jestli je člověk tetovaný či nikoli (Fialová, 2006; Etcoffová, 2002). Částečně jsem tak 

vycházela opět ze Sanderse (2008). 

Výzkumů na zjištění rozdílů, ať už z jakékoli perspektivy, mezi muži a ženami proběhlo již 

spoustu (Renzetti, 2005; Pease, Peaseová, 2003; Lippa, 2009).  Např. Lippa39 píše o 

biologických a sociálních faktorech, jež ovlivňují pohlavní rozdíly v maskulinitě a femininitě.  

Renzetti (2005) tvrdí, že se odlišná očekávání v závislosti na pohlaví začínají rozbíhávat 

bezprostředně po porodu. Už tehdy se většina výroků točí kolem pohlaví dítěte - rodiče a 

okolí rozdílně hodnocení stejný vzhled či pláč podle toho, zda jde o děvče či chlapce. Rodiče 

u dětí vyvíjejí značné úsilí, aby pohlaví dítěte bezpečně poznalo i jeho okolí. I když si to 

většina nepřipouští, přistupují ke svým dětem odlišně i ve výchově. Tento proces probíhá 

obousměrně, tudíž děti se tak chovají, protože to od nich rodiče očekávají. Děvčata jsou 

zpravidla vedena k závislosti, k vyjadřování emocí, rozumění lidským vztahům, zatímco 

chlapci k nezávislosti, asertivitě a potlačování emocí (vyjma hněvu). 

1.2. Formulace hypotéz 

V kombinaci s výše uvedenými poznatky, získané jak z literatury, tak z vlastních zkušeností 

jsem si stanovila následující hypotézy: 

První hypotéza vychází z obecně známé věci, a sice že hodnocení vlastního těla ovlivňuje to, 

jak o sobě lidé smýšlejí.40 Každý se o své tělo stará jiným způsobem a také ho odlišným 

způsobem krášlí. Důležitým prvkem je i zdraví a sebevědomí člověka. Zajímavým zjištěním 

této studie bylo, jestli jsou lidé s tetováním na svoje tělo opatrnější, pyšnější nebo o svůj 

vzhled více dbají. 

H1 : Tetovaní lidé se celkově staví ke svému tělu jinak, než lidé bez tetování, což má vliv 

i na odlišné sebevědomí a sebehodnocení obou skupin respondentů. 

Jak už se potvrrdilo, poměr mezi druhým a čtvrtým prstem je pohlavně dimorfní. Pohlavní 

hormony nejspíš ovlivňují i mužské a ženské povahové rysy. Já jsem se osobně zaměřila na 

ochotu riskovat. Předpokládala jsem, že rozdílnost v poměru prstů, bude mít za následek i 

                                                             
39 Lippa, A. Richard. Pohlaví, příroda a výchova. 2009 
40 Blatný, Marek, Plháková, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí. 2003 
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rozdílnost v hodnotách NEOPS (Neroticismu, Extraverze, Otevřenost, Přívětivost, 

Svědomitost). Komparace těchto hodnot s tématem tetování bylo dalším poutavým bodem 

mojí práce. Vznikly tak hned dvě hypotézy. V pořadí druhá hypotéza je zaměřena na 

rozdílnost pouze mezi muži a následně pouze mezi ženami v ochotě riskovat. Třetí hypotéza 

pak předpokládá vliv druhé hypotézy, tedy, že tetovaní muži a ženy, kteří více riskují, budou 

mít jiné hodnoty v NEOPS než netetovaní muži a ženy.  

H2 :  Tetovaní muži mají větší sklon k riskování než muži netetovaní. To samé platí i u 

žen. 

H3 : Větší sklon k riskování u tetovaných mužů vede k tomu, že mají tetovaní muži 

rozdílné hodnoty v NEOPS oproti mužům netetovaným. To samé platí i u žen. 

Poslední hypotéza H4 se zakládá na výzkumech rozdílnosti mezi pohlavími, podle kterých se 

lze domnívat, že se muži budou v postoji ke svému tetování lišit od postoje žen (ať už jde o 

motivy, umístění tetování, investic či hodnocení atraktivity). 

H4 : Tetovaní muži se liší od tetovaných žen ve svých motivacích nechat se tetovat a dále 

pak v provedení samotného tetování. 
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2. Výzkumná strategie a technika sběru dat 

Zvolila jsem kvantitativní výzkum, který v této práci napomáhá testování hypotéz o 

skupinách. Výhodou je možnost zkoumání širokého spektra sociálních jevů na větším počtu 

respondentů. Kvantitativním výzkumem jsem mohla změřit u skupiny lidí proměnné41 a zjistit 

v jakém jsou vztahu mezi sebou. Ve výzkumu byly proměnné určeny např. atraktivitou, 

osobnostními dimenzemi NEOPS, pohlavím atp. 

Pomocí kvantitativních technik lze nejlépe zachytit hodnocení respondentů. Tento druh 

výzkumu můžeme k získání využitelných informací zaměřit podle potřeb. Výhodou je 

relativní nezávislost výsledků na výzkumníkovi a možnost statistického zpracování dat. 

Nevýhoda zvoleného výzkumu může být v časové náročnosti a občasné nutnosti některé 

otázky pominout úplně.  

Jako techniku sběru dat jsem zvolila dotazníkové šetření. Jelikož jsem sestavovala pouze 

dotazník zaměřený přímo na tetování (zbylé čtyři dotazníky byly již v terénu ověřeny, Lippa, 

2009; Hřebíčková, 2011; Fialová, 2001), byl jediným, který jsem respondentům 

v předvýzkumu předložila. V úvodu dotazníku jsem se představila a seznámila respondenta se 

záměrem své práce. Zároveň jsem ho ujistila o anonymitě a následně poděkovala za 

spolupráci.  

Dotazníky jsem si vytiskla a osobně je pak distribuovala mezi 60 respondentů. U sepisování 

dotazníku jsem byla přítomna proto, abych mohla zodpovědět případné otázky. Byla jsem si 

vědoma jistého etického aspektu, protože některé odpovědi mohly respondentům připadat 

intimní a soukromé. Proto jsem se nezdržovala v jejich těsné blízkosti a v klidu jsem při jiné 

činnosti čekala, až dotazníky vyplní. Vrácené dotazníky byly pak postupně shromažďovány a 

analyzovány. U části s měřením prstů, bylo však mé osobní angažování nezbytné. Pomocí 

šuplery (pomocné měřítko) jsem prsty respondentům změřila tak, aby byly rozměry co nejvíce 

přesné. 

Výhodou byla okamžitá návratnost a jistota věrohodnosti, alespoň co se týká samotného 

respondenta, u kterého jsem měla jistotu, že to vyplnila skutečně osoba, které byl dotazník 

určen. Pokud si dotazník vytvoří sám autor výzkumu, je velmi cennou výhodou možnost 

                                                             
41 „Na proměnnou je pohlíženo jako na vlastnost nějaké entity. V sociálním výzkumu je entitou nejčastěji jedinec 
či skupina. Lidé se tak mohou lišit v proměnných jako je věk, pohlaví, sebeúcta, apod.“ Punch, F. Keith. Základy 
kvantitativního šetření. 2008, s.12 
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pozměnění otázek nebo jejich doplnění. Problémem by mohlo být subjektivní zkreslení dat ze 

strany respondentů. 

