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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se zabývá tématem t�lesných modifikací, p�edevším dv�ma 

nejb�žn�jšími v dnešní spole�nosti: tetováním a piercingem. V teoretické �ásti práce jsou 

pomocí kompilace i komparace knih �i odborných prací zabývajících se tímto tématem 

zd�razn�ny ko�eny t�chto modifikací v minulosti a jejich prom�ny a vývoj až po dnešní dobu. 

Druhou �ást práce tvo�í praktická �ást, která zahrnuje kvantitativní výzkum dopln�ný �ástí 

rozhovor� z p�edvýzkumu spolu s analýzou výsledk� výzkumu, díky kterému se autorka snaží 

získat vlastní náhled na sou�asnou situaci a vývoj tohoto fenoménu dnešní doby. Ve výzkumu 

byl d�raz kladen pouze na jedince mající t�lesné modifikace, na jejich pohnutky a motivy, 

které je vedly k t�mto modifikacím i jejich názory na ostatní modifikované jedince. Výzkum 

má poukázat p�edevším na to, zda jsou t�lesné modifikace pouze módní záležitostí nebo zda 

mají pro nositele hlubší význam. 

Abstract 

This bachelor´s work deals with the theme of body modifications, especially with two which 

are the most common in our society: tattoo and piercing. In the theoretical part, there are 

emphasized roots of these modifications in the past, their changes and development till the 

present. This is done by compilation and comparison of books and professional works dealing 

with this topic. The second part is practical. It encompasses quantitative research completed 

with parts of interviews from pre-research together with analysis of research results. Owing to 

this the author of this bachelor´s work tries to gain her own view on present-day situation and 

the trend of this phenomenon of our time. The research concentrates on individuals who have 

these modifications, on their incentives and motives leading to the modifications and their 

views on the other modified individuals. The research is to point out whether body 

modifications are only the matter of fashion or if they have a special meaning for the holder.  
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Úvod

Ve své bakalá�ské práci se zabývám nar�stajícím fenoménem t�lesných modifikací v dnešní 

spole�nosti. Téma jsem si vybrala p�edevším z toho d�vodu, že lidé svým vzhledem mohou 

ovliv�ovat smýšlení ostatních lidí o nich samých. Jak �íká nap�íklad DeVito ve své knize o 

základech mezilidské komunikace: „Podle toho, jak se oblékáte, mohou druzí posuzovat, 

p�inejmenším z�ásti, do jaké spole�enské t�ídy pat�íte, jaké máte názory (nap�íklad 

konzervativní a liberální), jaký máte smysl pro styl a jak jste kreativní.“ [DeVito, 2008: 165] 

Proto vznikají módní trendy a v�tšina spole�nosti se �asto do t�chto trend� stylizuje, aby tzv. 

nešli proti proudu a nijak nevy�nívali ze spole�nosti. Druhým p�ípadem jsou pak jedinci, kte�í 

se snaží d�lat vše proto, aby byli nekonformní a práv� t�lesné modifikace pro n� �asto byly 

prost�edkem k odlišení se a vy�len�ní ze sou�asných trend� spole�nosti. Tato otázka souvisí i 

s pojmem sociálních rolí, které používá nap�íklad Erving Goffman ve svém díle Všichni 

hrajeme divadlo. „Informace o jedinci pomáhají charakterizovat situaci, umož�ují ostatním 

p�edem odhadnout, co od nich doty�ný bude o�ekávat a co oni mohou o�ekávat od n�j.  

Pozorovatelé, kte�í doty�ného neznají, mohou z jeho chování a vzhledu postupn� shromáždit 

záchytné body, které jim umožní užít p�edchozích zkušeností s podobnými jednotlivci, nebo, 

což je d�ležit�jší, aplikovat na n�j jinde ov��ené stereotypy.“ [Goffman, 1999: 10] Lidé nás 

tedy posuzují nejen podle oble�ení �i ú�esu, ale také podle módních dopl�k�, šperk� a všech 

viditelných detail� dopl�ující náš vzhled. Je tedy pouze na nás, jak se p�ed ostatními budeme 

prezentovat, co vše ukážeme a co naopak budeme skrývat. 

Otázkou však je, jak a zda se tetování, které je prakticky neodstranitelnou a trvalou t�lesnou 

modifikací, m�že stát módním trendem? Módní trendy jsou jak je známo do�asnou, neustále 

se m�nící tendencí a trvalé tetování by tedy m�lo být v naprostém nesouladu s módními 

trendy. Tato práce je rozd�lena do n�kolika �ástí. V praktické �ásti své práce bych cht�la najít 

odpov�di nejen na výše zmín�nou otázku, ale také na to, pro� se lidé rozhodují modifikovat 

své t�lo, zda to pro n� má hlubší smysl nebo je to pouze otázka vnímání estetiky a módy a 

nakonec i na to, co mají nositelé t�chto modifikací spole�ného a v �em se naopak odlišují. 

Této �ásti p�edchází �ást v�novaná metodologii, kde popisuji jaký typ a metodu výzkumu 

jsem si pro sb�r dat zvolila a pro�. V teoretické �ásti jsem se zam��ila na historii tetování a 

piercingu, od prvního dochovaného tetování, p�es tetování v kmenových spole�nostech až po 
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historii tetování v dnešní moderní spole�nosti, stejn� tak u piercingu na první zmínky o 

propichování až po sou�asnost. Do práce jsem také v záv�ru zakomponovala slovní�ek pojm�

pro snazší orientaci a chápaní r�zných typ� t�lesných modifikací. 

1. Teoretická �ást 

1.1. Sociologie zdobení t�la 

Na zdobení t�la m�žeme nahlížet z r�zných pohled�. Výzkumu sociální stigmatizace se 

nap�íklad v�noval americký sociolog kanadského p�vodu Erving Goffman. Zdobení t�la se 

stigmatizací úzce souviselo spíše v minulosti, n�kolik let �i desítek let zp�t. V dnešní dob� se 

již o stigmatizaci t�lesn� modifikovaných jedinc� mluvit nedá, jelikož v�tšina z nich považuje 

zdobení t�la spíše za moderní a trendovou záležitost než za odchylku od b�žné spole�nosti, na 

kterou se pohlíží negativn�. Erving Goffman se krom� stigmatizace v�noval také zkoumání 

sociálních rolí, které se zdobením t�la mohou také velmi úzce souviset. I v dnešní dob�, kdy 

jsou již m��ítka posunuta více k liberálním názor�m na t�lesné modifikace, se stále m�žeme 

setkat s negativními reakcemi na zdobení t�la nap�íklad v n�kterých typech zam�stnání. 

Sociální role tedy mohou nap�íklad ovliv�ovat rozhodnutí, zda tetování �i jiná t�lesná 

modifikace nebude mít negativní vliv p�i výb�ru budoucí pracovní p�íležitosti, nap�. p�i práci 

s d�tmi �i na vrcholových manažerských pozicích, kdy se o�ekává seriózní a p�íjemný vzhled, 

což se z pohledu spole�nosti m�že s viditelnými t�lesnými modifikacemi zdát neslu�itelné. 

Tímto tématem se již d�íve ve svých bakalá�ských �i diplomových pracích zabýval nap�íklad 

PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., který svou práci pojal �ist� teoreticky, spíše jako 

encyklopedický výklad a historii. Pozd�ji na toto téma napsal i knihu, ze které vycházím 

v teoretické �ásti své práce. Další prací zabývající se t�lesnými modifikacemi, konkrétn�

pouze piercingem je diplomová práce od Martina He�manského o výskytu a d�vodech 

oblíbenosti piercingu u pražské st�edoškolské mládeže. Na rozdíl od mé práce je tato práce 

zam��ená pouze na jeden typ t�lesných modifikací – piercing – který je pouze do�asnou 

modifikací (resp. polotrvalou, po vyjmutí šperku na míst� vpichu z�stává obvykle nepatrná 

jizva, která však na rozdíl od ostatních modifikací není tém�� viditelná a v n�kterých místech 

mizí úpln�) 
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Další prací na téma t�lesných modifikací byla diplomová práce Renaty Bosákové z r. 2002, 

která se, stejn� jako Martin He�manský na rozdíl od mé práce, v�nuje pouze jedné t�lesné 

modifikaci pouze u žen a pouze z teoretického hlediska. 

Fenoménem t�lesných modifikací se ve svých pracích zabývali i další studenti ISS, nap�. 

v roce 2009 Adéla Riegerová (T�lesné modifikace v kultu�e žák� st�edního odborného 

u�ilišt�, FHS, jejíž vedoucí práce byl již zmín�ný Martin He�manský a stejn� jako on se 

zam��ovala pouze na úzkou skupinu populace) �i práce z roku 2012 Pavlíny Musilové (T�žké 

t�lesné modifikace a t�lesné sebepojetí., FHS, zam��ená pouze na težké modifikace, kterým se 

ve své práci v�nuji spíše okrajov�) a Sáry Kolá�ové (Fenomén Body modification: 

Sociologická interpretace, FSV).

1.2. Historie tetování 

1.2.1. Nejstarší tetování 

Tetování má bohatou a dlouhou historii a v r�zných spole�nostech i v r�zných obdobích se 

jeho významy, funkce a názory na n�j mohou zásadn� lišit. 

Tetování, jak �íká Ferguson a Procterová ve své knize„je odrazem základní lidské touhy �i 

pot�eby zdobit t�lo. Mnoho rozdílných technik a styl� ukazuje, jak r�zní lidé v r�zných 

situacích spontánn� a samostatn� hledají svou individuální cestu k vyjád�ení této pot�eby.“ 

[Ferguson, Procterová, 1998: 10]

Bohužel, kv�li omezené trvanlivosti lidské k�že, i p�es perfektní balzamovací a mumifika�ní 

schopnosti nap�íklad starých Egyp�an� se m�žeme pouze dohadovat, kdy se opravdu objevilo 

v�bec první tetování. Lze však p�edpokládat, „že tetování je praktikováno od prav�kých dob, 

kdy naši opi�í p�edkové poprvé za�ali rozvíjet své vlastní znalosti, formovali se do sociálních 

skupin a používali nástroje.“ [Ferguson, Procterová, 1998: 10] 

N�kte�í antropologové p�edpokládali, že je výzkum dovede až do doby p�ed 14 000 lety, 

nejstarším dochovaným potetovaným se však stal tzv. Ötzi, „Ledový muž“, nalezený v horách 

v Ötzském údolí v rakouských Alpách, kterého na jeho cestách pravd�podobn� zastihla silná 

bou�e, díky které z�stal ve svém ledovém hrob� zachovalý až do doby, než ho objevili 

n�me�tí turisté Erika a Helmut Simonovi. Ötziho stá�í se však v r�zných p�íru�kách a knihách 

o tetování liší. Martin Rychlík uvádí informaci, že „Ötzi je 5100 až 5350 let starý „Ledový 

muž“ [Rychlík, 2005: 61], dále se informace liší i v po�tu konkrétních Ötziho tetování, kdy 
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Rychlík píše „Celkem bylo nalezeno �trnáct skupin znamení v podob� jedné až sedmi �árek a 

dvou k�íž�: dva paralelní kroužky kolem levého záp�stí, �ty�i svazky �árek vlevo od bederní 

páte�e, jedna skupina �árek vpravo od bederní páte�e, znamení ve tvaru k�íže na vnit�ní 

stran� pravého kolena, t�i skupiny �árek na levém lýtku, malé znamení ve tvaru k�íže vlevo 

vedle Achillovy šlachy, skupina �árek na pravém chodidle, skupina �árek vedle pravého 

vn�jšího kotníku a skupina �árek nad pravým vnit�ním kotníkem. Léka�i dosud [1995] 

nedokázali rozhodnout, zda u proužk� na levém záp�stí jde o tetování, nebo o d�sledek pevn�

staženého ovázání, t�eba provázkem, které sice nep�erušilo krevní ob�h, ale zanechalo na 

pokožce výrazné stopy…“ [Rychlík, 2005: 62], ale nap�íklad v knize Tetování, kterou sepsal 

