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Anotace 

Práce vychází ze skutečnosti, že tetování je v současnosti fenoménem, 

který se kolem nás objevuje čím dál častěji. Prostředkem pro vyjádření zde není plátno, 

ale lidské tělo. Práce se proto snaží hledat a popisovat možnosti a příklady toho, 

jak v minulosti bylo a v současnosti je s tímto sdělovacím prostředkem nakládáno. 

V teoretické části popisuji důvody vzniku tohoto fenoménu, rituální a společensko-

kulturní aspekty tetování. Dále zmiňuji techniky tetování a příklady motivů. 

V praktické a didaktické části práce hledám a popisuji možnosti zařazení tématu 

tetování do výuky výtvarné výchovy na základní škole. Rovněž zkoumám postoje žáků 

nejen k samotnému tématu tetování, ale také způsob přijetí výtvarných činností na dané 

téma. 

Tato práce hledá a formuluje způsoby, jakými lze fenomén tetování zařadit do hodin 

výtvarné výchovy na základní škole. 

Klíčová slova 

tetování, člověk, tělo, komunikace, znak, kultura, výzkum, dokument, výtvarná výchova, 

sociální interakce 
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Abstrakt 

The work is based on the fact that tattoo is now a phenomenon, that occurs around us 

increasingly. The means of exprision there is not for painting, but the human body. 

Therefore the work is trying to find an describe the posibilities and examples of how it was 

in the past and is currently with the means of communication are treated. 

In the theoretical part we are discribing the reasons of this phenomenon and rituál 

and socio-cultural aspects of tattoo. I also mention the techniques and examples of tattoo 

motifs. 

In the practical and teaching part of this work I seek and describe inclusion of the 

topic into art education in elementary schoul. Also I examene the attitudes of pupils 

not only to the actual theme of the tattoo, but also the manner of thein art activities 

on the topic. 

This work seeks and formulates wals to incorporate this phenomenon into hours 

of art education at the elementary schoul. 

Key words 

tetage, man, body, comunication, icon, culture, research, document, art education, social 

interaction 
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Úvod 

V této práci se věnuji tématu, které je nejen v současné době aktuální: tetování. 

Co je tetování? Slovník cizích slov pro nové století odpovídá takto: barevné obrazce 

vpíchané do pokožky. 

Proto, abychom zjistili, co tetování opravdu je a především jaký má význam – dříve 

a dnes – nám tato krátká definice nestačí. Projdeme-li nejen literaturu o samotném 

tetování, ale také antropologické studie, prostudujeme-li fotografie a jiné záznamy, zkrátka 

budeme-li se tímto tématem zabývat hlouběji, zjistíme, že tetování není jen kresbou 

na lidské kůži. 

Lidé používají specifický způsob zdobení, jakým tetování je, několik tisíciletí a měli 

a mají pro to mnoho důvodů. Na následujících stranách se budu snažit najít těchto důvodů 

co nejvíce. 

Také se pokusím na toto téma podívat jako na součást vyučovacího předmětu 

výtvarná výchova na základní škole. Hned na úvod si proto položme otázku: 

Má mít téma tetování místo v tomto předmětu? A do jaké míry a jakým způsobem ho 

realizovat? 

Tato práce si klade za cíl najít způsoby a náměty, jak téma tetování přiblížit žákům 

na základní škole. 

Proč? Protože tetování je jev, se kterým se setkáváme čím dál častěji, převážně 

v podobě kreseb a ornamentů na tělech přátel, příbuzných či náhodných kolemjdoucích. 

Je to něco, co děti mohou vidět takřka denně – při návštěvě aquacenter, v létě 

na koupalištích, celoročně u starších příbuzných i rodičů. Proč tedy tetování nevěnovat 

část výtvarné výchovy? Učitel má tak možnost nejen ukázat různé podoby tohoto zdobení, 

ale také jeho prostřednictvím představit cizí kultury a společenství a zprostředkovat 

samotné učivo výtvarné výchovy. 

Touto prací se pokusím odpovědět na otázku, proč by mělo být téma tetování 

součástí výtvarné výchovy na základní škole. 
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1 Tělo + umění 

Tělo jako součást výtvarného umění není jen záležitostí současnosti. Objevovalo se 

v něm od počátku lidství a odjakživa bylo prostředkem vyjadřování člověka. 

V následujících odstavcích se pokusím nejen vymezit pojem umění, ale jelikož 

se v této práci zaměřuji na téma, ve kterém je důležitou součástí lidská kůže, zaměřím se 

v krátkosti také na to, co to kůže vlastně je, a jak s ní a s celým tělem lidé nakládají. 

Hlavním tématem celé této práce je tetování, tedy zobrazování nejrůznějších motivů 

do lidské kůže, do těla. Způsob, jakým je obrázek vytvářen, je velice radikální a výrazně 

„narušuje“ lidskou pokožku. Ta je přímo rozrývána a proto se nabízí otázka, zda se lidská 

kůže tímto zásahem nepoškozuje a neztrácí se tak její přirozenost a krása? 

Slovo poškozuje však může být relativní pojem. Ze slovníku víme, že znamená 

„způsobit na něčem tělesnou škodu, například na těle a na zdraví člověka“.1 Jedná se však 

v případě tetování o škodu na lidském těle? Člověk si ho přece pořizuje (většinou) zcela 

dobrovolně a na kůži vznikne často krásný obraz. 

Nicméně pokožka je trvale změněna. 

Lidská kůže je složitý orgán, který není jen pouhým obalem vnitřností, svalů a kostí. 

Zrcadlí se na ní celkový zdravotní stav člověka. Pokud uvnitř těla není něco v pořádku, 

může se to projevit na povrchu. Má několik důležitých funkcí. Tvoří obal celého těla 

a chrání ho. Pomáhá regulovat tělesnou teplotu. Vstřebává a vylučuje různé tekutiny 

a tuky. Chrání nás před infekcemi a vytváří se v ní vitamin D. Naneštěstí je také vysoce 

vystavena poškození vnějšími faktory: mechanickému poranění, vlivu slunečních paprsků, 

neblahému působení cigaretového kouře nebo znečišťování životním prostředím 

a nejrůznějšími mikroorganismy. 

Novotný (2000) také poukazuje na funkci sociální a společenskou. U kůže je velmi 

důležitý její vzhled a lidé na něj kladou nemalé nároky. Závisí na vyvíjející se módě. 

Kupříkladu ještě donedávna byla žádaná opálená kůže, zejména u žen. Dnes se již od toho 

upouští, protože se čím dál více potvrzují neblahé účinky slunečního záření. 

Kůže je zkrátka důležitá a dalo by se říci, že svým vzezřením reprezentuje svého 

nositele. 

                                                 
1 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia 2007. s. 297 ISBN 978-80-200-1080-3 
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1.1 Lidské tělo a jeho proměny 

Má-li někdo o tetování negativní představy a spojuje si jej spíše s poškozováním lidské 

kůže, může ho porovnat s jinými možnostmi, jakými lidé nakládají se svojí tělesnou 

schránkou. Pro představu zde představím několik zásahů do lidského těla, které často 

nevzbuzují negativní reakce jako tetování, ale také mohou zásadně změnit lidský vzhled. 

I zde bychom se mohli zeptat: Nepoškozujeme těmito zákroky naši kůži, tělo i jeho 

zdraví? 

V současné době je kladen velký důraz na to, jak člověk vypadá. Nemalý vliv na tom 

mají média, která prezentují nejrůznější módní ikony, jež se mnoho lidí snaží napodobit. 

Zevnějšek je pro společnost důležitý a lidé jsou podle něj hodnoceni. Mnoho z nás je 

schopno za přípravky, výrobky a služby, díky kterým získáme dobrý vzhled, utratit mnoho 

peněz a ochotno i výrazně změnit vzhled. 

Představme si možné změny a zásahy do lidského těla, která lidé v současné době 

podstupují. 

Jedním z nich je na první pohled obyčejné opalování. Může mít však na lidskou 

pokožku neblahý vliv. Slunce je pro lidský život nezbytné, ale dlouhé vystavování kůže 

jeho paprskům není doporučováno. Paprsky ultrafialového záření poškozují buňky, 

oslabují jejich schopnost vytvářet bílkoviny a reprodukovat je, urychlují množení 

poškozených buněk. Kůže ztrácí svoji pružnost a pevnost. Schne, rychleji stárne a je 

náchylnější k dalšímu poškození (Savona, Holford, 2008). 

Jiným způsobem, kterým lidé mění svou vizáž, je líčení nebo permanentní make-up. 

Líčení a používání běžného make-upu představuje zásah do pleti, který je poměrně 

neradikální. Záleží na typu pleti, ale vhodně zvolená líčidla nepředstavují pro lidskou 

pokožku žádnou hrozbu a výraznější narušení. Člověk by měl při zkrášlování své pleti, 

především obličeje, dbát na to, aby se harmonicky doplňovaly barva kosmetického 

přípravku s barvou očí, vlasů a pleti. Denní líčení by mělo být decentní, večerní naopak 

může být výraznější. Líčením lze také dosáhnout lepšího vzhledu, kdy jím maskujeme 

některé nedokonalosti (Novotný, 2000). Trvalý make-up má skrýt nebo neutralizovat kůži 

před přebarvováním. Je to v podstatě tetování, kterým lze upravit rty nebo oční linky. 

Razantnější změnou těla lze dosáhnout plastickými operacemi, které jsou v současné 

době velmi žádané. Téměř žádný lidský obličej ani lidské tělo není dokonalé a souměrné. 

Říká se, že právě díky malým nedokonalostem a asymetrii je člověk hezký a zajímavý. 

Přesto se mnoho lidí rozhodne pro plastickou operaci, aby nedokonalosti na svém těle 
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odstranili. Někdy je to nezbytné, 

například po nějaké nehodě nebo má-li 

člověk vrozenou vadu, která mu 

znesnadňuje běžný život. Často takové 

rozhodnutí ale plyne z touhy vypadat 

co nejlépe, i když zákrok není zcela 

nutný. Jedná se například o plastiku prsou, kdy si 

některé ženy zvětšují svá ňadra do nepřirozených 

velikostí. Dále jsou lidé, kteří těžce snášejí přirozený 

proces stárnutí a nechávají si vyhladit obličejové 

vrásky vpichováním botoxu. Tyto zákroky bývají 

často podstupovány z touhy po tom, vypadat lépe, 

nikoli ze zdravotních důvodů.  

Zvláštním případem je kulturistika, individuální 

silový sport, při kterém jsou posilovány svalové 

skupiny těla. Podíváme-li se na takto 

vypracovaná těla, leckoho napadne, zda-li 

v tomto případě už člověk nepřekračuje 

nějakou hranici a zda si své tělo spíše neničí, 

než vylepšuje. 

1.2 Výtvarná výchova, estetika, 
umění 

Vymezit tyto pojmy není snadné a ani odborné publikace se ve svých definicích 

neshodují. Pro srovnání uvádím několik z nich. Výtvarná výchova je zde proto, že hlavní 

téma práce bylo ověřováno během její výuky na základní škole. 

1.2.1 Výtvarná výchova 

„Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, 

které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý 

přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání 

dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity 

obr. 1, Plastika prsou 

obr.2,  Aplikace botoxu 

obr. 3, Soutěž v ženské kulturistice 
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a prožitky. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích 

činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit 

vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci.“2 

V žádném případě v ní tedy nejde pouze o dovednost zobrazování podle skutečnosti, 

jak tomu bylo dříve. 

1.2.2 Umění a estetika 

Řekne-li se umění, někomu se v hlavě vybaví galerie, kde visí krásné obrazy 

nebo jsou rozmístěny sochy. Komu se asi při vyslovení slova umění vybaví muž či žena 

s tetovanými pažemi? 

Termín umění není shodně vnímaný a definovaný v odlišných oblastech a obdobích. 

Kmenové národy, starověké i současné, často nerozlišují mezi uměním a rituálem. 

Středověcí křesťané nevytvářeli umění jako takové, ale napodobovali a oslavovali 

Boží krásu. Japonské pojetí estetiky do umění zahrnuje věci, které z hlediska západního 

chápání do umění nespadají, např. zahrady, meče, kaligrafie, čajové obřady. (Freelandová, 

2011). 

Způsobů, jakými je možné tento pojem vyložit, je několik. Lze jím považovat vysoký 

stupeň dovednosti, kterého je možné dosáhnout v určitém oboru (Menčíková, 2007). „Je to 

například odraz reality, význam a znaková struktura, hodnota, symbol, forma, obsah.“3 

Podle příručního naučného slovníku „jde o jednu z nejsložitějších forem lidského 

osvojování reality“.4 Jiný výklad pojmu umění nalezneme ve slovníku spisovné češtiny. 

Přečteme si v něm, že „umění je lidská činnost vytvářející slovesná, výtvarná, hudební 

a jiná díla jako specifický, esteticky působivý odraz skutečnosti“ nebo je to „zvláštní 

schopnost, dovednost, obratnost“. 5 

„Je to specifický projev lidského bytí, jeho prožívání a vyjadřování a vztahování se 

k tomuto bytí v jeho pozitivních i negativních stránkách, v jeho úchvatnosti i rozpornosti. 

                                                 
2 JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 65 

3 RICHTER, V.: Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. Praha: Academia 2001. s. 12 ISBN 80-200-

0926-4 

4 Příruční slovník naučný, IV. díl. Academia, Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1967. s. 

599. 
5 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia 2007. s. 469 ISBN 978-80-200-1080-3 
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Základním smyslem umělcovy tvorby je vytvoření uměleckého díla jako výpovědi 

o vnitřním i vnějším světě člověka a jejich vztazích.“6 

„Umění není pouhou nesmyslnou výrobou předmětů, jež se posléze rozplynou 

v životě, ale smysluplnou silou, jež napomáhá rozvoji a zušlechťování lidské duše. Umělec 

musí mít co říci, protože jeho posláním není zvládnout formu, ale přizpůsobit ji obsahu.“7 

Estetika je nejen věda o kráse. Freelandová (2011) se zamýšlí nad zajímavou věcí. 

Některým lidem se líbí různé barvy, upřednostňují jiné typy automobilů. Není to podobné 

také s uměním? Někomu se líbí knihy Charlese Dickense, někomu zase knihy Stephena 

Kinga. Je ale ověřitelné, čí vkus je vytříbenější? Jakým způsobem zařadíme něco 

do kategorie „krásné“? 

„Krásné je to, co odpovídá vnitřní, duševní nutnosti. Krásné je to, co je krásné také 

vnitřně.“8 

1.3 Body-art 

Již samotný název body-art člověku 

napovídá, o co se asi jedná. Provedeme-li 

doslovný překlad: body/tělo – art/umění, 

můžeme tento druh umění nazývat v češtině 

„tělové umění“. Jde tedy o umění, v němž 

je hlavním předmětem tvorby lidské tělo. 

A nemusí jít právě jen o tetování. Způsobů, 

jak použít v umění lidskou schránku, je mnoho. 

Chceme-li žáky na základní škole seznámit 

s tetováním, je dobré začít s celým obsáhlým 

tématem body-art a směry, které do něho spadají. 

To proto, že do tohoto druhu umění tetování 

patří a oba pojmy jsou spolu úzce spojovány. 

                                                 
6 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Praha 2005. s. 23, 24. ISBN 80-7290-237-7 
7 KANDINSKY, W.: O duchovnosti v umění. Praha: Triáda 2009. s. 106, 107 ISBN 978-80-87256-08-4 
8 KANDINSKY, W.: O duchovnosti v umění. Praha: Triáda 2009. s. 108 ISBN 978-80-87256-08-4 

obr. 4, Joan Jonasová, Levá 
strana, pravá strana, 1972 
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1.3.1 Výtvarná akce 

„T ělo jako sochařský materiál neznamená pouze záměnu klasického materiálu kamene, 

bronzu za nový, dosud opomíjený.“9 

Body-art objevuje tělo jako základní podmínku lidské existence. Ukazuje a zkoumá 

všechny možnosti a omezení, s kterými je člověk ve svém těle nucen žít. Pracuje 

s prožitkem vlastního těla a jeho funkcí, strachem a ohrožením, náhodou, každodenními 

rituály. Ty jsou mnohdy více důležité pro samotného autora než pro pozdější prezentaci 

jeho tvorby (Morganová, 1999). 

Způsob, jakým maloval či spíše prudkým gestem stříkal barvy na plátno položené 

na zemi Američan Jackson Pollock, ukazuje, jak důležitým se stal samotný akt malby. 

Proces tvorby obrazu, který někdy přerostl až v téměř rituální akt, se stal přinejmenším 

stejně důležitý, jako dokončený obraz (Morganová, 1999). 

Tělo se v body-artu může ocitnout různě. Například v roce 1961 podepsal 

Ital Piero Manzoni dva živé akty 

a prohlásil je tak za díla umění. 

Kořeny akčního umění najdeme 

už v kultovních obřadech dávných 

předků. Tehdy působily tanec, hudba, 

divadlo a výtvarné umění nerozlišeně, 

a to jako rituály. Umění bylo nedílnou 

součástí života stejně jako 

náboženství. Tato vázanost po staletí plynule mizela. 

Umělecký proud, který se označuje jako akční umění, se formoval v různých částech 

světa na konci 50. let. Umělecké tendence, které sem spadají, jsou rozmanité, ale jejich 

společným rysem je důraz na čistou kreativitu, časový rozměr uměleckého díla a novou 

úlohu umělce i diváka. Výtvarné umění začalo čerpat podněty z ostatních oblastí, jako je 

divadlo, hudba a tanec, a pracovat s novými formami vyjádření. Akční umělci se pokoušeli 

propojit svět umění se skutečným životem. Důraz byl kladen na myšlenkové pozadí díla. 

(Morganová, 1999).  

                                                 
9 REZEK, P.: Tělo, věc a skutečnost (v umění šedesátých a sedmdesátých let). Jan Placák – Ztichlá klika, 

Praha 2010. s. 69. ISBN 978-80-903808-5-4 

obr. 5, Jackson Pollock 
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Klíčovými pojmy akčního umění jsou happening a performance. Happening je událost 

předváděná či vnímána ve více časech, místech. Může se přihodit kdekoliv, a to buď 

najednou, anebo postupně. Je prováděn na základě plánu, ale bez zkoušek. Je to otevřená 

umělecká forma, do níž se aktivně zapojují její účastníci, včetně diváků. V performance 

nastává k oddělení aktérů a diváků (Morganová, 1999). Často je to jakési představení, 

kde procesu tvorby diváci přihlížejí. Performer se záměrně předvádí a fakt, že je sledován 

a vnímán ostatními, mu může přinášet uspokojení (Zhoř, 1992).  

Akce body-artu zkoumají vztahy člověka k prostředí, které může být různé. Odehrávají 

se na schodištích, chodbách, prázdných sálech, také v zahradách, v lesích, na mořském 

břehu, na vrcholcích kopců. Lidské tělo se dostává do kontaktů s hmotami a materiály, 

setkává se s živly, s živými tvory, s lidmi. 

Některé piecy, neboli „kusy“, jak se akcím může říkat, působí jako obřady a podobají 

se dávným magickým rituálům. Budil (1998) píše, že rituál je opakování, při kterém 

se imitují a předvádějí děje mýtu. 

Jsou umělci, kteří provádějí své výtvarné akce v soukromí, bez účasti přihlížejících. 

Jde jim o vlastní duchovní rozvoj, o intenzívní prožitek a zkušenost, soustředí se sami 

na sebe. Tělo je zde nástrojem k vytvoření nové umělé skutečnosti, zároveň lze jeho 

prostřednictvím získat nové poznání. 

Body-art může mít krajní podoby, 

které bývají spojeny s náročnou 

tělesnou námahou, někdy s hladověním 

nebo s fyzickou bolestí a zraněními. 

Činnost tělových umělců je zaměřena 

jednou na přihlížející diváky, jindy na 

vlastní, osobní zkušenosti, kterými má 

být rozšířena prožitková sféra autora. 

Pro představu si uveďme několik 

příkladů (Rezek, 2010). 

Američan Chris Burden realizoval 

v sedmdesátých letech akci Socha 

ve třech částech. Sedl si na vyvýšenou 

židli a po více než 40 hodinách, během 

nichž nejedl ani se nehýbal, omdlel  obr. 6, Chris Burden, Přikován, 1974 
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a spadl na zem. Obrys jeho těla byl na zemi obkreslen křídou. 

Jinou jeho akcí bylo Back To You z roku 1974. Ležel na stole ve výtahu a byl seshora 

snímán videokamerou. V galerii se shromáždili diváci, z nichž se vybrali dva dobrovolníci. 

Jeden z nich vstoupil do výtahu, kde byl kromě Burdena nápis Prosím, napíchejte do mého 

těla napínáky. Dobrovolník napnul 4 napínáky Burdenovi do krajiny žaludku a jeden 

do nohy. Ostatní viděli vše na obrazovkách. Jedním  z hlavních bodů piecu bylo posunout 

hledisko od autora jako centra energie na dobrovolníka a přes něho také na diváky.  

Významnými osobnostmi českého body-artu, co se výtvarných akcí týká, jsou Milan 

Knížák, Karel Miller (obr. 7), Petr Šembera (obr. 9) a Jan Mlčoch (obr. 8) (Morganová, 

1999). V 70. letech v Československu provedl Jan Mlčoch náročnou akci pod názvem 

Velký spánek. Nechal si zavázat oči, zalepit uši. Poté byl za ruce a nohy vyzdvižen provazy 

upevněných na trámech krovu. Zůstal takto zavěšen až do krajního vyčerpání.  

 

 

 

obr. 8, Jan Mlčoch, Velký spánek, 70. leta obr. 7, Karel Miller, Měření, 1974 

obr. 9, Petr Štembera, Štěpování, 1974 obr. 10, Milan Knížák, 
Demonstrace jednoho, 1964 
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1.3.2 Tanec  

Někdo by mohl namítnout, že tanec do body-artu 

nepatří. Je to samostatná umělecká kategorie, 

ale některé prvky má například s výtvarnými akcemi 

společné a měl výrazný podíl na rozvoji tělového umění 

(Zhoř, 1992).  I zde se umělec vyjadřuje pomocí 

různých převleků, líčení a pohybů. 

Jak v tělovém umění, tak v tanci můžeme spatřovat 

odkaz na starodávné rituály a obřady. 

1.3.3 Tělesné modifikace 

Tělesnými modifikacemi, jinak obměnami a úpravami, rozumíme takové techniky, 

při kterých se tělo upravuje a mění zásadním, většinou neměnným způsobem. Spadá 

do nich i tetování, při kterém se na těle vytvářejí vzory pomocí vpichování pigmentu 

pod kůži. 

Mezi tělesné modifikace patří kromě tetování piercing, u kterého se jedná o propíchnutí 

části těla a vpravení šperku. Dále skarifikace, dělící se na branding a cutting, což je vzor 

na kůži vzniklý vytvořením trvalých jizev vypalováním nebo vyřezáváním. Pocketing, 

kdy je šperk implantován částečně nebo zcela pod kůži, a amputace, extrémní trend, 

při kterém se od těla oddělí část těla, nejčastěji prsty. 

„Ozdobování a okrašlování těla je starobylým zvykem u všech lidských plemen. 

