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1. Úvod

Když jsem se rozhodovala, co si vybrat jako oblast výzkumného zájmu, tetování bylo jasná volba. 

Zájem o tento fenomén mne provází již několik let a i můj bakalářský překlad se zabýval body artem, 

tedy technikami zdobení těla. První volba, kterou jsem musela učinit, proběhla tedy úplně 

automaticky. Výběr oblasti byl umocněn tím, že je tetování ve vědecké literatuře stále poměrně 

opomíjené, a především v českém prostředí se jím zabývá jen málo autorů. 

Při formulování výzkumného problému jsem vycházela z myšlenky, že je nejlepší se o tomto 

fenoménu dozvědět přímo na místě, kde se tetování provádí. Vycházela z předpokladu, že vím o 

terénu, do kterého bych mohla snadno získat přístup. Považuji za nutnost zmínit, že salon, který 

zkoumám, jsem již několikrát navštívila jako klientka, takže jsem ještě před začátkem výzkumu znala 

většinu zdejších zaměstnanců. 

Výzkum si klade za cíl zjistit prostřednictvím Geertzova zhuštěného popisu, jak probíhá každodenní 

fungování tetovacího salonu, přičemž vycházím z předpokladu, že toto prostředí je určitou formou 

kultury, určitým mikrosvětem, ve kterém se odehrávají různé aktivity. 

Výzkum si klade za cíl obecně zjistit, jak funguje tetovací studio, tedy holisticky uchopit realitu 

zkoumaného prostředí. Cílem je postihnout vše, co se týká běžného chodu studia, tedy jaké aktivity 

se zde v jakou dobu odehrávají a co vše je potřeba pro fungování studia zabezpečit, např. úklid, 

sterilizování, příprava nástrojů, prezentace studia, obstarávání dodávek zboží, objednávání klientů, 

vyjednávání s nimi, tvorba návrhů apod. Ráda bych se zaměřila nejen na veřejné aspekty chodu 

studia, ale také na záležitosti, do kterých jsou zasvěcení pouze zaměstnanci, a které se odehrávají 

mimo otevírací dobu nebo bez přítomnosti klientů. Jedná se totiž o poměrně uzavřené prostředí, se 

kterým většina lidí nemá žádnou zkušenost. I klienti, kteří již salon navštívili, mohou sledovat pouze 

to, co se zde děje během otevírací doby. S tím souvisela také nutnost vyjednat si přístup do studia po 

celou dobu, kdy v něm tatéři budou. Domnívám se, že pozorování demonstrovaných i skrytých 

činností mi umožní holisticky zachytit obraz zkoumaného prostředí.

Důraz bude kladen na statusy aktérů v terénu, vztahy uvnitř skupiny a případnou hierarchii a dále na 

zachycení zkušenosti tatéra, vyjednávání mezi tatéry a jejich zákazníky a strategie dosahování cílů 

jednotlivých aktérů.

Hlavní výzkumná otázka vykrystalizovala až v průběhu provádění výzkumu. Brzy jsem si všimla, že u 

aktérů dochází k rozporům mezi pojetím tetování jako umění a jako produktu, což se projevovalo 

v mnoha oblastech (nejen při interakci s klienty během konzultace a tetování, ale také např. během 

navrhování, během provádění účetnictví apod.). Důležitost tohoto rozporu se potvrdila také mimo 
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studio během neformálních rozhovorů s jinými (začínajícími) tatéry, kteří tvrdili, že mnou zkoumané 

studio je „továrna na kérky… a tak by se to dělat nemělo.“ Hlavní téma práce tak představuje otázka, 

jak se procesy komodifikace a singularizace promítají do toho, co se ve studiu odehrává. 

Práce bude spočívat v uchopení problému z perspektivy aktérů/tatérů – tj. z emické perspektivy, 

která bude následně převedena do vědecké (etické) perspektivy. 
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2. Teoretické zakotvení práce

2.1. Co je tetování?

Tetování lze chápat ve dvou různých významech. Jedním z nich je „trvalé vytváření ornamentů na 

pokožce“ (Rychlík, 2005, str. 27). Tetování je také možné definovat jako „pigmentaci kůže nebo 

sliznice, která vzniká poraněním nebo úmyslným vpravením pigmentu do tkáně“ (Rychlík, 2005, str. 

27, cituje z encyklopedie Diderot). Já sama se přikláním k druhé definici, první zmíněná je podle mého 

názoru až příliš široká, jelikož je možné pod ni zahrnout také jiné praktiky jako například skarifikaci 

(zjizvování) nebo branding (vypalování) a sám Rychlík jako jeden z druhů tetování zmiňuje právě 

jizvové tetování. 