Radek Fiksa se objevuje informace: „jedním z nejslavn�jších zástupc� je p�es 3500 let starý 

‚Ötzi‘, jehož více než �ty�icet tetování sloužilo pravd�podobn� k lé�ebným ú�el�m“ [Fiksa, 

2005: 16]. Na lé�ebných ú�elech tetování se však oba auto�i celkem shodují. Rychlík uvádí, 

že „tyto zna�ky mohly být terapeutické a možná m�ly za cíl zmírnit bolest starých ran a 

osteoartritidu, kterou rentgen objevil v kr�ní páte�i a pravé ky�li.“ [Rychlík, 2005: 63] 

P�ed tímto unikátním nálezem nejstaršího potetovaného �lov�ka se považovaly za nejstarší 

tetování „barevné znaky na k�ži egyptské kn�žky Hathor, jejíž mumii lze za�adit do St�ední 

�íše, tedy v letech 2040 až 1780 p�. n. l.“ [Konrad Spindler, 1998: 158, citováno z: Rychlík, 

2005: 63]. Tato kn�žka se jmenovala Amunet a po nalezení jejího t�la p�i vykopávkách v roce 

1891 bylo její tetování dob�e viditelné, patn� díky pe�livé mumifikaci. Tetování bylo 

eliptického útvaru, tvo�eno te�kami na podb�išku, zárove� však i na kon�etinách, podle 

odborníka na staroegyptskou tatuáž Roberta S. Bianchiho m�lo toto tetování „nepochybn�

smyslný podtón“ [Robert S. Bianchi, 1988: 22, citováno z: Rychlík, 2005: 64]  

Rychlík toto tvrzení podporuje myšlenkou, že „sošky s podobnými vzory byly nalezeny v �ad�

hrobek a podle egyptolog� zna�í plodnost a sexualitu.“ [Rychlík, 2005: 64] 

Krom� zd�razn�ní smyslnosti mohlo mít tetování nap�íklad ochranou funkci. Nap�íklad 

v Barm� si místní nechávali d�lat tetování pomocí speciálních nástroj�. „Na každém nástroji, 

kterým je samotný amulet provád�n, je na konci upevn�na soška. Tato soška p�edstavuje 

boha, který má tu sílu chránit p�ed zlými silami a tuto sílu p�edávat p�i provád�ní tetování.“  

[Fiksa, 2005: 9,10] Nejen nástroj, ale i samotné motivy tetování m�li sv�j d�vod. Nej�ast�ji 

se tetovala zví�ata �i geometrické tvary, p�ípadn� pouze te�ky mezi o�i �i na bradu, tyto 

symboly pak fungovaly jako amulet a svého vlastníka také ochra�ovaly. 
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V Borneu, v kmeni Long Glat zase ženy tetovaly své dcery p�i první menstruaci, motivem 

byly obvykle kruhy na prsty, dlan�, záp�stí a paty, mezi 18 a 20 rokem pak získaly i tetování 

stehen. Další rituální tetování provázela domorodce celý život, jako nap�íklad „tetování 

v okolí rt�, které se dokon�ilo p�ed r�znými d�ležitými událostmi – nap�. p�ed dív�inou 

svatbou a bylo pozd�ji znakem toho, že dívka je již vdaná.“ [Fiksa, 2005: 11] 

Úpln� jiný význam však m�la tetování v kmeni Ainu na území dnešního Japonska. Zde šlo o 

význam �ist� magický. Domorodci v��ili v posmrtný život a tetování pro n� m�lo obrovskou 

symboliku. „Jestliže cht�ly ženy po smrti žít v �íši svých p�edk�, musely být tetované dle 

prastarých tradic.“ [Fiksa, 2005: 12] Tento magický tetovací rituál provád�l nejen kmen 

Ainu, ale i kmen Kayan�, op�t z Bornea. Ti se domnívali, „že se tetování zm�ní v pochode� a 

poskytne jim osv�tlení p�i cest� do sv�ta duch�. Ten, kdo tetování nemá, je odsouzen 

k v��nému bloud�ní v �íši stín�.“ [Fiksa, 2005: 12] 

1.2.2. Maorské tetování - Moko 

Na Novém Zéland� se p�ímo termín tetování nepoužívá, místní domorodci ozna�ují své 

zdobení t�la za „moko“, Maorské tetování. O p�vodním významu moka se m�žeme pouze 

dohadovat, protože o jeho p�vodu nemáme žádné zmínky ani v d�jinách Maor� �i jejich 

mýtech. 

První zmínka o Maorech se objevuje až v deníku cestovatele Abela Tasmana, který velmi 

d�kladn� popsal a zdokumentoval vzhled domorodc�, ale žádná zmínka o tetování se v jeho 

zápiscích neobjevila. M�žeme se tedy pouze dohadovat, že v té dob�, tzn. v roce 1642 

Maorské tetování ješt� neexistovalo. Další zmínka o Maorech, která je pro mou práci 

podstatn�jší se objevila až díky slavnému mo�eplavci, který doplul k Ostrov�m v roce 1769, 

kapitánu Jamesi Cookovi, z jehož deník� se dozvídáme poprvé o moko – zdobení t�la Maor�. 

Pokud jde o význam maorského tetování, má dv� r�zná vysv�tlení, která si vzájemn�

neproti�e�í, m�žeme tedy brát v úvahu ob� varianty. První variantou je vále�né tetování na 

zastrašení protivník�, podle slov autora: „Domorodé tradice uvádí, že první osadníci si p�ed 

bitvou kreslili na tvá�e zna�ky ze spálených ohark� d�eva, jako p�edch�dce tetování. Aby si 

domorodci nemuseli neustále znova malovat vále�né barvy, za�ali své tvá�e a t�la zdobit 

jizvami napušt�nými barvivem.“ [Robley, 2008: 1] Druhou variantou naopak splynutí 

s barvou k�že protivníka. „Ná�elníci, kte�í bývali sv�tlejší rasy, museli v bitvách bojovat 

s otroky tmavé pleti, a proto se barvili tak, aby nebyli nápadní.“ [Robley, 2008: 2] Z doby 
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prvního tetování moka však nemáme mnoho spolehlivých záznam�, abychom tyto teorie 

mohli stoprocentn� potvrdit �i naopak vyvrátit. 

Cook ve svém deníku popisuje i vzhled moka na domorodcích: „Jejich t�la a obli�eje jsou 

posety znaky z �erného barviva, kterým �íkají amoco - široké spirály na hýždích, �er� na 

stehnech u v�tšiny z nich, tvá�e starých muž�, znaky tém�� úpln� pokryté. Tetováním 

dosáhnou dosp�losti a sou�asn� i váženosti.“ Jeho poznámky pokra�ují: „Jejich znaky jsou 

obecn� �e�eno spirály, tetované s velkým umem až tém�� elegancí. Jedna strana odpovídá 

druhé, zna�ky na t�le p�echází v motivy listoví, záhyby filigránských ornament�, ale 

v takovém bohatství forem, že žádné dv� práce ze sta, na první pohled stejné, nejsou p�i 

podrobném ohledání shodné.“ [Robley, 2008: 5] 

Moko m�lo v�tšinou jednoduché vzory tvo�ené �arami do r�zných ornament� �i 

geometrických vzor�. Jedním z nejstarších vzor� byl moko kuri, který byl tvo�en skupinkou 

t�í krátkých �ar, kolmo navazující na další p�es plochu celého obli�eje s variantou S uprost�ed 

�ela. Tento prvotní motiv je ve srovnání s motivy, ve které se moko vyvinulo ve velkém 

kontrastu. Um�ní moko dosáhlo tak vysoké úrovn� dokonalosti, že n�které propracované 

ornamenty byly tém�� um�leckým dílem. Práce na maorském tetování m�la p�ísný 

systematický postup, vždy od jedné strany tvá�e �i t�la k druhé a každá linka m�la své vlastní 

pojmenování �i ozna�ení. P�estože se tetování jedinc� lišila, m�la spole�né znaky, jako 

nap�íklad na �ele bylo tém�� vždy tetování do tvaru písmene V, na nose naopak st�edový 

ornament se spirálou. Mao�i sami pohlíželi na nepotetované muže „s hladkou tvá�í“ jako na 

n�koho pod�adného, na chudáka �i plebejce, tento názor si p�isvojili i misioná�i poté, co si na 

neobvyklý vzhled Maor� zvykli. 

Nyní bych se pouze ve zkratce cht�la zmínit o technice, kterou byla maorská tetování 

vytvá�ena. Proces tvorby moka byl velmi bolestivý, ve srovnání s dnešním tetováním pomocí 

tetovacích strojk� s jehlou. Nástroj pro vytvá�ení zá�ez�, který Mao�i nazývají Uhi je podobný 

malému ostrému dlátku. Nástroje se lišily materiálem, z kterého se vyráb�ly, nap�. žralo�í 

zuby, kosti, k�ídla mo�ských pták�, ale i velikostí �i tvarem. Samotný proces pak probíhal 

p�iložením ostré hrany Uhi na t�lo a provázeno údery pali�kou. Jako barvivo se používala 

nap�íklad �ervená hlína nebo saze s vodou rozmíchané do husté kaše, do které se namá�ely 

nástroje. 
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1.2.3. Tetování na Marshallových ostrovech 

Další oblastí, kde se tetování provád�lo, bylo na Marshallových ostrovech, zde se již v dnešní 

dob� toto tradi�ní tetování nepraktikuje a spousta záznam� byla ztracena, takže bohužel 

nem�žeme s jistotou ur�it významy v�tšiny provád�ných tetování a motiv�. Informace, které 

jsou k dispozici, pocházejí v�tšinou z historických pramen� z konce 19. a po�átku 20. století. 

Mnoho prvních motiv� tetování má p�vod v ur�itých druzích mo�ských ryb �i �ástech kanoí, 

p�ípadn� zobrazují jejich pohyb p�i plavb�, z tohoto d�vodu se také mezi domorodci vžil pro 

tetování název „eo“, což je název pro mod�e pruhovanou mo�skou rybu. Je tedy z�ejmé, že 

p�vodní nám�ty tetování mají ko�eny v jejich lásce k mo�skému prost�edí. Obecn� se motivy 

tetování charakterizují jako „velmi abstraktní piktogramy“ [Spennemann, 2007: 26], které 

vycházely p�evážn� z p�írodních zdroj� p�evedených v�tšinou do zjednodušených 

geometrických tvar�. Jak vyplývá z obrazových p�íloh ve Spennemannov� knize, nej�ast�ji 

používaným motivem, respektive základním elementem používaným p�i tvorb� tetování, byly 

te�ky a rovná �i klikatá „cikcak“ �ára. Další specifikací byl rozdíl mezi ženským a mužským 

tetováním. Bohužel o ženských tetováních se neuchovalo mnoho zdroj� p�ípadn� jich ani 

mnoho nebylo, což m�že být d�sledkem toho, že etnografové byli p�evážn� muži a nem�li 

tedy do „ženského sv�ta“ takový p�ístup jako do toho mužského. 