U různých etnických skupin nalézáme různé způsoby ozdobování těla, které může 

v některých případech vést až k jeho znetvoření – mutilaci – nebo ke změnám původních 

tělesných tvarů – k deformaci.“10 

U mnoha etnických skupin můžeme spatřovat zvláštní způsoby zdobení, které bývají 

často spojeny s velkou bolestí a u kterých je již na první pohled zřejmé, jak deformují 

i ničí tělo nositele. Takovéto zákroky bývaly prováděny při dosažení dospělosti a měly 

u dotyčného člověka prokázat jeho statečnost a odvahu, nebo byly záznamem důležité 

                                                 
10 FETTER, V.,  PROKOPEC, M., SUCHÝ, J., TITLBACHOVÁ, S.: Antropologie. Academia, Praha 1967. 

s. 570. 

obr. 11, Tanec 
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události, například sňatku nebo smrti. Některé kmeny od sebe rozpoznáváme právě 

podle těchto zdobení. 

Člověk je tvor vskutku zvláštní a některé tělesné úpravy, které si na sobě nechal 

a nechává dobrovolně provádět, jsou přinejmenším pozoruhodné. Jako příklad nejprve 

uvedu ty méně bizarní. 

Když se napíše „mutilace integumentu“, může to vyvolat různé představy, 

ale provádíme ji dodnes. Jedná se o úpravu kožních orgánů, vlasů, vousů, nehtů. Některé 

mongolské a turanské kmeny a někteří černoši si holením odstraňovali všechny vlasy, 

čímž se chránili před hmyzími parazity. Ze stejného důvodu se vlasy pokrývaly hlínou 

nebo voskem. Někdy se mastily a posypávaly slídovým práškem pro dosažení zvláštního 

lesku. Zde se ale jednalo o vnější úpravy, nikoli o mutilace.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

obr. 12, Dívka afrického kmene Himbů v 
Namibii 

obr. 13, Masajský bojovník z 
Tanzanie 

obr. 14, Muž kmene 
Dasenečů z Etiopie 

obr. 15, Žena maliského 
kmene Bambarů 
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Co už může vyvolávat údiv, jsou následující zákroky, jež některé kmeny provádějí i dnes. 

Afri čtí Massajové a asijští Malabarové si propichují lalůčky ušních boltců, vytahují je 

do velkých délek a vkládají do nich objemné kruhové desky. Mursiové si je zase vkládají 

do spodního nebo horního rtu, který je odříznut od úst.  

Dalšími příklady mohou být deformace a mutilace zubů vyrážením, pilováním, 

obrušováním nebo umělá deformace mozkovny v Peru, Bolívii nebo Mexiku. Ta se 

prováděla dvěma způsoby.  

Prvním z nich byl způsob frontookcipitální, který se 

prováděl tlakem podložky primitivních kolébek, k nimž 

byly pevně přivázány děti. Hlava byla přidržována 

k podložnímu prkénku střechovitou deskou, která šla 

od temene přes čelo a byla ochranou proti slunci a dešti. 

Tímto způsobem se šikmo oploštilo čelo a ploše týl.  

Druhým způsobem bylo cirkulární obvazování. Bylo 

způsobeno obinadly, jimiž byla hlava kruhovitě 

ovazována. Tím se dosáhlo značného protažení mozkovny do délky a  do výšky. V Evropě 

se deformovaly hlavy v šestém století v době stěhování národů v Maďarsku, jižní části 

Slovenska a Moravy. 

obr. 18, Protažená lidská lebka 

obr. 16, Masajská žena obr. 17, Žena kmene Mursiů 
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Deformace částí lidského těla byly vůbec oblíbenou úpravou a to i přes drastické 

a bolestivé provedení a pro současný pohled nesmyslný účel. Austrálci deformovali 

kojencům obličeje tím způsobem, že jim zatlačovali nosní kůstky tak, aby přechod čela 

k nosnímu kořeni byl co nejvíce prohlouben. Černošky na Pobřeží slonoviny si po celý 

život prodlužují krky železnými kruhy, jejichž počet neustále zvyšují. Domorodci 

na Sundských ostrovech deformují své trupy, čehož dosahují sešněrováním především 

v břišní krajině. Vysoce postavené Číňanky deformovaly chodidla malým dětem tak, že je 

sešněrovaly, aby kost patní byla přitažena ke kostem metatarsálním. Zmenšily tak velikost 

nohy, ale výraznou změnou tvaru znemožnily její normální funkci (Fetter,  Prokopec, 

Suchý, Titlbachová, 1967). 

Známou a dodnes prováděnou mutilací je obřízka genitálu a v krajních případech 

kastrace. 

 

 

                                                                  

Možností, jak své tělo změnit, je mnoho. Vedle tetování je v současné době 

nejčastějším způsobem piercing. Při něm se část těla propíchne dutou jehlou 

a do vzniklého otvoru se vpraví šperk. Nejrozšířenějším typem jsou propíchnuté ušní 

lalůčky. Tento druh piercingu má v Evropě téměř každá žena a nemusí ani vědět, že se 

vlastně jedná o piercing. Mezi jiné tělesné modifikace, které jsou rozšířené méně a které 

mohou vzbuzovat ještě větší pozornost, patří již zmíněná skarifikace, pocketing 

a amputace. U té už ale lze přemýšlet o tom, jestli nejde skutečně o formu 

sebepoškozování. 

 

obr. 19, Dětská obřízka 

obr. 20, Skarifikace 
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1.3.4 Bodypainting 

Bodypainting je výtvarná technika, která se používala při náboženských obřadech 

a při níž se na tělo maluje barvami. Na rozdíl od tetování není trvalá. V současnosti 

je užívána například jako součást uměleckého fotografování, během kterého se užije 

bodypaintingu jako optického klamu. Lidská těla tak splývají se svým pozadím, vystupují 

s domů, rostou z trávy a keřů, mizí ve zdech a výlohách, jsou nahá a přitom oblečená.  

  
 

obr. 21, Joanne Gair, S kým ta naše 
holka chodí?, 2007 

obr. 22, Joanne Gair, Nikde nikdo, vezmu si to!, 
2007 

obr. 23, Joanne Gair, Mladá a 
štíhlá snadno a rychle, 2007 
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1.3.5 Tetování henou 

Tetování henou, které se nazývá rovněž 

malířství mehndi, jsou většinou červenohnědé 

ornamenty na kůži s velmi starou tradicí. Na rozdíl 

od trvalého tetování tento způsob zdobení po nějaké 

době zmizí, takže kůže se může ke každým 

příležitostem zdobit jiným způsobem. 

Hena se získává z tropických stromů čeledi 

kyprejovitých, jejichž listy a mladé výhonky 

se rozdrtí na prášek. 

Svůj původ má v severní Africe mezi jejími obyvateli, Berbery. Pomíjivé malby 

černými nebo červenými barvami hrály 

důležitou roli při mnoha slavnostech, které 

doprovázely a doprovázejí ženu 

v jednotlivých fázích jejího života. Byly to 

svatby nebo období těhotenství, kdy se ruce 

a nohy slavnostně pomalovaly ornamenty. 

Často se henou pomalovává ruka, 

která má pro severoafrické ženy magický 

význam. Věří, že číslo pět, zde pět prstů 

na ruce, odvrací neštěstí a zlé démony. 

(Gadalla, Ibrahim, 2002). 

Toto zdobení je velmi užíváno v Indii. 

Ornamenty obsahují motivy zvířat, hlavně ptáků, 

květin a listů. Stěžejní význam má v současné době 

během svatebních ceremonií. Malované vzory 

přinášejí lásku, zdraví, plodnost, blahobyt a dlouhý 

život.  

 

obr. 24, Tetování henou 

obr. 25, Severoafrické malování ruky henou 

obr. 26, Tetování henou 
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1.3.6 Tetování 

Tetování, jinak také tetováž, tatuování, kérka aj., je tělesná modifikace. Výraz 

tetování, je používán snad nejčastěji a je odvozen od polynéského slova ta, které znamená 

vyznačit nebo od tahitského tatau, což značí vpichovat (Fetter, Prokopec, Suchý,  

Titlbachová, 1967). Jiný výraz kérka, který je také častý, je cikánského původu a souvisí 

se slovem rýpat (Valenta, 2011). 

Častou otázkou je, „jestli je tetování napořád“. 

Ano. Tetování je trvalé proto, že částečky barviva 

vniknou pod pokožku, do vrstvy na rozhraní pokožky 

a škáry. V ní jsou uložené četné krevní a mízní cévky, 

žilky, nervová zakončení a vlasové kořínky a zachytí 

se tu tetovací barva. Lidské tělo se cizích předmětů, 

které do něho nepatří, dokáže rychle zbavit, přesto 

v něm barva dokáže zůstat. I tetování vnímá jako 

poranění. Malá tělíska dokáží lymfocyty/bílé 

krvinky vytlačit z těla,   

ale s tetovacím pigmentem si poradit nedokáží, protože částice jsou příliš velké. Proto 

nastupují jiné bílé krvinky/makrofágy, které je obalí a pohltí. Vyhodnotí je jako tělíska 

anorganická a netoxická, zahájí proces, na jehož konci vznikne jizvová tkáň, která částici 

obklopí, izoluje ji od okolí a ukotví ji na místě. Tímto způsobem barvivo uvízne v kůži, 

již napořád. Pokud se stane, že imunitní systém vyhodnotí částice barviva jako jedovaté 

nebo organické, dojde k infekci nebo se tělo pokusí vytlačit částice na povrch, 

aby zabránilo dalšímu poškození (Hemingson, 2010). 

Kůže je pevná a odolná, proto musí být tetovací nástroje velmi ostré. Všude na těle 

není kůže zcela stejná a úplně stejně nepřijímá ani tetovací barvy. Tetování na loktech, 

kloubech prstů, kolenou a nártech časem bledne. V loketní jamce a vnitřní straně zápěstí 

se kůže přirozeně vrásní a tetování se může časem rozpít. Jiná místa na těle jsou náchylná 

k tvorbě trhlinek. Tetování se provádí vnášením barviva do škáry pomocí jehel nebo 

ostrých hrotů. Často jsou to tři spojené jehly, které tatér namáčí do barviva a vpichuje je 

do kůže. K tomu se používá tuš, karmín aj. (Fetter, Prokopec, Suchý, Titlbachová, 1967). 

Tetování určitého motivu má několik fází. Nejprve se na kůži obtiskne vzor pomocí 

šablony, na který posléze tatér tetuje strojkem. 

obr. 27, Anatomie kůže 
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Existují tatéři, kteří dokáží tetovat bez předkreslení. Poté se tetují obrysy motivu 

speciální linkovací jehlou. Po nich nastává barvení a stínování. 

Následující dny po tetování už záleží především na naší vlastní péči. Kůži 

s tetováním je nutné omývat vodou a antibakteriálním mýdlem, několik dní se vyhýbat 

chlorované vodě a vůbec ho ve vodě nemáčet, neškrábat a neloupat si strupy, chránit 

tetování před sluncem. 

Tetování je i v současné době, ve které se pracuje s moderními přístroji, záležitostí 

bolesti. Ta je individuální, každý má místa ne těla jinak citlivá. Někdo prožívá bolest 

intenzivněji, někdo méně, každý má jiný práh bolestivosti. Ale tetování je minimálně 

hodně cítit, přeci jen se jedná o píchání a rytí ostrým předmětem do kůže, které někdy trvá 

až příliš dlouho. 

Odstranit tetování lze, ale je to časově velmi 

náročné, bolestivé a drahé. Výsledky nejsou 

zaručené, proto je nutné myslet před aplikací 

vzoru dopředu a nejednat impulzivně. 

Drastičtější způsob, který se požíval dříve, je 

vyleptání kyselinou. V současnosti se tetování 

odstraňuje laserem. Tepelné laserové paprsky 

rozloží částice inkoustu. Ty se absorbují do těla 

a tam se rozloží. Ne vždy je toto odstranění 

stoprocentně úspěšné, na těle může zůstat trvalá jizva. 

Pokud se člověk nemá k tomu toto podstoupit, a s nynějším tetováním opravdu není 

spokojen, lze nechtěné tetování překrýt barvou nebo jiným tetováním. 

obr. 28, Fáze před tetováním 

obr. 29, Odstranění tetování laserem 



 
 

25 

1.4 Sebepoškozování 

V krátkosti navažme na kapitolu 1.3 Body-art. Byli a jsou umělci, kteří své tělo použijí 

ve svém uměleckém projevu. Jejich tělesná schránka se tak stává hlavním předmětem 

jejich tvorby. 

Záměrné sebepoškození může být přímo použito jako forma uměleckého projevu, 

extrémnějšího body-artu, kdy se umělec záměrně vystaví určitému nebezpečí. Tímto svým 

uměním může překonávat vlastní strach, dokazovat své tělesné limity. Nejvýraznějšími 

umělci, používajícími tělesné modifikace, sebepoškozování a trýznění vlastního těla jako 

extrémní formy uměleckého projevu, jsou Chris Burden, Orlan, Ana Mendieta, Jan 

Mlčoch, Gina Pane, Peter Štembera, Rudolf Schwarzkogler, Stelios Arcadiou, 

který provádí zavěšování na háky a Marina de Van. 

Tetování představuje zásadní zásah do kůže. Jeho principem je vnést barvivo 

do pokožky přes všechny její vrstvy, tedy přes pokožku, škáru a podkožní vazivo. 

Kůže musí být propíchnuta jehlou, tedy narušena. 

Máme snad vnímat lidi, kteří si tetování nechávají dělat, jako někoho, kdo má zálibu 

v sebepoškozování? Proč je tetování na rozdíl od sebepoškozování sociálně akceptované? 

Sebepoškozování je záměrná destrukce a poškození vlastního těla. Jedinec tak činí sám 

na sobě a to záměrně a cíleně. Podle Kriegelové (2008) sebepoškozováním trpí nejčastěji 

lidé v období adolescence, ale ne vždy. Rozumí jím například pravidelné sebeřezání, 

sebepálení, mírné sebetrávení, leptání kůže, sebetlučení a sebedušení. Nejedná se 

o záměrné suicidální (sebevražedné) pokusy, jedinec se většinou nechce zabít, ale „jen“ 

si ublížit. Je to způsob, jakým zvládá zátěžové situace, svým způsobem tak může 

i relaxovat nebo unikat od krušné reality. V každém případě je člověk, který takto jedná, 

v hluboké psychické nepohodě a nutně potřebuje pomoc odborníků, blízkého okolí 

i veřejnosti. To, co na sobě provádí, je totiž důsledkem duševních poruch, které se 

u člověka mohou vyskytnout. Může to být hraniční typ emočně nestabilní osobnosti, 

porucha osobnosti, emoční nestálost, narušené představy o sobě, intenzivní a nestálé 

vztahy, strach z odmítnutí, pocit prázdnoty nebo posttraumatická stresová porucha, 

kdy člověk prožil nějakou traumatickou událost. Po aktu, který jedinec na sobě vykoná, 

ihned nastoupí pocit úlevy, ten je ale jen krátkodobý. 

Tetovaný člověk nepotřebuje pomoc odborníků, blízkého okolí ani veřejnosti, ne kvůli 

samotnému tetování. Tvořící proces samozřejmě bolí, někoho více, někoho méně. Nedá se 

vyloučit, že někdo v tomto samotném procesu „píchání“ může najít zálibu. Rozdíly jsou 
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ale v tom, že člověka, který se rozhodne pro tetování, tetuje většinou druhá osoba. Jedinec, 

který poškozuje své tělo, provádí zásah na sobě sám. Tetovaný své tetování většinou 

neskrývá, bývá na něj hrdý. Jeho rozhodnutí pro tělesnou modifikaci je více plánované 

a méně impulzivní. Sebepoškozující se člověk své zranění a jizvy zakrývá a stydí se za ně 

(Kriegelová, 2008). 

Mají tyto dva druhy zásahů do lidského těla něco společného? 

Kromě radikálního zásahu do těla může být podle Kriegelové (2008) společným 

aspektem pocit člověka, že bez daného zásahu do vlastního těla není dostatečně „dobrý“. 

„Tělesná modifikace i záměrné sebepoškození mohou shodně poskytnout konkrétní 

fyzický důkaz prožívané krize nebo konfliktů, zmírnit pocity odcizení, znovuobnovit pocit 

reálnosti a kontroly a převést pasivní zkušenost do aktivní identity.“11 

Přesto bychom tetování neměli považovat za sebepoškozování. Lidé se jím především 

zdobí a zkrášlují. 

1.5 Tetování jako umění nebo řemeslo? 

Když vezmeme v potaz, co jsme se dozvěděli v předchozích kapitolách, můžeme body-

art a tetování považovat za umění? 

Otázka to není lehká a nelze na ni odpovědět zcela jednoznačně, to by měl učinit 

především čtenář sám. Přeci jen je to záležitost, kde hodně záleží na osobním vkusu 

a postoji. Nemůžeme nikomu zazlívat, že preferuje čistou kůži bez obrázků 

nebo ornamentů. 

Je tetování uměním nebo „moderním“ řemeslem, kde se spíše než o tvořivost jedná 

o zručnost? 

S jistotou se dá tvrdit jen máloco, a na tom, jestli je tetování umělecká nebo řemeslná 

záležitost či obojí, mají různé názory i lidé, kteří se jím zabývají: 

Každý člověk to může vnímat trochu jinak. Pro někoho je základem perfektně ovládat 

řemeslo, stejně jako štukatér, kovář, řezbář a malíř. Jiný vnímá tetování jako obyčejné 

řemeslo, ale příprava, koncept a přístup už se umění trochu týká. Někdo spatřuje v tetování 

velký díl jak umění, tak řemesla. Mnoho tatérů špičkově tetuje a neumí kreslit. Někteří 

zase výborně kreslí,  ale jejich tetování tomu nemusí nutně odpovídat. Tetování lze také 

vnímat jako umělecké řemeslo (Valenta, 2011). 

                                                 
11 KRIEGELOVÁ, M.: Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Grada, Praha 2008. s. 158. ISBN 

978-80-247-2333-4 
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Tetování je druh zdobení lidského těla, ale můžeme jej považovat také za řemeslo, 

u kterého by měl tatér dokonale ovládat techniku pro dosažení co nejefektnějšího 

výsledku. Obdivuhodnou zručnost při tetování projevovali tatéři již dlouho 

před vynalezením elektrických tetovacích strojků a dosahovali tak různými způsoby, 

z nichž některé se snaží současní tatéři zachovat. 

Pro Fergusona a Procterovou je tetování fascinující, podmanivé a podnětné. „Spojuje 

krásu tradiční kultury a individuality Západu. Dovoluje přeměnit těla podle našich 

představ. Tetování je jedinečná, nesnadná forma umění, protože musí existovat na stále se 

měnícím, napínajícím se, pohybujícím se, žijícím plátně… Při konečné analýze – tetování 

je vrcholem zdobení.“12 

1.6 Tetování jako součást výtvarné výchovy na ZŠ 

Položme si otázku, 

zda má nějaký význam 

zařazovat téma tetování 

do výtvarné výchovy 

na základní škole. Mohou 

se žáci prostřednictvím 

tetování něco dozvědět 

a něčemu se naučit? Měli 

by znát také techniky 

uvedené v předchozích 

kapitolách? Proč? 

A nehrozí „nebezpečí“, 

že si vzápětí pořídí nějakou ozdobu, pokud s tímto tématem budeme pracovat? 

Děti mohou vidět výsledky různých tělesných modifikací každý den téměř na každém 

kroku. A nemusí to být jen tetování, mohou potkávat lidi s piercingem na všelijakých 

místech na těle. 

Pakliže seznámíme děti s tetováním, je pravděpodobné, že jiným tématům v oblasti 

body-artu se nevyhneme. Potom bychom se  jim neměli vyhýbat, protože když o nich 

                                                 
12 FERGUSON, H., PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Productions 1998. s. 7. ISBN 80-

7234-028-X 

obr. 30, Já a žáci, foto z praxe 
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nebudou děti vědět zhola nic, spíš si později ve zbrklosti nechají udělat něco hloupého 

a nevhodného. 

Tato diplomová práce by měla pomoci hledat cesty, jak smysluplně využít téma 

tetování ve škole.  
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2 Tělo jako kulturní dokument 

Tělo může sloužit jako jakýsi dokument dob dávných a minulých. Akt tetování je 

starý tisíce let a prováděly ho kmeny po celém světě. 

Na několika archeologických nálezech tisíce let starých lidských těl byly objeveny 

vytetované motivy a vzory, které nám o svém nositeli mnoho prozradily. Tetování je zde 

jakýmsi prostředkem pro poznávání starých kultur, lidí a jejich zvyklostí. 

2.1 Kultura, společenství, kmeny, rituály – pojmy 

Před tím, než se seznámíme s tetováním a tím i se způsobem života některých kultur, 

národů a společností, pokusím se objasnit pojmy, které se v textu objeví. 

Zmiňuji zde především rituál, protože ten je důležitou součástí čtvrté části této práce – 

didaktického projektu. 

2.1.1 Kultura 

„Slovo kultura má mnoho významů. Můžeme jej chápat jako systém obyčejů, mravů, 

zákonů, tabu, módy, které vystupují jako příkazy a zákazy regulující lidské prožívání 

a chování a jejichž účinnost je zajišťována systémem odměn a trestů.“13 

Budil (1998) píše, že kulturou se rozumí definovatelná skupina lidí vyznávajících 

podobné hodnoty. Lidé v ní žijí podobným stylem života a mluví stejným jazykem. Je to 

celek, do něhož spadá veškeré náboženství, právní předpisy, poznání, umění a zvyky. 

Obsahuje ideje, vzory a hodnoty. 

2.1.2 Společnost, kmen 

Společnost je systém vztahů a vzniká tím, že se lidé přizpůsobují podmínkám okolního 

světa. Díky organizaci sociálního života je společnosti umožněno přežít (Budil, 1998). 

Kmenem se rozumí početnější skupina lidí, která vytvořila již stabilní kulturní 

a politickou instituci, ale ještě nemá atributy státu.14 

                                                 
13 NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. s. 76. ISBN 80-200-0625-

7 
14 os.wikipedia.org/wiki/Kmen_/sociologie, editováno 21.5.2012, citováno 16.9.2012) 
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2.1.3 Rituál 

Tetování souviselo ve většině starých kmenů s rituály. 

Rituál je akt realizovaný symbolickými prostředky, který je založen na fyzicky 

prováděné akci. Úzce souvisel s mýty, které byly součástí archaických kultur. Slovo mýtus 

je odvozeno od řeckého mytheuein – vyprávět. Je 

to vyprávění, které archaickému společenství 

odpovídalo na otázky o jeho existenci. Mýtus byla 

absolutní pravda a byl chápán jako zjevení. 

Obsahoval základní vzory chování, které se 

odvozovaly od činnosti bohů. Buď při stvoření 

světa nebo vítězství mýtického předka 

nad monstrem. Šlo o tzv. archetypy. Rituál byl 

nápodobou a imitací. Každý měl svůj božský model, archetyp, který se při obřadu 

zpřítomňoval. Účastníci rituálu se najednou ocitali v posvátném čase, ve kterém se 

archetypy uskutečňovaly (Budil, 1998).  

