
Příloha 1 

Dotazník o tetování 

 

Věk: 22 

Pohlaví: Muž 

Obec: Plzeň 

 

1. Jaké je Vaše dosažené vzdělání a zaměstnání? 

střední škola s maturitou, student VŠ  

2. V kolika letech jste se nechal/a poprvé tetovat? 

18 

3. Jaký byl motiv pro vyhotovení Vašeho/Vašich tetování? 

Estetičnost, sebevyjádření 

4. Co jste si nechal/a vytetovat? 

Citát 

5. Je pro Vás tetování výrazem individuality (Vašeho „já“) nebo společenským 

činem? 

Individuality 

6. Jak reaguje okolí na Vaše tetování? 

Pozitivní i negativní ohlasy, hodně ovlivněno věkem dotyčného "pozorovatele" :D 

7. Jste se svým tetováním s odstupem času spokojen/a? (Přemýšlíte o dalším/o 

odstranění stávajícího?) 

Spokojen, nelituju a chci další 

8. Co má Vaše tetování vyzařovat? Jak má působit na okolí? (Reflexe Vaší 

osobnosti, názor, členství v nějaké sociální skupině …) 

Tetování má pro mě osobní význam a nemusí být zrovna pro okolí nějak pochopitelné, 

záměrem nebylo, aby mělo o mě něco vypovídat, nebo nějakým způsobem působit. 
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9. Bylo pro Vás tetování rituálem nebo pro Vás mělo podobný hlubší osobní 

význam? 

Osobní význam 

10. Jak tetování ovlivnilo/změnilo Váš život? 

Tetování mám na místech, které se snadno zakryjí oblečením, proto mi život nezměnilo. 
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Příloha 2 

Dotazník o tetování 

  

Věk: 64 

Pohlaví: Muž 

Obec: Cheb 

  

1. Jaké je Vaše dosažené vzdělání a zaměstnání?  

 vyučen 

2. V kolika letech jste se nechal/a poprvé tetovat? 

 25 

3. Jaký byl motiv pro vyhotovení Vašeho/Vašich tetování? 

Ve vězení jsme se nechali tetovat skoro všichni 

4. Co jste si nechal/a vytetovat?  

Motiv, který jsem si sám navrhl. 

5. Je pro Vás tetování výrazem individuality (Vašeho „já“) nebo společenským 

činem?  

Je vyjádřením mojí individuality. V té době každý poznal, odkud tetování mám. 

6. Jak reaguje okolí na Vaše tetování? 

Teď už nijak. 

7. Jste se svým tetováním s odstupem času spokojen/a? (Přemýšlíte o dalším/o 

odstranění stávajícího?) 

Část tetování jsem si již odstranit nechal, alespoň to, které bylo nejvíc vidět. 

 8. Co má Vaše tetování vyzařovat? Jak má působit na okolí? (Reflexe Vaší 

osobnosti, názor, členství v nějaké sociální skupině …) 

Mojí osobnost, a i názor z tetování je to patrné. 
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9. Bylo pro Vás tetování rituálem nebo pro Vás mělo podobný hlubší osobní 

význam? 

Nemělo žádný význam 

10. Jak tetování ovlivnilo/změnilo Váš život? 

Ovlivnilo, styděl jsem se za to. 
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Příloha 3 

Dotazník o tetování 

 

Věk: 24 

Pohlaví: žena 

Obec: Hradec Králové 

 

1. Jaké je Vaše dosažené vzdělání a zaměstnání? 

Vysokoškolské Bc. 

2. Je Váš postoj k tetování pozitivní, neutrální či negativní a proč? 

Neutrální. Ale v případě potetování větších částí těla (viditelných) spíše skeptický až 

negativní. 

3. Závisí Váš postoj k tetovanému také na motivu a rozsahu jeho tetování? 

Pokud není člověk potetován nějak výrazně nebo výrazným motivem, tak si tetování 

většinou ani nevšimnu a tudíž dotyčného nehodnotím jinak než zbytek lidí v mém okolí.  

4. Přemýšlel/a jste někdy o tom, že se necháte tetovat? 

Spíše ne. 

5. Je ve Vašem bližším okolí někdo tetován? 

V blízkém okolí ne. 

6. Myslíte si, že tetování změní člověku v nějakém ohledu život? 

Ne, určitě ne nijak zásadně.  

7. Může tetování ovlivnit Váš názor na člověka? 

Nejspíše ano.  

8. Kdo je podle Vás nejčastějším nositelem tetování? (zaměstnáním, věkem, 

pohlavím atd.) 

Nejčastěji asi muži mladšího až středního věku, zaměstnání neodhadnu, nejčastěji se 

podle mého názoru jedná o motorkáře. Ale v této době má tetování, byť jen jedno 

malinké, každý druhý, takže to asi nelze nějak specificky vymezit. 
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9. Máte pocit, že tetovaných lidí ve Vašem okolí přibývá? 

V mém okolí si ničeho takového nevšímám, obecně ale viz předchozí odpověď. 

10. Myslíte si, že by mělo být tetování nějakým způsobem regulováno nebo zůstat 

běžně dostupné? 

Mělo by zůstat běžně dostupné. Nevidím důvod, proč by mělo být regulováno. 
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Příloha 4 

Dotazník o tetování 

 

Věk: 68 

Pohlaví: Muž 

Obec: Velemín 

 

1. Jaké je Vaše dosažené vzdělání a zaměstnání? 

Vysokoškolské, důchodce. 

2. Je Váš postoj k tetování pozitivní, neutrální či negativní a proč? 

Negativní. Je to výraz nízké inteligence a snaha zařadit se do určité komunity. 

3. Závisí Váš postoj k tetovanému také na motivu a rozsahu jeho tetování? 

Z části, jsem ochoten pochopit a omluvit tetování udělané z mladické nerozvážnosti a 

nevyzrálosti. 

4. Přemýšlel/a jste někdy o tom, že se necháte tetovat? 

Nikdy. 

5. Je ve Vašem bližším okolí někdo tetován? 

Ano, švagrová, což mě utvrzuje v mém názoru. 

6. Myslíte si, že tetování změní člověku v nějakém ohledu život? 

Je to klamný pokus zvýšit si sebevědomí. V případě zmoudření přináší problémy 

s odstraněním. 

7. Může tetování ovlivnit Váš názor na člověka? 

Může. 

8. Kdo je podle Vás nejčastějším nositelem tetování? (zaměstnáním, věkem, 

pohlavím atd.) 

Mladí, nevyzrálí lidé podléhající „módě“. Dále neúspěšní rádoby umělci a kriminálníci. 

Převážně muži. 
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9. Máte pocit, že tetovaných lidí ve Vašem okolí přibývá? 

Ano. 

10. Myslíte si, že by mělo být tetování nějakým způsobem regulováno nebo zůstat 

běžně dostupné? 

Regulované ne, ale příliš snadná dostupnost napomáhá k jeho rozšiřování obdobně jako 

u alkoholu, cigaret a hracích automatů. 

 

 