Existuje tedy více způsobů, jak zdobit své tělo. Na tetování je tedy nutné nahlížet v kontextu širší 

skupiny tělesných modifikací. Tyto modifikace můžeme rozdělit na permanentní (např. tetování, 

skarifikace, branding), semi-permanentní (např. piercing) a dočasné (body painting, henna). 

Tetování a piercing jakožto nejrozšířenější z těchto praktik se od sebe liší především právě kvůli 

rozdílu v permanenci. To vede např. k tomu, že piercing je kvůli snadnému odstranění často vnímán 

jako šperk, naproti tomu tetování je chápáno jako větší závazek. (Sweetman, 1999)

2.2. Od historie po současnost

„Praxe zdobení těla je tak stará jako lidstvo samo.“ (Rychlík, 2005, str. 19) Nejstarší nálezy pochází již 

z doby před více než pěti tisíci lety (Rychlík 2005). Miller dokonce tvrdí, že je tetování zhruba stejně 

staré jako jeskynní malby, tedy cca 40 tisíc let, a že „zdobení těla je zásadní pro pochopení toho, co to 

znamená být člověkem. Je to součást toho, kým jsme.“ (Miller, 2004, str. 7)

Tetování je dochováno také ve starověkých společnostech, např. u Římanů, kde sloužilo k označování 

otroků a kriminálníků (Fisher, 2002). K zákazu tetování došlo v souvislosti s rozvojem křesťanství, kdy 

bylo tetování chápáno jako narušování Bohem daného těla (Sanders, 2008). Až do novověku se

používalo k označování delikventů, např. prostitutek a vězňů. (Fisher, 2002).

Ke znovuobjevení tetování došlo až v souvislosti s objevnými plavbami v 18. st. Námořníci se z výprav 

vraceli s tetováním, a proto bylo tetování chápáno jako něco exotického, díky čemuž se stalo módou 

dokonce i v aristokratických kruzích. V Evropě byli tetovaní jedinci dokonce běžně vystavováni 

v cirkusech. (Rychlík, 2005, Fisher, 2002, Sanders, 2008, Miller, 2004)

První tetovací salóny začaly vznikat v 19. st. v přístavech, jelikož bylo tetování výsadou námořníků. 

V této době vznikl první elektrický strojek, tetovalo se podle předloh, tatéři měli ale jen málo 
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zkušeností a salony byly špinavé. Kromě námořníků bylo tetování typické také pro kriminálníky, 

dělníky a vojáky. (Rychlík, 2005, Fisher, 2002, Sanders, 2008, Miller, 2004) 

V 60. letech 20. století došlo k „renesanci tetování“. Důraz je kladen na estetické provedení. Vznikají 

nové styly a tetovat začínají mladí tatéři, kteří mají často výtvarné vzdělání a zdůrazňují kreativitu nad 

ekonomickou stránkou. Objevují se také první specializované časopisy a události – tattoo conventions 

(Rychlík, 2005, Sanders, 2008). Dochází také k diverzifikaci klientely, o tetování má zájem stále více 

lidí napříč věkem, pohlavím, rasou a socioekonomicko třídou. Důsledkem toho v současnosti 

„typického tetovaného“ již pouze nepředstavuje mladý muž z dělnické třídy (Sweetman, 1999). 

V současné době také již nedochází ke spojování tetování s marginalizovanými skupinami, i když 

kvůli dřívějšímu spojování tetování s určitými subkulturami (gangy, motorkáři), přetrvává do dnešní 

doby ve společnosti marginalizace tetování (Sanders, 2008). 

Současná obliba tetování je nejspíš způsobena také tím, že v dnešní společnosti je tělo podle Shillinga 

chápáno jako projekt (Sweetman, 1999). Mezi tyto tělesné projekty je zařazováno také tetování, jako 

„praktika zaměřená na budování uceleného pocitu vlastní identity.“ (Sweetman, 1999, str. 71) 

„Potetovaní informátoři hovoří o kulturním tlaku, udělat ‚něco‘ se svým tělem a učinit jej 

atraktivnější.“ (Atkinson, 2004, str. 133) Lidé jsou podněcováni dělat něco se svým tělem. Média nám 

prezentují obraz, jak by mělo ideální tělo vypadat, z čehož plyne také rozšíření fitness, diet, apod. 