Původní rituál je představován 

opakovaným a kolektivně sdíleným děním, 

který se odehrává v určitém čase na určitém 

místě a  který se vyznačuje užíváním 

smluveného jazyka. Je spojen s různými 

estetickými prvky. Jsou jimi místo, vnější 

charakter předmětů a vnitřní historie 

předmětů užívaných v rituálu, pozice a kombinace rituálních objektů (Babyrádová, 2002). 

Ke konci dvacátého století, kdy je člověk osvobozený od svazujících mýtů náboženství, 

hledá nové způsoby vyjádření k různým společenstvím, ve kterých se během života ocitá. 

Možnosti vlastní volby jsou neohraničené, svět je zahlcen informacemi. „To člověka vede 

k volnosti při rozhodování a zároveň ho dovádějí k pocitu ztráty identity a k obnově 

hledání možnosti participovat na nových, převážně esteticky utvářených formách jednání, 

které vyjadřují naši věčnou lidskou touhu po vnitřní soudružnosti s makrokosmickými 

obr. 31, Tradiční rituál 

obr. 32, Tradiční rituál kolem ohně 
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přírodními silami i s mikrokosmickými světy jednotlivých společenství. Rituál je jednou 

z nejpůvodnějších forem vyjadřování této soudružnosti.“15 

Dnes se člověk opět vrací k některým formám zvykového jednání tematizujícím 

životně důležité „přechodové situace“ a zosobňujícím jeho vztah k řádu i v těch 

nejprostších věcech života (Babyrádová, 2002). 

Současný člověk se vymanil ze závazku dokazování zdatnosti a síly, připravenosti 

k boji, způsobilosti k nabytí výhod a oprostil se od povinnosti prokazovat hloubku své víry 

v boha. Většina rituálů už přestala mít svůj původní náboženský význam a stala se spíše 

festivaly a slavnostmi, při kterých již nejde o jejich smysl a původ. Jedná se o koruptely. 

Příkladem takového rituálu, který pozbyl své původní funkce, je tanec, vzniklý jako 

součást náboženských obřadů přírodních národů (Budil, 1998). 

Postupem času se rituál stal nástrojem organizace společnosti. Stává se jím každá 

interakce mezi lidmi, která má sociální charakter. Bývá spojován se vztahy a ději 

uskutečňovanými ve skupině. Je kolektivně sdílen. Zakládá se na nápadném chování členů 

skupiny. To se opakuje ve vymezeném čase a tím se standardizuje (Babyrádová, 2002). 

„Rituál vzniká jako reakce jednajících osob na situaci rozhodování nebo strachu, 

přičemž  pro svou identickou opakovatelnost funguje jako stabilizátor chování.“16 

Vždy je spojen s určitou emocí, jíž prvně dává průchod a potom řešení. Pomocí rituálu 

si člověk také potvrzuje výhodné role vzhledem ke společnosti. 

Je několik druhů rituálů. Jsou rituály přechodové, které označují přechod mezi fázemi 

nebo událostmi v životě člověka. Většinou mají tři fáze. V první se člověk odlučuje 

od předchozího stavu, druhá fáze je přechodem či pomezím a třetí fáze je opětné začlenění 

do společnosti, ale stav jedince je již změněn. Příkladem těchto tří fází přechodového 

rituálu je manželství. Člověk nejprve opouští domov a účastní se svatebního obřadu, poté 

se s partnerem účastní líbánek a naposledy zakládá nový domov (Bowie, 2008). 

Jisté rituály můžeme vykonávat téměř na každém kroku. Dodnes v místnosti smekáme 

klobouk, podáváme si ruku. To opakujeme rituál, který byl kdysi posvátný a stal se 

profánní. Je to symbol, ze kterého se stal jen zvyk, který jsme „nuceni“ stále vykonávat 

(Benoist, 1995). 

                                                 
15 BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 23. ISBN 80-210-3029-
1 
16 BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 105. ISBN 80-210-
3029-1 



 
 

32 

Rituál je také sled gest, která odpovídají základním potřebám. Jsou to základní gesta, 

která jsou vykonávána každý den, provází nás po celý život. Je to obřad, v němž nic není 

nahodilé. Je složen z prostých gest doprovázených zpěvy, hudbou, slovy, které reprodukují 

přirozené postoje. Rituál 

člověka provází při hlavních 

okamžicích jeho života. 

Obřad po narození dítěte 

spočívá v koupeli a křtu, 

rituál lásky ve svatbě, rituál 

smrti v pohřbu. 

V raném dětství jsou 

rituály vázané na kontakt 

s matkou a s nejbližším 

okolím. Jejich průběh je 

prostý, ale pro život dítěte mají velký význam. Jejich prostřednictvím si dítě upevňuje 

některé formy chování, které potřebuje pro život ovládat. V období spontánních dětských 

her jsou rituály opakovanými hrami. V době dospívání si dítě vytváří vlastní, 

zcela originální estetiku, kterou dává najevo nápadně rituálními způsoby. Například 

si zdobí své tělo a oděv ve velmi nápadném stylu. Odmítá rodinné rituály a praktikuje 

takové, které jsou výrazem jeho příslušnosti ke skupině stejné věkové kategorie 

(Babyrádová, 2002). 

„I u novodobých, mezi mládeží spontánně vznikajících rituálních praktik, je důležité, 

aby jejich provozování bylo zahaleno výjimečností a zvláštností, protože zrušení hranice 

mezi zvláštním a všedním je běžným znakem konzumního života středostavovské 

společnosti.“17 

„Je typické, že banální záležitosti, jako například nákupy, jsou povyšovány 

na úroveň rituálních aktů. Návštěva supermarketu se stává slavnostní událostí spojenou 

s pseudoestetickými prožitky, kterou vykonávají členové rodiny společně a na kterou 

se už dopředu těší.“18 

                                                 
17 BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 135. ISBN 80-210-
3029-1 
18 BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 135/136. ISBN 80-210-
3029-1 

obr. 33, Rituál – svatební obřad 
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Rituály dokážou zprostředkovat a vyjádřit city, řídit a prosazovat chování. Lze je 

pokládat za představení, v niž vystupují jak herci, tak diváci. Je to specifický pohled na 

svět a na jeho organizaci. Je to symbolická činnost (Bowie, 2008). 

V jistém smyslu je rituál představení. Rozdíl mezi jím a divadlem je však ten, 

že rituální představení je způsob jednání skutečně se znajících lidí a cílem není jen pobavit 

(Bowie, 2008). 

„Člověk vytváří estetické objekty nebo iniciuje umělecké akce nejen proto, 

aby si dokázal, že je zručný a schopný, ale vytváří je také s vědomím, že tak vykonává 

něco pro ty druhé. Rituál oživovaný v umění je příležitostí k propojování jen zdánlivě 

oddělených různých druhů inteligencí a je také příležitostí nacházet význam sebe sama 

v celku.“19 

2.2 Tetování starých kultur 

Člověk je společenská bytost a vykazuje neustálou příslušnost k nějaké malé sociální 

skupině, například k rodině, k přátelům, ke spolupracovníkům. Uvnitř takové skupiny 

existují nepsané normy a požadavky na chování jejích členů, které se utvářejí v průběhu 

činnosti skupiny (Nakonečný, 1997). 

Tetování bylo v jistých dobách a v jistých společenstvích záležitostí skupiny. 

Stalo se tradicí a kdo ho neměl nebo projevil vůči němu nezájem, byl svou skupinou 

odmítnut. Kdo by odmítl tetování, odmítl by tím i náboženské zvyky své skupiny. 

2.2.1 Účel tetování a motivy 

Podle Nováčka (1937) pěstovaly tetování téměř všechny národy. Jde o velmi starý 

zvyk, který existuje v podstatě od počátku lidstva. 

Podle Vladimíra Franze je „prapůvodní funkcí tetování kromě jejího aspektu optického 

a vizuálního, jenž hrál ve většině společností roli identifikační, také funkce určité vnitřní 

očisty a katarze.“ 20 

U primitivních národů hrály velkou úlohu náboženské motivy. Hodnostáři a kněží 

těchto národů tetovali svou dospívající mládež, která tak dokazovala svou otužilost 

a chrabrost. Pro kmeny, které neznaly písmo, bylo tetování záznamem o sociální 

                                                 
19 BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 33. ISBN 80-210-3029-

1 
20 KURKA, P.: Vladimír Franz: Rozhovory. Praha: Orpheus 2004. s. 175. ISBN 80-903310-3-3 
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příslušnosti, plnoletosti a různých událostech během života, o úspěchu, smutku apod. 

(Fetter, Prokopec, Suchý, Titlbachová, 1967). Tetovaly se například různé geometrické 

obrazce, arabesky a figury a to u Australců, různých afrických kmenů, Aponců, Číňanů 

a především u Malajců. 

Velice známé je tetování maorské, tetování obyvatel území Nového Zélandu, kde ho 

považovali za znak dospělosti a váženosti. Projev strachu a bolesti byl pokládán 

za zbabělost. Tetované maorské znaky jsou motivy listoví, filigránské ornamenty, pokaždé 

provedeny trochu jinak. Staří muži měli své tváře téměř celé pokryté znaky, kteří byli 

dekorováni nejvíce. Zvláštní tetování měli náčelníci. 

Maorské tetování mohlo být tak rozsáhlé, že často vyprávělo celý rodokmen svého 

nositele. Daly se z něho vyčíst předkové z otcovy a matčiny strany, kam se tetovaný 

člověk řadí politicky, společensky a vojensky (Hemingson, 2010).  

Mokem, maorským tetováním obličeje, se nechali zdobit muži i ženy. V těchto 

zdobeních se odrážela divoká, přísná a tvrdá povaha Maorů, které se dosáhlo hlubokými, 

klikatými linkami. Maorové považovali hlavu za nejposvátnější část těla. Rovné linie 

doplněné vzory korespondovaly s konturami obličeje a zdůrazňovaly tak výraz konkrétní 

osoby. Čím propracovanější tetování bylo, tím vyšší bylo nositelovo postavení. Moko bylo 

používáno jako přírodní maskování ve válce. Válečník se s ním cítil sebejistý, protivníkům 

tak naháněl strach. Ukazovalo míru schopnosti snášet bolest, odolnost a také zvyšovalo 

obr. 34, Maorské tetování moko obr. 35, Tradiční maorské tetování žen 
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erotickou přitažlivost. Maorské tetování mohlo být tak rozsáhlé, že často vyprávělo celý 

rodokmen svého nositele. Daly se z něho vyčíst předkové z otcovy a matčiny strany, kam 

se tetovaný člověk řadí politicky, společensky a vojensky (Hemingson, 2010). Rovněž 

odlišovalo svobodné  od otroka, bylo pýchou pro svého nositele. Muži měli tváře pokryty 

tmavými spirálkami, které se u každého lišily.  Zato na hýždích byly stejné – pravidelné 

linky spirál. 

Jen nejvyšší členové měli právo být 

tetovaní také na čele, nad horním rtem 

a na bradě. Ženy se nechaly tetovat hlavně 

kolem úst a brady. Symbolem krásy byly 

považovány rty v  kombinaci s modrou 

barvou. Na obou rtech nosily dvě nebo tři 

horizontální linky, podobně jako muži. 

Na stranách brady byly zase malé spirálovité 

obrazce, přes obočí vedly půlkruhové 

ornamenty. Jen málo žen bylo tetováno 

na končetinách. Dále byly dekorovány 

ornamenty na rukou, prsou v podobě malých 

křížků, krátkých čar a teček. 

Tetování bývalo hojně součástí rituálních obřadů. Takzvané primitivní národy věřily 

ve spojení těla a duše, jež je jakýmsi návštěvníkem, a podle toho je třeba s ní jednat. 

Obávaly se pohlcení duše, proto se tetováním chránily proti démonům a zlým silám, 

kteří o to usilovali. K tomu sloužily rituální obřady při kterých se také přeříkávala magická 

slova. 

V Egyptě se často zobrazoval bůh Bes. Tento bůh byl používán jako ochranný 

amulet pro domácnost. Zároveň byl spojován s radovánkami, sexuálním dováděním 

a porodem. Proto byl zobrazován na stehna tanečnic a hudebníků. Bylo to v období Nové 

říše, od roku 1550 před naším letopočtem. 

Dnes jsou oblíbenými motivy tzv. tribal, kmenové ornamenty, které jsou inspirovány 

tradiční tetováží domorodých kmenů Bornea, Indonésie, jižního Tichomoří a západního 

pobřeží Kanady. Jsou to výrazné abstraktní vzory, které koncem 18. století poznal James 

Cook a jeho posádka. Tím se dostalo do západní Evropy. Značily příslušnost ke komunitě 

a byly součástí rituálů iniciace, hlavně přechodu od dětství k dospělosti. 

obr. 36, Maorské tetování na stehně 
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Zdobení se u mužů a žen často liší. Dívkám se například tetovaly vzory, 

které zdůrazňovaly jejich krásu a oslavovaly plodnost. Tetováž se často prováděla 

na erotogenních zónách, zejména na stehnech, hýždích, na podbřišku a na ňadrech. 

U chlapců se při přechodu od dětství k dospělosti prováděl krvavý, bolestivý obřad 

zahrnující trvalé tetování. Během iniciačního obřadu museli mladí muži prokázat odvahu 

a schopnost stoicky snášet bolest a utrpení, čímž vyjadřovali válečnickou udatnost 

a schopnost ochránit členy komunity. Tetováž tedy označovala dospělé muže (Hemingson, 

2010). 

Tetování nosí také ochranný účel. U barmských mužů bylo zvykem tetovat si na tělo 

různá zvířata, a to velmi hustě vedle sebe, až nositelé tohoto tetování vypadali, jako by 

na sobě měli kalhoty. Důvodem byla touha naklonit si zvířata, která často napadala rybáře 

v bažinatých mokřadech a u řek. Stávali se oběťmi ohromných hadů, krokodýlů a ryb. 

Muži z kmene Ainu, který existoval asi 300 let před naším letopočtem, se živili 

lovem a nechávali si tetovat draka, který je měl chránit před mořskými příšerami 

a lidožravými rybami. Ženy ze stejného kmene zase věřily v sílu tetování kolem úst, 

kterým se chránily před každodenním nebezpečím. Používaly k tomu saze, které měly 

magickou sílu od božstva ohně. 

Na Barmě si místní zlodějíčkové z pověrčivých důvodů nechávají tetovat zvířata. 

Kočka pomáhá svému nositeli získat její hbitost, tiché pohybování se a schopnost vidět 

v noci. V Japonsku se ještě dnes nechávají tetovat hasiči vzory vodních živočichů, 

jako jsou kapři a vodní draci, kteří je chrání před ohněm. 

Na Borneu si válečníci kmene Ibanů na své ruce tetovali jako záznam počet 

ulovených lidských hlav. Rovněž si nechávali tetovat vzory, které zobrazovaly významné 

skutky z jejich života. Čím více takových tetování měli, tím vyšší bylo jejich postavení 

v kmeni. Také věřili, že je jejich tetováže ochrání na cestě temnotami zásvětí (Hemingson, 

2010). 

Lidé věřili také v léčebné účinky tetováže. Nejstarší tetování bylo objeveno 

na zmrzlém, 5300 let starém těle muže v italských Alpách. Bylo mu asi čtyřicet pět let 

a měl 57 tetování na různých částech těla. Skoro všechna byla umístěna těsně u kloubů, 

které byly poškozeny artritidou. Z toho lze předpokládat, že tetováním naši předkové 

pokoušeli zmírnit bolest při zánětu kloubů. 

Primitivní kmeny v afrických částech světa si pořizovaly tetování ve tvaru 

kmenových symbolů, které je chránily před nemocemi. Na Nové Guineji se zářezy do kůže 
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léčily různé nemoci. V Číně, a to i v současnosti, se provádí akupunktura – do určitých 

míst na těle stanovených pro léčení určité choroby se zarážejí jehly. 

Dalším účelem tetování byl trest. Starověcí Thrákové, konkrétně ženy, nesly v kůži 

vytetovaná znamení jako odznak poroby, které zavedly skythské ženy. Toto tetování bylo 

potupné a ženy se ho snažily překrýt jiným tetováním. To později přerostlo ve zdobení 

těla. 

Ve starověkém Řecku bylo tetování používáno k označení otroků a kriminálníků, 

ale někteří dokumentaristé té doby píší o tetování mladých mužů z bohatých rodin. 

V některých oblastech bylo tetování symbolem šlechty, často statečnosti. 

Japonské tetování existovalo již v době 5000 let před naším letopočtem. Dokazují to 

nálezy tetování na jílových figurínách z objevených hrobkách. Ne jejich obličejích jsou 

vyryté a nakreslené jednoduché značky a čáry. Kolem sedmého století našeho letopočtu 

upadá tetování v Japonsku  v nemilost. Děje se tak vlivem přejímání čínské kultury 

a smýšlení. Tetování se v očích společnosti stává tabu a znamením vyvrhelů a zločinců. 

Potetovaní byli ustrkováni a vyřazování ze společenského života, tetování se začalo 

používat jako forma trestu. 

Na druhé straně Ainové, japonští domorodci z ostrova Hokkaidó, považovali 

za krásné, když si jejich dívky nechaly tetovat rty, nohy, paže a ruce. Tradiční japonské 

tetování se od západních stylů liší tím, že jej tvoří jeden velký motiv, jež pokrývá celá záda 

a dosahuje i na paže, stehna a hrudník. 

2.2.2 Historie 

Co se přímých důkazů o tetování týče, je problém v tom, že se maso velmi rychle 

rozkládá a jen výjimečně je kůže nalezeného pravěkého člověka zachována v takovém 

stavu, aby bylo bezpečně poznatelné, zda se jedná o tetování. Existují ale důkazy, že si 

pravěcí lidé svá těla tetováním krášlili (Ferguson, Procterová, 1998). 

Ve čtyřicátých letech dvacátého století bylo nalezeno tělo z doby asi pět set let před 

naším letopočtem. Šlo o náčelníka nebo válečníka vykopaného z hrobky v Pazyryku – 

v horách východního Altaje v jižní Sibiři. Jeho ramena, hruď, záda a obě nohy byly 

tetovány obrazy ryb a zvířat, kočkovitých šelem, vysoké zvěře a horských beranů. 

Tetování byla jednobarevná, vytvořena propichováním kůže s následným zavedením 

barvy. 

Nezvratné důkazy o tetování byly nalezeny z doby Egypta na těle mumie ženy 

Amunet. Byla to kněžka bohyně Hathor v Thébách v době 2160 – 1994 před naším 
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letopočtem.V jejím případě šlo o sérii abstraktních vzorů, jednotlivých teček a čárek, 

nahodile rozmístěných po těle. Mnoho vědců věří, že tetování bylo do Egypta přivezeno 

ze sousední Nubie. Zde byla objevena mumie ženy z doby kolem roku 2000 před naším 

letopočtem. 

Archeologický výzkum dokazuje, že do prvopočátku kultury sahá a je staré více 

než 2000 let maorské tetování a tetování v celé Polynésii. 

Maoři praktikují dva typy tetování. Stejnoměrné prováděné jehlovými kleštěmi 

a moko, což je forma lícního tetování. Dnes se mladí Maoři znovu rozhodují přijímat 

moko jako část jejich kultury. 

Křesťanstvím bylo tetování pokládáno za barbarský zvyk a jeho přičiněním téměř 

z celé Evropy vymizelo. Ale i první křesťané si někdy nechali tetovat křesťanské symboly, 

například znamení kříže, ryby, řecká písmena chí nebo ró. Také islám tento způsob 

nepodporoval a nechal ho vymizet v Africe. Tak vymizela tatuáž u Nubiů a v Guineji. 

Na některých místech poklesla na znamení trestu. V době, kdy byly podnikány velké 

zámořské objevy, se bílí mořeplavci s tímto uměním opět seznámili. Spatřovali ho 

u domorodců, a to často v dokonalém uměleckém provedení (Fetter, Prokopec, Suchý, 

Titlbachová, 1967). 

Když v šestnáctém století probíhala španělská invaze v Latinské Americe, misionáři 

vyhlazovali veškerá tetování, která nalezli, protože tetování, o kterém nikdy před tím 

neslyšeli, považovali za dílo Ďábla (Hemingson, 2010). 

Tetování se do Evropy dostalo po moři. Veliký údiv způsobil James Cook, když v roce 

1775 přivezl z cesty po jižních mořích Evropy Tahiťana. Byl potetovaný polynéským 

kmenovým tetováním (Fiksa, 2005). 

V Anglii tetování velmi vzkvétalo během devatenáctého století. Bylo to díky 

královskému námořnictvu, kde se tradice tetování datuje od první plavby kapitána Cooka 

z roku 1769. Od roku 1862 pronikalo tetování také do nejvyšších tříd. Kníže velšský, 

později král Eduard VII.,  si při návštěvě Svaté země nechal na rameno vytetovat 

jeruzalémský kříž. Později se v Japonsku nechali tetovat i jeho dva synové. Po jejich vzoru 

se nechalo tetovat mnoho zámožných Britů a námořních důstojníků. Kolem roku 1890 tato 

móda pronikla do USA (Hemingson, 2010). 

Ve Francii se v první polovině devatenáctého století tetovali námořníci, dělníci 

a trestanci. U členů střední a vyšší třídy bylo tetování považováno za nedůstojné. Proti 

tetování se tradičně stavěla katolická církev. Podle ní patřilo do dob pověr a pohanství 
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a kritizovali ho také zdravotníci kvůli možné infekci. Tetovalo se hlavně ve věznicích 

(Hemingson, 2010). 

Dlouhou tradici má tetování v Německu, odkud pochází tetované cirkusové atrakce, 

ale zde je bohužel známé hlavně tetování, které se provádělo za holocaustu. Během něho 

byli nacisty tetováni zajatci koncentračního tábora v Osvětimi. Bylo přiděleno přes 

400 000 vězeňských pořadových čísel. Pro Židovské obyvatele to byla obrovská potupa 

i z toho důvodu, že značení kůže se protivilo židovské víře a osobnímu náboženskému 

cítění (Hemingson, 2010). 

2.2.3 Způsob tetování 

Lidé se tetují již dlouho. Nástroje a pomůcky, které pravděpodobně sloužily k tomuto 

účelu, pochází již z mladšího paleolitu. V Kromaňonské jeskyni byla nalezena miska 

s červeným okrem a s ostrými kostěnými třísky uvnitř (Fetter, Prokopec, Suchý, 

Titlbachová, 1967). 

Zdobení těla rozličným tetováním se u etnických skupin lišilo. Samotnými obrazy 

na těle i technikou. Tetováž ručními nástroji byla zdlouhavá a většinou finančně nákladná. 

Rozsáhlé tetování proto značilo velký majetek (Hemingson, 2010). 

Tetování je rozšířeno po celém světě. Jen v těch částech Afriky, kde je kůže obyvatel 

tak tmavá, zavedení barvy nemělo velký smysl. Zde se místo něho používalo zjizvení. 

Místo dvourozměrného vzoru třírozměrný. Tetování může být tedy barevné nebo jizvové. 