2.1. Pilotáž 

Záměrem předloženého dotazníku ještě před oficiálním zahájením výzkumu bylo zjistit, zda 

jsou otázky srozumitelné a zda nad nimi respondent nemusí dlouho přemýšlet a nestráví nad 

tím moc času. Chtěla jsem se taktéž přesvědčit, že je dotazník vytvořen tak, aby zaujal. 

Předvýzkumnou skupinu tvořilo deset probandů určitého věku a socioekonomického 

statusu42, stejně jako zbylí respondenti, jež jsem hodlala oslovit. 

Dotazník zaměřený přímo na tetování tvoří otevřené, uzavřené, ale i polootevřené otázky, vše 

podle potřeby validity a vyhodnocení odpovědi. Všechny otevřené otázky jsou stručné, což se 

pak odráží i v požadavku stručných odpovědí. Dotazník je uzavřen desetibodovou škálou, na 

které respondenti hodnotí svou atraktivitu43 (přičemž 1 odpovídá nejnižšímu stupni atraktivity 

a 10 naopak stupni nejvyššímu). Od respondentů v předvýzkumu přišly návrhy na rozšíření 

dotazníku o některé další otázky. Po zvážení jejich významu, jsem se je nakonec rozhodla do 

dotazníku doplnit (týkalo se to např. otázky, zda se tetovaná osoba rozhodne v budoucnu pro 

další tetování).  

Bylo také třeba naučit se přesně měřit prsty a nezdržovat tím celé dotazníkové šetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Zde jsem si zvolila věkové rozmezí mezi 20-30 lety a socioekonomický status rozdělila na studenty, 
zaměstnance a jinou možnost.  
43 Podrobnosti dotazníku jsou popsány v podkapitole 1.12.5 Vztah osobnosti k tetování 
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3. Prostředí výzkumu a výběr vzorku 

Kvantitativní výzkum se dá zřídka použít najednou, pro všechny respondenty. Z časových 

důvodů jsem volila spíše osoby v místě svého bydliště v Říčanech nebo třicet minut vzdálené 

Praze. Ačkoli vím o internetové podobě dotazníků, distribuovala jsem a sbírala dotazníky 

osobně. Skoro se všemi bych měla spíše potíže je do takové podoby převádět, protože otázky 

nejsou tvořeny na bázi pouze uzavřených otázek ano/ne. Podílení se na vyplňování dotazníků 

osobně bylo tedy jednodušším a spolehlivějším řešením. 

Prostředí výzkumu bylo ve většině případů soukromějšího rázu, buď přímo u respondenta 

doma, nebo v jiném prostředí, kde se cítil dobře (např. oblíbená kavárna).  

Z důvodů určité vyrovnanosti vzorku, jsem volila stejný počet tetovaných i netetovaných osob 

a stejný počet žen a mužů. Vzorek je tvořen 30 tetovanými a 30 netetovanými respondenty ve 

věku mezi 20 a 30 lety. 

Tabulka č.1 – Tetovaní respondenti 

POČET POHLAVÍ TETOVÁNÍ ZAMĚSTNANEC STUDENT 
PRŮMĚRNÝ 
VĚK 

15 MUŽ ANO 12 3 24,9 
15 ŽENA ANO 11 4 26,6 

Celkem      30  
    

               25,6 
 

Tabulka č.2 – Netetovaní respondenti 

POČET POHLAVÍ TETOVÁNÍ ZAMĚSTNANEC STUDENT 
PRŮMĚRNÝ 
VĚK 

15 MUŽ NE 12 3 24,9 
15 ŽENA NE 11 4 26,6 

Celkem      30  
    

               25,8 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 



45 
 

4. Prezentace a interpretace výzkumu 

4.1. Metoda vyhodnocování získaných dat 

U získaných dotazníků jsem měla jistotu, že jsou správně vyplněné díky mé osobní 

přítomnosti u jejich vyplňování. Shromážděná data jsem přepsala do počítače a analyzovala je 

pomocí statistického programu SPSS. Je to nástroj pro řešení statistických úloh a analytických 

problémů. Užívání tohoto nástroje je jednoduché a podporuje celý analytický proces ve všech 

jeho fázích – plánování, sběr dat, analýzy, reportování i předávání výsledků. Je to jeden 

z nejpoužívanějších nástrojů pro spolehlivou analýzu dat.44 

Pro ověření hypotéz byla použita technika Anova45, umožňující posouzení jednotlivých zdrojů 

variability v datech. ANOVA umožňuje separovat jednotlivé zdroje rozptylu a dílčí rozptyly 

vzájemně porovnat za účelem určení, zda jsou rozdíly mezi nimi (statisticky) významné. 

Existuje řada metod analysy rozptylu. Nejjednodušší z nich je tzv. jednofaktorová ANOVA. 

Použije se tehdy, jestliže přichází v úvahu pouze jeden faktor ( = f, který nabývá tří nebo více 

úrovní) a pro každou úroveň máme skupinu paralelních stanovení (= p,  je „počet skupin“, 

resp. „počet úrovní“, „vlastností“). Po převedení dat do SPSS programu jsem si tak pomocí 

tabulky zadala, jaké hodnoty chci prostřednictvím ANOVY zkoumat. Do kolonky depend list, 

jsem zadala počet úrovní, které chci porovnat na základě určitého faktoru. Skupin lze do 

kolonky zadat několik. Vybrala jsem si např. neuroticismus, extroverzi, otevřenost, přívětivost 

a svědomitost (=p), které jsem chtěla porovnat mezi dvěma skupinami respondentů na základě 

faktoru tetování (=f). Výsledky jsem pak zapsala takto : f =  výsledná hodnota ; p = výsledná 

hodnota. Cílem statistické analýzy je určit, zda existují statistický významné rozdíly mezi p 

skupinami. Pokud se skupina p rovná 0,01 – 0,05, jde o statisticky významný výsledek. 

Výsledek kolem hodnoty 0,07 je už hraničním statisticky významným výsledkem.  

Další používanou technikou byl Chí-kvadrát (Crosstabs), která spočívá v porovnání 

pozorovaných a očekávaných četností. Pozorované četnosti zjistíme v tabulce, která vyjadřuje 

závislost dvou různých znaků46. Chí-kvadrát test se používá pro zjištění pravděpodobnosti 

náhodnosti výskytu daného jevu. Máme zde nulovou (H0) a alternativní hypotézu (H1). 