Především u žen jsou pak oblíbené různé kosmetické úpravy, líčení a úpravy vlasů. V médiích se dnes 

objevuje také tetování, vyskytuje se např. v televizi, časopisech, v reklamě a celebrity tak mohou 

inspirovat své fanoušky. Média spolu se změnou v socioekonomickém statusu a pojetím tetování jako 

umění napomohla tomu, že se tetování přesunulo z oblasti undergroundu do oblasti mainstreamu. 

(Kosut, 2006). 

2.3. Současné pojetí tetování

2.3.1. Tetování jako umění

Pojetí tetování jako legitimní formy umění je záležitostí typickou pro moderní dobu. Také vědecká 

literatura poukazuje na tetování jako formu umění a popisuje snahu tatérů o dosažení statusu 

umělce. Jedním z nich je například Sanders, který rozděluje tatéry na dvě skupiny – jedni jsou 

motivování finančním příjmem a tetují anonymní obrázky z předloh a druzí usilují o status umělce a 

„navrhují jedinečné motivy pro konkrétní osoby, což téměř úplně splňuje definici umění“ (Sanders, 

2008, str. 86). „Narůstající počet tatérů se snaží o to, aby byly jejich výtvory považovány za umění a 

aby byly aktivity spojené s tetováním (vytváření, sbírání) byly uznány jako společensky hodnotné.“ 

(Sanders, 2008, str. 3) Mnoho tatérů má dnes výtvarné vzdělání. Kromě jejich akademické průpravy 

přispívá k legitimizaci tetování jako formy umění také skutečnost, že je tělo chápáno jako plátno a 
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také vystavování tetování v prestižních kulturních institucích jako jsou muzea a galerie. Nemalou roli 

hrají také média, ve kterých se dnes tetování pravidelně objevuje. (Kosut, 2006)

2.3.2. Tetování jako deviace

I přes rozšiřující se názor, že je tetování formou umění, někteří autoři i v rámci vědecké literatury

stále na tetování nahlíží prostřednictvím konceptu deviace. Jedním z nich je Sanders (2008), podle 

něhož jsou potetovaní lidé dodnes označováni jako devianti. Vail za jednu z forem deviace považuje 

„sběratelství tetování.“ Tento termín používá pro snahu lidí o extenzivní tetováž, čímž si „vytvářejí 

vlastní sbírku.“ (Vail, 1999, str. 254). Oba autoři také zmiňují, že je v literatuře často spojováno 

s různými psychopatologickými jevy (Sanders, 2008, str. xiii; Vail, 1999, str. 256). 

2.3.3. Tetování jako sociální akt

Pokud je tetování chápáno jako deviace, může vést až k izolaci jedince z většinové společnosti (např. 

odepření některých pracovních příležitostí. To je způsobeno tím, že tetování je činem, na který 

reaguje naše okolí. Atkinson tvrdí, že je tetování způsob, jak vyslat ostatním informace o sobě. Ti tyto 

informace přijímají jako „fyzické komuniké, které se nabízí ve veřejném prostoru“ (Atkinson, 2004, 

str. 135). Proto tetování vnímá tetování jako pro-sociální a komunikační akt. 

Podle Sanderse po pořízení tetování nastává změna ve způsobu interakce s okolím. „Rozhodnutí 

nechat se potetovat není jen otázkou fyzického vzhledu. Je to také volba toho, jak člověk bude 

vnímat sám sebe a také jak ho budou vnímat a zacházet s ním ostatní.“ (Sanders, 2008, str. 58) Také 

on proto popisuje tetování jako významný sociální akt. Reakce mohou samozřejmě být pozitivní i 

negativní. 

2.3.4. Tetování jako komodita

Podle Kopytoffa je komodita „věc s užitnou hodnotou, která může být vyměněna za protikus 

prostřednictvím diskrétní transakce“ (Kopytoff, 1988, str. 68). Singularitu oproti tomu charakterizuje 

adjektivy „vzácná, neporovnatelná, jedinečná, výjimečná“ (Kopytoff, 1988, str. 69). Na jedné straně 

existuje úsilí, aby se dalo koupit co nejvíce věcí, na druhé straně touha po singularizaci určitých věcí 

(Kopytoff, 1988). Otázkou tedy je, kam zařadit tetování.