Způsob jizvení je prováděn vpalováním nebo vřezáváním. Do čerstvých kožních 

zářezů se vtíral například písek, popel nebo i peří či některé leptavé rostlinné šťávy, 

které zpomalily hojení a daly tak 

vzniknout vysokým jizvám. Jizvová 

tatuáž se provádí téměř po celém 

těle, lidé se nebojí ji vytvářet na 

obličeji, tvářích, okolo úst a uší, na 

prsou, na břichu, na ramenou, jen 

vzácně na nohách. Mají ji hlavně 

muži a je rozšířena v Africe, 

a částečně v Americe. V Austrálii 

provádějí hluboké zářezy ostrými lasturami. Pygmejové ji provádí na tvářích čele a prsou. 
obr. 37, Uhi – maorské tetovací jehly 
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Nástrojů a materiálů, které sloužily k barevnému tetování, je mnoho. Primitivní 

národy užívaly uhlí, popelavou kaši, střelný prach, saze a jiné ohořeliny. Pro červené 

tetování se brala červená hlinka nebo rumělka. Africké a australské kmeny tetovaly ostrým 

dřevem, trnem, ostrou lasturou nebo železnými předměty, jako jsou jehly (Nováček, 1937) 

U Abiponů, jihoamerických Indiánů v oblasti mezi řekou Paraná a Salvadem, se používaly 

trny, u starých Mexičanů pazourkové hroty. U obyvatel Oceánie dlátka z rybích kostí, 

z tvrdého dřeva a u Tahiťanů žraločí zuby. K vyražení celých obrazců slouží razidla 

(Fetter, Prokopec, Suchý, Titlbachová, 1967). 

Svá těla tetovali Indiáni, kteří své zdobící techniky dovedli do dokonalosti. Používali 

k tomu různé nástroje a materiály jako hlinky, okr, vápno, dřevěné uhlí, rostlinné barvy. 

Austrálci a jihoameričtí Indiáni Bororo používali lepkavou šťávu, na kterou přilepovali 

prachové peří do různých ornamentů. Indiáni Ona v Patagonii se ke svým slavnostem 

pomalovávali po celém těle, v Egyptě si malovali své obličeje a kolorovali hlavy mumiím.  

Jedinečné a velmi specifické je maorské tetování, jehož proces tvorby byl velmi dlouhý 

a bolestivý. Člověk po tomto procesu vypadal znetvořeně. Bolestivá byla jak samotná 

tvorba tetování, tak následující hojení, kdy zářezy natekly. Velice rozsáhlé náčelnické 

tetování mohlo kvůli nutnosti hojení například jedné strany tváře trvat několik měsíců i let. 

Teprve pak se přešlo na tetování druhé strany. Stejně jako dnes i tehdy se tetovalo 

na šablonu, která se malovala ohořelým klackem nebo červenou hlínou. 

Používalo se k němu mnoho nástrojů: náčiní s ostrými hranami, tetovací jehly „uhi“ 

v podobě malého ostrého dlátku, nástroje osazené zuby jako u hřebenu. Jiné dlátky byly 

kosti z křídel mořských ptáků, jiné ze žraločích zubů, kamenů, opracovaného tvrdého 

dřeva. Všechny nástroje se lišily svou velikostí a tvarem, na různé partie těla nebo 

pro jemnou nebo hrubou práci se používaly pokaždé jiné nástroje. Přiložením ostré hrany 

na tělo se prováděly zářezy, a to rozvážnými, pečlivě mířenými údery lehké paličky 

do tetovacího dlátka. Tato palička byla plochá a její pomocí se rovnou stírala krev. 

Vznikaly tak hluboké stopy ve tkáni. Pod kůži se vpravil pigment z uhlí a následně vznikl 

modročerný odstín, jenž po čase zbledl. Tetování bylo kvůli hlubokým zářezům drsné na 

dotek. Později přejali místní domorodci při svém kontaktu s Evropany kovové nástroje, se 

kterými dosahovali jemnějších ran a větších detailů. Tatér tak nemusel nejprve vytvořit 

rány a teprve poté zavést barvivo. Obojí prováděl najednou, protože kovové tetovací dláto 

ponořil přímo do barviva. Barvivo získávali tak, že rozdrcené kousky uhlí smíchali 

s vodou, až vznikla hustá směs. Do té pak nořili ostré hrany nástrojů. Vzory často 

pokrývaly celou tvář včetně detailů kolem obočí a někdy i víček. Stehna byla obarvena 
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načerno se světlými pruhy. Těla a obličeje maorských obyvatel zdobily černomodré znaky 

z černého barviva zvaném amoco. Šlo o široké spirály na hýždích, čerň na stehnech. 

V umění tohoto tetování se dosáhlo k dokonalosti a práce se podřizovala pravidlům. 

Tetovat se začalo na jedné straně těla a zvolna se postupovalo na druhou. 

V Japonsku bývaly obvyklé umělecké tatuáže „horimono“, ale již vymizely. 

Na Markézských ostrovech místní domorodci pokrývali celá svá těla uměleckými 

tatuážemi.  

Indiánské dívky v Brazílii jsou po dosažení dospělosti tetovány ostrým kamenem 

nebo zubem hlodavce Aguti na zádech nebo na ramenou. Do kožních zářezů jim je vtírán 

popel kvůli pomalejšímu hojení a vzniku vysokých jizev (Fetter, Prokopec, Suchý, 

Titlbachová, 1967). 

U Grónských Eskymáků jde o přechod mezi jizvovým a barevným tetováním 

prošíváním kůže. Takto to prováděli také Indiáni v oblasti Mississippi, severoameričtí 

Indiáni a Čukčové v Asii. Jehlou ve tvaru šídla se protahuje kůží nit, jež se namočí 

do černé barvy nebo jiného barevného roztoku. Po nějaké době se tato nit vytáhne. 

Vzniknou kresby. 

2.3 Tetování dvacátého a dvacátého prvního století 

„Nejoriginálnějším motivem je čistá kůže bez inkoustu, žertují tatéři o současných 

kérkách a snaze být originální a jiný.“21 

Spolu s piercingem je tetování nejčastější formou zdobení lidského těla. 

Tedy rozhodně v současnosti. Dnes už je velmi populární a už se v jeho souvislosti nedá 

moc mluvit o jinakosti. 

Přestože skupiny lidí, ve kterých se objevuje jednotný motiv tetování stále 

existují, v současnosti je tetování spíše individuální záležitostí. Motivy, vzory, význam 

tetování si tak člověk vybírá sám dle svého vlastního uvážení. 

„Osobnost jedince je jeho jedinečný vzorec rysů. Je to vnitřní podstata osobnosti 

a na její vazbu k tělu.“22 

                                                 
21 VLADIMÍR 518, VESELÝ,K., SOUČEK, T.: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, 

Ynachi 2011. s. 17. ISBN 978-80-903973-2-3 
22 141, NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. s. 141. ISBN 80-200-

0625-7 
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Výběr tak závisí na jeho osobním vkusu, na tom, do jaké míry se v tetování vyzná 

a orientuje a také na jeho povahových vlastnostech. 

2.3.1 Účel tetování a motivy 

Na počátku dvacátého století se ukazováním svých potetovaných těl živili cirkusáci 

a varietní kejklíři. Tetování měli „cikáni“, kočovní komedianti, vojáci, pasáci, prostitutky, 

někteří řemeslníci, dělníci, ojediněle herci a maséři a nejvíce trestanci a námořníci, 

u kterých se podle jejich tetování zjistila totožnost v případě námořní katastrofy nebo si 

tetováním, stejně jako vojáci, krátili čas, nebo ho měli jako upomínku (Nováček, 1937). 

Vojáci na západě i jinde ve světě se již kolem 200 let nechávají tetovat, aby dali 

najevo svou příslušnost ke konkrétní části vojska a vyjadřují své vlastenectví a hrdost. 

Mezi jejich motivy patří znaky armádních jednotek, státní vlajky a symboly různých druhů 

ozbrojených sil (Hemingson, 2010). 

Tetování slouží také jako znak příslušnosti k náboženství. Příkladem toho jsou 

berberské ženy ze severní Afriky, které již několik staletí nosí na obličeji a pažích 

vytetované symboly své víry. Náboženskými motivy mohou být kříže, andělé, holubice. 

V Thajsku se v jako jediné zemi na světě každý rok oslavuje tetování náboženským 

svátkem. Zdejší tetování nese duchovní významy. Věří se, že přinese ochranu, štěstí 

a požehnání bohů a bývá provázeno buddhistickými modlitbami a provádí se ručně. 

Častými thajskými motivy jsou ty zvířecí. Oblíbeným je tygr, jiná jsou zobrazení 

buddhistických božstev a chrámů, nápisy s texty modliteb, tečkované abstraktní vzory 

zvané jantar (Hemingson, 2010). 

Motivů, ze kterých si člověk pro své tetování může volit, je skutečně mnoho. Neustále 

jich přibývá a tatéři a jejich zákazníci přicházejí s dalšími novými  a originálními nápady. 

Některé motivy jsou inspirovány motivy z dřívějška, jiné jsou záležitostí současné 

doby. Mezi ta starší tetování patří tzv. Old School motivy, které rozšířili mořeplavci 

a především námořníci v době od konce devatenáctého století do konce čtyřicátých let 

dvacátého století. Ti tetování poznali u obyvatel míst, jež při svých cestách navštívili 

a později si začali vymýšlet vlastní náměty. Byly to palmy, polonahé dívky, kotvy, 

zkřížené meče, srdce propíchnuté dýkou nebo s plameny, děla, letopočty, majáky, růže, 

plachetnice. Tyto obrázky, které jsou používány i dnes, se vyznačují silnou ohraničující 

černou linkou, výraznými barvami a jednoduchými vzory. 

Z těchto vzorů vychází motivy New School, které se začaly rozšiřovat počátkem 

devadesátých let v USA. Společné mají okrajové linie, které ale jsou u „nové školy“ 
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dynamičtější, a pestré barvy, jejichž spektrum je v tomto stylu pestřejší. Obrazce působí 

trojrozměrně. Tvůrci se při jejich vymýšlení inspirují futurismem, sgrafity a komickými 

motivy. 

Dalším stylem, který v tetování existuje, je tzv. tribal. Byl objeven u Polynésanů 

ale i jiných kmenů. 

Zvláštním a velmi zajímavým tetováním je to japonské, které se nazývá Tebori nebo 

Irezumi (Ire – zavést, Zumi – inkoust). Obrazce v tomto stylu jsou velkoplošné a rozsáhlé. 

Je důležité, aby spojení na rukou, nohách, prsou a zádech měla svůj význam nebo své 

opodstatnění. Motivů je zde velké množství, tetují se draci, kapři, pivoňky, borovice, 

chryzantémy. To vše může být doplněno kaligrafickými znaky písma a pozadím s vlnami 

nebo mraky. Přívrženci vlny hippies nebo motorkáři měli a mají v oblibě indiánské 

motivy, jako jsou portréty indiánských náčelníků, lapače snů, posvátní orli, sokoli, 

mědvědi aj. 

 

 

 

 

Mezi nepřeberné množství tetovacích motivů patří také 

smrt, kterou si v podobě ďábla nebo smrtky pořizovali 

vojáci první a druhé světové války, motorkáři 

v sedmdesátých a osmdesátých letech a punkeři, portréty 

z Realistic Tattoo, které působí prostorově, fauna a flóra, 

které jsou oblíbené hlavně mezi ženami, fantasy motivy, do 

kterých patří jednorožci, trpaslíci, kouzelníci nebo komici a 

grafitové náměty, indiánské symboly. Zvláštním jevem je 

obr. 38, Motiv tetování - 
válečník 

obr. 39, Motiv tetování – Old 
School 

obr. 40, Motiv tetování – Tribal 

obr. 41, Indiánský motiv 
tetování 
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japonské tetování, které se vyznačuje pestrými barvami a které i dnes někteří tatéři 

provádějí ruční prací. 

Častým motivem v tetování jsou symboly lásky, především srdce, často se jménem. 

V určitém momentu je to romantické a milé, ale později to bývá věc, které dotyčný velmi 

lituje. 

V dnešních dnech je tetování čím dál častějším jevem. Nabídka  toho, co si člověk 

může nechat vytetovat, je velmi rozmanitá. Lze si pořídit tetování inspirující 

se kmenovými tetováními z jižních moří, keltské ornamenty, postavy zvířat známých 

z irských kreseb z prvního tisíciletí našeho letopočtu. Oblíbené jsou biomechanické kresby 

inspirované švýcarským umělcem H. R. Gigerem. Tento umělec vytvořil vizi paralelního 

světa mystiky a strojního sexu. Zkombinoval mechanické a hydraulické technologie, 

kabelové tištěné spoje a futuristický design. 

„Efekt ohromné řady velmi rozdílných stylů, které ovlivňovaly tetování během 

posledních let, uvolnil tatéry pro nový obor, který nepředpokládá práci právě v jednom 

stylu. Osvobozuje je, aby si mohli vybrat tetování odkudkoli si přejí – míchání například 

tradičních vzorů jako kříž a krvácející srdce se stylem stínování pomocí stříkací pistole, 

abstraktní umění, geometrické vzory a barvy nejdivočejších snů tatérů minulosti.“23 

2.3.2 Historie 

Moderní západní tetování, jak jej známe dnes, k nám bylo „přivezeno“ v osmnáctém 

století z Polynésie. 

V Československu v období před druhou světovou válkou ani před rokem 1989 nebylo 

tetování tak časté a žádoucí u širší veřejností jako dnes. 

V meziválečném období byly podle Nováčka (1937) důvody, proč se lidé nechali 

tetovat, duševní nákaza, mladistvá nerozvážnost či dlouhé chvíle lidí žijících pospolu 

ve vězení nebo vojenských kasárnách. Tetování shledával hlavně u lidí nižší duševní 

úrovně, a pokud ho měl někdo inteligentní, činil tak kvůli touze po dobrodružnosti nebo 

z nešťastné náhody. Měli ho lidé z nešťastné lásky, jako upomínku na životní zážitky. Svá 

tetování si nechali dělat z nerozumu, hlouposti, svedení, z vrtochů a dlouhých chvil. 

O ženách, které se v té době nechaly tetovat, píše: „Jistě že jsou to zvrhlice 

a výstřednice posledního stupně, které se dají takto potetovat. Oblíbený motiv, opravdu 

                                                 
23 FERGUSON, H., PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Productions 1998. s. 125. ISBN 80-

7234-028-X 
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humorný, a stejně lidsky smutný byl: na jedné půli zadku rozběhnutý kocour a na druhé 

půli utíkající myš. Při chůzi takto tetovaného bylo zřetelně vidět pohyb, jak myš 

před kocourem utíká.“24 

Sami tatéři většinou vyšli z řad vysloužilých námořníků či cizineckých legií. Vojáci 

cizineckých legií a dobrodruzi cestovali Afrikou, Asií, Austrálií, Japonskem i Čínou, kde 

se s tetováním seznámili. Postupně ho pak zavedli a rozšířili tetuáž mezi lidmi v Evropě. 

Tetovat se nechali také putující lidé v herberku (jakási noclehárna), kde si „Téměř 

každý člen putujícího bratrstva si odnášel do světa na svém těle nějaké ty vypíchané 

obrázky jako památku na společné flákáníčko“.25 

Současný známý japonský styl tetování byl vytvořen na konci 18. století. 

V Japonsku je tetování v japonské společnosti všeobecně neakceptováno. Většina obyvatel 

Japonska trvá na tom, že tetováním se honosí jen lháři, gangsteři a jejich poskoci. 

Od sedmdesátých let dvacátého století začali tetovat profesionální grafici a umělci. 

Mezi nimi i Ed Hardy (1939), který si první studio otevřel v roce 1974 a jehož moto bylo: 

„Tetování je umění a jako každé umění je potřeba se jej naučit.“ Na přelomu dvacátého 

a dvacátého prvního stoleté mnoho profesionálních tetovačů vystavovali svá umělecká díla 

(grafiky, malby…) v uměleckých galeriích. Umění se tak propojilo s uměním tetování 

a v umění se objevují i motivy inspirované kubismem (vídeňského tetovače Waldi Wahna, 

stejně tak precizně provedené portréty Roberta Hernnandeze z Madridu.) (Fiksa, 2005) 

Tetování bylo rozšířeno na většině míst Polynésie, včetně na Marquesas a Solomon 

Islands a na Tahiti, Samoa, Havaj. Příchod křesťanství způsobil ránu těmto tradičním 

kulturám a jen málo tetování se zachránilo do dvacátého století. Některé motivy byly 

například ilustrovány badateli a lodními mistry. „Nyní na těchto ostrovech tvrdě pracují 

mladí lidé, aby znovu objevili, co bylo ztraceno. Adopce tradičního stylu tetování je 

jednou z cest, na které se mohou znovu propojit s minulostí a znovu zdůraznit svou 

příslušnost a identifikace a původní kulturou jako opakem moderní západní kultury.“ 26 

V současnosti existují malá ohniska, kde se stále tetuje. Například „kmenoví“ lidé 

Jižní Ameriky, severní Afriky, indické části asijského kontinentu, Barmy a Nepálu v této 

tradici pokračují. Je široce rozšířeno mezi muži i ženami Bhaktapuru v Nepálu. Zde jsou 

motivy hinduističtí bohové a bohyně, ptáci, kytky, mřížkované práce. 

                                                 
24 NOVÁČEK, O.: Tetování a tetovaní. Moravské nakladatelství, Brno 1937. s. 22 
25 NOVÁČEK, O.: Tetování a tetovaní. Moravské nakladatelství, Brno 1937. s. 13 
26 FERGUSON, H., PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Productions 1998. s. 16. ISBN 80-

7234-028-X 



 
 

46 

V poslední době se tetování přibližuje světu umění a tetují také akademičtí 

výtvarníci. V roce 1995 prestižní nezisková umělecká instituce The Drawing Center 

v Soho otevřela výstavu „Probodnutá srdce a věčná láska: Sto let tatérské kresby“. Byly 

zde vystavovány západní motivy vedle jejich asijských inspirací, čímž bylo tetování 

poprvé na velké výstavě v New Yorku zařazeno mezi uznávaná umění (Hemingson, 2010). 

Tetování se velmi vyvíjí. V Čechách byl velký rozkvět tetování v druhé půlce 

devadesátých let. Ta se vyznačovala až úpornou snahou o perfektní řemeslnou práci 

a co nejrealističtější zobrazení. Dnešní doba je otevřená všemu. Tetování je dnes 

unisexová záležitost, byť „typicky ženské“ nebo „typicky mužské“ kérky se samozřejmě 

najdou a podléhají tradičním představám. (VLADIM9R 518, Veselý, Souček, 2011, s. 28) 

V současné době se pořádají konvence. Jsou to jakési sjezdy, festivaly tatérů, kteří zde 

představují, co v tomto směru dovedou. Soutěží mezi sebou ale navzájem se inspirují. 

2.3.3 Způsob tetování 

V tomto století se tetuje elektrickými strojky, ale dodnes se praktikují i tradiční 

způsoby. Jako na ostrově Borneo, odkud vychází moderní tribal, velké a výrazné 

ornamenty z černých linií. Dajákové svými tetovážemi vyprávěly celé životní příběhy, 

zaznamenávaly jimi činy a válečné skutky, chránili se jimi před zlýmo duchy a nepřízní 

osudu. Mezi Dajáky, domorodé kmeny, patří Ibanové, Kajani a Kenjahové. Tetování 

kajanské dívky vzniká během 3 až 4 let. V deseti letech si dá dívka potetovat prsty a nárty, 

obě předloktí. Poté části stehen a pak zbytek. Tetování se dokončuje před prvním 

těhotenstvím, jakmile je z ženy matka, nechat se tetovat se pokládá za neslušné. 

Donedávna měly tetování všechny Kajanky. Tetují výhradně ženy (Hemingson, 2010). 

Před Sametovou revolucí se tetování většinou dalo pořídit pouze na vojně nebo 

ve vězení. V těchto zařízeních nebylo tetování povoleno, provádělo se potají a používalo 

se k tomu žiletek, špendlíků nebo jehel z „marodky“. Namísto barev se pálily gumové 

podrážky bot, kousky pneumatik, plastové předměty. Hmota se pak smíchala s vodou a tak 

vznikla potřebná barva. Podle množství vytetovaných motivů se poznalo postavení 

dotyčného ve vězení nebo jak dlouhou dobu v něm strávil (Valenta, 2011). 

Tetovalo se samozřejmě i mimo vězení a vojnu, většinou podomácku vyrobenými 

nástroji. Jehlou z injekční stříkačky, versatilkou s jehlami svázanými zubní nití. Jako 

barviva se používal inkoust, tuš. 
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Práce tatérů se výrazně zdokonalila s nástupem s elektrickým strojkem na tetování. 

Vynalezl ho Američan Samuel O’Reilly a díky se tomu se obrázky a ornamenty mohou 

dělat s daleko větší přesností a přesností s důrazem na detail. 

Dnes se již tetuje nejčastěji elektrickým strojkem. Na něm je na násadě připevněna 

skupinka jehel, která je řízena oscilující jednotkou. Ta velkou rychlostí řídí jehly a vkládá 

tak inkoust do kůže. Počet jehel není vždy stejný. Závisí na motivu tetování a velikosti 

jeho stínování. Při tvorbě tetování musí být vždy dodržována přísná hygiena. To obnáší 

používání vždy sterilních rukavic na jedno použití, dezinfekcí tetovaného místa a čistých 

jehel. 
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3 Tělo jako sociální dokument 

Současné výtvarné umění se inspiruje v kulturách, jež jsou nazývány 

jako „undergroundové“ nebo „neoficiální“. Nalézají se v nich výrazové prostředky, 

které dokumentují antropologické základy existence člověka. Tyto kultury, které jsou 

vázané na relativně uzavřené sociální skupiny, se někdy nazývají subkultury. 

Jsou odrazem estetického cítění jednotlivých skupin, vznikají spontánně a odráží jisté 

sociologické procesy odehrávající se uvnitř skupin a způsoby vyjadřování navenek. 

Subkultura je skutečně prožívána a bezprostředně se proměňuje s tím, jak mění podmínky 

života v dané skupině. Je výrazem vážného smýšlení, cítění, způsobů hodnocení 

a životního stylu lidí, kteří sdílí stejné hodnoty. Tím se vydělují ze širšího společenství 

vyznávajícího dominantní kulturu. Pro určité skupiny mládeže je velmi přitažlivá a podílí 

se na utváření hodnotové orientace jejích členů. Funguje v opozici proti oficiálně 

prezentované a uznávané části kultury, je ale její součástí a přirozeně působí na její 

utváření (Babyrádová, 2002). 

Společným prvkem takovýchto subkultur může být mimo jiné tetování, které tak může 

sloužit jako společný prvek nebo znak. 

Tetování se nevyskytuje jen v některých těchto skupinách. Je mnohem rozšířenější. 

„Při hledání styčných bodů „tattoo scény“ lépe než „subkultura“ funguje termín „dílčí 

kultura“, která lépe a přesněji vyjadřuje kulturní sounáležitost s dominantní společností. 

Kérky zdobí skejťáky, pankáče, anarchisty, skinheady, technaře, hooligans, hippies 

i satanisty, kteří (i) tetováním ukazují odlišnost vůči dominantním normám, ale také 

úředníky, politiky, právníky nebo manažery, kteří tyto normy dodržují nebo přímo 

vytvářejí.“27 

Tetování se postupně odpoutává zažitých stereotypů a předsudků. Již není záležitostí 

několika málo skupin lidí, kteří se svým tetováním, někdy i dobrovolně vyčleňují 

ze společnosti. Je to několik desítek let, co tato forma umění nalezla a čím dál více nalézá 

oblibu u široké veřejnosti. 