Mužská tetování bývala velmi nápadná a s výjimkou tetování tvá�e a horní �ásti paží sm�li 

nosit všichni muži podobné. Tetování tvá�e a paží však bylo výsadou pouze ná�elník�. 

S tetováním bylo spojeno i tradi�ní domorodé odívání, muži i ženy nosili horní polovinu 

nezakrytou, oble�ení bylo vyráb�no z rohoží, mužské odhalovalo p�ední stranu stehen a zadní 

zahalovalo z praktických d�vod� na každodenní práci a rybolov, ženy nosily dv� rohože 

svázané dohromady a byly zakryté od pasu až ke kotník�m. Horní polovina t�la pak byla 

v�tšinou pokryta práv� tradi�ním tetováním. Podle Spennemanna „jsou mezi domorodými 

muži tetování hrudi a zad preferovány, zatímco u žen p�evládají tetování paží a ramen.“ 

[Spennemann, 2007: 46] Krom tetování praktikovali domorodci i jiné druhy zdobení t�la. 

„Mladé dívky (a snad i ženy) si malovaly nehty na prstech na �erveno za použití speciálního 

barviva z mušlí Murex. Natahování ušních lal��k� bylo velmi rozší�eno mezi muži. Lal��ek 

byl propíchnut žralo�ím zubem a postupn� rozši�ován vkládáním listu do vzniklého otvoru. 

Evropané dokládají, ze propíchnutý ušní lal��ek se používal i jako „držák“ k nošení 

hlin�ných dýmek, cigaret, tužek a podobných mali�kostí.“ [Spennemann, 2007: 18] Vidíme 

tedy, že i domorodci na Marshallových ostrovech se krom tradi�ního tetování zabývali 

vytvá�ením piercing� a že tyto dv� t�lesné modifikace bývaly už v historii blízce provázány. 
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1.3. Historie tetování v moderní spole�nosti 

Tetování se ve v�tší mí�e vrátilo do Evropy koncem 18. Století, p�evážn� díky jeho 

oblíbenosti u námo�ník�, kte�í si toto zdobení t�la nechávali d�lat jako suvenýry ze svých 

cest. Postupem �asu se motivy a symbolika tetování t�chto námo�ník� sjednotila a místo 

p�vodních motiv� si tvo�ili motivy vlastní. „Tetovala se srdce se šípem, iniciály, palmy, 

dívky, kotvy a další“ [Rychlík, 2005: 214] Tyto motivy jsou i nám v dnešní spole�nosti známy 

a jejich význam se dochoval jako „typicky námo�nický“. Rychlík ve své knize vysv�tluje i 

symboliku t�chto motiv�. „Tak nap�íklad palma byla symbolem jižních mo�í a pozd�ji 

bezstarostného života v�bec, trojice složená z kotvy, k�íže a srdce symbolizovala nad�ji, víru a 

lásku a podobn�.“ [Rychlík, 2005: 214] V dnešní spole�nosti si motiv kotvy u námo�ník�

mnoho lidí vykládá jako symboliku „zakotvení k domovu“, její kombinace s motivem srdce 

tedy opravdu bývala dost b�žná. V 19. Století pak za�ali vznikat první tetovací salony, 

p�evážn� v p�ístavech v�tších m�st jako jsou nap�íklad Antverpy, Londýn, Hamburk, Šanghaj 

�i Marseille. Profese tatéra se postupn� z p�ístav� rozši�ovala i do vnitrozemí a v té dob� se 

tetování dostalo z okrajové spole�nosti i k bohém�m a aristokracii, tato vlna dokonce zasáhla 

i královské rodiny. „Eduard VII., princ z Walesu, byl prvním tetovaným. Stalo se tak p�i 

návšt�v� Jeruzaléma, na jeho velké cest�. V roce 1862, když bylo princi dvacet let, povolali 

známého tatéra Francoise Souwana: Princ si vybral vzor zahrnující jeruzalémský k�íž, který 

Souwan na jeho p�edloktí dokonale vytetoval. Souwan rozpoznal ve svém zákazníkovi 

právoplatného d�dice britské koruny, a proto odmítl plat a žádal prince, aby tetování p�ijal 

jako výraz úcty.“ [Rychlík, 2005: 217, citace doplnit]. Jak se v knize dále píše, budoucí král 

nez�stal pouze u jediného tetování a dokonce své syny poslal o dvacet let pozd�ji ke stejnému 

tatérovi. Ti však využili služeb tatér�, které potkali na svých cestách, nap�íklad po Japonsku a 

tím se op�t tradice tetování rozší�ila dále po sv�t�, protože japonské tetování známé 

p�edevším motivy drak�, had�, okrasných kapr� �i bojovník� do té doby nebylo p�íliš známé. 

Koncem 19. století také nastal obrovský zlom v odv�tví tetování nejen díky jeho rozší�ení do 

vnitrozemí, ale p�edevším díky muži jménem Samuel O’Reilly, který vynalezl tetovací 

strojek. Díky tomu se tetování za�íná stávat opravdu spíše um�ním, tetováním se za�ínají 

zabývat profesionální grafici a um�lci jako nap�íklad nejznám�jší tatér té doby Ed Hardy. 

Jeho osobní motto bylo „tetování je um�ní a jako každé um�ní se jej je pot�eba nau�it.“

[Fiksa, 2005: 20] Proto si v roce 1974 otev�el své první tetovací studio a stal se „u�itelem 

tetování“, hledal mladé talenty a um�lce, aby jim p�edal své zkušenosti. 
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V dnešní moderní spole�nosti p�edsudky v��i tetování ustupují z velké �ásti díky celebritám. 

Ty se nechávají tetovat, aby na sebe upoutali pozornost a zvýraznili se. A práv� díky nim se 

v posledních n�kolika letech tetování rozmáhá jako trend, lidé se nap�íklad cht�jí podobat 

svému idolu nebo si cht�jí ozdobit své t�lo vlastním netradi�ním šperkem. 

Co se tý�e umíst�ní a velikosti tetování, má na to Radomír Fiksa vlastní názor. Ženy podle n�j 

mají spíše menší a jemn�jší tetování na mén� viditelných místech t�la, aby šla dob�e zakrýt 

nap�. kv�li práci, vnímají svá tetování spíše jako dekoraci �i módní dopln�k. Naopak muži 

mívají podle autora výrazn�jší a kontrastn�jší motivy, na plochu v�tší a viditeln�jší tetování a 

�ast�ji ho mívají nap�íklad na rukou, kde je na první pohled viditelné. Své tvrzení zd�vod�uje 

tvrzením, že „ženy p�vodn� rodily d�ti a chránily rodinný krb. Muži m�li zcela jiné poslání – 

byli to lovci, honci, ochránci a živitelé. Ženy se zdobily, protože se muž�m cht�ly líbit, kdežto 

muži se zdobili, aby zap�sobili nikoli na ženy, nýbrž na lovnou zv�� potažmo na nep�ítele.“

[Fiksa, 2005: 12] Tyto d�vody v sob� prý máme zako�en�ny a p�etrvávají i v dnešní 

spole�nosti, dnes již spíše kv�li p�edsudk�m, ale postupn� pomalu ustupují i díky emancipaci 

a v dnešní spole�nosti jsou již normy posunuty více k hranici volnosti, než tomu bylo d�íve. 

Odpov�dí na otázku, pro� tomu tak je a tetování se stává spíše b�žnou záležitostí než 

prost�edkem k šokování, m�že být nap�íklad �lánek od Radomíra Fiksy, v kterém tvrdí: 

„Podle nejnov�jších pr�zkum� po�et potetovaných stoupá. Kdo zná klientelu tetovacích 

studií, vidí pestrou a rozmanitou spole�nost sou�asník� - léka�e, advokáty, profesory, 

sekretá�ky, policisty a p�irozen� mnoho známých lidí, jako je Daniel Landa, David Matásek, 

Kate�ina Kornová, Iveta Bartošová �i snad Sean Connery, Andre Agassi, Angelina Jolie a 

mnoho dalších. Práv� dnešní mladá generace se nechává inspirovat svými idoly ze sv�ta 

showbyznysu a sportu a nosí hrd� svá tetování na odiv.“ [Fiksa, old.bodyartmag.cz]

1.4. Historie piercingu 

Piercing má, stejn� jako tetování, ko�eny již v dávné historii a na rozdíl od dnešní moderní 

spole�nosti m�l mnohdy rituální �i náboženský význam. První propichování bylo provád�no 

již v d�tských letech, d�ti primitivních národ� byly provád�ním piercing� a tetování 

„otužovány“ a lépe se vyvíjely, m�ly stabiln�jší imunitní systém a byly mén� náchylné 

k nemocem. Jako šperk se používali kroužky, ty�inky �i kolí�ky z r�zných materiál� od 

d�eva, p�es kosti až po kov. Piercing byl �asto spojen nap�íklad s p�echodovým rituálem u 

kmenových spole�ností nebo vypovídal o sociálním postavení jedince v kmeni, kde obvykle 

platilo pravidlo: �ím v�tší šperk, tím vážen�jší �len spole�nosti. 
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V�bec první z�ejm�jší známky, že se piercing provád�l, jsou známé z mladší doby kamenné. 

„V Africe byly nalezeny p�ív�šky z želvích kruný��, zub� divo�ák�, zví�ecích kostí a z 

historických maleb vyplývá, že tehdejší lidé si zdobili t�mito p�ív�šky nap�íklad uši a nos.“

[Fiksa, 2005: 9] Piercing uší byl patrný také na nejstarším mumifikovaném a potetovaném 

t�le nalezeném v Alpách „Otzim“, který byl zmín�n již výše a na Borneu byl piercing uší 

provád�n jako znak dosp�losti, kdy p�i rituálu jedno ucho potomka propíchla matka, druhé 

otec, �ímž byla vyjád�ena závislost jedince na rodi�ích. 

Krom stop nalezených v Africe na historických malbách byl piercing nosu poprvé 

zaznamenán cca p�ed 4000 lety na st�edním východ�. Zde platilo pravidlo, že velikost 

kroužku v nose ozna�ovala bohatství rodiny. 

Propichování jazyka se provád�lo už za doby starých May� a Azték�. „Jazyk byl 

piercingován jak z d�vodu odebírání krve a vyvolávání boh�, tak k vytvo�ení stavu nev�domí, 

aby mohl kmenový šaman komunikovat s bohy.“ [Fiksa, 2005: 11] 

Piercing bradavek zase pochází z Texasu, kde jej praktikovali indiáni kmene Karankawa. 

Tento piercing se rozší�il i do Evropy. „Za dob vlády královny Isabely Bavorské byly oblíbené 

šaty s výst�ihem otev�eným až k pupíku, p�i�emž se u takových šat� používali jako ozdoby r�že 

obepínající bradavky na n�ž se uchycovali r�zné ozdoby (�etízky apod.) a pozd�ji docházelo 

p�ímo k propichování bradavek, mezi kterými se provlékali zdobené �etízky.“ [Fiksa, 2005: 

11] Tento piercing se neprovád�l pouze z estetických d�vod�, ale m�l také zp�sobit vyšší 

citlivost bradavek a tím pádem i vyšší sexuální vzrušení. 