Siorat tvrdí, že tetování představuje speciální případ (Siorat, 2005). Podle Kopytoffa je totiž běžné 

rozlišovat mezi věcmi/ komoditami a lidmi/singularitami (Kopytoff, 1988). Tetování se ale pohybuje 

mezi těmito dvěma póly – jedná se o věc, ale je neodmyslitelně spjato s lidským tělem, je do něj 

vepsáno a nelze jej od těla oddělit. Podobně je charakterizována také soukromá singularizace, ke 
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které dochází v – případě „dlouhého vztahu s věcí, věc je k nám přiřazena, je neodmyslitelné ji od nás 

oddělit (str. 80)

Siorat také zmiňuje dva odlišné přístupy. Tetování může a nemusí být považováno za komoditu. 

„Tetování může být vnímáno jako komodita v případě, že si klient vybírá motiv ze šablon a nezapojí 

se do žádného vztahu s tatérem kromě toho, že zná jeho jméno.“ (Siorat, 2005, str. 220). Jako další 

důvody pro zařazení tetování do sféry komodit zmiňuje skutečnost, že jej lze běžně pořídit, že může 

být módní záležitostí a že se přesunulo z oblasti undergroundu do oblasti mainsteramu. 

Tetování lze skutečně běžně pořídit, jelikož tetovací salón představuje formu podnikání, která se na 

poskytování těchto služeb zaměřuje a kde „existuje skupina poskytovatelů, klientů a dochází k platbě 

za služby“ (Goulding, 2004, str. 279). Vail tvrdí, že pro určitou skupinu lidí (pro ty, co mají tetování) je 

tetování koupeným zbožím stejně jako jiné věci a důležitý je pro ně aspekt vlastnictví. (Vail, 1999)

Tetování může představovat pouhý módní produkt. Sweetman (1999) tvrdí, že někteří jeho 

informátoři nepovažovali své tetování za něco více než jen módní doplněk, což se projevovalo také 

v zacházení s tetováním (možnost volby, zda jej odhalit nebo skrýt).

O přesunu tetování do oblasti populární kultury jsem již hovořila. Tetování se objevuje v médiích a je 

součástí mainstreamu. Často se také používá v reklamě. „Tetování jasně prošlo procesem 

komodifikace; není jen prodáváno jako symbol, který ztělesňuje určitý status, ale používá se také 

k prodeji ostatních komodit.“ (Kosut, 2006, str. 1043)

Ke všem těmto argumentům existují ale také protiargumenty, které odkazují k tomu, že tetování je 

více než běžný produkt/služba. Je sice možné jej snadno pořídit, ale existuje několik aspektů, které 

napovídají, že „tetování je něco víc, než jen předmět spotřeby (Goulding, 204, str. 281). 

Nápadný je především specifický proces pořízení. Tetování nemůžeme srovnávat s koupí jiných věcí, 

vzhledem k tomu, že „pořízení tetování obvykle zahrnuje tři rozdílná stádia s různou délkou trvání –

plánování, samotný proces tetování a následná péče a hojící proces.“ (Kosut, 2006, str. 1041). Při 

provádění dochází k porušování integrity kůže. Tatér navíc „způsobuje bolest, pracuje s cizími nahými 

těly a je znečištěný krví a jinými tělními tekutinami“ (Sanders, 2008, str. 92). Bolest tak představuje 

neodmyslitelnou a často diskutovanou součást aplikace tetování (Sweetman, 2008, Siorat, 2005, a 

další). Proto je pro tetování typické, že mu často předchází rozsáhlé zjišťování informací (Sweetman, 

2008). 
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Odlišnost od jiných produktů spočívá také v tom, že „tetování si člověk nemůže jednoduše koupit 

hotové tak, jako by si například koupil nový svetr“ a jak tatér tak také klient hrají při vytváření 

produktu aktivní roli. (Sweetman, 1999, str. 64)

Od jiného zboží jej navíc odlišuje skutečnost, že je velmi individualistické a osobní (Kosut, 2006). 

Sweetman považuje tetování za způsob, jak upevnit pocit vlastní identity a zmiňuje, že jeho 

informátoři následně získali díky tetování pocit odlišnosti od ostatních, jelikož „…často vyjadřuje 

zájmy nebo osobní příběhy a někteří [informátoři] chtěli zakázkový motiv, aby zajistili, že ‚nikdo jiný 

nebude mít stejné tetování‘“ (Sweetman, 1999, str. 67), též Atkinson (2004). Tetování má 

nepochybně vliv na na sebepojetí člověka.  „Odhodlání se k tomuto činu má dopad na vnímání 

fyzického JÁ jedince.“(Sanders, 2008, str. 41)

Do protikladu vůči člověku, který má tetování Vail staví jedince, které je tetovaný. Pro ty, co jsou 

tetovaní, je tetování určitým statusem, je to součást jejich identity a do motivů projektují důležité 

věci ze svého života. Do této kategorie Vail řadí právě sběratele. (Vail, 1999) Také Kopytoff (1988)

popisuje sběratelské předměty jako singularity. Při současné oblibě tetování řeší sběratelé otázku 

autenticity tetování, proto dochází k tomu, že si nechávají dělat větší a neskrytelná tetování, aby 

dokázali svůj závazek (Siorat, 2005).