V písni od Voskovce, Wericha a Ježka se zpívá, že „…šaty dělaj člověka…“. Podobně 

bychom se mohli vyjádřit také o tetování. Svým tetováním, aniž bychom si to třeba 

uvědomovali, o obě sdělujeme mnoho věcí a lidem kolem nás si díky němu vytváří plno 
                                                 

27 VLADIMÍR 518, VESELÝ,K., SOUČEK, T.: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, 

Ynachi 2011. s. 21. ISBN 978-80-903973-2-3 
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dojmů a názorů na nás ještě, dřív, než nás blíže poznají. Již tím, že ho člověk nosí na těle, 

se trochu vymezuje od ostatních. 

Je to vlastně komunikační prostředek. O tetovaném člověku víme hned několik věcí 

a ani ho nemusíme osobně znát. Patrně se nebojí fyzické bolesti, nebo alespoň je ochoten ji 

podstoupit a překonat ji. Je možné, že bude poměrně tolerantní vůči odlišnostem, protože 

sám se odlišuje. Nějaká věc, osoba nebo událost má pro něj velký význam a je ochoten 

sdílet to svým obrázkem s ostatními. 

3.1 Tetování jako způsob dorozumívání 

 „Tetování je dnes většinou chápáno jako trend, móda, ozdoba. Jestliže má symboliku, 

pak je obvykle vyjádřením individuality, svobody, názoru a postoje nebo revolty. Dříve 

bylo tetování chápáno výhradně jako řemeslo, dnes se posouvá do sféry umění. Cení se 

originalita, rukopis tatéra. Za poslední roky se stalo velkým byznysem.“28 

Co vede lidi k tomu, nechat se tetovat? To je otázka, která může napadat mnoho lidí, 

když se setkají s tetovaným člověkem. 

Mělo by nás zajímat, proč si lidé pořizují svá tetování, protože to nám kolikrát může 

jejich ozdobu více osvětlit a pomoci ji pochopit. 

3.1.1 Potřeba odlišit se 

Člověk se od ostatních tvorů liší mimo jiné svou touhou zdobit sama sebe. Tetování 

může sloužit pro magické účely, k rozlišení kmenového příslušenství, k symbolizování 

postavení, k ovlivnění sexuální přitažlivosti. Nebo jen krášlí. Je jedním z nejstarších 

a nejuniverzálnějších výrazů touhy zdobit se. Odráží lidskou touhu zdobit tělo (Ferguson, 

Procterová, 1998). 

Člověk nemusí mít jen potřebu nutně něco svým tetováním sdělovat. Důvodem pořídit 

si nějaký trvalý motiv může být je potřeba trochu se od ostatních odlišit, mít něco, 

co ostatní nemají nebo se prostě ozdobit. 

Takováto potřeba může být silná a člověk je ochoten absolvovat nutnou bolest, 

která tetování doprovází. 

Mahulena Nenadálová ve své diplomové práci nazvala tetování „jakýmsi dobrovolně 

nabytým stigmatem“ (2004, s. 3). Když si odpovíme na otázku, co je stigma (mj. znamení, 

                                                 
28 VLADIMÍR 518, VESELÝ,K., SOUČEK, T.: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, 

Ynachi 2011. s. 24. ISBN 978-80-903973-2-3 
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znak), můžeme s tím souhlasit. Uvádí také, že na tetování lze nahlížet jako na proces 

individualizace. Nositel tetování se záměrně odlišuje od lidí bez tetování. 

Někdo by mohl namítnout, že tetování již přestává být originální, protože ho má 

stále více lidí. Originalita ale netkví jen v samotném faktu, že člověk má tetování. Záleží 

především na tom, co má vytetováno. Motivem jeho tetovaného vzoru může být něco, 

co se mu přihodilo v jeho důležitém životním období, a takový motiv přece nikdo jiný 

nemůže mít. 

3.1.2 Potřeba něco sdělit 

„Estetické vnímání ustoupilo filosofii zážitku, upomínce na pocit v konkrétním čase 

a prostoru.“29 

Tetování může být něčím, co má velkou vypovídací hodnotu. Někdo má své tetování 

jen pro ozdobu, někdo se jím snaží něco sdělit, například názor nebo svůj životní postoj 

a filosofii, některá tetování mají svůj skrytý význam, který je důležitý hlavně pro svého 

nositele. 

V současnosti je tetování často individuální záležitostí, kde si člověk nechá 

vytetovat, co se mu líbí nebo co je pro něj důležité. Stále však existuje tetování, 

jež vyjadřuje postavení v rámci nějaké komunity, v některých je schvalováno vůdci. 

Čestné tetování je udělováno členy společenství jako výraz vděku a obdivu.  

Mahulena Nenadálová uskutečnila v rámci své diplomové práce (2004) pět 

hloubkových rozhovorů s tetovanými muži. Jejich společným rysem byla podle autorky 

tendence odlišit se pomocí tetování od ostatních lidí a také vymezit se vůči lidem 

s tetováním, kteří jej požívají především coby módní ozdobu. 

Na základě těchto rozhovorů vyplynulo následující: Tetování lze použít jako ozdobu 

a zároveň jako prostředek pro přijetí v určité společnosti lidí. Může být také formou 

dobrodružství. Lze ho používat pro osobní užitek – například pro dobrý pocit, pro posílení 

sebevědomí nebo pro vyvolání reakcí u druhých lidí. 

Upozorňuje na to, že tetování je nejen těsně spojeno se svým majitelem, ale že je 

také přístupné druhým. Lidé z okolí vidí tetování v určitých situacích a svým způsobem si 

jej interpretují. Tak vznikají určité charakteristiky tetování, které může tetovaný měnit 

nebo se od nich distancovat. 

                                                 
29 VLADIMÍR 518, VESELÝ,K., SOUČEK, T.: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, Ynachi 

2011. s. 28. ISBN 978-80-903973-2-3 
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Dále autorka uvádí, že mezi lidmi s tetováním a s lidmi bez něj dochází k řadě 

interakcí, v nichž tetovaní používají své tetování různým způsobem. V určité skupině lidí 

či prostředí použijí své tetování jako výraz individuality nebo revolty, v jiném jim jejich 

tetování slouží ke snadnějšímu začlenění do skupiny a v jiném ho naopak skryjí. 

Mahulena Nenadálová rovněž upozorňuje na významnou skutečnost: lidé z okolí 

tetovaného mohou vidět tetování, ale nemusí znát důležité souvislosti. Z rozhovoru 

s jedním z dotazovaných tetovaných mužů usuzuje: „Jsou momenty, kdy své tetování 

druhým neodhaluje. Je si totiž vědom toho, že tetování funguje coby vstupní rozlišení 

ve vzájemné komunikaci s druhými. V určitých skupinách nositel tetování o odlišení 

nestojí.“30 

Charakteristická tetování používají vězňové a členové pouličních gangů v USA. 

Vyjadřují tím tak skutečnosti týkající se jejich kriminálního chování, vězeňského rozsudku 

nebo společenského postavení v dané společnosti či organizaci. Takovéto použití má 

poměrně dlouhou tradici. Proto donedávna, v současnosti už přeci jen méně, byli tetovaní 

lidé spojováni s kriminalitou. 

 
Obrázek 42, Vězeňské tetování 

3.2 Tetování a reakce společnosti 

Generační propast, která ve vnímání tetování existuje, už není tak velká, ale stále je 

a ještě bude nemalá. I přes fakt, že tetování si nechává pořizovat stále více lidí téměř všech 

povolání, jsou lidé, často starší, kteří si tetování spojují s kriminálníky, narkomany. 

Považují jej za výstřední a nedůstojné a rozhodně ne jako něco, co lidské tělo zdobí 

nebo dotváří. Má to své opodstatnění. 

                                                 
30 NENADÁLOVÁ, M.: Jak tetovaní lidé používají svá tetování. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 

sociálních věd. Institut sociologických studií, Katedra sociologie, 2004. 36 s. Vedoucí diplomové práce Doc. 

Zdeněk Konopásek, PhD. 
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Do osmdesátého devátého roku si tetování opravdu pořizovali hlavně lidé 

ve vězeních. Tehdy bylo obtížné v obchodech sehnat i základní věci, jako hygienické 

potřeby, natož pak nějaké nástroje a barvy pro tetování. Informací o této technice bylo jen 

málo. 

Ferguson a Procterová (1998) však píší o revoluci tetování. Přijímají ho i lidé, kteří 

by si před tím nedovedli představit, že by se nechali tetovat. Čím dál více se stává 

módním. 

3.2.1 Přijetí tetování a jeho vnímání 

„Ještě v nedávné době obyvatelé Západu chápali etnografické tetování jako 

primitivní a pohanské, jako znetvořující pokusy zohyzďující božské dílo. V současné době 

už dokáží ocenit krásu této tradiční formy umění.“31 

Vnímání tetování a lidí s tetováním mohou ovlivňovat předsudky a zavedené 

stereotypy. 

Stereotyp je zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny nebo něčeho, 

jak má co vypadat. V každé společnosti je jejím členům předepisovaná vlastnost (Renzetti, 

Curran, 2003). 

„Žijeme ve světě, kde mnoho lidí neuznává jinou realitu než tu subjektivní a kde 

mnozí podléhají předsudkům. Body-art je stále zřetelněji chápán jako součást většinové 

pop kultury a ani rozsáhlá tetováž s sebou nenese zdaleka takové stigma jako dřív. Přesto, 

ať se nám to líbí nebo ne, v mnoha kruzích silně potetovaný muž vzbudí mnohem méně 

nevole než stejně potetovaná žena“32 

Jan Sokol (Sokol, Pinc, 1995) ve své knize uvažuje nad tím, že i když si někteří lidí 

myslí, že vždy jednají samostatně a podle svého uvážení, při bližším přihlédnutí tomu tak 

není. Mnoho věcí děláme proto, že se zkrátka dělají. Proto například jíme příborem, 

zdravíme při vstupu do místnosti apod. Tyto věci jsme se naučili, většinu z nich již 

v dětství, a není důvod je měnit. Když někdo udělá něco, čím se odliší, mnoho lidí v okolí 

to šokuje i dopálí. Člověk je tvor společenský a tím, jak vypadá a jak se chová, dává 

společnosti, ve které žije, najevo, že k ní patří. Ti, kteří vypadají a chovají se jinak, do ní 

                                                 
31 FERGUSON, H., PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Productions 1998. s. 14. ISBN 80-

7234-028-X 
32 HEMINGSON, V.: Tetování, katalog motivů, základní příručka body-artu. Praha: Slovart 2010. s. 20. 

ISBN 978-80-7391-403-5 
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nepatří. Mnoho věcí děláme ze zvyku a něco, co se od našich zvyků a obyčejů odchýlí, nás 

přinejmenším překvapí, někoho i naštve.  

Zvykem je mít holou nezdobenou kůži a většina lidí ji takovou má. I když tetovaných 

lidí přibývá, tetování je stále něčím, co toho druhého odlišuje a čím může trochu vyčnívat. 

Pro mnoho lidí je tetování něco neznámého, něco, o čem toho moc nevědí. Když se 

nad tím zamyslíme, kde se dostaneme k informacím o tetování, když si je sami 

nenajdeme? Ve škole součástí výuky není, učitelé s žáky o něm nemluví. Ti pak mohou 

být náchylnější k přijímání předsudků a ukvapených soudů o tomto zdobení. 

Sokol (1995) přemýšlí, že „takové jednání, kterým se člověk odliší od ostatních, 

je projevem vlastní vůle. Lidé mohou na tetování reagovat různě. Tetovaný člověk může 

sklidit obdiv a komplimenty, nebo se může setkat s rozčarováním. Podle Vladimíra Franze 

záleží na tom, „zda je člověk introvert nebo extrovert a na míře vzdělání a estetickém 

rozhledu a chápání.“33 

„Povědomí o tetování a vůbec jeho přijetí se od devadesátek hodně proměnilo, 

veřejnost kérky přijala, a zvlášť ve velkých městech jsou i výrazné obrázky na kůži 

považovány za běžné a normální. Spíše naopak, lidi na ulici mají tendenci chválit 

a obdivovat.“34 

Vyzkoušejte si své reakce na tetování. Co Vás napadá o těchto dívkách? 

 

                                                 
33 KURKA, P.: Vladimír Franz: Rozhovory. Praha: Orpheus 2004. s. 173. ISBN 80-903310-3-3 
34 VLADIMÍR 518, VESELÝ,K., SOUČEK, T.: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, 

Ynachi 2011. s. 28. ISBN 978-80-903973-2-3 

obr. 43, Tetování, „Rukáv 1“ obr. 44, Tetování, „Rukáv 2“ 
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3.2.2 Proč tetování někomu vadí? 

Lidé mohou mít své důvody, proč se jim tetování nelíbí a proč nesouhlasí s tím, 

aby se například někdo z jejich rodiny nechal tetovat. 

Například zcela nepřijatelné je tetování pro drtivou většinu Egypťanů. Jednak proto, 

že muslimové respektují Korán, který je zaměřený proti zobrazování jakýchkoli motivů 

na lidském těle, a pak proto, že je tetování spojeno s nízkou třídou společnosti. 

V Japonsku v současnosti široká veřejnost stále tetování nepřijímá příznivě 

a na veřejnost nepatří. Pokládá se za doménu spodiny a zločineckých gangů (Hamingson, 

2010). 

„Za totáče se malovalo amatérsky doma, v armádě nebo třeba ve vězení, takže 

historie profesionálního řemesla se u nás začala psát až s pádem komunismu. Komunikace 

mezi generacemi tedy nefunguje, není s kým komunikovat, není co si předávat. Porevoluční 

doba první generaci teprve tvořila. Současné trendy a různá retra fungují zcela nezávisle 

na zeměpisné ploše.“35 

3.2.3 Je tetování „normální“? 

 „Vymezení normy a normality závisí na aktuální úrovni poznání v konkrétní 

společnosti. Mnohé vzorce chování mohou být považovány za abnormální (deviantní) jen 

z důvodu chybějící zkušenosti a nesrozumitelnosti. V takovém případě může u postoje 

převažovat jeho emotivní složka. Neznámé je odmítáno z důvodů frustrace potřeb bezpečí 

a jistoty, vzhledem k chybějící zkušenosti a potřebným vzorcům chování.“36 

„Obecná potřeba orientace vede k tendenci nějakým způsobem odlišné jevy a jejich 

nositele nálepkovat a v souvislosti s tím dochází mnohdy i k jejich stigmatizaci.“37 

                                                 
35 VLADIMÍR 518, VESELÝ,K., SOUČEK, T.: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, 

Ynachi 2011. s. 24. ISBN 978-80-903973-2-3 
36 FISCHER, S., ŠKODA, J.: Sociální patologie, analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně 

patologických jevů. Praha: Grada 2009. s. 21. ISBN 978-80247-2781-3 
37 FISCHER, S., ŠKODA, J.: Sociální patologie, analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně 

patologických jevů. Praha: Grada 2009. s. 24. ISBN 978-80247-2781-3 
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3.2.4 Sedmero rad a doporučení 

Chce-li si někdo pořídit tetování, měl by o něm důkladně přemýšlet a vést v patrnosti 

několik věcí. Nechat si udělat na těle trvalý obrázek, jež je velmi náročné a nákladné 

odstranit, je vážný, takřka životní krok, který by se neměl podcenit. Jako majitelka dvou 

tetování si dovoluji navrhnout několik doporučení, která by během rozhodování bylo dobré 

zvážit. 

Ten, kdo chce trvalé zdobení na svém vlastním těle, byl měl mít v hlavě neustále tři 

hlavní otázky: Co? Kde? a Proč? 

1. Jednou z nejdůležitějších věcí je vybrat motiv, vzor nebo obrázek, který si 

člověk nechá tetovat. Musí pamatovat na to, že ho bude nosit po celý život až do své smrti 

a tetování bude stárnout s ním. Je dobré si uvědomit, že něco, co se nám líbí ve dvaceti, 

se nám nebude muset líbit ve středním věku. Rovněž by motiv nikdo neměl vybírat 

z katalogu tetování, který je k dostání v každém tetovacím studiu. Chce-li mít někdo 

tetování, měl by si dát práci s výběrem originálního a jedinečného motivu. Někdy je to 

snadné, inspirací může být například významná životní událost. Ne vždy to ale může být 

lehké, avšak dlouhá doba, kterou rozhodování zabere, se vyplatí. Autorem obrázku může 

být sám nositel nebo jeho přítel, lze také parafrázovat dílo nějakého umělce. Inspirovat se 

lze takřka všude okolo nás – v rodině, v přírodě. Nestane se pak, že potkáte někoho 

se stejným tetováním. To jistě není příjemné, uvážíte-li, že se nejedná o tričko, které doma 

sundáte. 

2. Podcenit bychom neměli ani umístění tetování a jeho velikost. Záleží na stylu 

a motivu. Některý se hodí více na ruku, jiný více na záda. Berme v úvahu, že ne všechna 

místa se dají snadno zakrýt, třeba krk, hřbet ruky, zápěstí. Velikost také záleží na druhu 

motivu, ale leckdy vypadá lépe větší tetování, které hezky „kopíruje“ tvar těla, 

než malinký obrázek, který může někdy působit jako nálepka. 

3. I když už víme nebo jen tušíme, co si na sebe necháme tetovat, stále bychom si 

ještě měli nechat čas na přemýšlení. Třeba několik měsíců nebo i rok. Proč chceme právě 

toto? 

4. Je dobré zamyslet se nad možnými pro a proti, která nás během rozhodování 

napadnou. Tetováním se přeci jen změní náš vzhled, jakmile ho někde odhalíte, můžete 

na lidi kolem sebe působit zcela jinak. 
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5. I když předem tušíme, jaké budou reakce, neměli bychom z našeho 

rozhodování vynechat rodiče a nejbližší okolí. Poslechněme si jejich názor a respektujme 

ho. 

6. Co bychom rozhodně neměli podcenit, je výběr tetovacího studia. Je dobré 

podívat se na internet a porovnat jednotlivá studia a lidi, kteří tetují, mezi sebou. 

7. V neposlední řadě se o tetování musíme starat a to nejméně celý první měsíc 

poté, co jsme si ho pořídili.  

3.3 Tetování jako součást vyučování ve výtvarné výchově na základní škole 

Je potřeba zahrnout téma tetování do výuky výtvarné výchovy? Patří to tam? Není to 

něco, o čem by člověk měl přemýšlet sám? 

Budete-li pozorně sledovat lidi kolem sebe, zjistíte, že čím dál více z nich nosí na svém 

těle nějaké tetování, ať už malé nebo větší. Je to věc, která je čím dál častější a děti si jí 

nemohou nevšimnout. Stačí, když si s nimi vyrazíte do bazénu nebo nějakého aquacentra. 

Zkuste se v letním období, kdy všichni shodí dlouhé rukávy a odhalí svou kůži, dívat jen 

tak na lidi kolem sebe a spočítat všechny, kdo mají na sobě tetování. Je možné, že každé 

další léto by vám vyšlo vyšší číslo. 

Já sama se v prostředí bazénu pohybuji velmi často a proto mám možnost pozorovat 

mnoho lidí s tetováním. A musím říct, že někdy to vypadá tak, že ne všichni, dle mého 

názoru, o tom, co budou mít na sobě, přemýšleli. Většina tetování, která vídám, jsou sice 

pěkně provedená a propracovaná, ale často jsou to neoriginální motivy ledabyle „plácnuté“ 

na těle. Často to pak vypadá, hlavně z dálky, spíše jako kdyby byl dotyčný člověk 

umazaný, než tetovaný. 

Proto si myslím, že tetování do školy patří. Nejen z důvodu prevence, ale také proto, 

aby se děti snažily o tetování přemýšlet, a to po estetické stránce. Jestliže už si něco 

takového pořídím, tak bych měl/a vědět, co chci, proč to chci a uvažovat o tom, jak to 

na mně bude vypadat. Protože i sebekrásnější motýl může nehezky vypadat, je-li nevhodně 

umístěn. Člověk by měl proto přemýšlet i o svém těle. Má-li někdo například silnější paže, 

neměl by mí tetování umístěné na jejich šířku. 

Chceme-li žáky učit o tetování, neměli bychom jako učitelé mít o tomto tématu 

předsudky. Pakliže budeme mít velké výhrady, mohli bychom je svým žákům, 

byť nevědomě, předávat. Žák na jakémkoliv vzdělávacím stupni musí mít k učivu 

dostatečnou motivaci, a vidí-li, že sám učitel nejeví o danou problematiku zájem, nebo se 

mu dokonce nelíbí to, o čem mluví, zájem dítěte se tím může výrazně snížit. 
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Je jednoduché zaujmout jasný kritický názor, ale často se tak děje bez hlubších znalostí 

věci. 

Jako pedagogové (ale i rodiče) musíme počítat s tím, že někteří naši žáci se 

pro tetování v budoucnu rozhodnou. Při hodinách výtvarné výchovy, kde hlavním tématem 

je tetování, je proto mimo jiné žádoucí pohovořit si s dětmi také o možných komplikacích 

a rizikách spojených s tetováním, o tom kam si ho umístit, jak by mělo vypadat apod. 

3.3.1 Proč o něm učit 

Už Nováček (1937) píše, že děti, které o tetování nic nevědí a neznají jeho historický 

účel a význam, jsou snáze náchylné k rychlému odsuzování tetování. 

Čemu by se žáci mohli prostřednictvím tématu tetování naučit a dozvědět? 

Některé důvody, proč bychom měli s žáky na základní škole mluvit o tetování, nám 

vyplynuly z předchozích kapitol: 

Díky tetování se s dětmi můžeme přiblížit i jiným druhům umění a kulturám. Poznají 

původní účel tetování a jeho různé techniky, souvislosti, které se váží k tetování – co lidi 

k tetování vede, proč to někomu může vadit apod. Mohly by si prostřednictvím tetování 

osvojit i jiné výtvarné techniky, například kresbu. Seznámí se s jinými druhy umění včetně 

body-artu. 

3.3.2 Jak o tetování přemýšlet 

Motiv. I když je nyní tetování časté a předsudků o něm již není tolik, může někdy 

způsobit komplikace. Ať při volbě povolání nebo při běžném kontaktu s lidmi. Proto je 

dobré zamyslet se nad výběrem motivu. Motivy vulgární, pornografické nebo takové, 

jež lze chápat jako rasistické, svému nositeli zkomplikují život zaručeně. Lze si ale zvolit 

motiv takový, který může být vkusný, decentní a který svému majiteli „padne“. V takovém 

případě už problémy ve většině případů nastat nemusí (Hemingson, 2010). 

Umístění. Přemýšlíme-li o tom, že si pořídíme tetování, je dobré zamyslet se nad tím, 

jaký motiv zvolit a kam ho v hodně umístit. 

Muži často chtějí tetování, které zdůrazní jejich mužnost a chlapský vzhled. Ženy zase 

takové, které podtrhne jejich ženskost, křivky (Hemingson, 2010). 

Tetování opticky rozšiřuje hrudník, zvýrazňuje ramena a bicepsy, zužuje boky. 