Také sta�í brazilští indiáni m�li obvykle ob�ady spojené s piercingem, zde byly d�vody 

propichování a vytvá�ení piercing� rozli�né. „Jeho vlastnictví slouží k ur�ení hierarchie 

uvnit� kmene, oslav� dovršení ur�itého v�ku, k prohlubování vztah� mezi jednotlivými 

rodinnými �leny anebo prost� jen k okrase. Jedním z nejznám�jších a nejrozší�en�jších je 

Tembetá, piercing dolního rtu, do n�hož je vsunuté t�leso ze d�eva, kamene, vylešt�né kosti a 

nej�ast�ji se Tembetá vyrábí z prysky�ice stromu, který je mezi indiány známý pod názvem 

Tembetá-U. Tembetá p�ežívá u n�kolika kmen� v povodí Amazonky dodnes.“ [Fiksa, 2005: 

14] Samotný ob�ad Tembetá probíhá jednou za t�i roky a bývá v dob� sklizn� kuku�ice. 

Tembetá se provádí mladým chlapc�m ve v�ku 8-14 let, p�ed samotným propíchnutím �i 

pro�íznutím a vložením šperku je chlapc�m na míst�, kde má být �ez proveden vyzna�eno 

malé znamení ozna�ující místo �ezu. V následujících týdnech se t�leso musí nechat v rán�, 

aby se otvor neuzav�el. V této dob� n�kolikrát denn� aplikován lektvar s lé�ivými ú�inky 
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proti infekci a zajizvovacím ú�inkem. Postupn� se zvyšujícím se v�kem se otvor stále 

zv�tšuje pomocí vsazování stále v�tších p�edm�t�. V dnešní dob� se provádí podobným 

zp�sobem nap�íklad roztahování ušních lal��k�, obvykle však pouze z estetických d�vod�

bez hlubšího rituálního smyslu.

1.5. Historie piercingu v moderní spole�nosti 

Jak již bylo �e�eno, piercing �i propichování byl znám již v dávné minulosti, p�estože ho 

v�tšina lidí považuje za moderní, �erstvou záležitost. V moderní spole�nosti se piercing znovu 

objevil nejprve p�edevším díky hippies. Opravdový p�elom a boom však nastal zhruba 

v sedmdesátých letech se zrozením punku, kdy hlavní sou�ástí vizáže bylo šokovat a odlišit se 

od zbytku spole�nosti a jít „proti proudu“. Za otce moderního piercingu je považován Doug 

Malloy. Ten si spole�n� se svým kolegou Jimem Wardem otev�el první profesionální studio 

„The Gauntlet“ v Los Angeles. Do širších vrstev spole�nosti se však piercing dostal 

p�edevším díky celebritám. Nap�íklad francouzský módní návrhá� „Jean Paul Gaultier, který 

od po�átku své tvorby prosazoval vlastní filosofii na módní styl a do nejedné své kolekce 

za�adil oble�ení s prvky tetovaných motiv� a piercingové šperky. Jelikož se tím za�al Gaultier 

prezentovat (a�koli v�tšinová spole�nost v té dob� tento druh krášlení spíše odmítala), dostal 

se nejen on, ale i piercing pod velkou palbu médií.“ [Fiksa, 2005: 14] Práv� díky tomu se 

však piercing stal �ím dál oblíben�jším prost�edkem k šokování a odlišení se od v�tšinové 

spole�nosti a práv� toho za�alo využívat velké množství celebrit, p�edevším hudební skupiny 

jako nap�íklad Faith no More, Prodigy �i Spice Girls. 

D�ležitým zlomem bylo dále vydání knihy Modern Primitives na za�átku 90. let minulého 

století. „Tento termín za�al používat Fakir Musafar, jenž se b�hem posledních t�iceti let 

v�noval propagaci všech druh� zdobení t�la víc než kdokoli jiný. Kniha se stala d�ležitým 

zdrojem informací pro všechny mladé lidi, kte�í cht�li svá t�la ozdobit n�kterou z tradi�ních 

metod.“ [Randall, 1998: 11] Jak tedy vyplývá z názvu knihy, jednalo se o snahu rozší�ení 

tradi�ních ozdob a modifikací t�la používaných v kmenové spole�nosti do spole�nosti 

sou�asné. V dnešní dob�, tedy zhruba v posledních 15 letech zájem o piercing stále nar�stá, 

p�edevším proto, že práv� díky celebritám se rozší�il natolik, že již není brán jako n�co 

extravagantního, s výjimkou extrémních šperk� �i extrémního množství šperk�, ale spíše jako 

b�žný šperk p�edevším u mladých lidí. 
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2. Metodologie 

2.1. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem mého výzkumu je snaha o objasn�ní nar�stajícího trendu t�lesných modifikací 

v dnešní dob�. Základními výzkumnými otázkami, které jsem si p�ed výzkumem kladla, byly: 

Má tetování n�jaký hlubší smysl než pouze „zkrášlování t�la“? Pro� se tetování, které je 

tak�ka neodstranitelným zásahem do lidského t�la, stává moderní záležitostí? Pro� si tetování 

nechává d�lat stále více lidí, p�estože nedávno byli jeho nositelé spole�ností odsuzováni a 

vytla�ováni na okraj spole�nosti? Co mají nositelé tetování spole�ného a v �em se naopak 

liší? Jaký názor mají nositelé tetování na tento fenomén? Pro� si lidé nechávají krom�

tetování d�lat piercing a další t�lesné modifikace a v �em se nositelé r�zných modifikací liší? 

2.2. Metoda sb�ru a výb�r respondent�

Pro sv�j výzkum jsem zvolila kvantitativní sb�r dat dopln�ný dv�ma polostrukturovanými 

rozhovory se zam�stnanci tetovacího a piercingového studia Hell.cz a n�kolika z dalších 16 

rozhovor�, 10 žen a 6 muž�, které jsem provedla v rámci p�edvýzkumu. Ve své práci však 

budu pracovat pouze s �ástí t�chto rozhovor�, abych tím zbyte�n� nenarušovala strukturu 

práce a zbyte�n� neopakovala informace, které se následn� potvrdili v kvantitativním 

výzkumu a tyto rozhovory jsem použila p�edevším jako podklady k vytvo�ení dotazníku a 

p�edb�žných hypotéz. Respondenty pro kvantitativní výzkum jsem získala 

nepravd�podobnostním výb�rem pomocí metody sn�hové koule. Tuto metodu jsem vybrala 

p�edevším z d�vodu svých �asových a finan�ních možností, velká �ást potenciálních 

respondent� má tetování �i piercing na míst�, kde je v b�žném život�, s výjimkou letních 

m�síc�, pro v�tšinu lidí skryto. Proto jsem zvolila internetový dotazník, kde jsem jako 

kritérium pro respondenta uvedla vlastn�ní alespo� jedné t�lesné modifikace. Tento dotazník 

jsem rozeslala svým známým, o kterých jsem v�d�la, že mají tetování �i další t�lesnou 

modifikaci a dále jsem poprosila další známé v okolí o spolupráci s rozší�ením tohoto 

dotazníku.  

2.3. Validita výzkumu, faktory ovliv�ující rozložení respondent�

Výsledkem výzkumu je 242 respondent�, z nichž 5 nevlastní tetování, ale pouze piercing �i 

n�kterou z t�žších t�lesných modifikací (nap�. um�lé jizvení �i implantáty), zbylých 237 

respondent� vlastní alespo� jedno tetování a 116 z nich vlastní zárove� s tetováním alespo�

jeden piercing. Co se tý�e rozložení respondent� podle pohlaví, výrazn� p�evažují ženy. 
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Respondentek bylo 178, respondent� pouze 64. Tento fakt m�že být dle mého názoru 

ovlivn�n tím, že ženy bývají ochotn�jší p�i vypl�ování dotazník� a tuto mou hypotézu mi 

potvrdil i Ing. Marek Dem�ák, provozovatel webových stránek Vypl�to.cz, které se zabývají 

p�ímo online dotazováním. Na mou otázku, jaký je pom�r žen a muž� vypl�ujících dotazníky 

mi odpov�d�l následovn�: „p�estože je ve spole�nosti ješt� stále zako�en�na jakási p�edstava, 

že po�íta�e a informa�ní technologie jsou spíše "mužským sv�tem", realita je již n�kolik let 

p�esn� opa�ná - ženy jsou na internetu a zejména sociálních sítích (které tvo�í nejvýznamn�jší 

zdroj návšt�vnosti vyplnto.cz) podstatn� aktivn�jší než muži. Co se tý�e Vypl�to.cz, tak když se 

podívám na statistiku za uplynulé 4 roky, je pom�r muži vs. ženy 34,7 : 65,3 (na základ� více 

než 1,2 mil. vypln�ných dotazník�). Za poslední cca p�lrok je statistika muži vs. ženy již 31,9 : 

68,1.“ [Dem�ák, 2012, e-mailová komunikace] Tuto informaci dokládá i �lánek, zabývající se 

pom�rem muž� a žen, co se tý�e užívání internetu obecn�. Nap�íklad na sociálních sítích jako 

facebook �i bitter tvo�í v�tšinu op�t ženy, d�ležitý je ale i �as, který ob� pohlaví na t�chto 

sociálních sítích tráví, u žen je to až o 30% více než u muž�. Také�„mobilní p�ístup na 

sociální sít� mají z 55 procent na sv�domí ženy.“ Tyto p�íklady jsou celosv�tové, ale pokud 

z�staneme pouze v �eské republice, dozvíme se podobné informace.  „Facebookovou hru 

Bzoonk Bar od spole�nosti Falanxia hraje 61 procent žen, z toho polovina je ve v�ku 18 až 24 

let. V aplikaci O2 kachni�ka z dílny brandz friendz, kde si lidé vytvo�ili b�hem února a b�ezna 

p�es 20 tisíc originálních kachni�ek, dosáhl podíl žen 75 procent.�Také lídr slevového trhu 

Slevomat hlásí jasnou p�evahu zákaznic, kterých má 65 procent, další z velkých hrá��

Zapakatel mluví o 55 procentech. “Na Fler.cz ženy tvo�í více než 90 procent uživatel� a ten 

samý pom�r registrujeme u fanoušk� Fler.cz na Facebooku.“ [Lauschmann, 2011]  

Získat reprezentativní vzorek by však bylo obtížné i vzhledem k výše zmín�ným faktor�m, že 

u v�tšiny t�lesn� modifikovaných lidí ani nemusíme v�d�t, zda n�jakou modifikaci mají, 

s výjimkou jedinc�, kte�í mají výrazné t�lesné modifikace nap�íklad v obli�eji �i na spodní 

�ásti paží a pokud bych se zam��ovala pouze na tyto viditeln� modifikované jedince, tak bych 

tím reprezentativnost výzkumu op�t narušila. Respondenti byli rozd�leni p�vodn� do sedmi 

v�kových kategorií, podle stá�í v dob� prvního tetování, a byli to kategorie do 15 let, 16- 20 

let, 21- 25 let, 26-30 let, 31-35 let, 36-40 let a více než 40 let. Tyto kategorie však byly 

zbyte�n� úzké a poslední 3 zmín�né zahrnovaly dohromady tím pádem pouze p�t 

respondent�, proto jsem se rozhodla slou�it t�i nejvyšší v�kové kategorie do jedné a tím po�et 

kategorií snížila na p�t. I p�es toto zúžení nejsou ani v�kové kategorie vyvážené a nejv�tší 

zastoupení mají respondenti ve v�ku 16 – 20 let, následování respondenty ve v�ku 21 – 26 let. 
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Tento výsledek však podle m� nenarušuje reprezentativnost vzorku, protože podle mého 

názoru nej�ast�jšími novými zákazníky tetovacích studií (tedy zákazníci, kte�í si cht�jí nechat 

ud�lat své první tetování) opravdu bývají lidé ve v�ku od 16 do 25 let. Tento fakt je 

pravd�podobn� zp�soben p�etrvávajícími p�edsudky z d�ív�jších dob, p�edevším starších lidí, 

kte�í zažili dobu, kdy potetovaní lidé byli spole�ností odsuzováni. Tuto hypotézu �áste�n�

potvrzuje i Martin Rychlík, který sbíral informace z médií i tetovacích salón� a zjistil, že 

„nej�ast�ji do tetovacích studií chodí zájemci ve v�ku od 18 do 30 let, s pr�m�rem kolem 

p�tadvaceti let.“ [Rychlík, 2005: 250] Rychlík uvádí vyšší v�kový pr�m�r, než vychází 

z mého výzkumu, musím však zd�raznit, že ub�hlo již 7 let od vydání této knihy a od té doby 

se v�kový pr�m�r potetovaných jedinc� pravd�podobn� dále snižuje, v dnešní dob� by tedy 

mohl odpovídat hodnotám vyplynulým z mého výzkumu. Pokud bych se pokusila kategorie 

více vyvážit a zvolila ješt� menší po�et kategorií, zp�sobila bych tím ješt� v�tší zkreslení 

výsledk� výzkumu.  