Vzhledem k těmto aspektům je zjevné, že tetování nepředstavuje pouhý produkt nebo módní 

výstřelek. Módě odolává také díky trvalosti. „Na rozdíl od oblečení nebo účesu se tetování nenosí na 

těle, ale spíše je vepsáno do těla“ (Kosut, 2006, str. 1040). Také Sweetman (2008) považuje tetování 

za anti-módu. Právě permanence tetování je často zmiňovaným aspektem (Goulding, 2004, 

Sweetman, 2008, Siorat, 2005, a další).

Všechny tyto skutečnosti zmiňuje také Siorat a navíc přidává aspekt, že tetování není směnitelné.  

Slovy Kopytoffa (1988) se jedná o koncovou komoditu, tzn. nelze ji dále směnit, určena ke konečné 

spotřebě. Jakmile se vytetuje, již není možné s ním obchodovat dále, je trvale vepsané do těla, již 

samotnou koupí, tj. vytetováním, je vyřazeno z možnosti další směny a komoditou je tedy pouze 

jednorázově. Tetování představuje komoditu pouze při pořízení, „když je hotové, tak se stává 

singularitou a je vyřazeno ze sféry komodit“ (Siorat, 2005, str. 220).

Tatér navíc prodává svůj čas a schopnosti, nikoliv samotné tetování. „Tetování jako předmět až do 

směny neexistuje a vzniká, až když je dokončeno.“ (Siorat, 2005, str. 220)

Na základě těchto skutečností Siorat shrnuje, že „tetování samo o sobě není komoditou, ačkoliv jedna 

fáze v jeho biografii komodifikována je, a to proces vzniku“ (Siorat, 2005, str. 221) „… dále je navždy 

dekomodifikováno a stává se singularizovaným symbolem.“ (Siorat, 2005, str. 220) Ani další ze 
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zmiňovaných autorů se jednoznačně nepřiklání k názoru, že je tetování možné zařadit bezvýhradně 

do oblasti komodit. Otázka, jak se vliv singularizace a komodifikace projevuje v tetovacím studiu, 

bude předmětem empirické části.

Kolem tetování se navíc vytvořil speciální průmysl, pro nákup vybavení a dalších potřeb nezbytných 

pro tetování (např. strojky, barvy, atd.) slouží specializované obchody. 

2.4. Význam tetování

Porozumět praktikám zdobení těla je důležité, jelikož jsou nositeli významů. „Tělesné úpravy jsou 

kultura – mají význam jen pro členy společnosti, ve které se vyskytují a jsou vytvářeny uvnitř složité 

sítě kolektivního působení“ (Sanders, 2008, str. 21)

Rychlík (2005) zmiňuje, že tetování má velké množství významů, např. dosažení jistých životních 

mezníků, odráží citový stav člověka, politické přesvědčení, náboženské vyznání, zařazení ve 

společnosti, vlastnická práva, zmocnění, původ nebo identitu, příslušnost k nějaké skupině, dosažení 

nějakého výkonu, léčebný účinek, ochrana. V návaznosti na to rozděluje funkce na rituální, esteticko-

erotickou, magicko-náboženskou, léčebně-preventivní, komunikační a identifikační, sociálně-

skupinovou, statutárně-hierarchickou a individualizační a dekorativní. 

Dále popisuje také změnu ve významu tetování u preliterálních a současných společností. Významy

tetování tedy nejsou rigidní. „Tatuáž byla svou podstatou kolektivní, v mnoha rovinách symbolická, 

společným významem integrovala komunitu a brala na sebe řadu funkcí. Dnešní tetování má ve 

většině případů soukromé významy, v zásadě jedince odlišuje, vyjadřuje odstup od ostatních a 

původně složitý celek posunuje blíže k primárně estetickému obsahu.“ (Rychlík, 2005, str. 13)