Nulová hypotéza zní např. takto : Hodnocení vlastní atraktivity je u tetovaných a 

netetovaných osob stejné. Alternativní hypotézou pak bude : Hodnocení vlastní atraktivity je 

                                                             
44 Více informací dostupných na WWW: http://www.spss.cz/ibmspss-statistics-base.htm 
45 Více informací dostupných na WWW: http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/publik/Kap_7_ANOVA.pdf 
46 Více informací dostupných na WWW: http://ulb.upol.cz/praktikum/statistika3.pdf 
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u tetovaných a netetovaných různé. Jde o jednu z hypotéz potvrdit a druhou vyvrátit. Avšak 

při zamítnutí H0 automaticky neznamená, že platí H1, vypovídá to pouze o to, že není 

dostatek důkazů proti platnosti H0. To samé platí i naopak. Výsledná data jsem zapisovala 

pod hodnotu statistické významnosti p. 

Techniku Anova jsem používala v případě, když se jednalo o určitá spojitá data, např. vyšší či 

nižší skóre u nějaké hodnoty. V případě Chí-kvadrátu to již byla data v kategoriích.  

Na příklad: v osobnostní dimenzi otevřenosti šlo o to spočítat, jakou výši skóre dotyčný 

dosáhl (a podle stanoveného rozmezí bodů pak určit, co to o něm vypovídá). V tom případě 

jsem zvolila techniku analýzy Anova. Pokud jde však o motivy tetování, jsou zde obsaženy 

určité kategorie - skupina lidí, která má různé druhy motivů tetování. V tomto případě jsem 

tedy použila Chí-kvadrát, díky kterému lze zjistit četnost pozorovaných znaků.   

Zbylá data jsem přepisovala do tabulek v Excelu, kde jsem pomocí vzorců některé výsledky 

zprůměrovala. 

4.2. Interpretace získaných dat 

Analyzovaná data nyní uvedu do souvislosti stanovených hypotéz, které buď potvrdím či 

vyvrátím. 

4.2.1. Hypotéza č.1 : Tetovaní lidé se celkově staví ke svému tělu jinak, než lidé bez 

tetování, což má vliv i na odlišné sebevědomí a sebehodnocení obou skupin respondentů. 

Tuto hypotézu jsem testovala pomocí prvních tří dotazníků – Postoj k vlastnímu tělu, Tělo a 

osobnost a Rosenbergův dotazník.  

4.2.1.1. Srovnání dvou třiceti členných skupin na základě tetování – netetovaní muži a ženy 

a tetovaní muži a ženy  

U dotazníku Postoj k vlastnímu tělu, jsem po sečtení všech číselných hodnot dohromady (tzn. 

pouze ty hodnoty, jež byly u každé části těla vyjádřeny v číslech 1-5), získala konečné číslo, 

vypovídající o spokojenosti/nespokojenosti s vlastním tělem. Čím vyšší číslo, tím lepší 

sebehodnocení. Testování probíhalo pomocí SPSS programu. 

U celkového postoje k vlastnímu tělu mi však nevyšel statisticky významný výsledek 

(f=2,032, p=0,159).   
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Po sečtení počtu výskytu zaškrtnutých A (atraktivita) u jednotlivých částí těla respondentem 

jsem opět nedošla ke statisticky významnému výsledku (p=0,686). 

Stejný postup jsem volila i u F (funkce) a O (atraktivita a funkce) a výsledek byl stejně 

statisticky nevýznamný jako ty předchozí (p=0,483, p=0,305). 

Výsledky prvního dotazníku tak naznačují, že se osoby s tetováním a bez tetování neliší 

v postoji ke svému tělu. 

Ráda bych zde uvedla zajímavý výsledek u poslední části dotazníku Postoj k vlastnímu tělu, 

který mi vyšel shodně mezi skupinami tetovaných a netetovaných mužů a žen. Obě skupiny 

totiž nejčastěji hodnotily jako nejatraktivnější část těla oči a jako nejméně atraktivní část těla 

břicho (v tabulce níže jsem uvedla pouze ty části těla, které byly zmíněny více jak dvakrát). 

 

Tabulka č.3 – Nejlépe a nejhůře hodnocené části těla 60 tetovaných a netetovaných 

respondentů  
NEJLÉPE HODNOCENÁ 
ČÁST TĚLA POČET 

NEJHŮŘE HODNOCENÁ 
ČÁST TĚLA POČET 

OČI 15 BŘICHO 13 
RUCE 9 BOKY 5 
OBLIČEJ 6 ZADEK 5 
MOZEK 4 STEHNA 5 
PRSA 4 NOHY 4 
BŘICHO 3 PLEŤ 4 
VLASY 3 ZÁDA 4 
NOHY 3 ZUBY 3 
 

Dotazník Tělo a osobnost měl vypovídat o tom, jak se respondenti staví ke svému tělu 

z hlediska sexuální přitažlivosti, péče o vzhled, zdraví, fitness a fyzické zdatnosti. Testování 

proběhlo pomocí SPSS programu. 

Postup byl následující: sečetly se mezi sebou zvlášť otázky 1 až 5 a otázky 6 a 7. Jejich 

výsledky se od sebe navzájem odečetly (např. 1,2,3,4,5 = 9 ; 6,7= 5 ; 9-5 = 4) a výsledné 

hodnotě se pak přičetlo číslo 12. Stejným způsobem se postupovalo i u zbylých otázek, 

přičemž se u výsledků dalších dvojic čísel přičítala jiná číselná hodnota (ot.8-15 – ot.16-19 + 

24 ; ot.20-27 – ot.28-30 + 18 ; ot.31-39 – ot.40-44 + 30). Podle obdrženého klíče jsem pak 

roztřídila otázky do různých kategorií : otázka 1-7 patří do kategorie hodnocení vzhledu ; 

otázka 8-19 do kategorie zaměření na vzhled ; 20-30 do kategorie fitness/zdraví ; otázka 31-
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44 do kategorie zaměření na fitness/zdraví. Výsledné číselné hodnoty u každé kategorie se 

pak rovnaly určitému stupni hodnocení a péče o vzhled a zdraví. Stupeň 1 odpovídal 

hodnocení very low (velmi nízký), stupeň 2 odpovídal hodnocení low (nízký), stupeň 3 

znamenal average (průměr), stupeň 4 odpovídal hodnocení high (vysoké) a stupeň 5 se rovnal 

hodnocení very high (velmi vysoké).  

Poslední otázka obsahovala škálu 1 až 10, na které respondenti hodnotili svůj celkový 

zdravotní stav ( 1 = nemocný ; 10 = zcela zdravý). Nevyšel statisticky významný výsledek 

(p=0,264). 

Po srovnání odpovědí obou skupin nevyšly statisticky významné výsledky.  

Výsledky tedy i druhého dotazníku nenaznačují, že by se v hodnocení a péči o vzhled a zdraví 

od sebe tetované a netetované osoby nějak lišily.  