2.4. Hypotézy 

Z rozhovor� provád�ných v rámci p�edvýzkumu, jsem si vytvo�ila hypotézy, které jsem se 

pomocí výsledk� výzkumu snažila potvrdit �i naopak vyvrátit. První hypotézou bylo tvrzení, 

že lidé se nechávají tetovat ze t�í r�zných d�vod�, p�ípadn� z kombinace t�chto d�vod�.  

1. �ist� estetická záležitost, motiv se jim líbí a proto si ho nechali vytvo�it na své t�lo 

2. touha upoutat pozornost nebo se lišit od zbytku pozornosti, být rebel 

3. symbol n��eho d�ležitého, zlomový okamžik v život� (nap�. narození dít�te-ženy si 

nechávají vytetovat jméno a datum narození jejich dít�te), životní motto �i vyjád�ení svého 

názoru 

Druhá hypotéza se týkala piercingu, zde jsou d�vody stejné jako body 1. a 2. v p�edchozí 

hypotéze. 

D�ležitým faktem k zamyšlení byl pro mne také výzkum provedený Martinem He�manským 

v lo�ském roce na FHS UK zam��eném na piercing v kultu�e st�edoškolské mládeže. 

Z výzkumu vyplynulo, že: „Mládež je nahlížena jako nacházející se ve stavu liminality, tedy v 

takovém období, které je ze své podstaty p�echodné a p�estože není jasn� ohrani�ené, musí 

vždy nutn� skon�it. Mládež se tedy nakonec „musí“ enkulturovat/akulturovat do dominantní 

spole�nosti. V této perspektiv� tak �lenové dominantní spole�nosti mohou nahlížet piercing 
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jako „mladickou nerozvážnost“ zp�sobenou práv� nedostate�nou enkulturací nositele z �ad 

mládeže, který „ješt�“ nep�ijal hodnoty a normy dominantní spole�nosti, ovšem je jen otázkou 

�asu, kdy tak u�iní. Až se tak stane, pak nositel sv�j piercing prost� trvale vyjme."

[He�manský, 2012: 195] Jedinci tedy souhlasí s tím, že tato t�lesná modifikace je pouze 

do�asná a že souvisí s ur�itým obdobím života, otázkou však je, pro� jsou tedy i ostatní 

t�lesné modifikace jako je p�edevším tetování, (v mnohem menší mí�e pak skarifikace, 

podkožní implantáty a další) stejn� oblíbené jako piercing, p�estože jsou trvalé a nevratné? 

Zde se tedy nabízí hypotéza propojující p�edešlé dv� hypotézy, tedy že k tetování, na rozdíl 

od piercingu, vede nositele �ast�ji hlubší smysl než pouze estetické záležitosti �i snaha odlišit 

se od v�tšinové spole�nosti. 

Další hypotézou je názor, že ženy si nechávají d�lat spíše mén� výrazná, menší tetování na 

mén� viditelných místech než muži, kte�í se tetováním spíše snaží podtrhnout svou mužnost a 

volí proto v�tší a výrazn�jší motivy. 

Poslední hypotézou, kterou jsem si ve výzkumu stanovila, byl názor, že v�tšina lidí 

s tetováním se domnívá, že ostatní mají tetování p�edevším z estetických d�vod� �i jako 

trendovou, módní záležitost. 

Ve výzkumu jsem se samoz�ejm� zabývala v�tším množstvím otázek než zahrnují výše 

zmín�né hypotézy, u ostatních jsem však v�tšinou nebyla schopná odhadnout možné 

odpov�di, proto jsem definování t�chto hypotéz do práce nezahrnula. 

3. VÝZKUMNÁ �ÁST  

V následující �ásti bych shrnula poznatky, které vyplynuly z odpov�dí respondent� na 

jednotlivé otázky dotazníku, p�ípadn� na fakta, která vyplývají ze závislostí n�kterých otázek. 

Zam��ila jsem se p�edevším na rozdílnost odpov�dí muž� a žen, dále jsem zkoumala, zda 

existuje i n�jaká závislost na v�ku respondent� a jejich odpov�dí. 

3.1. Rozd�lení podle pohlaví 

První informací, která z výzkumu vyplynula, byly rozdílné motivy �i vzory muž� a žen u 

svého prvního tetování. To, že 11% žen si nechává vytetovat n�jakou kv�tinu �i strom a muži 

se naopak motiv�m flóry vyhýbají a místo toho si nechává tém�� 8% tetovat biomechaniku, 

tedy vzor, který vyobrazuje propojení t�la se strojem, zas tak p�ekvapivé nebylo, zajímavostí 
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však je, že tém�� t�etina muž� (31,3%) si jako první tetování nechává vytvo�it n�jaký 

ornament, p�estože u žen je to pouze necelá p�tina (17,9%). Dalším oblíbeným motivem pro 

tetování u žen bývá vyobrazení fauny, svého mazlí�ka �i oblíbené zví�e si nechává vytetovat 

více než �tvrtina žen (26%), u muž� tento motiv nedosahuje ani polovi�ní oblíbenosti 

(12,5%). 

Dalším faktorem, na který jsem se zam��ila, bylo místo prvního tetování a d�vody, které 

respondenty k výb�ru tohoto místa vedli. U muž� vyšla s jasnou nadpolovi�ní v�tšinou 

(57,8%) jako nejoblíben�jší lokalita pro první tetování paže, a� se jedná o rameno, p�edloktí 

nebo délku celé paže, tzv. rukáv. To je dle mého názoru zp�sobeno p�edevším tím, že muži 

cht�jí, aby tetování bylo vid�t p�i b�žném nošení, ale zárove� ho mohli skrýt pod dlouhý 

rukáv v p�ípad� pot�eby, nap�. v zam�stnání. Dalším d�vodem m�že být relativn� velká 

plocha mužské paže a tím pádem „vhodné plátno“ pro rozsáhlejší motivy. Tyto informace mi 

potvrdily, že 42,2% muž� si místo tetování vybírá p�edevším z d�vodu vhodné kombinace 

místa a motivu, druhou nej�ast�jší odpov�dí byl výb�r místa z praktických d�vod� 29,7% a 

tém�� �tvrtina muž� (23,4%) volila místo pro tetování �ist� z estetických d�vod�. 

U žen se tyto odpov�di výrazn� lišily, jelikož tém�� polovina žen (48,6%) vybírala místo 

tetování z praktických d�vod�, aby ho mohly nap�íklad snadno zakrýt v p�ípad� pot�eby a 

tém�� t�etina žen (32,4%) vybírala místo tak, aby bylo vhodnou kombinací místa a motivu. 

Z toho zárove� logicky vyplývá, že nej�ast�jším místem prvního tetování u žen byla záda 

(29,5%) a noha (22%). Zajímavostí také byla místa, která m�la zastoupení pouze u žen: b�icho 

(8,7%), pozadí (2,9%) a intimní partie (2,3%).  

P�estože nám z výše uvedeného vyšlo, že ženy si místo tetování vybírají spíše z praktických 

d�vod� a muži si vybírají více podle estetiky, z odpov�dí na otázku z jakého d�vodu se 

respondenti nechali poprvé potetovat, vychází zcela opa�ný fakt. Tém�� polovina žen (49,4%) 

si nechala své první tetování ud�lat z estetických d�vod�, v porovnání u muž� je to lehce p�es 

t�etinu respondent� (34,5%), ti volili jako nej�ast�jší variantu tetování vyjad�ující jejich 

názory �i životní postoje (36%). T�etí nej�ast�jší odpov�dí u obou pohlaví pak bylo tetování 

jako symbol vyjad�ující zlom v jejich život� �i konkrétní životní období. K zamyšlení je fakt, 

že p�ibližn� �tvrtina respondent� obou pohlaví (24,7% celkem, z toho 23,5% muži a 25,3% 

ženy) si tetování nechává d�lat z d�vodu vy�len�ní se z davu, odlišení se a originality. 

Otázkou však je, nakolik originální je to myšlenka, pokud stejn� jako doty�ný smýšlí další 

�tvrtina respondent�.  
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Dále jsem se pokusila zam��it pouze na respondenty, kte�í si tetování zvolili z n�jakého 

hlubšího než pouze estetického d�vodu. U muž� p�evažovalo tetování z d�vodu 

sebeprezentace, ti tvo�ili tém�� polovinu z vybraných respondent� (48,7%), u žen byla tato 

odpov�� také nej�ast�jší, ale tvo�ila o deset procent menší zastoupení (38,5%). �ast�jší 

zastoupení odpov�dí u muž� než u žen bylo v p�ípad� vyjád�ení víry �i sounáležitostí se 

subkulturou (12,8% muži, pouze 3,8% ženy), naopak �ast�jší zastoupení žen bylo v p�ípad�

znamení vlastního zv�rokruhu, v�tšinou dle �eského �i �ínského horoskopu �i svých vlastních 

iniciál (11,5% ženy, 5,1% muži) a osobního vztahu, a� ke konkrétní osob�, v�ci, události �i 

domácímu mazlí�kovi (15,4% ženy, 5,1% muži) nebo k obecným v�cem jako je hudba, 

zví�ata atp. (16,3% ženy, 12,8% muži). P�ekvapivý zlom však nastává v p�ípad�, kdy 

respondent �i respondentka vlastní více než jedno tetování, muži s více než jedním tetováním 

tvo�í více než t�etinu z dotazovaných muž� (34,4%), u žen je to lehce p�es �tvrtinu 

z respondentek (27,5%). Zatímco u muž� stejn� jako p�i prvním tetování i p�i druhém 

p�evažuje touha vyjád�it tetováním své názory a postoje (36,4%) a druhým nej�ast�jším 

motivem jsou op�t estetické d�vody (27,3%), výrazn� se zvýšila motivace jedince za�lenit se 

tetováním do n�jaké skupiny �i subkultury a to o více než 10% (p�i prvním tetování tuto 

možnost zvolilo pouze 7,9% respondent� a byla to tedy nejmén� �astá odpov��, u druhého 

tetování dosahuje již 18,2%, tedy tém�� p�tina respondent�, �ímž se dostává na t�etí 

nej�ast�jší odpov�� této otázky). U žen se naopak nej�ast�jší odpov�dí oproti prvnímu 

tetování stalo vyjád�ení svého názoru �i postoje. Tuto odpov�� zvolila tém�� polovina 

respondentek, které mají více tetování (49%, o 15,5% více než p�i prvním tetování) a tím na 

druhé místo sesadily estetické d�vody (ty v p�ípad� druhého tetování nedosahují ani t�etiny 

z odpov�dí – 30,6%, p�estože u prvního tetování tuto odpov�� volila tém�� polovina 

respondentek – 49,4%). Stejn� jako u muž� nastal také výrazný nár�st tetování z d�vodu 

za�len�ní do skupiny �i subkultury zhruba o 10% (2,3% u prvního tetování, 12,2% u 

druhého). Naopak snaha o vy�len�ní se z davu �i tetování z d�vodu originality, která u obou 

pohlaví p�i prvním tetování dosahovala zhruba �tvrtiny všech odpov�dí, nyní výrazn�

poklesla. U muž� skoro o 20% na pouhých 4,5% odpov�dí, u žen dokonce pokles na nulu, 