2.5. Motivace k tetování

K tetování mohou vést také rozličné motivace (Rychlík, 2005, Sweetman, 1999, Atkinson, 2004). Tyto 

impulsy jsou v literatuře nazývány různými termíny, proto vznikla práce, která je syntézou faktorů 

motivace a která rozdělila motivace do deseti kategorií. Jsou jimi: 1) krása, umění a móda, 2) 

individualita, 3) osobní příběh, 4) fyzická odolnost, 5) skupinová příslušnost a závazek, 6) vzdor, 7) 

duchovní a kulturní tradice, 8) závislost, 9) sexuální motivace, 10) žádný konkrétní důvod. Jako 

nejčastěji zmiňovaný důvod se uvádí právě vyjádření individuality a také zkrášlení těla (Wohlrab, 

Stahl, Kappeler, 2007). 
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3. Metodologie a reflexe výzkumu

3.1. Etnografický výzkum

Cílem práce je co nejvíce porozumět prostředí tetovacího studia. Zajímají mne především dvě 

témata: 1) tetovací studio jako mikrosvět a co v tomto mikrosvětě děje, 2) procesy komodifikace a 

singularizace, se kterými souvisí následující otázky: Považují aktéři tetování (a obecně vše, co se 

v tetovacím salónu děje) za umění, a kladou proto důraz na kreativní stránku? Nebo považují tetování 

za řemeslo, které vede k vytvoření produktu a jejich cílem je pouhý finanční zisk? Jaké vlivy hovoří ve 

prospěch procesu komodifikace a jaké ve prospěch procesu singularizace? Jak tyto procesy ovlivňují 

to, co se v tetovacím salónu děje? A dá se vůbec jednoznačně rozhodnout, který z procesů převažuje?

Jak již název napovídá, jako metodu jsem použila etnografický výzkum. „Tato výzkumná tradice má 

původ v antropologii a jejím cílem je porozumění sociálnímu světu dlouhodobým pobytem ve 

skupině, aby bylo možné popsat kulturu a významy, které používají její členové.“ (Hendl, 2005, 

str. 54) 

3.2. Zúčastněné pozorování

Volba techniky sběru dat se odvíjela od výběru etnografické výzkumné tradice. „Zúčastněné 

pozorování je hlavní technikou v etnografickém výzkumu.“ (Hendl, 2005, str. 192). Hendl doporučuje 

použití této techniky při následujících skutečnostech: 1) „jev, který se bude zkoumat, je málo 

prozkoumaný“, 2) „existují velké rozdíly mezi pohledy členů a nečlenů sledované skupin“ a 3) „jev 

není přístupný pohledu mimo skupinu“ (Hendl, 2005, str. 193). U mého výzkumného problému jsou 

splněny dokonce všechny tři předpoklady. Při volbě jsem vycházela také ze skutečnosti, že cílem je 

zjistit, jak se lidé chovají v přirozeném prostředí, což se může lišit od toho, co tvrdí, že dělají (Hendl, 

2005). 

Součástí zúčastněného pozorování byly také neformální rozhovory, které nebyly dopředu připravené 

a řídily se situací (Hendl, 2005). Po skončení rozhovoru jsem provedla s tatéry také krátký 

standardizovaný rohovor, který měl za cíl získat základní popis každého z nich. Část z těchto informací 

jsem získala již během provádění výzkumu během neformálních rohovorů. Jeden z aktérů mi ovšem 

strukturovaný rozhovor neposkytl. Jelikož s prováděním výzkumu jako takového souhlasil, rozhodla 

jsem se použít alespoň základní informace o něm, které jsem získala během pozorování. 

Jako výzkumnice jsem tedy pobývala ve studiu se zaměstnanci a prožívala s nimi všechny aktivity, 

které se zde odehrávaly. Při pozorování se zapojila do dění, účastníci věděli, že je zkoumám, a neměla 

jsem dopředu připraven plán pozorování. Pozorování tedy bylo zúčastněné, otevřené a 

nestrukturované (Hendl, 2005). 
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Jak již ze samotného názvu techniky vyplývá že, mým úkolem byly dvě činnosti: účastnit se a 

pozorovat. Vzhledem k výzkumné oblasti se pro mě jevila jako nejvhodnější pozice pozorovatel jako 

účastník, kdy dochází k částečnému zapojení do činnosti a je známa identita pozorovatele (Hendl, 

2005). Tetování je činností, do které jsem se samozřejmě zapojit nemohla, proto jsem se snažila 

alespoň částečně zapojit do různých neodborných pomocných prací.  Tato má výpomoc byla ovšem 

pouze příležitostná, jelikož pomocné práce zajišťovali převážně učni. 