 

Tabulka č.4 – Výsledné hodnoty dotazníku Tělo a osobnost mezi skupinou tetovaných 

mužů a žen a skupinou netetovaných mužů a žen 

 

SKUPINA POČET Průměrná 

hodnota 

Hodnocení 

vzhledu 

Průměrná 

hodnota 

Zaměření 

na vzhled 

Průměrná 

hodnota 

Hodnocení 

fitness/zdraví 

Průměrná 

hodnota 

Zaměření na 

fitness/zdraví 

Tetovaní muži a ženy  30 3,16  1,4 2,13 1,83 

Netetovaní muži a ženy 30 2,86 1,63 2,26 1,86 

 
Celkem 

 
60 

 
3,01 

 
1,51 

 
2,2 

 
1,85 

 
Signifikance statistické 
významnosti  
 

  
p=0,320 

 
p=0,136 

 
p=0,747 

 
p=0,922 

 

Rosenbergův dotazník obsahuje deset výpovědí, které respondenti hodnotili pomocí 

zaškrtávání pěti škál, od rozhodně souhlasím, přes souhlasím a nesouhlasím, až po rozhodně 

nesouhlasím. Výsledné číselné hodnoty se pak sečetly dohromady, kdy nejvyšší možné skóre 

bylo 30. Výše skóre odpovídala výši respondentova sebevědomí (30 = vysoké sebevědomí ; 

10 = velmi nízké sebevědomí). 

 



49 
 

Tabulka č.5 – Bodování Rosenbergův dotazník 

Bodování výpovědí Rozhodně 
souhlasím 

souhlasím nesouhlasím Rozhodně 
nesouhlasím 

Pozitivní výpověď 3 2 1 0 
Negativní výpověď 0 1 2 3 
 

Výsledek byl opět stejný jako u předchozích dotazníků, nevyšly žádné statisticky významné 

výsledky. I třetí dotazník nám tedy nepotvrdil rozdílnost v sebevědomí mezi tetovanými a 

netetovanými osobami. 

 

Tabulka č.6 – Srovnání rozdílu v sebevědomí mezi skupinou tetovaných mužů a žen a 

skupinou netetovaných mužů a žen 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2. Srovnání dvou patnácti členných skupin na základě tetování - tetovaní a netetovaní 

muži 

V tomto případě jsem opět použila program SPSS, jen jsem místo hromadného srovnání 

tetovaných a netetovaných mužů i žen, srovnávala pouze dvě patnácti členné skupiny 

tetovaných a netetovaných mužů. Byly použity stejné dotazníky a výpočty. 

Dotazník Postoj k vlastnímu tělu : U celkového postoje k vlastnímu tělu nebyl zjištěn 

statisticky významný výsledek. To samé platilo i u hodnocení A (atraktivity) jednotlivých 

částí těla.  

Obrat nastal u výsledné hodnoty p=0,041 úrovně funkce F, která naznačila, že netetovaní 

muži hodnotí u svého těla více funkci než atraktivitu, vypadá to tedy, že je pro ně funkce 

určitých částí těla důležitější, od ní pak také mohou odvozovat svou atraktivitu. Výsledná 

SKUPINA POČET Průměrná 

hodnota 

sebevědomí  

F hodnota Signifikance 

statistické 

významnosti 

Tetovaní muži a ženy  30 18,93 
 

 
 
 
 

0,148 

 
 
 
 

0,702 

Netetovaní muži a ženy 30 19,26 

Všichni 60 19,9 
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hodnota p=0,033 úrovně atraktivity a funkce O opět zaznamenala statisticky významný 

výsledek, a sice že tetovaní muži u svého těla hodnotí více atraktivitu i funkci, tedy že chtějí 

obojí. Výsledky tak naznačují jisté rozdíly v postoji k vlastnímu tělu mezi tetovanými a 

netetovanými muži. Tetovaní muži si, podle předpokladu, cení více jak atraktivity těla, tak i 

jeho funkčnosti. Může to souviset právě přímo s tetováním, kdy potřebujeme k vytetování 

motivu zdravou a funkční část těla (např. lidé s exémem si tetování nechávají dělat 

výjimečně). Atraktivita zase může být pro tetované muže důležitá, protože je jejich tetování 

vystaveno pohledům a názorům okolí. 

 

Tabulka č.7 – Srovnání počtu F a O u hodnocení jednotlivých částí těla mezi skupinami 

tetovaných a netetovaných mužů 

 

 

U dotazníků Tělo a osobnost a Rosenbergův dotazník nebyly mezi skupinami tetovaných a 

netetovaných mužů zjištěny žádné statisticky významné výsledky. 

 

4.2.1.2. Srovnání dvou patnácti členných skupin na základě tetování - tetované a netetované 

ženy 

Srovnávání zde proběhlo stejným způsobem jako u mužů.  

Dotazník Postoj k vlastnímu tělu : nebyly zjištěny žádné statisticky významné výsledky. 

Dotazník Tělo a osobnost : nebyly zjištěny žádné statisticky významné výsledky 

Dotazník Rosenbergův dotazník :  nebyly zjištěny žádné statisticky významné výsledky 

 

Tabulka č.8 – Srovnání rozdílu sebevědomí mezi tetovanými a netetovanými ženami 

SKUPINA POČET Průměrný 
počet 
zaškrtnutých 
F  

Průměrný 
počet 
zaškrtnutých 
O  

Signifikance 
statistické 
významnosti 
F 

Signifikance 
statistické 
významnosti 
O 

Tetovaní muži 15 5 39,2  

p=0,033 
Netetovaní muži 15 12,4 30,93 

 Celkem 30  8,73  35,1 p=0,041 
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SKUPINA POČET Průměrná 

hodnota 

sebevědomí  

F hodnota Signifikance 

statistické 

významnosti 

Tetované ženy  15 18,73 
 

 
 
 
 

0,493 

 
 
 
 

0,488 

Netetované ženy 15 19,7 

Celkem 30 19,23 
 

Výsledek - Hypotéza č.1 : Tetovaní lidé se celkově staví ke svému tělu jinak, než lidé bez 

tetování, což má vliv i na odlišné sebevědomí a sebehodnocení obou skupin respondentů 

Celková hypotéza nebyla na základě analýzy shromážděných dat prostřednictvím statistického 

programu SPSS potvrzena. Zprvu jsem chtěla ukázat, čemu se rovnají data bez statistické 

významnosti. Abych ale práci těmito čísly nezahltila, okomentovala jsem ten zbytek pouze 

slovně. 

4.2.2. Hypotéza č.2 : Tetovaní muži mají větší sklon k riskování než muži netetovaní. To 

samé platí i u žen 

Tuto hypotézu jsem testovala na základě shromážděných dat z tabulky, do které se zadávaly 

míry čtvrtého a druhého prstu u pravé i levé ruky. Vydělením jejich vzájemné délky, 

obdržíme poměr 2D : 4D. Výsledné poměry jsem srovnávala mezi skupinami mužů opět 

v programu SPSS technikou Anova. 

Srovnávala jsem mezi sebou zvlášť muže a zvlášť ženy proto, že je poměr mezi 2D:4D 

pohlavně dvojtvárný (Lippa, 2009). 

Předpokládáme, že u tetovaných bude zvýrazněn pohlavní dimorfismus, který se projeví 

v nižším poměru druhého a čtvrtého prstu na levé i pravé ruce. 