žádná žena tuto odpov�� za d�vod svého dalšího tetování nevybrala. Zde bych ráda zmínila, 

že tetování by každý m�l vybírat s rozmyslem, protože ve výjime�ných p�ípadech pro n�j 

m�že p�edstavovat obrovské problémy. Ráda bych odkázala na �lánek, kde motiv tetování 

mohl svého vlastníka stát i život.  „N�mecký deník Das Bild zve�ejnil zprávu o n�meckém 

doktorovi židovského p�vodu, který odmítl operovat pacienta, protože byl nositelem 

nacistického tetování. 36letý muž m�l na ruce vytetovanou nacistickou orlici držící v drápech 
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svastiku. Léka� se vyjád�il, že je proti jeho p�esv�d�ení operovat n�koho s takovýmito 

symbolem na t�le. Žen� pacienta doslova oznámil: „Jsem žid. Vašeho manžela nebudu 

operovat.“ [Painart, 25.10.2012]Tento �lánek samoz�ejm� vzbudil vlnu protich�dných 

názor�, kdy se �ešil rozpor mezi povinností léka�e vázaného Hippokratovou p�ísahou a 

osobním p�esv�d�ením.  

Rozdílným faktorem u prvního tetování muž� a žen bývá i v�ková hranice. P�estože u muž� i 

u žen byly nejvýrazn�ji zastoupeny kategorie mezi 16 a 25 lety, muži m�li nadpolovi�ní 

v�tšinu v kategoriích nad 25 let (50,9%), p�estože ženy tuto nadpolovi�ní v�tšinu tvo�ily 

v kategoriích do 25 let (58%). P�estože to není extrémn� výrazný rozdíl, vyplývá nám z toho, 

že ženy se nechávají tetovat pr�m�rn� v nižším v�ku, než muži. 

Krom otázek zam��ených na respondenty samotné m� také zajímal jejich názor na ostatní 

jedince s t�lesnými modifikacemi. Muži se v nadpolovi�ní v�tšin� (55,7%) shodli, že v�tšina 

lidí se nechává potetovat, protože je to moderní a trend, u žen tento názor zastává zhruba 

t�etina respondentek (33,5%). Druhou nej�ast�jší odpov�dí pak bylo vyjád�ení názor� a 

postoj� (18,2% celkem u obou pohlaví) a t�etí nej�ast�jším motivem jsou podle 15,2% 

respondent� estetické d�vody. Z toho jasn� vyplývá, že v�tšina respondent� nespat�uje 

v tetování ostatních lidí n�jaký hlubší d�vod �i význam. Zvláštní je podle mého názoru fakt, 

že p�estože muži uvedli jako nej�ast�jší d�vod svého vlastního tetování vyjád�ení svého 

názoru �i postoje, u ostatních lidí zastávají názor, že jde �ist� o módní záležitost a uvádí tuto 

možnost mnohem �ast�ji než ženy. Pokud se na tuto otázku zam��ím p�ímo z hlediska 

souvislosti mezi d�vodem vlastního tetování a názorem na tetování ostatních, nejvýrazn�jší 

odchylkou od pr�m�ru jsou respondenti, kte�í si své tetování nechali ud�lat jako památku na 

životní zlom �i období. Ti, na rozdíl od ostatních respondent� myslí, že si lidé nechávají 

tetování d�lat spíše jako vyjád�ení názor� �i postoj� (34,3%) než jako trendovou záležitost 

(25,7%). Druhým zajímavým faktem je, že 57,9% lidí, kte�í se tetováním cht�li odlišit a být 

originální, zastává názor, že ostatní mají tetování �ist� jako módní záležitost, protože je to 

trend. Nabízí se tedy otázka: Pro� si lidé nechávají ud�lat tetování z d�vodu odlišení se od 

ostatních, když si zárove� myslí, že více než polovina ostatních potetovaných si myslí, že je 

to moderní záležitost a tedy nic originálního a neobvyklého, ale naopak n�co, co je 

momentáln� „in“? Zde by se nabízela možnost odpov�di, že tito respondenti si nechali ud�lat 

tetováni v dob�, kdy ješt� moderní nebylo a naopak bylo známkou rebelie, ale v dnešní dob�
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tomu tak již není. Tato možnost však není p�íliš pravd�podobná, vzhledem k tomu, že tém��

t�i �tvrtiny respondent� jsou ve v�ku 16 – 25 let a naprostá v�tšina z nich se nechala potetovat 

mezi 16. – 20. rokem v�ku, tím pádem tetování mají maximáln� 10 let, ve v�tšin� p�ípad�

spíše mnohem mén�. M�žeme zde však najít souvislost práv� se sociálními rolemi a 

sebeprezentace zmín�nými v úvodu práce. Lidé si tetování nechávají ud�lat proto, aby se 

vy�lenili z hlavního proudu spole�nosti, aby ukázali, že cht�jí být originální, jedine�ní, že se 

nebojí experiment� a nových v�cí, tímto samotným aktem se však zárove� pro ostatní naopak 

za�le�ují do škatulky s nápisem „potetovaný �lov�k“ a význam toho tetování už v�tšina 

spole�nosti nejspíše ne�eší. 

Další t�lesnou modifikací, která je vedle tetování nej�ast�jší je piercing. Jak vyplývá 

z výzkumu, piercing je spíše ženskou záležitostí, minimáln� jeden piercing vlastní více než 

polovina respondentek (57,3%), více piercing� pak vlastní 42,2% z nich. U muž� jsou 

výsledky naprosto opa�né, piercing vlastní pouze necelá t�etina z dotázaných respondent�

(29,7%), p�esto stejn� jako u žen 42,1% s kladnou odpov�dí vlastní více než pouze jeden 

piercing. Tento fakt je pravd�podobn� zp�soben tím, že piercing je vlastn� jiným typem 

náušnice �i šperku a ženy se zdobí  rády a �ast�ji než muži a obecn� ženy obvykle nosí šperky 

ve v�tší mí�e, než muži. Není p�ekvapením, že nej�ast�jším místem, které si ženy nechávají 

propichovat, jsou stejn� jako u muž� uši (ženy 19,7%, muži 12,5%), p�edevším tedy ušní 

chrupavky, protože propichování ušních lal��k� je natolik b�žnou a rozší�enou záležitostí, že 

do kategorie piercingu bychom tento typ vpichu nem�li �adit z d�vodu zkreslení výzkumu. 

Druhým nejoblíben�jším piercingem u žen je piercing jazyka (16,2%), prakticky se stejným 

po�tem následovaný piercingem pupíku, ten má 15,7% respondentek. Další oblíbené lokality 

u žen pak bývají nos (13,5%), obo�í (10,1%), ret �i okolí rtu (9%) nebo brada (6,2%). Další 

možnosti jsou ve výzkumu zanedbatelné. 

U muž� je druhým nej�ast�jším typem piercing obo�í (10,9%) a t�etí nejoblíben�jší lokalitou 

je brada (6,6%). Ostatní možnosti jsou také zanedbatelné vhledem k malému po�tu 

respondent� s konkrétním typem dalšího piercingu. 

Ptala jsem se, stejn� jako u tetování, také na d�vod, pro� si lidé nechávají ud�lat piercingy a 

jak se dalo p�edpokládat, naprostá v�tšina muž� i žen mají piercing �ist� z estetických d�vod�

(muži 57,9%, ženy 66,7%), druhou, o n�co mén� �astou odpov�dí byla „snaha se odlišit“ díky 

piercingu, která pro zm�nu byla u muž� o n�co vyšší než u žen (muži 36,8%, ženy 29,4%). To 

je dle mého názoru zp�sobené stejným d�vodem, který jsem zmínila již výše, že ženy se 
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zdobí rády a �ast�ji, zatímco muži tento typ šperku nosí spíš jako znak rebelie nebo na 

upoutání pozornosti. Pouze pár jedinc� uvedlo, že pro n� má piercing n�jakou hlubší hodnotu, 

nap�íklad že díky piercingu cht�li p�ekonat vlastní strach z bolesti nebo pro n� samotná 

aplikace piercingu je rituální záležitostí, p�ípadn� si nechávají d�lat piercing k n�jaké 

konkrétní události: „krom� estetických d�vod� m� k tomu vedla touha zv��nit ur�itý okamžik v 

osobním život� - jeden piercing je nap�. zásnubní“ [žena, 26-35 let] a jeden muž nap�íklad 

odpov�d�l, že má genitální piercing z praktických d�vod� pro zpest�ení sexuálního života. 

Svou práci jsem cht�la zam��it na t�lesné modifikace obecn�, do kterých, krom� tetování a 

piercingu, pat�í další úpravy jako je nap�íklad podkožní implantáty �i skarifikace „(z angl. scar 

= jizva) znamená jizvení, tedy vytvá�ení um�leckých jizev.“�[Hell.cz]�Tento typ modifikace se dále 

d�lí na dva zp�soby, pomocí kterých jsou jizvy vytvá�eny. Cutting: „jizva je vytvá�ena 

odebráním tkán� suchou jehlou (tetovací jehlou bez barvy) nebo skalpelem, následn� je do 

rány vet�en popel, který zp�sobí plasticitu jizvy a p�ípadn� pigmentaci.“ [Fiksa, 2009: 21] 

V dnešní dob�, kdy jde v tetovacích studiích p�edevším o sterilní prost�edí, se popel do 

�erstvé rány nevtírá kv�li možnému vzniku infekce, hojící se rány se však co nejdéle udržují 

otev�ené, aby výsledná jizva byla co nejvýrazn�jší. Druhým typem skarifikace je branding. 

„Jde o vypalování r�zných obrazc� do k�že. Používá se k tomu nažhavený kov v požadovaném 

tvaru“ [Fiksa, 2009: 12]�

Jelikož tyto typy modifikací nejsou ve spole�nosti p�íliš �asté, je logické, že ani v�tšina 

z respondent� tyto modifikace nemá, p�esto bych je do své práce ráda zahrnula alespo�

okrajov� a zmínila jedince, kte�í tyto modifikace mají. 