Klíčovou fází byl vstup do terénu, který bylo nutné předem vyjednat. Gatekeeperem, tedy osobou, 

která mi vstup umožnila, byl v tomto případě majitel studia, kterého jsem kontaktovala na základě 

předchozí známosti prostřednictvím sociální sítě Facebook, a následně proběhla schůzka přímo ve 

studiu, kde jsem představila výzkum a vyjednala etické otázky včetně informovaného souhlasu, který 

byl udělen ústní formou. Zajištění fyzického vstupu bylo však pouze prvním krokem a vlastně 

předpokladem pro realizaci výzkumu, po vstupu do terénu bylo další fází zajistit si spolupráci aktérů. 

Můj výzkum měl začít na tattoo convention.  S majitelem studia jsem byla předběžně domluvená, že 

se s nimi akce zúčastním, ale nakonec tento záměr ztroskotal na špatné komunikaci. Majitel mi vůbec 

neodpověděl na mé zprávy, a když jsem ho na convention potkala, jen mi oznámil, že „toho měl 

hodně“. Vzhledem k tomu, že to měl být můj první vstup do terénu, trochu mě to znepokojilo. Tvorba 

terénních poznámek z této akce proto probíhala spíše formou nezúčastněného pozorování. Sice jsem 

na akci byla přítomná jako návštěvník, ale nedocházelo téměř k žádné interakci s dalšími aktéry. 

Domluva s majitelem byla komplikovaná také první dny výzkumu. Každé ráno mi např. někdo musel 

odemknout, abych se do studia dostala. Proto jsem následně ohledně svého příchodu kontaktovala 

ostatní aktéry. 

Tvorba dat probíhala na místě heslovitými poznámkami, které sloužily jen jako záchytné body pro 

pozdější souvislé poznámky, které jsem psala mimo terén ještě ten samý den, aby nedošlo k prolínání 

pozorování ze dvou dní. Tyto poznámky jsem doplňovala vedením terénního deníku, kde jsem 

zaznamenávala např. vývoj vztahů s účastníky (Hendl, 2005).

Zapisování probíhalo ve formě Geertzova zhuštěného popisu, jehož cílem je nejen popsat realitu, ale 

také zachytit významy. „Před etnografem stojí… mnohovrstevný soubor pojmových struktur, z nichž 

mnohé se navzájem překrývají a proplétají, které jsou současně neznámé, nezvyklé a explicitně 

nevyjádřené, a které je třeba nejprve pochopit a poté vyjádřit.“ (Geertz, 2000, str. 20)

Při tvorbě dat byl mým klíčovým informátorem jeden z učňů. Bylo to způsobeno pravděpodobně tím, 

že byl ve studiu také nový a nastoupil ve stejné době, ve které jsem zahájila výzkum, takže jsme oba 

byli v pozici „nováčků“. Ze všech aktérů je mi navíc nejblíže věkově. Musela jsem však dát pozor na 
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to, a aby můj obraz reality nebyl zkreslený tím, že je ovlivněn především pohledem jednoho 

informátora. Proto jsem si informace získané od něj ověřovala také u jiných aktérů. Při komunikaci 

s ním se mi také potvrzovala domněnka, že se začínám dostávat do jádra problematiky, jelikož se při 

sbírání informací o chodu studia zaměřoval na podobné aspekty jako já. 

Zajímavé problémy v terénu jsem nebyla schopná odhalit hned na začátku výzkumu, proto jsem 

použila Spradleyho metodu trychtýře, kdy jsem začala s popisným pozorováním, během kterého 

docházelo k zaznamenávání podrobného popisu všeho, co se v terénu dělo. Další fází bylo 

fokusované pozorování, které spočívalo v zaměření na určité významné úseky reality. Poslední fází 

bylo selektivní pozorování, při kterém jsem vyhledávala speciální situace, na kterých jsem si získané 

informace (Hendl, 2005, str. 195)

3.3. Terén

Výzkum probíhal v pražském tetovacím studiu, jehož jméno z důvodu anonymizace neuvádím. Studio 

je situováno v centru města v blízkosti dvou linek metra. Výzkum probíhal během letních a 

podzimních měsíců (od konce července do půlky října) s ohledem na závislost poptávky na ročním 

období, od které se odvíjí vytíženost studia.  Do studia jsem docházela zpravidla dvakrát týdně, 

zhruba po dobu 3 měsíců. Otevírací doba studia je od 10 do 18 hodin každý všední den a po domluvě 

i o víkendech. Pozorování probíhalo jak ve standardní otevírací době, tak i mimo ni, a to v závislosti 

na tom, jak zde trávili čas aktéři. V tomto ohledu byl výzkum opravdu náročný, jelikož aktéři byli ve 

studiu přítomní zpravidla 12 hodin denně.  