Opticky prodlužuje ruce a nohy, zužuje pas a přitahuje pohled k přirozeným křivkám boků 

a ňader. Horizontální tetování partii opticky rozšíří, vertikální prodlouží. Také záleží 

na barvách, lze použít světlejší a méně výrazné (Hemingson, 2010). 
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4 Didaktický projekt 

- výzkumná a didaktická část 

Smyslem této diplomové práce je nabídnout a popsat výtvarné činnosti týkající se 

tetování. Důvody, proč se jím jako budoucí učitelka výtvarné výchovy na primárním 

stupni základní školy chci zabývat, jsou: 

- Nabídnout dětem výtvarné úkoly prostřednictvím zajímavého a ve škole 

nevšedního tématu, jakým tetování je. 

- Ukázat jim, že tetování může být způsob sebevyjádření. 

- Vysvětlit dětem, že tetování je významný krok, o kterém je potřeba přemýšlet. 

Celý didaktický projekt jsem rozdělila na tři části: 

Prvním z nich je výtvarný projekt, ve kterém nabízím výtvarné náměty ve třech 

výtvarných řadách. Jeho hlavním smyslem není přesně odučit všechny výtvarné řady, tak 

jak v něm jsou uvedeny. Šlo mi o to, aby si z něho pedagogové a pedagožky mohli vybrat 

to, co je nejvíce zajímá a co by mohlo zajímat jejich žáky. Každou výtvarnou řadu lze 

samozřejmě uzpůsobit svým představám. 

Druhou částí je terénní výzkumná sonda. Tu jsem uskutečnila zároveň s ověřovanou 

výtvarnou řadou. Stala se tak součástí výuky výtvarné výchovy. 

Poslední částí didaktického projektu je výtvarná tematická řada. Ta vychází z výše 

zmíněného výtvarného projektu a její pomocí jsem ověřovala, zda je tetování vhodným 

tématem ve výtvarné výchově na základní škole. 
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4.1 Výtvarný projekt 

Při vytváření výtvarného projektu byla snaha vycházet již ze samotného názvu této 

diplomové práce – Tetování, tělo jako sociální a kulturní dokument. Tělo je zde chápáno 

jako nositel něčeho, co nese nějaký význam. 

4.1.1 Pojmy 

Před tím, než se blíže seznámíme s výtvarným projektem, popíši zde několik pojmů, 

které se ve výtvarném projektu budou často objevovat. Jsou to rituál, symbol a znak. 

Rituál 

O rituálech jsme se zmínila v kapitole 2.1.3, ale připomeňme si, že: 

V historii lidstva nikdy nezůstávaly opomenuty důležité okamžiky, které zasluhovaly 

zvláštní pozornost. Byly a dodnes jsou spojovány se slavnostními obřady, oslavami 

s hostinou a rituály (Vondrušková, 2010). Jako příklad si můžeme uvést několik rodinných 

oslav a zvyků, které mají charakter rituálu. 

Patří mezi ně křest. Církevní obřad, jež podmínkou pro přijetí člověka za člena církve. 

Během tohoto rituálu se z člověka symbolicky smývá tzv. dědičný hřích, kterým se jako 

první provinili Adam s Evou. Je také připomínkou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Důležitou životní etapou každého člověka je období dospívání. Již v dávné minulosti 

se odehrávaly obřady, které symbolizovaly přechod z dětského věku do světa dospělých. 

S pozůstatky pradávných iniciačních rituálů se setkáváme i dnes. Vondrušková (2010) 

uvádí jako příklad přijímání lidí za členy různých školních spolků, skautských oddílů, 

pouličních gangů. 

Aniž si to můžeme uvědomovat, rituály jsou součástí našeho každodenního života. 

Jakýsi rituál vykonáváme, když pořádáme narozeninové oslavy, maturitní ples, 

imatrikulaci při přijímání na vysokou školu nebo promoci po jejím dokončení. Je jím také 

svatby, pohřeb. 

Mezi jiné rituály, které existují i v současnosti, patří náboženské obřady. Je to 

například židovský obřad bar micva (chlapci), popř. bat micva (dívky). Děti kolem 

třináctého roku věku čtou v synagogách náboženské texty a zavazují se k dodržování 

přikázání, jsou symbolicky přijaty mezi dospělé. (Vondrušková, 2010) 
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Symbol 

Definic symbolu najdeme několik. Jedna z jich je ta, že symbol je znak zastupující 

obecný pojem. Je to konkrétní představa, která slouží k označení abstraktního pojmu 

(Karpatský, 2001). Podle Slovníku cizích slov pro nové století (2005) je to předmět, který 

v sobě nese hluboký skrytý význam a podle Slovníku spisovné češtiny (2007) je to 

konkrétní věc, jež slouží jako znak pro něco abstraktního. Symbol je něco, co zastupuje 

nebo představuje něco jiného. Jedinec si může zvolit svůj osobní symbol. Takový 

požadavek vychází z psychologických potřeb. Vyjadřuje jím vnitřní pohnutky symbolicky 

a poskytuje tak objektivní realitu duševnímu stavu (Bowie, 2008). 

Bowie (2008) píše, že kroužky či prstýnky mohou mít v některých společnostech jeden 

symbolický význam. V některých nemusí mít vůbec žádný. Existuje však jeden objekt 

zatížený velkou symbolikou, který mají k dispozici všechna etnika a kultury. Je jím lidské 

tělo, které máme všichni. 

Slavík (2011) píše, že symbol předpokládá alespoň základní porozumění a interpretaci 

(výklad), která může být několikanásobná. Nejprve ho tedy musíme rozpoznat a odhalit. 

Jejich výklad není zcela libovolný. 

V průběhu života se člověk zároveň individualizuje a socializuje. Přirozeným 

prostředkem socializace je symbol, který si člověk vytváří a přijímá jej na určitém stupni 

vývoje společnosti jako vytvořený tvar. Ten se objevuje v řeči, v orálních, grafických 

a performativních projevech i v tvorbě hmotného prostředí (Babyrádová, 2002). 

Znak  

„Znak je smluvené konvenční označení“.38 Znakem rozumíme například 

matematická znaménka pro sčítání a odčítání, noty, chemické označení nějakého prvku. 

                                                 
38 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia 2007. s. 573. ISBN 978-80-200-1080-3 
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4.1.2 Plánování a popis výtvarného projektu 

Na základě studia odborné literatury jsem postupně vypracovala dvě myšlenkové 

mapy, v nichž byly rozvrženy hlavní pojmy. Ty vycházely z teoretické části práce a jsou 

úzce provázány z částí didaktickou. Hlavními pojmy těchto map jsou tetování, 

sebevyjadřování, sdělování, komunikace, rituál, symbol aj. Tedy slova, jež úzce souvisejí 

s dorozumíváním a předáváním nějakého významu druhým lidem. 

Obě mapy přikládám do této části práce proto, že mohou posloužit kromě jiného 

jako zdroj inspirace při plánování výuky výtvarné výchovy. 

obr. 45, Myšlenková mapa A 
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Výtvarný projekt nese název „Tetování – tělo jako prostředek pro sebevyjadřování“. 

Má podobu tří výtvarných tematických řad (dále jen VŘ), z nichž každá má své zaměření. 

Výtvarná řada „Tetování jako ozdoba?“ – první část výtvarného projektu – 

je zaměřena na estetickou stránku tetování a na jeho „zdobící“ funkci. Jaké existují 

motivy, na jaké místo na těle je který motiv vhodný? 

Hlavními prvky VŘ „Tetováním komunikuji s okolím/Jaký jsem?“ – druhé části 

výtvarného projektu – jsou symbol znak a logo. 

Poslední VŘ je pak „Já a rituál“  – třetí část výtvarného projektu, ve které se žáci 

seznamují se starými a současnými rituály. 

Jednotlivé výtvarné řady a náměty lze spolu propojovat, kombinovat a obměňovat je. 

Takto vznikla i výtvarná tematická řada, která byla v rámci terénní výzkumné sondy 

ověřována v praxi. Nese název „Tetování – tělo jako prostředek pro sebevyjadřování: 

Já a rituál“ a je sestavena z druhé a třetí části projektu (viz následující tabulka č. 1). 

Následující tabulka obsahuje jejich název a výtvarný úkol ke každé z nich. Slouží 

především jako prostředek pro inspiraci. 

obr. 46, Myšlenková mapa B 
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Tabulka č. 1 

„Tetování – tělo jako prostředek pro sebevyjadřování“ 

 1. část projektu 2. část projektu 3. část projektu 

téma/název „Tetování jako 
ozdoba?“ 

„Tetováním 
komunikuji 

s okolím/Jaký jsem?“ 

„Já a rituál“ 

výtvarný 
námět č. 1 

Secesní motivy 
v tetování 

Vyjádření slovem Vztah mezi 
tetováním a rituálem 

výtvarný 
úkol 

Srovnání secesních 
ornamentů a současných 
motivů v tetování. 

Jaké jsou mé vlastnosti 
nebo zájmy? 
Hledání a tvorba 
zajímavého písma. 

Poznávání starých 
rituálů. 
Pozorování maleb 
a tetování prováděných 
při rituálech. 

výtvarný 
námět č. 2 

Ruce Vyjádření obrázkem 
– tetování jako 

symbol 

Můj ranní rituál 

výtvarný 
úkol 

Návrh motivu tetování, 
který je inspirovaný 
secesním ornamentem. 
Kresba skicy na papír. 
Kresba černou barvou 
na hřbet ruky. 

1. Porovnej mezi 
sebou obrázky, na 
kterých je znázorněn 
symbol a na kterých 
není. 
2. Přemýšlej o tom, 
co je pro tebe hodně 
důležité. Může to být 
věc, osobní předmět, 
nebo nějaký tvůj 
zájem. Vytvoř pro něj 
vlastní grafický 
symbol – ZNAK. 

1. Prostřednictvím 
znaků zobraz „mapu“ 
tvého rána. 
Nepoužívej písmo. 
2. Z mapy vyber dvě 
činnosti a ze znaků, 
které je zobrazují, 
vytvoř jeden nový 
znak. 

výtvarný 
námět č. 3 

Tělo Logo pro mého 
kamaráda 

Náš rituál – co 
máme společného? 

výtvarný 
úkol 

Porovnání malých 
vzorů tetování 
s celotělovým 
tetováním. 
Co je dekorativnější 
a proč? 
Kresebné návrhy 
celotělového tetování 
na nakreslený obrys 
těla. 

Navrhnout obrázek, 
který bude vyjadřovat 
něco typického 
pro mého kamaráda. 

1. Ve dvojici zkuste 
přijít na to, co máte 
společného, můžete 
vymyslet ranní i jiný 
rituál. Vymyslete 
tetování vašeho 
„kmene“ a vyjádřete 
ho obrázkem. 
2. „Tetujte“ se 
na ruku. 
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4.2 Výtvarná tematická řada ověřovaná v praxi 

Výtvarná tematická řada vychází z výtvarného projektu, který je uveden v tabulce 

v kapitole 4.1.2. Je vytvořena ze dvou výtvarných řad, a to „Tetováním komunikuji 

s okolím/Jaký jsem?“ a „Já a rituál“ . Z těchto dvou jednotlivých výtvarných řad byly 

vzaty a spojeny výtvarné náměty, čímž vznikla nová výtvarná tematická řada s názvem 

Tetování – tělo jako prostředek pro sebevyjadřování: Já a rituál. 

Uskutečněním této výtvarné řady v praxi jsem ověřovala, zda a jakým způsobem lze 

téma tetování začlenit do výuky ve výtvarné výchově na základní škole. Ověřována byla 

v 6. ročníku. 

Pro přehlednost si shrňme následující charakteristiky ověřované výtvarné řady: 

� Ročník, ve kterém byla výtvarná řada ověřována: šestý 

� Počet žáků: dvacet dva 

� Vzdělávací program: RVP: 5.7 Umění a kultura, 5.7.2 Výtvarná výchova 

� Téma výtvarné řady: Tetování – tělo jako prostředek pro sebevyjadřování: 

Já a rituál. 

� Námět výtvarné řady: Tetování a jeho propojení se znakem a rituálem. 

� Učivo výtvarné výchovy dle RVP: Výtvarná řada se snaží žákům rozvíjet 

smyslovou citlivost vizuálně obrazným vyjadřováním, například linií, 

a použitím vizuálně obrazných vyjádření, například filmová ukázka. Poskytuje 

prostor pro uplatňování subjektivity, kdy žáci vyjadřují své představy a osobní 

zkušenosti, a pro ověřování komunikačních účinků, kdy si žáci během výtvarné 

řady utvářejí osobní postoj, komunikují se svými spolužáky a učitelkou a kdy 

přemýšlejí o záměrech své vlastní tvorby (viz příloha 2.1).39 

� Přidaná hodnota a kontexty výtvarné řady: Děti by měly pochopit, že tetování 

nemusí být jen bezvýznamný obrázek, ale něco, co je pro člověka důležité a co 

nese význam. Dále by si měly uvědomit, že tetování nemusí být jen „kreslení“ 

do těla samo o sobě, ale že od pradávna úzce spjato s mnoha významy a rituály. 

Tak pozná i jiné kultury. 

                                                 
39 JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 69, 70, 71 
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Podrobnější zpracování celé výtvarné řady včetně učiva, výtvarně vyjadřovacích 

prostředků aj. lze najít ve formuláři Charakteristika výtvarné řady pro výtvarnou výchovu 

na (primárním) stupni ZŠ na konci této práce v příloze č. 1. 

V následujících kapitolách se podrobněji věnuji jednotlivým částem výtvarné řady. 

U každé z nich uvádím stručnou přípravu na hodinu výtvarné výchovy, průběh vyučovací 

jednotky a její reflexi, reakce žáků a jejich přístup k výtvarnému námětu a v neposlední 

řadě výsledky žákovské tvorby, na nichž se budu snažit ukázat pochopení dětí výtvarného 

úkolu. 

 

obr. 47, Žáci během hodiny výtvarné výchovy 
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4.2.1 První část výtvarné řady 

První část výtvarné řady se nese ve znamení znaku. Chtěla jsem dětem jednak 

představit tetování jako takové – co to je a jak může vypadat – a také jim ukázat, 

že tetování může se znakem úzce souviset. 

Charakteristika vyučovací jednotky 

� Název: Sebevyjádření obrázkem – tetování jako symbol: Co je pro mě důležité? 

� Cíle: Žáci se seznámí s tetováním a jeho účelem./ Žáci poznají, co je symbol./ 

Žáci poznají, že motivy tetování jsou často zobrazovány právě symboly 

a znaky./ Žáci pomocí tisku převedou symbol do grafické podoby – znaku. 

� Výtvarné úkoly: Podívej se na obrázky. Porovnej mezi sebou obrázky, 

na kterých je znázorněn symbol a na kterých není. Podle čeho se rozhoduješ?/ 

Vzpomeň si, co je pro tebe hodně důležité. Může to být věc, osobní předmět, 

nebo nějaký tvůj zájem. Vytvoř pro něj vlastní grafický symbol – znak. 

� Řešené výtvarné problémy: Rozpoznání symbolu./ Vyjádření představy 

zjednodušením, omezením detailu./ Oproštění se od zachycování detailů. 

Uvědomit si, že ne vše, například čára, jde vystřihnout. 

� Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků: pochopení principů znaku 

a symbolu, originalita. 

Příprava na vyučovací jednotku 

Výtvarnou řadu jsem ověřovala současně s terénní výzkumnou sondou, proto 

příprava na hodinu obsahuje také výzkumné složky. Příprava zahrnovala vzájemné 

představení, rozdání a vyplnění dotazníků (viz příloha 1.1.1), uvedení žáků do tématu 

tetování v podobě obrazových ukázek (viz obr. č…) a 

promítnutí části filmového dokumentu Starobylá tetování, 

pokládání otázek a diskuzí nad obrázky, dále ukázek 

známých symbolů a znaků a hlavní výtvarnou činnost, kterou 

bylo vymýšlení a tvorba vlastního osobní ho znaku a to 

technikou tisku za užití černé tuše a smirkového papíru. 

Průběh hodiny 

Samotné téma tetování, kterému jsme se měli věnovat 

následující tři týdny, žáky zaujalo. Bylo poznat, že většina 

z nich nějaké tetování viděla a vědí, co to je. Obrazové 

obr. 48, Tetované ruce – 
ukázka pro děti 
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ukázky splnily to, co jsem od nich očekávala. Děti na ně výrazně reagovaly, ať už údivem, 

nebo smíchem. Po několika ukázkách jsem se však od mé přípravy odchýlila. Důvodem 

byla otázka jednoho z žáků, zda mám nějaké tetování a jestli bych ho mohla ukázat. Poté, 

co jsem tak učinila, už jsme mé tetování a otázky, které se ho týkaly, neopustili. Děti 

zajímalo kolik mé tetování stálo, zda jeho tvorba byla bolestivá, jaký názor na něj má moje 

rodina, proč ho mám apod. Nastalou situaci jsem vyhodnotila jako přirozenou a pozitivní 

reakci, kterou jsem uvítala. Proto jsem nepovažovala za vhodné diskuzi přerušit a nechala 

jsem jí volný průběh. V budoucnu bych proto první hodinu věnovala jakési úvodní besedě, 

kde by žáci měli dostatek prostoru na své otázky a učitel/učitelka na odpovědi. Výtvarný 

úkol žáky zaujal, technika provedení už trochu méně. 

Vymyslet vlastní osobní znak se ukázalo být dobrým 

nápadem. Děti tak dostaly možnost předvést, co je 

zajímá, a to nezvyklou formou. Někdo ho měl 

vytvořený hned, někomu jeho vymýšlení trvalo déle. 

Následné tisknutí bylo pro někoho trochu 

komplikované. Problém činila především vystřižená matrice ze smirkového papíru, na 

kterou se měla natřít černá tuš a přiložit bílý papír. Někteří chlapci si ji nedostatečně 

přilepili na podložku, proto se jim posouvala. Následkem pak byl rozmazaný nebo 

nedostatečně výrazný otisk. U některých prací to však znamenalo, že se tím staly 

zajímavými (viz obr. …). 

Samotný tisk symbolu nedopadl nejhůře, ale kvůli příliš dlouhé diskuzi na něj nebylo 

dostatek času. Někteří žáci ho tak nestihli dokončit. 

Výsledné práce nedopadly špatně. Zvolená technika nedovolila dětem vytvořit 

detaily. Ve většině případů tak vznikly graficky působící znaky. 

obr. 49, Matrice žáka 

obr. 50, Dětská práce – „Co je pro mě důležité?“ obr. 51, Dětská práce – „Co 
je pro mě důležité?“ 
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Některé z výtvarných prací jsou jasně čitelné a na první pohled nám připomínají známé 

věci.  

 

 

Jiné práce jsou naopak „záhadnější“. Poznali byste například, že jsou toto hokejové hole 

(viz obr. 56)? 

 

obr. 52, „Co je pro mě 
důležité?“ 

obr. 53, „Co je pro mě 
důležité?“ 

obr. 54, „Co je pro mě 
důležité?“ 

obr. 55,  „Co je pro mě důležité?“ 
 

obr. 56, Dětská práce – „Co je 
pro mě důležité?“ 

obr. 57, „Co je pro mě 
důležité?“ 

obr. 58,  „Co je pro mě 
důležité?“ 



 
 

69 

4.2.2 Druhá část výtvarné řady 

Tato část ověřované výtvarné řady zčásti navazuje na tu předchozí. Také pracuje 

se znakem, který je zde ale trochu méně podstatný. Žáci s ním opět pracovali, ale pokud 

se od něho někdo odklonil, příliš to nevadilo. 

Výtvarné úkoly přímo nesouvisí s tetováním. Tato vyučovací jednotka však měla 

sloužit hlavně jako „most“ či „přechodník“ mezi první a poslední hodinou. 

Důležitou částí hodiny bylo uvědomit si, co může být osobní rituál, jestli žák nějaký 

provádí a jakým způsobem. Ranní rituál jsem jako hlavní téma zvolila proto, že je to něco, 

co vykonává každý z nás, a předpokládala jsem, že děti nebudou mít potíže uvědomit si, 

co každé ráno pravidelně vykonávají. 

Charakteristika vyučovací jednotky 

� Název: Můj ranní rituál 

� Cíle: Žáci by měli znát, co je znak, a tento poznatek využít ve své tvorbě./ Žáci 

si uvědomí, co je „současný“ rituál. 

� Výtvarné úkoly: Prostřednictvím znaků zobraz „mapu“ tvého rána. Nepoužívej 

písmo./ Z mapy vyber dvě (nejmilejší) činnosti a ze znaků, které je zobrazují, 

vytvoř jeden. Buď je dej nějakým spojovacím prvkem do vzájemné interakce, 

nebo vezmi charakteristické znaky zobrazených činností a udělej z nich nový 

znak. 

� Řešené výtvarné problémy: Znázornit ranní činnosti výtvarným vyprávěním 

za užití znaků či zjednodušení. 

� Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků: pochopení a dodržení principu 

znaku, symbolu/ čitelnost – z mapy by mělo být jasné, co žák dělá každé ráno. 

Příprava na vyučovací jednotku 

Součástí přípravy na tuto hodinu výtvarné výchovy byly následující kroky: 

připomenout si hned v úvodu, co je znak, vysvětlit si s dětmi, co je rituál a jaký je rozdíl 

mezi starým kmenovým a současným osobním, vymýšlení a tvorba mapy ranního rituálu, 

prezentace těchto map a vymýšlení a tvorba znaku, který z ranního rituálu vycházel. 

Průběh hodiny 

Žáci chápali význam pojmu rituál i rozdíl mezi starými a těmi, které vykonává 

člověk každý den. Na některých z nich ale bylo znát překvapení, když si uvědomili, 

že také oni mohou nějaký rituál praktikovat. Nicméně jsme si to ujasnili a děti se plnění 

obou výtvarných úkolů chopily se zájmem. První výtvarný úkol – tvorba mapy rána – žáky 
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zaujal možná trochu více než druhý – tvorba znaku ze dvou ranních činností. Týkal se 

bezprostředně jejich osobní zkušenosti. Bylo nutné se nad úkolem na chvíli zamyslet, 

než bylo možné ho splnit. Mezi dětmi se objevilo několik způsobů, jakým mapu ztvárnily. 

Někdo nakreslil velmi podrobný plánek jeho bytu s mnoha cestičkami, které znázorňovaly, 

kudy vedou ráno kroky autora. Jiní používali znaky, které kreslili na papír jedno vedle 

druhého. Objevila se velmi originální řešení, například kreslení znaků do půlkruhu nebo 

do bublin. Kresba znaků byla pro některé děti složitější než kresba mapy. Vytvořit zcela 

nový znak, nebo dát dva znaky do vzájemné interakce, není jednoduché. Někteří se 

uchýlili k popisnosti a znázorňování zbytečných detailů. Přesto vznikly zajímavé 

kolorované kresby s originálním řešením. Z poměrně velkého množství originálních 

nápadů během řešení obou úkolů a z pozitivního přístupu, který žáci měli, usuzuji, že tento 

námět byl vhodně zvolený. 

Výsledné práce 

Na některých pracíh je patrné, kteří žáci během práce pamatovali na znak 

a pochopili, jak by měl vypadat (viz obr. 60). 

Jiné výtvory jsou více popisné a děti se neubránily znázornění některých detailů. 