Když jsem se podívala na statistické výsledky v závislosti na pohlaví, tak jsem nenašla 

statisticky významné rozdíly mezi 2D:4D pravé a levé ruky mezi skupinou mužů a žen. 
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4.2.2.1. Srovnání dvou patnácti členných skupin na základě tetování – tetovaní a netetovaní 

muži  

Při měření prstů jsem používala pomocné měřítko, šupleru. Změřila jsem pokaždé ukazováček 

a prsteníček u pravé i levé ruky od nejspodnější rýhy u dolní části prstu až k horní části 

prstu47. Výsledné hodnoty potvrdily hypotézu. V obou případech, tedy u levé i pravé ruky, 

měli tetovaní muži menší poměr mezi prsty než muži netetovaní. Tetovaní muži mají tak větší 

sklon k riskování než muži netetovaní. Může to opět souviset s tetováním, kdy lidé podstupují 

jisté riziko, ať už sociální nebo zdravotní. I přes možnou negativní odezvu svého okolí nebo 

negativní odezvu svého těla (tetované místo se může zanítit, protože kůže nemusí vždy 

reagovat podle představ) jsou tetovaní muži ochotni tento risk podstoupit a při pozitivním 

výsledku pak riskovat ještě několikrát. 

Tabulka č.9 – Srovnání poměru 2D:4D u pravé i levé ruky mezi skupinou tetovaných a 

netetovaných mužů 

SKUPINA POČET PRŮMĚR 
2D:4D 
PRAVÁ 
MINIMUM 

POMĚR 
2D:4D 
PRAVÁ 
MAXIMUM 

POMĚR 
2D:4D LEVÁ 
MINIMUM 

POMĚR 
2D:4D LEVÁ 
MAXIMUM 

TETOVANÍ 
MUŽI 

15 0,948 
 

1,012 
 

0,963 
 

1,025 
 

NETETOVANÍ 
MUŽI 

15 0,974 
 

1,0273 
 

0,974 
 

1,027 
 

↓                                                                                                                                                                         ↓ 

 MEZI 
SKUPINAMI 

CELKOVÝ 
POČET 

FAKTOR F SIGNIFIKANCE 
STATISTICKÉ 
VÝZNAMNOSTI 

POMĚR PRAVÁ TETOVANÍ A 
NETETIVANÍ 
MUŽI 

30 5,621 0,025 

POMĚR LEVÁ TETOVANÍ A 
NETETIVANÍ 
MUŽI 

30 3,793 0,062 

 

 

 

 

                                                             
47 Viz. obrázek č.8 v Příloze na konci práce 
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4.2.2.2. Srovnání dvou patnácti členných skupin na základě tetování – tetované a 

netetované ženy 

Měření prstů a následné testování jejich poměru proběhlo u žen stejně jako u mužů. Testování 

hypotézy, že tetované ženy mají větší sklon riskovat, než ženy netetované se však nepotvrdilo. 

Nevyšly zde žádné statisticky významné výsledky. 

 

Tabulka č.10 – Srovnání poměru 2D:4D u pravé i levé ruky mezi skupinou tetovaných a 

netetovaných žen 

 MEZI 
SKUPINAMI 

CELKOVÝ 
POČET 

FAKTOR F SIGNIFIKANCE 
STATISTICKÉ 
VÝZNAMNOSTI 

POMĚR PRAVÁ TETOVANÉ A 
NETETIVANÉ 
ŽENY 

30 0,241 0,627 

POMĚR LEVÁ TETOVANÉ A 
NETETIVANÉ 
ŽENY 

30 ,000 0,989 

 

 

Výsledek - Hypotéza č.2 : Tetovaní muži mají větší sklon k riskování než muži 

netetovaní. To samé platí i u žen 

Tato hypotéza se nám potvrdila jen zčásti. Tetovaní muži mají nižší poměry mezi prsty na 

obou rukou než muži netetovaní a tudíž mají větší sklon k riskování. Stejnou hypotézu jsme 

předpokládali i u žen, ta se nám však nepotvrdila. 

 

4.2.3. Hypotéza č.3 : Větší sklon k riskování u tetovaných mužů vede k tomu, že mají 

tetovaní muži rozdílné hodnoty v NEOPS oproti mužům netetovaným. To samé platí i u 

žen. 

Hypotéza č.3 navazuje na předchozí druhou hypotézu. Vycházela jsem z výzkumů, které 

potvrzovaly, že poměr mezi druhým a čtvrtým prstem na levé i pravé ruce ovlivňuje určité 

povahové rysy (agresivita,sportovní nadání a právě sklon k riskování), které byly v dotazníku 

NEOPS zastoupeny neuroticismem, extraverzí, otevřeností, přívětivostí a svědomitostí. 
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4.2.3.1. Srovnání dvou patnácti členných skupin na základě tetování – tetovaní a netetovaní 

muži  

Předpokládala jsem, že budou mít tetovaní muži rozdílné hodnoty hlavně v extraverzi a 

otevřenosti, které více souvisejí s ochotou riskovat. Hypotéza se mi však nepotvrdila, tetovaní 

muži neměli oproti mužům netetovaným výraznější rozdíly ani v extraverzi, ani v otevřenosti 

a dalších zbylých povahových rysech. Nevyšly žádné statisticky významné výsledky. 

Tabulka č.11 – Srovnání osobnostních dimenzí NEOPS mezi tetovanými a netetovanými 

muži 

DIMENZE 
OSOBNOSTI 

MEZI 
SKUPINAMI 

CELKOVÝ 
POČET 

FAKTOR F SIGNIFIKANCE 
STATISTICKÉ 
VÝZNAMNOSTI 

NEUROTICISMUS 
TETOVANÍ A 
NETETOVANÍ 
MUŽI 

30 
1,436 0,241 

EXTRAVERZE  2,862 0,102 
OTEVŘENOST 0,218 0,644 
PŘÍVĚTIVOST 1,601 0,216 
SVĚDOMITOST 0,501 0,485 
 

 

4.2.3.2. Srovnání dvou patnácti členných skupin na základě tetování – tetované a 

netetované ženy 

Podle hypotézy č.2 jsem předpokládala, že budou mít tetované ženy větší sklon k riskování 

než ženy netetované, což se pak odrazí na této třetí hypotéze, konkrétně v rozdílu mezi 

hodnotami NEOPS, které by se měly mezi oběma skupinami žen lišit.  

Hypotéza č.2 se nám sice nepotvrdila, ale jistou odlišnost jsme v jedné z osobnostních 

dimenzí NEOPS přeci jen našli, konkrétně v dimenzi Otevřenost. Výsledek byl sice hraniční 

hodnotou, co se týká významnosti, ale i tak je dobré se zmínit, že tetované ženy mají vyšší 

skóre v otevřenosti než ženy netetované. Opět bych ráda poukázala na jistou možnost 

souvislosti s tetováním. Tetované ženy mohou být více otevřené vnějším podnětům a novým 

zkušenostem. Při porovnání definice Otevřenosti, podle které mají lidé s vysokým skórem 

v této oblasti zvídavý a nezávislý úsudek, jsou citliví na estetické podněty, vnímaví k vnitřním 

pocitům, upřednostňují rozmanitost, sedělo by nám to i na motivy a důvody, proč se lidé 

nechávají tetovat – estetika, vnitřní pocity, rozmanitost a nezávislý úsudek, který by mohl 

souviset s tím nechat se tetovat navzdory některým negativním reakcím, jednat sám za sebe. 
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Stojí za povšimnutí, že rozdíl vyšel jen u žen. Tento aspekt později rozeberu v diskuzi o 

dalších podnětech k výzkumu. 