Prvním zajímavým faktem, který jsem zjistila p�i vyhodnocování odpov�dí na otázku „Máte i 

n�které další t�lesné modifikace?“ (krom� tetování a piericingu), je r�zná interpretace 

n�kterých druh� modifikací. Nap�íklad tzv. flashe �i roztahováky, tedy kruhové ozdoby o 

r�zné ší�ce pr�m�ru, které se vkládají v�tšinou do ušního lal��ku a pr�m�r šperku se postupn�

zv�tšuje, �ímž dochází k postupnému roztažení lal��ku, vnímá �ást respondent� jako piercing, 

druhá �ást ho však považuje za jiný typ t�lesné modifikace. Možnost, že vlastní tuto 

modifikaci uvedli dv� respondetky a dva respondenti, je však pravd�podobné, že respondent�

vlastnících „tunely“ bude více, ale uvedli tuto modifikaci jako klasický piercing uší. Stejný 

problém nastává i u tzv. mikrodermálních piercing� �i mikrodermál� „K�že není p�i tomto 

typu piercingu propíchnuta jehlou. Používá se nástroj zvaný puncher (z angl. punch = 

prorazit), což je kruhový skalpel s pr�m�rem 1,5mm - 2mm. S ním se do k�že vykrojí kole�ko 
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o daném pr�m�ru. Do vzniklého otvoru se vsadí oválná základna mikrodermálu tak, že 

otvorem po puncheru vy�nívá pouze d�ík šperku.“ [Hell.cz]. Díky tomu se tedy dá piercing 

aplikovat prakticky na jakoukoli �ást t�la a viditelná je pouze ozdobná �ást, která se na 

vloženou podkožní „kotvu“ �i základnu šperku našroubuje. P�estože samotný název této 

modifikace slovo „piercing“ obsahuje, n�které ženy svou odpov��, že tento typ šperku mají 

mezi prsy, zahrnuli do jiného typu modifikací.  

Posledním typem modifikace, kterou uvedli �ty�i respondenti (t�i muži a jedna žena), že 

vlastní je již výše zmín�ná skarifikace. D�vody pro tuto modifikaci byly, že jim skarifikace 

p�ipadá p�irozen�jší a smyslupln�jší. Jeden z muž� uvedl, že je to sou�ást motivu jeho 

tetování a je vytvo�ena jím samotným. 

O skarifikaci jsem se bavila také s �lov�kem, který má k této modifikaci patrn� nejblíže ze 

všech respondent�, protože se jí v�nuje jako sou�ásti své profese. V piercingovém a tetovacím 

studiu Hell.cz jsem tedy provedla rozhovor s jejich skarifikátorem a ptala jsem se, pro� ho 

zaujal zrovna tento typ t�žkých a neobvyklých modifikací a jak se k tomu vlastn� dostal.  

„No, vlastn� v tom v�ku pubescentním, kdy �lov�k má pot�ebu šokovat a odlišit se, p�edevším 

od rodi��, tak myslím, že v�tšina lidí sáhne po t�ch modifikacích, takže nejjednodušší vlastn�

je, za�ít se propichovat, protože na tetování pot�ebuješ studio, propíchnout se m�žeš sám, 

takže za�neš u sebe, pak kamarády. No a v tomhle období já vid�l film s Dolphem 

Lundgrenem, Rudý Škorpion se to jmenovalo. No a oni ho zachrání n�kde na poušti, tam ho 

oživují a vy�ežou mu na prso n�jakého ohnivého škorpiona, on tam pak chodí a má to už 

vystouplé, to jsou ty keloidní jizvy, no a mn� se to strašn� líbilo, �ek sem si: to musím mít!. 

M� skarifikace baví i víc než to tetování za prvé z d�vodu, že moje grafické možnosti kon�í 

zhruba tam, kde možnosti té skarifikace a navíc je to víc o tom rituálu, je to blíž t�m 

kmenovým spole�nostem, je to prost� rituál a je to prost� blíž k t�m ko�en�m než tetování a 

jsem rád, že ta skarifikace si po�ád drží ten status „na okraji spole�nosti“, že není tak 

mainstreamová jako to tetování, které bylo na okraji spole�nosti d�ív, ale te� už je to b�žné.“ 

[Fousage, Hell.cz, 21.3. 2012] 

3.2. Rozd�lení podle vzd�lání 

Krom rozdílných odpov�dí v závislosti na pohlaví jsem se také zam��ila na to, zda 

respondenty ve výb�ru jejich t�lesných modifikací ovliv�uje dosažené vzd�lání. Zde však 

musíme brát ohledy na to, že �ást respondent� jsou stále studenti st�edních �i vysokých škol, 
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tím pádem jejich nejvyšší dokon�ené vzd�lání nemusí být kone�né a tím pádem mohou být 

n�které výsledky zkreslené. Konkrétní po�et studujících respondent� není znám, protože 

otázka zam�stnání byla nepovinná z d�vodu v�tší návratnosti dotazník� a neochoty n�kterých 

respondent� sd�lovat tuto informaci, p�esto své zam�stnání uvedlo 167 respondent�, tedy 

tém�� 70% a z této �ásti respondent� tvo�í studenti necelých 40%. 

Prvním faktorem je rozdíl oblíbenosti motiv� dle vzd�lání. U st�edoškolsky vzd�laných bez 

maturity bývá nej�ast�jším motivem prvního tetování ornament (42,9%), zatímco u 

st�edoškolsky vzd�laných s maturitou je nej�ast�jší motiv symbol �i znak a u lidí se 

základním i vysokoškolským vzd�láním se nej�ast�ji objevuje motiv fauny. Rozdílné bývá i 

místo prvního tetování. P�esn� polovina st�edoškolák� bez maturity volí pro první tetování 

paži, u lidí se základním vzd�láním jsou nej�ast�jší lokalitou záda (40%), stejn� jako u 

vysokoškolák� (31, 9%) a u st�edoškolák� s maturitou p�evládá stejn� jako u t�ch bez 

maturity paže (27,7%). Tento fakt má nejspíše souvislost s d�vody pro� si respondenti tuto 

lokalitu vybrali. U základního vzd�lání mají jasnou p�evahu (70%) praktické d�vody, stejn�

jako u vysokoškolák� (43,1%). Proto jsou tedy nejspíše nej�ast�jší lokalitou pro tetování 

záda, kde se tetování dá snadno skrýt pod oble�ení a nap�íklad v zam�stnání tedy nikdo 

nemusí v�d�t o tom, že doty�ný n�jaké tetování vlastní. Naopak u st�edoškolák� bez maturity 

volila polovina respondent� tetování z d�vodu vhodné kombinace motivu a místa, druhou 

nej�ast�jší možností pak byly estetické d�vody (35,7%), praktické d�vody volilo pouze 

14,3% respondent�. Do této hypotézy však p�íliš nezapadají d�vody tetování u st�edoškolák�

s maturitou, kte�í stejn� jako lidé se základním vzd�láním a vysokoškoláci volili nej�ast�ji 

praktické d�vody (44,7%). Zjiš�ovala jsem tedy, �ím by tento fakt mohl být zp�soben a 

zjistila jsem, že pokud se podíváme na pom�r muž� a žen co se tý�e dosaženého vzd�lání, 

mají muži v�tší zastoupení v kategorii st�edoškolsky vzd�laných s maturitou (62,5%) než 

ženy (57,9%), na rozdíl od základního a vysokoškolského vzd�lání, kde mají p�evahu ženy a 

jak jsme zjistili již d�íve, muži volí lokalitu paže �ast�ji než ženy, což m�že zp�sobit fakt, že 

lokalitu paže u st�edoškolák� s maturitou volilo o 5% více respondent�, než lokalitu zad, kde 

dominují naopak spíše ženy. 

Co se tý�e velikosti tetování, zde se nejvýrazn�ji liší op�t st�edoškolsky vzd�laní bez 

maturity, kte�í nej�ast�ji volili st�ední velikost tetování (50%), u základního vzd�lání bylo 

nej�ast�jší volbou malé tetování do plochy 10 x 10 cm (60%), stejn� jako u st�edoškolsky 

vzd�laných s maturitou (61%) a vysokoškolsky vzd�laných respondent� (58,3%). Z t�chto 

výsledk� velikosti a d�vod� umíst�ní, pokud vezmeme v potaz, že velká �ást respondent� se 
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základním vzd�láním jsou teprve studenti st�edních škol, vychází informace, že lidé s vyšším 

vzd�láním si nechávají vytvá�et spíše menší tetování a místo volí z praktických d�vod�, aby 

se dalo snadno zakrýt v p�ípad� pot�eby, na rozdíl od respondent� s nižším vzd�láním, kte�í 

místo a velikost tetování volí spíše z d�vod�, aby vypadalo esteticky a bylo vid�t. 

Z výzkumu dále vyplývá, že lidé se základním �i st�edoškolským vzd�láním se nej�ast�ji 

nechávají tetovat ve v�ku od 16 do 20 let (ZŠ 100%, SŠ bez maturity 42,9%, SŠ s maturitou 

51,8%), zatímco lidé s vysokoškolským vzd�láním se nechávají tetovat nej�ast�ji ve v�ku 21 

– 25 let (43,1%). Z toho m�žeme nap�íklad usuzovat, že vysokoškolsky vzd�laní lidé nad 

svým tetováním více p�emýšlejí, než si ho nechají ud�lat a nepropadají módní vln� tetování 

v dob� své puberty. Tento fakt potvrzují i d�vody, z kterých si jedinci tetování nechávají 

vytvá�et. U respondent� se základním vzd�láním zvolila tém�� t�etina respondent� (30%) 

možnost tetování jako vyjád�ení vlastního názoru �i postoje, u respondent� se st�edoškolským 

vzd�láním bez maturity p�evažovala touha vy�lenit se díky tetování z davu a být originální 

(28,6%). To si m�žeme op�t vysv�tlit tím, že v pubertálním v�ku se velké množství jedinc�

snaží odlišit od zbytku spole�nosti a prosazovat vlastní názory, aby dali najevo, že již nejsou 

d�ti. U st�edoškolsky vzd�laných respondent� s maturitou p�evažovali estetické d�vody 

(27,7%), druhou nej�ast�jší možností, kterou zvolila tém�� p�tina respondent� (19,1%), bylo 

op�t vyjád�ení názoru �i postoje. Tém�� t�etina vysokoškolsky vzd�laných respondent� volila 

také estetické d�vody (29,2%), jejich druhou nej�ast�jší volbou bylo vyjád�ení životního 

zlomu �i období (18,1%). Z toho m�žeme usuzovat, že lidé s vyšším vzd�láním volí tetování 

spíše proto, aby se líbilo, než aby upoutalo pozornost a zviditelnilo jeho nositele, zárove�

však chce tém�� p�tina vysokoškolák� svým tetováním vyjád�it sv�j životní p�íb�h a 

zaznamenat do tetování n�co hlubšího než jen pouhý obrázek, což m�že být op�t p�í�inou 

toho, pro� se vysokoškolsky vzd�laní lidé nechávají poprvé tetovat v pr�m�ru pozd�ji než 

ostatní respondenti. 

Úpln� opa�né výsledky však získáme v p�ípad�, že respondent má více tetování. Motivy 

k vytvo�ení dalšího tetování u respondent� se základním vzd�láním �i st�edoškolským bez 

maturity jsou v�tšinou �ist� estetické (ZŠ - 66,7%, SŠ bez maturity – 50%), naopak u 

st�edoškolák� s maturitou �i vysokoškolák� p�evládá vyjád�ení vlastního názoru �i postoje 

pomocí svého dalšího tetování (SŠ s maturitou – 48,8%, VŠ – 47,4%). Tento fakt m�že být 

dle mého názoru zp�soben nap�íklad tím, že si respondenti v mladším v�ku po�ídili tetování, 

o kterém p�íliš nep�emýšleli a v pozd�jším v�ku s ním již nebyli spokojeni a svého rozhodnutí 

litovali, tak se rozhodli pro další tetování, které pro n� hlubší smysl mít bude a p�vodní 
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tetování s ním nap�íklad p�ekryli, odpoutali pozornost k nov�jšímu tetování nebo prost� jen 

vyjád�ili sv�j názor nezávisle na prvním tetování. Naopak lidé, kte�í již mají jedno tetování 

vyjad�ující pro n� hlubší smysl, se mohli rozhodnout pro další tetování �ist� z estetického 

hlediska, protože hlubší smysl už vyjád�ili ve svém prvním a proto si další nechávají d�lat 

�ist� na ozdobu. 