Takové práce ale nebyly hodnoceny jako nesprávné či dokonce špatné. Znak zde nebyl tím 

nejdůležitějším. Podstatné bylo zamyslet se nad svým rituálem a originálním způsobem ho 

znázornit (viz obr. 70). 

Na následujících obrázcích je vždy znázorněna mapa ranního rituálu a vedle znak, 

který z ní vychází. 

Některé práce, které vznikly v druhé části výtvarné tvorby, připomínaly piktogramy. 

Tento – alespoň mně osobně – připomněl jistou televizní reklamu na mobilního operátora, 

která je v současné době vysílána v televizi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obr. 59, „Můj ranní rituál“ - mapa obr. 60, „Můj ranní rituál“ - 

znak 
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obr. 61, „Můj ranní rituál“ - mapa obr. 62, „Můj ranní rituál“ - znak 

obr. 63, „Můj ranní rituál“ - mapa obr. 64, „Můj ranní rituál“ - znak 

obr. 65, „Můj ranní rituál“ - mapa obr. 66, „Můj ranní rituál“ - znak 

obr. 67, „Můj ranní rituál“ - mapa obr. 68, „Můj ranní rituál“ - znak 
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Jiné práce by se daly nazvat jako „stručné“. Na chlapci, které kreslil tento ranní 

rituál a který přišel do hodiny pozdě, bylo znát, že chce mít práci rychle hotovou. Jeho 

„mapa“ je tak poněkud méně obsáhlá, přesto jasná a výstižná (obr. 69, 71).  

Objevily se také obrázky, při jejichž tvorbě žák nepamatoval na to, že činnosti 

ranního rituálu má zobrazit formou znaku (obr. 70).  

 

obr. 69, „Můj ranní rituál“ - mapa obr. 70, „Můj ranní rituál“ - znak 

obr. 71, „Můj ranní rituál“ – znak (patří k obr. 
69) 
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4.2.3 Třetí část výtvarné řady 

Poslední hodina výtvarné řady opět navazuje na hodiny předchozí, tedy na znak 

a rituál. Doposud jsme se s žáky „připravovali“ a nyní můžeme uskutečnit samotné 

tetování. Tvorba probíhá ve dvojicích nebo trojicích, takže děti musí mezi sebou 

komunikovat a spolupracovat. 

Charakteristika vyučovací jednotky 

� Název: Náš rituál – co máme společného? 

� Cíle: Žáci navrhnou vlastní tetování./ Žáci ve skupině zvládnou vymyslet 

a vytvořit takové tetování, které je společné pro celou skupinu. 

� Výtvarné úkoly: Pozoruj „mapy“ ranních rituálů svých spolužáků. Najdi k sobě 

někoho, kdo má s tvým ranním rituálem něco společného. Vytvořte dvojici nebo 

trojici a opět se zamyslete nad svým ranním rituálem. Zkuste přijít na to, co 

máte společného, můžete vymyslet i jiný rituál. Vymyslete tetování vašeho 

„kmene“ a vyjádřete ho obrázkem./ Tetujte se barvami na ruku. Vaše tetování 

může být stejné nebo podobné. Mělo by mít společné znaky, které značí 

příslušnost k vašemu kmeni. 

� Řešené výtvarné problémy: Oprostit se od znázorňování detailů a zaměřit se 

na jednoduchost. Přizpůsobit tvar a velikost „tetování“ tvaru těla. 

� Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků: pochopení toho, co je znak/ 

spolupráce ve dvojici (skupině)/ tetování ve skupině musí mít něco společného – 

příslušnost ke skupině 

Příprava na vyučovací jednotku 

Hlavními body přípravy na závěrečnou hodinu byly: 

Úvodní aktivita, během níž žáci odpovídali na mé otázky tím, že si stoupli 

na pomyslnou čáru na zemi, podle toho, 

jestli se přibližovala jejich odpověď více 

k ano nebo ne. Pozorování výtvarných 

prací z předchozí hodiny (mapy ranního 

rituálu, znaky z něho vycházející). Tvorba 

dvojic nebo trojic na základě podobných 

znaků v ranních rituálech a vytvoření 

„kmenů“. Vymýšlení společného tetování obr. 72, Barvy na tělo 



 
 

74 

– znaku, který vychází z ranních rituálů skupiny. Uskutečnění společně vymyšleného 

tetování na tělo pomocí tělových barev. Prezentace skupinových tetování. Závěrečné 

aktivity, které měly ověřit, zda mají žáci stále zájem o téma tetování a jak o něm přemýšlí: 

První aktivita: Vymysli dva důvody pro a proti , proč si pořídit tetování. 

Druhá aktivita: Napiš na kus papíru jednu otázku: Co by tě o tetování zajímalo? 

Co bys o něm chtěl vědět? 

Průběh hodiny 

V této závěrečné části didaktického projektu se nejvíce projevilo, že žáky základní 

školy téma tetování zajímá. Výtvarný úkol je ihned a zaujal a bylo zcela patrné, že se jim 

líbí možnost pokreslit si a pomalovat část svého těla. Během hodiny jsem však trochu 

změnila výtvarný úkol. Pro některé žáky nebylo snadné najít společné znaky ve svém 

ranním rituálu. Proto jsem jim ponechala větší prostor ve vymýšlení společného tetování. 

Mohlo se týkat jakéhokoli společného zájmu. Nebylo to zcela špatné rozhodnutí. Děti 

přišly na společnou věc, o kterou se zajímají. Příště bych se ale nebála zůstat u původního 

záměru a nechat žáky, ať si s tím zkusí poradit. To proto, že takto měli příliš velkou 

volnost, kvůli které měli tendenci přebírat již hotové, většinou známé znaky (viz obr. 77). 

Poté, co byl zjednodušen úkol, se mělo alespoň zdůraznit a důsledně trvat na tom, aby žáci 

vymysleli vlastní originální motiv a nepřebírali motivy, které již existují. Přesto hodnotím 

hodinu jako velice přínosnou. Žáci museli spolupracovat, uvažovat nad společným zájmem 

a především dbát na to, aby si jejich tetování byla navzájem přinejmenším podobná. 

Otázky, které děti v závěru hodiny vymyslely, jsme si zodpověděli. 

Vznikla originální tetování (viz obr. 73) i tetování, během jejichž tvorby se žáci 

inspirovali v již existujích motivech (viz obr. 75).  

 

obr. 73, „Náš rituál…“ 
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obr. 74, „Náš rituál…“ 

obr. 75, „Náš rituál…“ obr. 76, „Náš rituál…“ - inspirace 

obr. 77, „Náš rituál…“ 
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Průběh práce dětí:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

obr. 78, „Náš rituál…“ – průběh práce obr. 79, „Náš rituál…“ – průběh práce 

obr. 80, „Náš rituál…“ – průběh práce 

obr. 81, „Náš rituál…“ – průběh práce obr. 82, „Náš rituál…“ – průběh práce 
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4.3 Terénní výzkumná sonda 

Jedním z hlavních cílů práce bylo vytvořit a následně v praxi ověřit výtvarné úkoly 

pro žáky ZŠ, které by jim přiblížily dané téma. 

Důležité je nejen plnit s dětmi výtvarné úkoly, ale také vnímat a chápat jejich 

znalosti a postoje k danému tématu. Díky tomu lze jednotlivé výtvarné náměty a úkoly 

přizpůsobovat a měnit podle současné situace. Jako příklad mohu uvést fakt, že žáci 

6. ročníku ZŠ nerozlišují pojem body-art od pojmu tetování. 

Součástí terénní výzkumné sondy je rovněž výtvarná tematická řada ověřovaná 

v praxi, která byla zpracována v samostatné kapitole 4.2.  

4.3.1 Přehled dosavadních poznatků 

Dosavadních poznatků na téma Tetování jako součást výuky výtvarné výchovy 

na prvním, popř. druhém stupni ZŠ mnoho není. Několik bakalářských a diplomových 

prací se věnuje tématu tetování ve spojitosti s dospělými tetovanými (Nenadálová, 2004; 

Bosáková, 2002) nebo žáky na středních školách (Klaudisová, 2012). 

Tetováním na ZŠ se zabývala Šárka Tomanová, která ve své bakalářské práci 

Bodyart, tetování, piercing v sociokulturních a uměleckých kontextech navrhla několik 

výtvarných námětů, které lze s dětmi uskutečnit. Jedním z výtvarných námětů je například 

stínové tetování. Bylo prováděno tak, že se nahou část lidského těla (záda) za pomoci 

umělého světla promítaly stíny různých tvarů a motivů. 

4.3.2 Plán terénní výzkumné sondy 

Terénní výzkumnou sondu a výtvarnou tematickou řadu jsem uskutečnila 

v 6. ročníku základní školy Kunratice. Jako budoucí učitelka prvního stupně ZŠ jsem 

chtěla provést sondu v ročníku, ve kterém jednou budu působit. Proto jsem ji chtěla 

uskutečnit s žáky na rozmezí prvního a druhého stupně, tedy v pátém nebo šestém ročníku 

– s žáky, kteří jsou již starší a kteří by se o tetování již mohli začít zajímat. Nakonec jsem 

zvolila šestý ročník, kde jsou děti jen o rok starší. 

Tématem terénní výzkumné sondy je Tetování jako součást výuky výtvarné 

výchovy v šestém ročníku ZŠ, výzkumným problémem je Začlenění tématu tetování 

do výuky ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ. 

Klí čovými slovy jsou: tetování, znak, postoj, zájem, tvorba. 
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Cílem terénní výzkumné sondy bylo: 1. Poukázat na možnost začlenění tématu 

tetování do hodin VV na 1. stupni ZŠ./ 2. Seznámit žáky 1. stupně s tetováním a jeho 

původním a současným významem./ 3. Objevovat s žáky vztahy mezi tetováním a rituály./ 

4. Poodhalit postoje žáků k tetování a tetovaným a jejich způsob nahlížení na ně. 

Jako hlavní výzkumnou otázku jsem stanovila: 

Jakým způsobem lze téma tetování aplikovat do učiva výtvarné výchovy v 6. ročníku 

ZŠ? 

Mezi další výzkumné otázky patří: 

1. Co znají žáci 6. ročníku ZŠ o tetování před jeho začleněním do hodiny výtvarné 

výchovy? 

2. Pokládají žáci 6. ročníku ZŠ tetování za druh výtvarného umění? 

3. Jaké postoje vyjadřují žáci 6. ročníku ZŠ k začlenění tetování jako tématu ve výtvarné 

výchově? 

Jednotlivé cíle a výzkumné otázky jsem snažila zodpovědět pomocí dotazníků, 

zúčastněného pozorování během praktického ověřování, písemných úkolů pro žáky 

a jejich přístupů k jednotlivým výtvarným úkolům. 

Dotazníky (viz příloha 1.1.1), které žáci vyplňovali na začátku výzkumné sondy, 

posloužily jako vstupní a diagnostický materiál. Lze z nich vyčíst, co žáci o daném tématu 

znají a jaký postoj k němu zaujímají ještě před výtvarnou tvorbou a diskuzí nad tématem. 

Písemné úkoly na závěr 

výzkumné sondy ověřily, zda 

žáci neztratili během trvání 

mého působení s nimi 

v hodinách výtvarné výchovy 

zájem o dané téma, co je 

ještě zajímá. 

Písemné úkoly: 1. 

Vymysli dva důvody pro 

a proti, proč si pořídit 

tetování./ 2. Napiš na kus 

papíru jednu otázku: Co by tě zajímalo? Co bys chtěl vědět? 

Prostřednictvím výtvarné tematické řady bylo během jejího ověřování možné 

pozorovat momentální zájem žáků o výtvarný námět na dané téma. 

obr. 83, Psaní otázek 
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4.3.3 Co bylo zjištěno 

Z dotazníků (viz příloha 1), které žáci vyplňovali v úvodu terénní výzkumné sondy 

a ověřované výtvarné tematické řady, vyplynulo následující: 

Děti většinou nerozlišovaly pojem body-art od pojmu tetování. Pod obojím si 

představovali obrázek na těle. Nejméně patnáct z nich pod otázku „Co je body-art?“ 

uvedlo buď obrázek a kreslení na tělo nebo tetování. Jen ve třech případech se u pojmu 

body-art objevilo slovo umění. Dále z této části výzkumné sondy vyplynulo, 

že o samotném tetování mají děti jen okrajové znalosti. Věděly, že je těžko odstranitelné, 

že může být použito jako znak mafie, ryje se do kůže a je trvalé. Většina žáků zmiňuje 

jako důvody lidí pro jeho nošení „frajeřinu“, módní trend a nejčastěji snahu odlišit se 

od ostatních. Jeden žák hned na začátku výzkumné sondy a výtvarné řady uvedl, 

že „tetování je vyjádření toho, čemu jeho nositel věří“. O tom, kdy tetování vzniklo, mají 

děti různé představy a ty se od sebe velmi lišily. Dvakrát se objevilo tvrzení „v době 

Indiánů“, rovněž dvakrát v pravěku. To byly odpovědi, které se nejvíce přibližovaly 

pravdě. Naopak nejdále od ní byla data „1990“ a překvapivě „přesný“ údaj „1987 – 2013“. 

Co se týká názoru na to, zda je tetování uměním, třída se dělí víceméně na polovinu. 

Jedenáct žáků z devatenácti uvedlo, že tetování je uměním. Přitom jen osm žáků považuje 

tatéra za umělce. Je tedy zajímavé, že se objevily děti, které považovaly tetování za umění, 

ale člověk, který tetování provádí, už pro ně umělec není. 

Zajímavé odpovědi se objevily pod otázkou „Kdybys byl majitelem nějaké firmy, 

přijal bys člověka s viditelným tetováním?“. Třináct dětí z devatenácti odpovědělo ano 

a zdůvodňovaly to takto: „nechci tetování, ale na ostatních mi nevadí“, „takový člověk se 

snaží být jen viditelný a vydrží velkou bolest“, „nevím, proč by měli být lidé s tetováním 

diskriminovaní“, „podle mě je jako každý jiný“, „je to normální člověk, nic ho 

neomezuje“, „jen kdybych neměl nikoho jiného na výběr“. 

Dále z dotazníků vyplynula zajímavá věc. Na otázky „Líbí se ti tetování?“, “Chtěl 

bys tetování?“ nebo „Kdybys byl majitelem nějaké firmy, přijal bys člověka s viditelným 

tetováním?“odpovídali negativně často ti žáci, kteří uvedli, že neznají nikoho blízkého 

s tetováním a že jejich rodičům se tetování nelíbí. 

Většina žáků se ve vstupních dotaznících vyjádřila, že není proti tomu, věnovat čas 

tetování ve výuce výtvarné výchovy. Mezi důvody se objevily tyto odpovědi: „v budoucnu 

si ho možná pořídím“, „je zajímavé“, „nevadí mi, rád se dozvím něco o tématu“, „nevím, 

proč ne, když je to také umění“. 
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Na závěr výtvarné řady jsem žákům zadala dva písemné úkoly: 

1. Vymysli jeden důvod pro a jeden proti , proč si pořídit tetování. 

2. Napiš na kus papíru jednu otázku na téma: Co by tě zajímalo? Co bys chtěl vědět? 

Chtěla jsem tím žáky přimět k tomu, aby se pokusili zamyslet se nad klady a zápory 

tetování, i když vůči němu zaujímají opačný názor. Jako zápor, tedy mínus, bylo nečastěji 

uváděno „že to bolí“ a že je to neodstranitelné. Dalším důvodem, proč si tetování 

nepořídit, byly možné problémy při ucházení se o práci a finanční nákladnost. Jako klady 

tetování, tedy „plus“, žáci uváděli odlišení se od ostatních, zajímavý vzhled, vyjádření 

něčeho významného pro člověka, pocit, že tetování je dnes populární. 

Je zde zajímavé srovnání s úvodními dotazníky. V nich jako nejčastější odpovědi 

na otázku „Proč si lidé nechávají dělat tetování“ psaly děti slova: „frajeřina“, „cool“, 

„pro parádu“, „aby machrovali“, „frajeři“, „aby byli krásnější“, „aby byli zajímaví“. 

Když ale na závěr výzkumné sondy a výtvarné řady děti vymýšlely důvody, proč si 

tetování pořídit, došlo ke změně. Opět se objevila slova typu „vypadat jako mistři“, nebo 

„popularita“, ale mezi odpověďmi již převládaly takové, kde se objevovalo: „připomínka 

něčeho“, „vyjádření vzpomínek“, „uchování vzpomínek“, „význam“ ale také „zkrášlení 

vzhledu“. 

Vstupní dotazník žáci vyplnili cca za patnáct minut. Většina otázek jim nečinila 

potíže, jen u otázek „Kdybys byl majitelem nějaké firmy, přijal bys člověka s viditelným 

tetováním?“ se několik dětí zeptalo, zda smí označit ano i ne. Na následující otázku „proč“ 

pak psaly: „asi ano, záleží na velikosti“, „nevím, jak viditelným, vzal bych ho, kdyby byl 

slušný a pracovitý“. 

4.3.4 Závěrečné hodnocení didaktického projektu a terénní výzkumné sondy 

Zbývá položit si otázku, zda byly naplněny cíle a zodpovězeny výzkumné otázky, 

které jsme si položila před zahájením terénní výzkumné sondy a ověřované výtvarné řady. 

Co bylo zjištěno? Podívám-li se, zda byly splněny cíle této práce, pak zjistím 

následující: 

Prací, především pak její didaktickou a výzkumnou částí, bylo poukázáno na fakt, 

že začlenit téma tetování do hodin výtvarné výchovy může mít smysl. Žáci jím byli 

zaujati, projevovali přirozenou zvídavost, několik z nich se dokonce vyjádřilo, 

že o pořízení tetování v budoucnu hodlají uvažovat. Prostřednictvím tetování se seznámili 

s rituálem a jeho obdobami, se znakem a symbolem a jejich principy. Nastalo také 

k posunu ve vnímání tetovaného obrazu. Žáci ho na konci vyučování již nevnímali pouze 
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jako „frajeřinu“ a nějaký výstřelek, ale jako něco, čím lze vyjádřit své vnitřní pocity a věci 

pro člověka důležité. 

Práce poskytuje nabídku výtvarných námětů a úkolů, které lze aplikovat do hodin 

výtvarné výchovy na základní škole. 

Na základě výsledných výtvarných prací a postojů dětí ke všem hodinám, kterých se 

zúčastnily, si dovoluji tvrdit, že téma mé diplomové práce je vhodné do ročníků na hranici 

prvního a druhého stupně. 

Je důležité promyslet a ujasnit si, v jakém ročníku je vhodné nejen ověřovanou řadu, 

ale také výtvarné řady z výtvarného projektu, použít. Na základě mé praxe v šestém 

ročníku bych doporučila toto: 

Výtvarná řada „Tetování jako ozdoba?“, která je zaměřena spíše na tetování jako 

ozdobu lidského těla, je vhodná pro zařazení do hodin výtvarné výchovy již na prvním 

stupni základní školy, a to v pátém ročníku. Jeho žáci jsou již poměrně velcí a o tetování 

by mohli projevovat zájem. 

Ostatní části výtvarného projektu, tedy „Tetováním komunikuji s okolím/Jaký 

jsem?“, „Já a rituál“  a taktéž ověřovanou výtvarnou řadu Tetování – tělo jako prostředek 

pro sebevyjadřování: Já a rituál, bych navrhovala aplikovat v ročních druhého stupně 

základní školy. Jednak se v nich pracuje s nelehkými abstraktními pojmy jako je symbol, 

znak, rituál, a také jsou zde starší děti, které s nástupem pubertálního období mohou 

o pořízení tetování začít uvažovat. 
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5 Závěr 

Důvodů, proč jsem rozhodla psát moji diplomovou práci právě na téma tetování, 

je několik. 

O tento způsob zdobení lidského těla se zajímám již od svých osmnácti let, kdy jsem 

si nechala na záda vytetovat první motiv. Od té doby můj obdiv k tomuto druhu umění 

neopadl. Ba právě naopak. S přibývajícími lety se zvyšuje a vrcholu zatím dosáhl při psaní 

předešlých kapitol. Čím více jsem hledala a dozvídala se informace nejen o nabídce 

tetovacích motivů, ale také o historii, účelech a způsobech tetování, tím více 

jsem nabývala názoru, že tetování je krásný, nevšední a originální způsob vyjádření sebe 

sama. 

K mému potěšení jsem během ověřování mnou navržené výtvarné řady zjistila, 

že podobné pocity a dojmy, byť zatím ještě ne tak rozvinuté jako u mě, mohou mít i žáci 

na základní škole. 

Považuji proto za důležité pozorovat s nimi reprodukce tetování, mluvit o něm 

a tvořit vlastní výtvarné práce. Žáci si tak nejen rozšíří obzor svého vzdělání, ale také 

začnou o tetování přemýšlet a uvažovat, čímž mohou předejít spontánním a zbrklým 

rozhodnutím při jeho možném pořizování. 

Svou diplomovou prací jsem se pokoušela poodhalit původ tetování, jeho odlišné 

účely a způsoby aplikace. Snažila jsem se přemýšlet nad tím, co může vést lidi v současné 

době k pořízení tetování, jaké případné komplikace tím mohou nastat a důvody, 

proč někteří lidé nezaujímají k tetování jako formě zdobení a umění příliš kladný postoj. 

V práci nabízím výtvarné náměty a nápady, kterými lze žáky základní školy 

seznámit s tetováním. 

Na základě vlastní zkušenosti soudím, že toto téma má své místo ve výuce výtvarné 

výchovy na základní škole. Už jen proto, že fenomén tetování ze světa jen tak nevymizí 

a jako jiné formy umění se stále bude vyvíjet. 
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A na konec malý (dobrovolný) úkol pro Vás. 

Mají něco společného tyto dva obrázky? 

Jestli ano, co bylo první, tetování nebo kresba? 

obr. 84, „Já“ 

obr. 85, Liška 
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Příloha č. 1 

Formulář 

- Charakteristika výtvarné řady pro výtvarnou výchovu na (primárním) stupni ZŠ 

- HAZUKOVÁ, H.: HAZUK_D3 ZDM 2010_11 – DIII/19_Charakteristika výtvarné řady 

pro výtvarnou výchovu na primárním stupni školy – formulář. 3/9/06 

Jana Švadlenová 

• Škola: ZŠ Kunratice (Praha 4) 

• Ročník: šestý 

• Stálý počet žáků: 22 (5 dívek, 17 chlapců) 

• Vzdělávací program: RVP: 5.7 Umění a kultura, 5.7.2 Výtvarná výchova 

• Zpracovala: Jana Švadlenová 

• Téma a název celé výtvarné řady: Tetování – tělo jako prostředek 

pro sebevyjadřování: Já a rituál 

• Námět: Tetování a jeho propojení se znakem a rituálem 

• Cílové zaměření vzdělávací oblasti Umění a kultura: 

Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

- „pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace, 

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 

lidské existence, 

- učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, 

cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb 

a k utváření hierarchie hodnot, 

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům 

a potřebám různorodých skupin, národů a národností, 
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- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního 

života, 

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 

nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném 

světě.“40 

• Hlavní sledované výstupy: 

Vycházíme z výstupů pro 1. i 2. stupeň. 

- Žák projevuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti. Uplatňuje při tom linie a barvy 

v plošném uspořádání. 

- Žák interpretuje podle svých schopností vizuálně obrazná vyjádření. 