U zbylých hodnot NEPS, nevyšly žádné statisticky významné výsledky. 

Tabulka č.12 - Srovnání osobnostní dimenze Otevřenosti mezi tetovanými a 

netetovanými ženami 
SKUPINA POČET PRŮMĚRNÁ 

HODNOTA 
DIMENZE 
OTEVŘENOST 
 

FAKTOR F 
 
 

SIGNIFIKANCE 
STATISTICKÉ 
VÝZNAMNOSTI 
 
 

TETOVANÉ 
ŽENY  15 30,53 

 
NETETOVANÉ 
ŽENY  15 26,26 

CELKEM 30  28,4 3,467 0,073 

 

Výsledek – Hypotéza č.3 : Větší sklon k riskování u tetovaných mužů vede k tomu, že 

mají tetovaní muži rozdílné hodnoty v NEOPS oproti mužům netetovaným. To samé 

platí i u žen. 

Tato hypotéza se nám, až na jednu malou výjimku (vyšší skóre v dimenzi osobnosti 

Otevřenost tetovaných žen oproti ženám netetovaným), nepotvrdila. Celkově nejsou znatelně 

velké rozdíly v osobnostních dimenzích NEOPS mezi skupinami tetovaných a netetovaných 

mužů a tetovaných a netetovaných žen. 

4.2.4. Hypotéza č.4 : Tetovaní muži se liší od tetovaných žen v celkovém pojetí tetování, 

tzn. v motivech, umístění, investicích a v dalších aspektech, které s tím souvisejí 

U této hypotézy jsem předpokládala, že se budou muži a ženy mezi sebou lišit v motivech 

tetování, jeho umístění, věku kdy si tetování pořídili, investicích, v pořizování jiných 

tělesných modifikací atp. Zčásti jsem vycházela z výzkumu Clintona Sanderse (2008), který 

potvrdil rozdíly mezi muži a ženami v umístění tetování na těle. 
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Obrázek č.2 – Rozdíly v umístění tetování mezi muži a ženami 

 

 

 

 

Testování hypotézy jsem prováděla na základě analýzy dat z dotazníku Vztah osobnosti 

k tetování pomocí vzorců a tabulek v Excelu. 

Nejprve bych se zaměřila na otázku, která se týká věku pořízení tetování. Zde mi vyšel 

statisticky významný výsledek, a sice že ženy se nechávají tetovat v mladším věku než muži.  

To by mohlo souviset s výsledkem v předchozí hypotéze, kdy tetované ženy měly vyšší skóre 

v osobnostní dimenzi Otevřenost (vůči novým zkušenostem) než ženy netetované, kdežto u 

mužů tomu tak nebylo. Zkusila jsem tedy porovnat dimenzi Otevřenost mezi tetovanými muži 

a ženami na základě pohlaví a opět mi vyšel statisticky významný výsledek. Vypadá to tedy, 

že ženy se nechávají tetovat v mladším věku, protože více touží po nových zkušenostech a 

výzvách a mají větší touhu estetického vyjádření svých pocitů. 
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Tabulka č.13 – Srovnání dvou skupin tetovaných mužů a tetovaných žen na základě 

pohlaví 

SKUPINA POČET PRŮMĚRNÝ 
VĚK 
POŘÍZENÍ 
TETOVÁNÍ 
 

MINIMUM MAXIMUM FAKTOR F 
 

3,753 

SIGNIF. 
STATISTICKÉ 
VÝZNAMNOSTI 
 

0,063 

TETOVANÉ 
ŽENY  15 18,5 

 
14 25 

TETOVANÍ 
MUŽI  15 21 17 28 

 

Nyní je na řadě otázka týkající se umístění tetování. Potvrdilo se mi, stejně jako Sandersovi  

(i když na menším počtu respondentů, obr.č.2), že tetovaní muži volí jiná místa k tetování na 

těle než tetované ženy.  

 

Graf č.1 – Rozdíly v umístění tetování mezi 30 respondenty na základě pohlaví 

 
 

U motivů tetování mužů a žen jsem nezaznamenala žádné výrazné rozdíly. V obou případech 

byl nejčastější zvířecí motiv, dalo by se říci, že ženy volily různorodější témata motivů, 

celkově však šlo spíše o individuální rozdíly jak mezi muži tak mezi ženami, ze kterých se 

nedal vyvodit obecný výsledek. Uvedu zde alespoň nejčastější výskyt motivů mezi oběma 

skupinami tetovaných mužů a žen. 
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Tabulka č.13 – Nejčastější motiv tetování mezi třiceti tetovanými muži a ženami 

POČET 
VÝSKYTU SKUPINA MOTIVŮ 

7 ZVÍŘE 
5 HUDEBNÍ 
4 JINÁ KULTURA, KOMIKS 
3 ŽIVOTNÍ STYL PŘÍRODNÍ 
2 MYSTERIÓZNÍ, ASTROLOGIE, ABSTRAKCE, ORNAMENTÁLNÍ 
1 SCI-FI 

 

Investice do tetování se mezi tetovanými muži a tetovanými ženami lišily. Muži mají tendenci 

více do svého tetování investovat než je tomu u žen. To bychom opět mohli spojit 

s výsledkem předchozí hypotézy, kde se potvrdila větší tendence tetovaných mužů riskovat. 

Graf č.2 – Rozdíl v investicích do tetování mezi skupinou mužů a skupinou žen 

 

 

Další prověřovanou otázkou byla jiná tělesná modifikace. Zde byla snaha zjistit, zda se 

tetovaní muži a ženy liší v počtu jiných tělesných modifikací. Jinou tělesnou modifikaci 

představoval ve všech případech piercing různých částí těla. Ze třiceti tetovaných respondentů 

mělo piercing třináct žen a tři muži. Znovu bych zde připomenula vyšší skóre u tetovaných 

žen v osobnostní dimenzi Otevřenost, která může souviset s tím, že ženy rády zkouší další 

nové možnosti, jak ozdobit své tělo. 
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Graf č.3 – Rozdíl v počtu jiné tělesné modifikace mezi skupinou mužů a skupinou žen 

 

 

Poslední testovanou otázkou bylo hodnocení vlastní atraktivity před a po tetování. 

Respondenti měli na škále od 1 do 10 hodnotit svou atraktivitu před a po tetování. Zde jsem 

nepředpokládala ani tak rozdíly mezi pohlavími, ale spíše to, že budou v obou skupinách 

respondenti hodnotit svou atraktivitu lépe po tetování než před ním. Tento předpoklad se mi 

k mému překvapení nepotvrdil. Z třiceti tetovaných respondentů dvacet dva necítilo žádnou 

změnu. Osmice respondentů, kteří hodnotili svou atraktivitu o jeden až dva stupně lépe po 

tetování, byla tvořena šesti muži a třemi ženami. Z toho lze tušit i určitý rozdíl mezi 

pohlavími. 