Záv�r 

Ve své bakalá�ské práci jsem se zabývala tématem t�lesných modifikací, zam��ila jsem se 

p�edevším na dv� nejrozší�en�jší v sou�asné spole�nosti, piercing a tetování. Pro zkoumání 

tohoto fenoménu a rozší�ení modifikací v dnešní dob� jsem se rozhodla zam��it na populaci, 

která má s modifikacemi osobní zkušenosti, tedy respondenty, kte�í minimáln� jednu t�lesnou 

modifikaci sami vlastní. Výsledkem tohoto kvantitativního výzkum je tedy náhled do 

sou�asné situace, která, jak vychází z výsledk� výzkumu, se od poznatk� vycházejících 

z teoretické �ásti práce, zna�n� liší. Jako cíle výzkumu, jsem si kladla nalezení odpov�dí na 

otázky, zda má tetování n�jaký hlubší smysl než pouze krášlení t�la a pro� se tato nevratná 

modifikace v dnešní dob� stává módní záležitostí a má ji stále více jedinc�, když d�íve byla 

tato t�lesná modifikace odsuzována. Jak se zdá, jednotná odpov�� pro všechny modifikované 

jedince neexistuje. Z výsledk� vyplývá, že p�ibližn� �tvrtina modifikovaných jedinc� má 

tetování �ist� jen z estetických d�vod�. Další tém�� ¾ respondent� má tedy hlubší d�vody,  

mezi které pat�í p�edevším vyjád�ení životních názor� �i postoj�, p�ípadn� vyjád�ení 

životního zlomu �i období, nap�íklad n�jaké t�žké životné situace. Paradoxem se však stává, 

že zhruba 60% respondent�, tedy nadpolovi�ní v�tšina zastává názor, že ostatní modifikovaní 

jedinci mají své tetování �ist� z estetických �i módních d�vod� (zjišt�no se�tením názor� „je 

to moderní a trend“  44,6% a estetické d�vody 15,2%). Z toho také vyplývá, že tetování již 

není odsuzováno tolik jako d�íve, jelikož se stalo záležitostí módních trend� a to je nejspíše 

p�í�inou neustále nar�stajícího zájmu o tuto modifikaci, p�estože v�tšina respondent� popírá, 

že má tetování pouze z „povrchních“ d�vod� a spat�uje ve svém tetování hlubší smysl než 

v tetování ostatních jedinc�. Jedinci si tedy p�ipadají výjime�ní, vidí ve svém tetování smysl, 

p�estože ostatní podle nich pouze podlehli módnímu trendu. Tento obecný znak je 

pravd�podobn� zp�soben tím, že v�tšina jedinc� má tzv. „dvojí metr“, tedy na sebe pohlížejí 

jinak než na ostatní a odmítají si p�ipustit, že práv� oni by podléhali módním trend�m �i tlaku 

spole�nosti a že práv� oni jsou ti originální, kte�í se svým tetováním naopak vy�le�ují z davu, 

zatímco ostatní se naopak svým tetováním �ist� z estetických �i módních d�vod� za�le�ují do 

pomyslné škatulky „tetování beze smyslu“. Nejv�tší rozdíly mezi respondenty pak logicky 
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nacházíme v rozd�lení dle pohlaví, což op�t potvrzuje myšlenku zmín�nou v teoretické �ásti, 

že muži mají svá tetování výrazn�jší, v�tší a více viditelná, protože mají zd�raznit jejich 

mužnost a ženy naopak dávají p�ednost jemn�jším, decentním a mén� viditelným motiv�m. 

Jak jsem již psala výše „ženy p�vodn� rodily d�ti a chránily rodinný krb. Muži m�li zcela jiné 

poslání – byli to lovci, honci, ochránci a živitelé. Ženy se zdobily, protože se muž�m cht�ly 

líbit, kdežto muži se zdobili, aby zap�sobili nikoli na ženy, nýbrž na lovnou zv�� potažmo na 

nep�ítele.“ [Fiksa, 2005: 12] Z toho d�vodu tedy ženy nemívaly rozsáhlá tetování na 

viditelných místech, aby tím d�ti nevystrašily, na rozdíl od muž�, jejichž tetování naopak 

zastrašit nep�ítele m�lo.  Piercing bývá oblíbený p�edevším u žen, které ho mají 

v nadpolovi�ní v�tšin� �ist� z estetických d�vod�, považují ho tedy za šperk stejn� jako 

náušnice �i náhrdelník. Otázkou však z�stává, pro� se tato trvalá modifikace stala oblíbeným 

módním trendem, p�estože je neodstranitelná a na rozdíl od módních trend� tedy není 

pomíjivá? Na tuto otázku však nem�žeme nalézt objektivní odpov��, jelikož v�tšina 

respondent� si nechce p�ipustit, že se tetováním, které d�íve bylo p�edm�tem k odlišení a nyní 

se naopak za�le�ují do nov� vzniklé „moderní tetované spole�nosti“ a m�žeme se pouze 

dohadovat, zda tento trend nedosp�je do situace, kdy originální a vy�le�ující se bude naopak 

�lov�k bez jakékoli t�lesné modifikace. 

Slovník pojm�

Do své práce jsem na záv�r vložila slovník pojm� s definicemi r�zných t�lesných modifikací 

vyskytujících se v mé práci. V�tšina pojm� je vysv�tlena již v textu, v míst�, kde jsou 

použity, pro zp�ehledn�ní a snazší orientaci jsem tyto pojmy znovu shrnula v této �ásti. Pro 

modifikace, u kterých jsem nenašla vhodnou definici (nejspíše z d�vodu, že je to natolik 

zažitý termín, že v odborné literatu�e obvykle ani nebývá vysv�tlen), jsem doplnila definici 

vlastní vytvo�enou z dostupných informací o této modifikaci, p�ípadn� p�evzatou 

z neodborných zdroj�:  

branding: „Jde o vypalování r�zných obrazc� do k�že. Používá se k tomu nažhavený kov 

v požadovaném tvaru“ [Fiksa, 2009: 12]�

cutting: „jizva je vytvá�ena odebráním tkán� suchou jehlou (tetovací jehlou bez barvy) nebo 

skalpelem, následn� je do rány vet�en popel, který zp�sobí plasticitu jizvy a p�ípadn�

pigmentaci.“ [Fiksa, 2009: 21] 
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flash, roztahovák, tunel, plug: r�zné typy šperk�, které se vkládají do roztažených ušních 

lal��k� (dále viz. roztahování uší) [vlastní definice] 

mikrodermály: „K�že není p�i tomto typu piercingu propíchnuta jehlou. Používá se nástroj 

zvaný puncher (z angl. punch = prorazit), což je kruhový skalpel s pr�m�rem 1,5mm - 2mm. S 

ním se do k�že vykrojí kole�ko o daném pr�m�ru. Do vzniklého otvoru se vsadí oválná 

základna mikrodermálu tak, že otvorem po puncheru vy�nívá pouze d�ík šperku.“ [Hell.cz] 

piercing: t�lesná modifikace, p�i které se používá jehla nebo tenký ostrý 

p�edm�t za ú�elem prod�rav�ní k�že, kdekoliv na t�le a následného vložení šperku do 

vzniklého otvoru. [Zemen, 2010: 36]  

roztahování uší: Kanálek vzniklý vytvo�ením klasického piercingu je postupn� rozši�ován 

pomocí vhládání šperku s v�tším pr�m�rem až do požadované velikosti. Jako šperk se používá 

obvykle tzv. flash (dutý šperk, „tunel“) �i plug (plný šperk, „zátka“), v kmenové spole�nosti 

se tyto šperky nazývají ušní kolíky [vlastní definice] 

skarifikace: „(z angl. scar = jizva) znamená jizvení, tedy vytvá�ení um�leckých jizev.“�[Hell.cz] 

t�lesné modifikace: (z angl. body modification) t�žko definovatelné, z hlediska mé práce bude 

nejvhodn�jší definice: jakákoli dobrovolná, trvalá �i do�asná úprava �i zm�na t�la, do 

t�lesných modifikací �adíme tedy nej�ast�ji piercing, tetování, skarifikaci, podkožní 

implantáty a další [vlastní definice] 

tetování: z p�vodního tahitského slova tatau, jež znamenalo „ozna�ovat“; stálá a 

neodstranitelná kresba �i ornament vytvo�ený na t�le vpravením barviva pod k�ži nositele.

[Rychlík, 2005: 27]



���

�

Seznam použité literatury: 

Bianchi, Rober S.: Tattoo in Ancient Egypt. in. ed. Arnold Rubin: Marks of civilization, Los 

Angeles – Museum of Cultural History 1988 

DeVito, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada publishing, 2008 

Ferguson, Henry, Procterová, Lynn: Um�ní tetování. Praha: Rebo Productions 1998 

Fiksa, Radek: Encyklopedie Bodyartu. Sv�tnov: Sowulo Press, 2009 

Fiksa, Radek: Piercing. Sv�tnov: Sowulo Press, 2005  

Fiksa, Radek: Tetování. Sv�tnov: Sowulo Press, 2005 

Goffman, Erving: Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1999 

He�manský, Martin: �inky, sichry, banánky: Piercing v kultu�e pražské st�edoškolské 
mládeže, dizerta�ní práce na kated�e Obecné antropologie FHS UK, Praha 2012  

Randall, Housk: Piercing – Moderní antologie. Praha: Rebo Productions, 1998 

Robley, Horatio Gordon: Tetování mezi Maory. Ž�ár nad Sázavou: Sowulo Press, 2008 

Rychlík, Martin: D�jiny odívání. Praha: Lidové noviny, 2005 

Spennemann, Dirk H. R.: Tetování na Marshallových ostrovech. Ž�ár nad Sázavou: Sowulo 
Press, 2007 

Spindler, Konrad: Muž z ledovce. Praha 1998 

Zemen, Jan: T�lesné modifikace. Diplomová práce, Ústav hudební v�dy FF MU, Brno 2010

Internetové zdroje: 

Fiksa, Radomír: Tetování není výdobytkem nové doby, datum neznámé, dostupné na: 
http://old.bodyartmag.cz/tetování-není-výdobytkem-nové-doby,75.html  

Hell.cz: skarifikace: Dostupné na: http://www.hell.cz/skarifikace/

 : mikrodermály: Dostupné na: http://www.hell.cz/mikrodermaly/

Lauschmann, Jind�ich: Doba se zm�nila, internet je nástrojem žen, 22. 03. 2011, dostupné na: 
http://www.tyinternety.cz/2011/03/22/clanek/doba-se-zmenila-internet-je-nastrojem-zen/

She-mon: Léka� odmítl operovat pacienta s nacistickým tetováním, 25.10. 2012, dostupné na: 
http://www.painart.cz/74/lekar-odmitl-operovat-pacienta-s-nacistickym-tetovanim/clanek/�

�



�	�

�

Seznam p�íloh: 

P�íloha �.1: Otázky k p�edvýzkumu (polostrukturovaný rozhovor) 

P�íloha �.2: Dotazník (kvantitativní výzkum) 

P�íloha �. 3: Frekvence odpov�dí, výsledky dotazníku (tabulky) 