- Žák nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil. 

- Žák se při tvorbě vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností. 

- Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace. 

- Žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. 

- Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 

podmíněnosti svých hodnotových soudů  

- Žák ověřuje komunikační účinky vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

v sociálních vztazích a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci41 

• Učivo VV: 

Vycházíme z učiva pro 1. i 2. stupeň, 1. stupeň převažuje. 

a) Rozvíjení smyslové citlivosti 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, plocha 

- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film 

                                                 
40 JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 65 
41 JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 69, 70 
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b) Uplatňování subjektivity 

- prostředky pro vyjádření fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 

s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar kresby 

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

c) Ověřování komunikačních účinků 

- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace 

vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených i přejatých), jejich porovnávání 

s vlastní interpretací  

- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření  

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora 

- proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

•  „Přidaná hodnota“ výtvarné řady 

- Děti by měly pochopit, že tetování nemusí být jen bezvýznamný obrázek, ale něco, 

co je pro člověka důležité a co nese význam. 

• Výukový a oborový kontext výtvarné řady 

- Děti by měly pochopit, že tetování nemusí být jen „kreslení“ do těla samo o sobě, 

ale že od pradávna úzce spjato s mnoha významy a rituály. Tak pozná i jiné kultury. 
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A. první část výtvarné řady 

Námět/název: Sebevyjádření obrázkem – tetování jako symbol: Co je pro mě důležité? 

Učivo (RVP42): 

- Rozvíjení smyslové citlivosti: 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie 

- Uplatňování subjektivity: 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

- Ověřování komunikačních účinků: 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně vytvořených i přejatých), jejich porovnávání s vlastní 

interpretací, 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření, vysvětlování a obhajoba 

výsledků tvorby s respektováním záměru autora 

Cíle: 

- Žáci se seznámí s tetováním a jeho účelem. 

- Žáci poznají, co je symbol. 

- Žáci poznají, že motivy tetování jsou často zobrazovány právě symboly a znaky. 

- Žáci pomocí tisku převedou symbol do grafické podoby – znaku. 

Výtvarný úkol: 

- Podívej se na obrázky. Porovnej mezi sebou obrázky, na kterých je znázorněn symbol 

a na kterých není. Podle čeho se rozhoduješ? 

- Vzpomeň si, co je pro tebe hodně důležité. Může to být věc, osobní předmět, nebo 

nějaký tvůj zájem. Vytvoř pro něj vlastní grafický symbol – ZNAK . 

Co tvůj motiv symbolizuje? Na které místo na těle bys ho (jako tatér) umístil a proč? 

Řešený výtvarný problém: 

- Rozpoznání symbolu. 

- Vyjádření představy zjednodušením, omezením detailu. 

- oproštění se od zachycování detailů. Uvědomit si, že ne vše, například čára, jde 

vystřihnout. 

                                                 
42 JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 69, 70, 71 
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Klíčová slova: pozorování, porovnávání, tetování, symbol, znak, jednoduchost, tvar, tisk, 

matrice 

Druh(y) výtvarné činnosti: 

- výtvarné vnímání – pozorování motivů tetování a ukázek znaků a symbolů, reflexe 

tvorby a výsledků práce 

- výtvarná imaginace – vytváření představ o znaku na základě jeho pozorování, výběr 

znaků 

- výtvarnou tvorba – vymyšlení a vyjádření něčeho, co je pro mě důležité, znakem 

Výtvarné vyjadřovací prostředky 

- prvky výtvarné řeči – plocha (černá a bílá) 

- proces tvorby – zjednodušení 

- technické realizační prostředky: 

výtvarné technika – tisk z plochy 

výtvarné instrumenty – tužka, nůžky 

výtvarné materiály: čtvrtka A5, papír na náčrt, četná tuš, smirkový papír hrubý 

Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků 

- pochopení principů znaku/symbolu 

- provedení – dodržení principu znaku/symbolu 

- originalita – nemělo by to „kopírovat“ znak, který již existuje 

(lze se něčím ale inspirovat) 

 „Přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí z realizovaného úkolu) 

- Děti by měly pochopit, že tetování nemusí být jen bezvýznamný obrázek. 

Výukový a oborový kontext 

- Tetování zde není samostatné, ale je propojeno se znakem a symbolem. 
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B. druhá část výtvarné řady 

Námět/název: Můj ranní rituál 

Učivo (RVP43): 

- Rozvíjení smyslové citlivosti: 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie 

- Ověřování komunikačních účinků: 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, 

odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených i přejatých), 

jejich porovnávání s vlastní interpretací, 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření, 

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora 

Cíle: 

- Žáci by měli znát, co je znak, a tento poznatek využít ve své tvorbě. 

- Žáci si uvědomí, co je „současný“ rituál. 

Výtvarný úkol: 

- Prostřednictvím znaků zobraz „mapu“ tvého rána. Nepoužívej písmo. 

- Z mapy vyber dvě (nejmilejší) činnosti a ze znaků, které je zobrazují, vytvoř jeden. 

Buď je dej nějakým spojovacím prvkem do vzájemné interakce, nebo vezmi 

charakteristické znaky zobrazených činností a udělej z nich nový znak. 

Řešený výtvarný problém: Znázornit ranní činnosti výtvarným vyprávěním za užití znaků 

či zjednodušení. 

Klíčová slova: rituál, starý rituál, osobní ranní rituál, ráno, znak, kresba 

Druhy výtvarné činnosti: 

- výtvarné vnímání – pozorování a srovnávání map ranních rituálů, porovnávání 

podobných znaků 

- výtvarnou tvorba – vymyslet a vybrat kompoziční řešení, zobrazit mapu ranního 

rituálu a posléze znaku 

Výtvarné vyjadřovací prostředky 

                                                 
43 JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 69, 70, 71 
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- prvky výtvarné řeči – linie 

- vztahy mezi elementy – rytmus 

- proces tvorby – zjednodušení, výtvarné vyprávění 

- technické realizační prostředky: 

výtvarné technika – kresba, kolorovaná kresba 

výtvarné instrumenty – tužka, černý fix, barevné fixy 

výtvarné materiály: 2 čtvrtky A4 

Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků 

- pochopení a dodržení principu znaku/symbolu 

- čitelnost – z mapy by mělo být jasné, co žák dělá každé ráno 

 „Přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí z realizovaného úkolu) 

- Žáci si na tomto výtvarném úkolu uvědomí, že i oni mohou provádět nějaký rituál. 

Příkladem je ranní rituál. 

Výukový a oborový kontext 

- Žáci by měli dokázat rozlišit staré rituály, které prováděly některé kultury, od rituálů, 

které oni pravidelně uskutečňují. 
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C. třetí část výtvarné řady  

Námět/název: Náš rituál – co máme společného? 

Učivo (RVP44): 

- Rozvíjení smyslové citlivosti: 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

film 

- Uplatňování subjektivity: 

prostředky pro vyjádření fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

- Ověřování komunikačních účinků: 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně vytvořených i přejatých), jejich porovnávání s vlastní 

interpretací  

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření  

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora 

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 

obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

Cíle: 

- Žáci navrhnou vlastní tetování. 

- Žáci ve skupině zvládnou vymyslet a vytvořit takové tetování, které je společné 

pro celou skupinu. 

Výtvarný úkol: 

- Pozoruj „mapy“ ranních rituálů svých spolužáků. Najdi k sobě někoho, kdo má s tvým 

ranním rituálem něco společného. Vytvořte dvojici nebo trojici a opět se zamyslete 

nad svým ranním rituálem. Zkuste přijít na to, co máte společného, můžete vymyslet i jiný 

rituál. Vymyslete tetování vašeho „kmene“ a vyjádřete ho obrázkem. 

- Tetujte se barvami na ruku. Vaše tetování může být stejné nebo podobné. Mělo by mít 

společné znaky, které značí příslušnost k vašemu kmeni. 

                                                 
44  JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Praha: VÚP 2007. s. 69, 70, 71 
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Řešený výtvarný problém: 

- Oprostit se od znázorňování detailů a zaměřit se na jednoduchost. 

- Přizpůsobit tvar a velikost „tetování“ tvaru těla. 

Klíčová slova: pozorování, porovnávání, rituál, společné zájmy, znak, kmen, barvy 

Druh(y) výtvarné činnosti: 

- výtvarné vnímání – pozorování map ranních rituálů, hledaní společných znaků 

se spolužáky 

- výtvarnou tvorba – vymýšlení a vytváření společného „kmenového“ tetování 

Výtvarné vyjadřovací prostředky 

- proces tvorby – zjednodušení 

- technické realizační prostředky: 

výtvarná technika – malba/kresba na tělo (bodypainting) 

výtvarné instrumenty – štětec, vatové tyčinky (na kresbu), vatové polštářky (na nanášení 

barev, na odlíčení) 

výtvarné materiály: barvy na tělo, oční stíny, černá tužka na oči, lak na nehty, odlakovač, 

čisticí voda na odlíčení, krém na obličej, krém na ruce 

Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků 

- pochopení toho, co je znak 

- spolupráce ve dvojici (skupině) 

- tetování ve skupině musí mít něco společného – příslušnost ke skupině 

 „Přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí z realizovaného úkolu) 

- Tetování v tomto případě nese nějaký význam. 

- Žáci museli o svém tetování nejprve přemýšlet, teprve potom se „tetovali“. 

Literatura 

• JEŘÁBEK,J., LISNEROVÁ, R., SMEJKALOVÁ, A., TUPÝ, J. a kol.: Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2007. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-

verze-2007 [2013-3-6] 

• HAZUKOVÁ, H.: HAZUK_D3 ZDM 2010_11 – DIII/19_Charakteristika výtvarné 

řady pro výtvarnou výchovu na primárním stupni školy – formulář. 3/9/06 



 
 

106 

Příloha č. 2 

Tetování – dotazník 

škola: 

ročník: 

chlapec          dívka 

jméno a příjmení (není nutné): 

1. Co je body-art? 

 

2. Co je tetování? 

 

 

3. Co víš o tetování? 

 

 

4. Kdy vzniklo tetování? 

 

 

5. Proč si lidé nechávají dělat tetování? 

 

 

6. Souvisí podle Tebe tetování s rituálem?                                                        ano         ne 

 

7. Myslíš, že mají lidé s tetováním problémy při výběru zaměstnání?             ano          ne 

Pokud myslíš, že ano, proč tomu tak podle Tebe je? 
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8. Líbí se Ti tetování?                                                                                        ano          ne 

 

9. Chtěl bys tetování?                                                                                        ano          ne 

Proč by sis ho chtěl pořídit? 

 

 

10. Vadilo by Ti, kdybys měl učitele s viditelným tetováním?                           ano          ne 

Proč? 

 

 

11. Kdybys byl majitelem nějaké firmy, přijal bys člověka s viditelným tetováním? 

                                                                                                                              ano          ne 

Proč? 

 

 

12. Znáš někoho blízkého s tetováním?                                                              ano          ne 

 

13. Co si o tetování myslí Tvoji rodiče? 

 
 

14. Myslíš, že by Tvým rodičům vadilo, kdybys byl tetovaný?                         ano          ne 

Proč? 

 

 

15. Je tetování otázkou módního trendu?                                                            ano          ne 
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16. Je podle Tvého názoru tetování uměním?                                                     ano          ne 

 

17. Je podle Tebe člověk, který tetuje druhé, umělec?                                        ano          ne 

 

18. Chceš se tématu tetování věnovat ve VV?                                                    ano          ne 

Proč? 
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Příloha č. 3 

Vyplněné dotazníky 

První stránky dotazníků 
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Druhé stránky dotazníků 
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Příloha č. 4 

Analýza dotazníků 

klíčová slova = nejčastější slova 

1. Co je body-art? 

malování, obrázek na tělo/ tetování po celém těle/ tetování na tělo/ umění na těle = 

tetování/ kresba/ tetování na tělo/ tetování, je to umění na těle/ umění na těle/ tetování na 

tělo/ tetování ne tělo, které se nedá smýt/ kreslení na tělo/kreslení na tělo/ kérky/ člověk, 

který hlídá důležité osoby/ tetování na tělo, kresba na tělo/ tetování ne celém těle/ kérka 

Klíčová slova: obrázek na tělo, kreslení na tělo, tetování 

2. Co je tetování? 

obrázek, znak na těle/ obrazec, znamení, přání nebo obrázek něčeho/ trvalý „obraz“ na 

těle/ umění namalované ne těle/ potisk na tělo/ různé obrázky a symboly na těle/ jakoby 

obraz na člověku a dá se velmi těžko a bolestivě smazat/ obrazec na těle/ obraz, který se 

kreslí na tělo/ obrázky na těle/ kérka, nálepka, která se nalepí na kůži nebo se ryje do kůže/ 

umění rituál, frajírna/ obrazec na člověku/ kresba na těle/ nákres na části těla/ kresba/ 

umění/ barva na kůži/ obrázek 

Klíčová slova: obrázek na těle, umění 

3. Co víš o tetování? 

mají ho motorkáři/ rozšíření po celém světě, dočasné nebo na celý život/ nic/ potetovaní 

lidé v Japonsku nesmí do lázní a bazénů, protože je to znak mafie/ dnes je známé, má ho 

hodně lidí/ se dá velmi těžce a draze odstranit/ je to vyjádření toho, čemu věří/ že se 

nedává na vlasy/ reje se to do kůže tužkou/ že existují minimálně dva druhy tetování/ jsou 

barevné, ale nejčastěji jsou černé a nejčastěji na ramenou/ je to nákres buď ručně nebo 

z nálepky/ dělá se na lidi třeba barevné/ že může být černý ale i barevný 
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4. Kdy vzniklo tetování? 

v době Indiánů/ Indiáni při rituálech/ nevím/ v pravěku/ v pravěku/ jak to mám vědět/ 

v Indii nebo v Asii/ v Japonsku/ ?1990?/ nevim/ ve středověku/ 1987 – 2013/ když člověk 

dospívá/ ve 20. století/ v Africe/ podle mě to bylo před dlouhou dobou 

5. Proč si lidé nechávají dělat tetování? 

zdůraznění části těla/ někteří lidé si myslí, že je to frajeřina/ aby byli dekorování obrazem 

nebo jménem/ chtějí být cool nebo něčím odlišní od ostatních/ aby tím něco vyjádřili, nebo 

jen pro parádu/ aby se cítili jak machři/přijde jim to hezké/ aby machrovali/ protože se jim 

to líbí/ aby byli hezčí a tvrdší = sexy/ protože si myslí, že jsou pak větší frajeři/ aby byli 

krásnější, je jim to příjemné/ protože se jim to líbí a chtějí být něčím zajímavý/ aby 

vypadali zajímavě/ chtějí být machry, například Franz/ aby byli hezčí/ něco jim to 

připomíná/ protože se jim to líbí 

6. Souvisí podle Tebe tetování s rituálem?  

ano – 14 

ne – 5  

dřív ano 

někdy 

7. Myslíš, že mají lidé s tetováním problémy při výběru zaměstnání? 

ano – 10 

ne - 9 

Pokud myslíš, že ano, proč tomu tak podle Tebe je? 

nechce ředitel/ nechodili by lidi/ bylo by divné při jednání jednat s potetovaným člověkem/ 

vypadají pak drsněji, někteří lidé se jich bojí/ protože vypadají nespolehlivě a nikdo je 

nechce zaměstnat/ myslím, že by se nemělo určovat podle vzhledu/ protože to nevypadá 

slušně/ že je lidé hned odsuzují/ v ňákém zaměstnání je to důležité, protože to je třeba ňáká 

restaurace, kam chodí slavní 
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8. Líbí se Ti tetování? 

ano – 11, z toho tři jak které 

ne - 8 

Podle toho jaký/ jak které 

9. Chtěl bys tetování?  

ano – 6 

nevím – 1 

ne - 12 

Proč by sis ho ne/chtěl pořídit? 

líbí se mi vzhledově, ale bojím se toho/ líbí se mi/nechtěl bych ho, protože se to pořádně 

nedá vrátit/ měl bych problém najít si práci/ protože se mi líbí, jen ta samá barva pleti/ je 

bolestivé!!!/ nevím, sem mladej (13)/ líbí se mi to 

10. Vadilo by Ti, kdybys měl učitele s viditelným tetováním? 

Ano – 5 

Ne - 14 

Proč? 

je to pěkné/ nezajímá mě to/ je mi to jedno/ každý má svůj styl/ záleží mi na tom, jaký je/ 

učitel vevnitř/ šel by z něj strach/ protože by vypadal jako cvok/ protože může mít každý, 

kdo chce, co chce/ podle toho, jaké tetování/ je mi to nepříjemné a podle toho, s jakým/ 

protože by mě to rozrušovalo a nelíbilo by se mi to/ protože to nevypadá slušně/ je to jeho 

život/ mně by to bylo jedno/ protože si myslím, že to jeho věc/ kdyby mu to nešlo vidět, 

kdyby to šlo vidět, tak mi to taky nevadí 

11. Kdybys byl majitelem nějaké firmy, přijal bys člověka s viditelným tetováním? 

ano – 13 (z toho jeden ano i ne) 

nevím - 1 

ne – 3 



 
 

119 

Proč? 

strach, že nepřijdou lidi/ asi ano, záleží na velikosti/ nechci ho, ale na ostatních mi nevadí/ 

takový člověk se snaží být jen viditelný a vydrží velkou bolest/ nevím, protože tetování 

může být různé/ říkal bych si, že by nic nedělal a byl líný/ nevím, proč by měli být/ lidé 

s tetováním diskriminovaní/ jen holku, chlap by mi všechno zničil/ podle mě je jako každý 

jiný/ je to normální člověk, nic ho neomezuje/ podle toho, jaké tetování by měl/ jen 

kdybych neměl nikoho jiného na výběr/ nevadilo by mi to/ protože není normální/ podle 

toho, jak je chytrej a jeho životopis/ jenom, kdyby byl chytrý/ nevím, jak viditelným, vzal 

bych ho, kdyby byl slušný a pracovitý/ protože mám tetování ráda 

12. Znáš někoho blízkého s tetováním? 

ano – 12  

ne – 7  

13. Co si o tetování myslí Tvoji rodiče? 

mámě se líbí, tátovi je to jedno/ asi jim to nevadí/ nemají ho rádi, ale na cizích lidech jim 

to nevadí/ nevadí jim to/ nevím, nemluvili jsme o tom/ nevím/ že je to zbytečná útrata 

peněz/ nevadí jim/ nic/že je to blbost/ super, líbí se jim to/ nevím/ nevím, já se o to moc 

nezajímám/ že to není slušné/ že je to hnusná a neslušná věc/ líbí se jim/ že je to ošklivé/ 

nevadí jim to/ nic špatného 

14. Myslíš, že by Tvým rodičům vadilo, kdybys byl tetovaný? 

ano – 7 

ano i ne – 1 

nevím – 2 

ne – 7 

Proč? 

máma má tetování/malé asi ne, velké už ano/ kdyby bylo menší, tak ne/ záleželo by na 

tom, jaké/ možná trochu, ale neznám jejich názor/ byli by nasraní/ jim tetovaní nevadí/ 

nevím/ protože se jim nelíbí/ maj to taky/ nevím/ je to ošklivé, drahé, bolestivé/ protože se 

jim nelíbí/ protože ti zůstane na celý život a je to hnusárna/ protože by se jim to nelíbilo/ 

protože je to moje věc/ spíš by to vadilo babičkám 
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15. Je tetování otázkou módního trendu?   

ano – 11 

ne – 7 

Nevím – 1 

podle toho jaké, řekl bych, že spíš ne/ano, nosí ho svalovci 

16. Je podle Tvého názoru tetování uměním? 

ano – 11 

ne – 7 

jak které, spíše ano/ dělá to málo lidí 

17. Je podle Tebe člověk, který tetuje druhé, umělec? 

ano – 8 

ano i ne – 2 

ne – 8 

Může být, když jen něco kopíruje, tak ne 

18. Chceš se tématu tetování věnovat ve VV? 

ano – 15 

ne – 4 

Proč? 

v budoucnu si ho možná pořídím/ zajímavé/ nevadí mi, rád se dozvím něco o tématu/ baví 

mě to/ tetování je takové zajímavé téma/ je to moc zajímavé téma/ je to nuda/ nevím, proč 

ne, když je to také umění/ naučím se i něco jiného/ určitě/protože mi to přijde zajímavé, 

hlavně lidé potetovaní celí/ ne, chci kreslit!!!/ chtěla bych se o tomto tématu dozvědět 

více/ je to blbost/ zajímalo by mě, jak se to dělá, ale tetování bych nechtěl/ je to zajímavé 

téma 
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Příloha č. 5 

Písemné úkoly pro děti – práce dětí 

1. Vymysli jeden důvod pro a jeden proti , proč si pořídit tetování.  

2. Napiš na kus papíru jednu otázku na téma: Co by tě zajímalo? Co bys chtěl vědět? 
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Příloha č. 6 

Analýza zpracovaných písemných úkolů 

1. Vymysli jeden důvod pro a jeden proti , proč si pořídit tetování. 

„pro“  

- popularita, znaky/ připomínka něčeho/ vyjádření vzpomínek/ vypadat jako mistři/ 

význam/ je to pěkné/ zůstane na celý život/ pro krásu/ pro dobrý pocit/ zkrášlení vzhledu/ 

je to hezké/ význam/ je to hezké/ uchování vzpomínky/ hezké/ vzpomínka 

„proti“  

- trvanlivost/ trvanlivost/ trvanlivost (těžko se to sundává)/ bolest/ bolest/ bolest/ bolest/ 

bolest/ bolest/ bolest/ bolest/ bolest/ bolest/ bolest/ je to drahé/ drahé/ drahé/ velká bolest/ 

bolest a bolestivé odstranění/ nelíbí se mi to/ nehezké ve stáří 

2. Napiš na kus papíru jednu otázku na téma: Co by tě zajímalo? Co bys chtěl vědět? 

- Jde tetovat na přirození? 

- Kde se tetuje nejvíc? 

- Je nějaký způsob tetování natrvalo, který nebolí? 

- Jestli to bolí? 

- Co se člověku honí hlavou, když si tetuje celé tělo? 

- Dají se tetovat i nějaké věci? 

- Kolik krve ztratíš při tetování? 

- Budete tetovat? 

- Kolik mohla stát tetování Franze? 

- Kolik stojí tetování na celé tělo? 

- Jak se jmenuje člověk, který vymyslel „mazací“ (rozuměj neviditelné, pozn. autora) 

tetování? 

- Kolik je zhruba tetovacích studií na celém světě? 

- Je tetování i na přirození? 
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Příloha č. 7 

Žádost o souhlas rodičů s účastí žáka na terénní výzkumné sondě 

Souhlasím s tím, aby se můj syn/má 

dcera_________________________________________ 

účastnil/a terénní výzkumné sondy na téma Tetování, tělo jako sociální a kulturní 

dokument v rámci zpracování diplomové práce Jany Švadlenové. 

Sonda proběhne od 5. do 19. února 2013 formou vyplňování dotazníků, skupinového 

rozhovoru a fotografického záznamu výuky. 

Všechna získaná data budou zpracována anonymně a v souladu s etickými dimenzemi 

výzkumu. 

Podpis rodiče:…………………………………………… 
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