Graf č.4 – Hodnocení vlastní atraktivity před a po tetování třiceti tetovanými 

respondenty 
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Výsledek – Hypotéza č.4 : Tetovaní muži se liší od tetovaných žen ve svých motivacích 

nechat se tetovat a dále pak v provedení samotného tetování 

Z šesti zkoumaných otázek se potvrdily čtyři, přičemž výsledky šesté otázky (posuzování 

vlastní atraktivity) by nám možná při hlubším zkoumání také potvrdila určité pohlavní 

rozdíly. Tudíž si troufám říci, že se mi tato hypotéza potvrdila. Jak už bylo zmíněno v mnoha 

jiných výzkumech, muži a ženy se mohou lišit v mnoha věcech, tetování není výjimkou. 

Chtěla bych ještě odůvodnit rozhodnutí nezařadit mezi hlavní výsledky, výsledek porovnávání 

důvodů lidí nechat se tetovat. Rozmanitost motivací je opravdu velká a neliší se na základě 

pohlaví jako spíše v individualitách oněch tetovaných jednotlivců. Pro zajímavost však uvedu 

alespoň některé z nich : ochranná funkce, obdiv určité kultury, tetování se váže k určité etapě 

života, znamení zvěrokruhu, víra v určitou nadpřirozenou sílu, vystižení vlastní osobnosti, 

výraz životního stylu, postoje atd. 

4.2.5. Dodatek k celkovému výzkumu 

V případě mé práce byla nevýhoda zvoleného výzkumu v časové náročnosti kvůli nedostatku 

ochotných respondentů a nutnosti mé přítomnosti u vyplňování dotazníků. Dále jsem pak 

narazila na mnoho otázek, jež jsem musela ve prospěch určité stručnosti pominout. Ty jsou 

pak zmíněny v konečné diskuzi ohledně dalších možných výzkumů.  

Zprvu jsem chtěla ukázat, čemu se rovnají data bez statistické významnosti a jak se zapisují. 

Abych ale práci těmito čísly příliš nezahltila, okomentovala jsem ten zbytek pouze slovně. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

POČET ŽÁDNÁ ZMĚNA NÁRŮST 
ATRAKTIVITY

TETOVANÍ MUŽI

TETOVANÉ ŽENY



61 
 

Ostatní otázky z dotazníků, které jsem ve své práci přímo nezmínila, byly buď informativního 

rázu (jméno, příjmení) nebo jejich výsledek nakonec nijak neovlivnil stanovené hypotézy a 

jejich význam byl o dost menší než u ostatních zde zmíněných otázek (např. místo, kde 

respondenti vyrůstali nebo počet sourozenců). Většina z těchto otázek byla již stanovena 

v hotových dotaznících, které jsem pro svůj výzkum obdržela. Chtěla bych zde však zmínit 

některé výsledky z mnou vytvořeného dotazníku, na které jsem během testování výše 

uvedených čtyř hypotéz narazila. Jedná se spíše o zajímavosti, které pak zmíním ještě 

v diskuzi o dalších podnětech ke zkoumání. Konkrétně se to týká partnerského statusu a 

pravděpodobnosti dalšího tetování. Při dotazování, jestli mají respondenti partnera 

s tetováním, se mi začal rýsovat zajímavý úkaz, že ve většině případů měli tetovaní 

respondenti netetované partnery/ky (9 mužů mělo netetovanou/ého partnerku/a a 11 žen mělo 

10 netetovaného/ou partnera/ku).  

Dále mě zaujala vysoká pravděpodobnost dalšího tetování jak u mužů, tak u žen. To by 

odpovídalo Sandersově tvrzení (viz. Kapitola 1.10. Atraktivita), že pokud má člověk na své 

tetování pozitivní odezvu okolí, má nutkání dále riskovat (Sanders, 2008). Ukázalo se, že 

z třiceti tetovaných respondentů se dvacet dva určitě či pravděpodobně nechá znovu tetovat. 

Dotazník Vztahu osobnosti k tetování obsahoval také otázky týkající se hudebního stylu a 

adrenalinového sportu. Výsledky byly ovšem opět velmi různorodé, navíc mnoho lidí má 

nevyhraněný hudební vkus, takže by se výsledná data nedala nijak zobecnit. Adrenalinový 

sport zase provozovalo minimum z dotázaných lidí a rozdíly se neprojevovaly ani na základě 

pohlaví. 

Zbytek výsledných dat, která neměla nakonec pro můj výzkum velký význam nebo nebyla 

ničím až tak překvapivá či zajímavá, naleznete v přílohách. 

4.3. Hodnocení kvality výzkumu 

Hendl ve své knize popisuje tři základní systémy kritérií kvality výzkumu48. Já jsem si zvolila 

kritéria validity podle Lincolna a Guby (Hendl, 2005), kteří tvrdí, že výzkum se musí 

vyrovnat se čtyřmi problémy:  

                                                             
48 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. 2005. s. 338-349 
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Pravdivostní hodnota – Vzhledem k tomu, že byli respondenti účelově vybíráni (přímé a 

osobní oslovení z mé strany) a osobně jsem byla přítomna u vyplňování dotazníků, si myslím, 

že výzkum toto kritérium splnil. 

Upotřebitelnost - kdy by mohlo být možné použít závěry z daného případu pro jiný případ, 

který se mu podobá. Jsem si vědoma, že se výzkum zakládá na datech od nízkého počtu 

respondentů, podobného věku a socioekonomického postavení, a tak z jeho výsledku nelze 

udělat obecný závěr, který by byl aplikovatelný na širší populaci. 

Konzistence nám říká, s jakou spolehlivostí jsou výsledné hodnoty opakovatelné, pokud se 

použijí znovu u stejných nebo podobných osob. Jednou z výhod dotazníkového šetření je 

vysoká míra spolehlivosti při sběru dat oproti technikám jiným. Tím by měla být konzistence 

výzkumu zaručena. 

Neutralita souvisí s revizí vlastních poznatků. Zpráva musí obsahovat dostatek informací, 

aby bylo možno posoudit adekvátnost vlastního procesu zkoumání a získané poznatky. 

Podle výše uvedených autorů je validita výzkumu ovlivněna přítomností výzkumníka, který 

do svého projektu přináší své subjektivní pocity, předsudky a teorie. To může ovlivnit výběr 

výzkumných otázek a oprávněnost závěrů. Úplné neutrality by tak bylo možné dosáhnout 

prostřednictvím druhé, nezávislé osoby. 

4.4. Podněty pro další výzkum 

Jelikož jsem pracovala s malým počtem respondentů, bylo by podnětů pro další výzkum 

vcelku mnoho. V prvé řadě rozšířit dotazníky mezi větší okruh lidí a porovnat, zda se opravdu 

potvrdí statisticky nevýznamné i významné výsledky z této práce. Jestli opravdu nejsou žádné 

rozdíly mezi tetovanými muži a ženami a netetovanými muži a ženami v hodnocení vlastní 

atraktivity a celkového postoje k vlastnímu tělu a jestli by se potvrdily statisticky významné 

výsledky u srovnání tetovaných mužů a žen na základě pohlaví. Co se týká samotného 

tetování, tam je plno otevřených otázek, jen si zvolit téma. Jak můj výzkum naznačil, jsou zde 

některé rozdíly mezi tetovanými a netetovanými muži. Bylo by zajímavé rozvést téma poměru 

prstů i na jiné rysy osobnosti než je riskování, které by se pak mohly odlišně projevit i mezi 

tetovanými a netetovanými ženami. Další zajímavostí je osobnostní dimenze Otevřenosti, u 

které měly vyšší skóre tetované ženy oproti ženám netetovaným. Protože byl výsledek 

hraniční, co se týká statistické významnosti, určitě by chtělo do budoucna otestovat větší 

počet respondentů v obou skupinách a zjistit, zda se výsledek ve své významnosti nezmění. 
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Stejně tak zajímavé je odpovědět si na otázku, proč daná dimenze vyšla vyšší jen u 

tetovaných žen a jestli by při větším počtu dotazovaných osob nevyšly rozdílné i ostatní 

osobnostní dimenze NEOPS.  

Další zajímavé otázky jsem stručně představila v dodatku k výzkumu. Je opravdu všeobecnou 

tendencí mezi tetovanými lidmi mít stálejšího partnera bez tetování? A proč tomu tak je? A to 

samé zjistit i u pravděpodobnosti tetovaných lidí nechat se znovu tetovat. Tady by bylo 

zajímavé provést výzkum na větším počtu tetovaných lidí, kteří teprve plánují své další 

tetování a po čase u těch samých lidí zjistit, zda se opravdu nechali znovu tetovat a co je 

k tomu vedlo. V těchto případech by bylo možné zvolit kvalitativní přístup, který se orientuje 

na pochopení smyslu toho, proč lidé tak či onak jednají.  

Zajímavé by také bylo zjistit obecný postoj netetovaných lidí k tetování. Na základě 

jednoduchých otázek typu : Líbí se vám tetování? A proč? Jak byste na tetování reagoval/a u 

svých blízkých? Zaměstnal/a byste někoho, kdo má viditelné tetování? Pokud ne, v jakém 

zaměstnání si myslíte, že by to nevadilo? atp. V dotazníku bych volila kombinaci uzavřených 

a polootevřených otázek. Dotazování by mohlo probíhat přímo na ulici nebo prostřednictvím 

rozdávání dotazníků mezi větší okruh lidí např. ve firmách či školách.  

V příštím výzkumu bych volila lépe sestavené dotazníky, které respondentům nezaberou tolik 

času a neodradí je hned na začátku.  
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IV. ZÁVĚR 
V úvodu této práce jsem si položila otázku, jestli si lidé prostřednictvím tetováním zvyšují své 

sebevědomí a svou atraktivitu nebo ho vnímají jako samozřejmou součást sebe sama a 

nepociťují nějakou výjimečnost vůči ostatním, netetovaným lidem. Jak můj výzkum zhruba 

naznačil, tetovaní lidé se zřejmě opravdu rozhodují pro trvalé ozdoby z vnitřních pocitů a 

intimních důvodů. Jistě je tu určité očekávání tetované osoby, jak bude okolí reagovat a 

vystavování svého tetování před zraky všech ostatních, nebude to však asi prvotní popud a 

touha, nechat se tetovat. I když dnes stále převažuje ta část společnosti, která své pocity, 

názory a touhu ozdobit své tělo vyjadřuje jiným, méně trvalým způsobem než je tetování a 

mnoho z nich na něj stále pohlíží jako na určitou odchylku od „normálního“, výzkumy v této 

práci naznačují, že se to nijak neprojevuje v cítění samotných tetovaných lidí, jejichž postoje 

k vlastnímu tělu, hodnocení sebevědomí a atraktivity se neliší od lidí netetovaných. 

Na určité rozdíly lze však narazit mezi samotnou skupinou tetovaných osob. Tetovaní muži a 

tetované ženy se nejspíš opravdu liší ve svých pojetích samotného tetování. Rozhodují se pro 

rozdílné motivy, vybírají si různé části těla, kam své tetování umístit a investují do něho 

rozdílné částky, což by mohlo souviset s tím, že si muži nechávají tetovat motivy, zabírající 

větší plochu na těle. To by bylo však dalším předmětem debat. Tomu, že majitelé berou svá 

tetování, jako něco, co je jen jejich a co má také intimní a estetický význam, kterému rozumí 

jen oni sami, naznačují výsledky hodnocení atraktivity před a po tetování. Většina 

z dotazovaných tetovaných osob (mužů i žen) nepociťuje žádné rozdíly potom, co si tetování 

nechali udělat. Pokud zde budeme brát atraktivitu jako vnější vlastnost, měla by tím pádem 

pro majitele tetování malý význam. Pokud bychom jí brali jako vnitřní pocit dotyčných lidí, 

bylo by možné, že by výsledky výzkumu dopadly jinak. 

Jak je vidět, je zde mnoho otevřených otázek, které si podle mého názoru zaslouží bližší 

zkoumání. Jak říká ve své knize Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Martin Rychlík 

(2005) : „Tetování mělo a má ze strany sociologů, historiků a znalců umění a kultury malou 

pozornost. Přitom je to jediná forma umění, která jako materiálu využívá živé tkáně.“49 

                                                             
49 Rychlík, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 2005, s.10 
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PŘÍLOHY 
Podobu jednotlivých dotazníků naleznete v externí příloze na CD. 

Zde naleznete ukázky jednotlivých druhů tetování různých kultur, druhy tetovacích nástrojů, 
návod na měření prstů, zbytek výsledných tabulek z dotazníků 
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Zbytek výsledných tabulek : 

Tabulka č.14 – Hodnocení bolestivosti tetování  (bez pohlavních rozdílů) 

BOLESTIVOST  30 tetovaných M a Ž 
13 mírně bolestivý 
6 lehce nepříjemný pocit 
5 bezbolestný zákrok 
4 bolestivý 
2 velmi bolestivý 

 

Tabulka č.15 – Způsob výběru motivu tetování třiceti tetovaných mužů a žen 

POČET 
ZPŮSOB VÝBĚRU 
MOTIVU 

1 KATALOG 
15 VLASTNÍ NÁVRH 

14 KOMBINOVANÝ 
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Obrázek č.3 
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Obrázek č.4 
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Obrázek č.5 
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 Obrázek č.6 
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Obrázek č.7 
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Obrázek č.8 
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Obrázek č.9 
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Obrázek č.10 

 

Ruka musí být volně položená 

 

šuplera / pomocné měřítko 
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Obrázek č.11 
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Obrázek č.12 

 

 

 