Zkoumala jsem tetovací salon jako prostředí, ve kterém pracuje uzavřená skupina lidí, tím pádem můj 

výzkumný vzorek tvořily všechny osoby, které se ve studiu během pozorování vyskytly (nejen 

zaměstnanci studia, ale také klienti a návštěvy). Jednalo se tedy o účelový výběr, ve kterém musí 

„výzkumník jasně, přesně a otevřeně definovat populaci, kterou jeho vzorek opravdu reprezentuje“ 

(Disman, 2002, str. 113), konkrétně o vzorek definovaný prostředím.

3.4. Má pozice v terénu

Jsem si vědoma skutečnosti, že sleduji realitu z vlastní perspektivy a mé charakteristiky výzkum nutně 

ovlivňují. Z tohoto důvodu jsem reflektovala vlastní charakteristiky, které mohly v kontextu mého 

výzkumu hrát roli, např. pohlaví, věk, socioekonomická vrstva atd. Důležité je zmínit, že o tetování se 

již dlouhou dobu intenzivně zajímám (navštěvuji body artové akce, sleduji fanouškovské stránky a 

stránky různých salonů na sociální síti Facebook, obklopuji se potetovanými jedinci a čtu takto 

zaměřenou literaturu). Před zahájením výzkumu jsem měla dvě tetování a domnívala jsem se, že 

nejsem respektována tattoo komunitou, protože jsem neměla extenzivní tetováž. Během výzkumu 
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jsem si nechala udělat další tři tetování. Tetování je pro mě nedomyslitelnou součástí života a 

nepohlížím na něj jako na deviantní praktiku. 

Má pozice v terénu byla sporná - v rámci praktiky tetování jsem insiderem, ale vzhledem k prostředí 

jsem jednoznačně outsiderem.  Jsem si vědoma toho, že pozice insidera a outsidera mají obě své 

výhody a nevýhody a že pozice také předurčuje, k jakým datům se výzkumník může dostat (Jones, 

1970). Vzhledem k tomu, že zkoumám prostředí, které je mi zájmově blízké, bylo nutné zajistit, abych 

neztratila perspektivu vědce. Při přílišném ztotožnění se skupinou hrozí „nebezpečí ztráty odstupu“ 

(Hendl, 2005, str. 119). Jinak se ale domnívám, že se mi z tohoto mého dvojznačného postavení 

podařilo „vytěžit“ ty lepší stránky. Aktéři mě znají jako klientku, a proto jsem většinu z nich znala již 

před prováděním výzkumu. Proto bylo snadné s nimi komunikovat a zajistit si jejich spolupráci. Sami 

byli většinou zvědaví a opakovaně se mě ptali, na co jsem zatím přišla a jak to s výzkumem vypadá. 

Jelikož jsem byla outsiderem vzhledem k prostředí, aktéři nemohli předpokládat, že jsem 

obeznámená s chodem tetovacího studia a mohla jsem se tak zeptat na mnoho věcí (např. 

podrobnosti sterilizace), aniž bych vypadala hloupě, nebo působila dojmem, že je zkouším. 

Začlenění do terénu je důležité v souvislosti s tím, že samotná přítomnost výzkumníka v terénu může

ovlivnit pozorovanou situaci. Vzhledem k tomu, že účastníci vědí, že jsou zkoumaní, mohou se chovat 

jinak než by se chovali, kdyby výzkum neprobíhal. Snažila jsem se tomuto problému předejít tím, že 

jsem zohledňovala sebe jako výzkumníka v terénních poznámkách. Domnívám se ale, že mě aktéři 

během výzkumu nepovažovali za žádného „vetřelce“, před kterým je potřeba se mít na pozoru. 

Většinou se ke mně chovali stejně jako sami k sobě navzájem, nebo si mě v terénu vůbec nevšímali a 

věnovali se své práci. Domněnku, že se mi do terénu podařilo dobře proniknout a začlenit se do 

kolektivu, potvrzuje například situace, kdy si tři aktéři spolu se dvěma klienty pustili jako kulisu 

pornografické video. Poté, co za jedním z klientů přišla nějaká paní, aktéři narychlo porno vypínají a 

jsou naštvaní, že zábava končí, protože „přišla ženská“. Moje přítomnost jim ale po celou dobu nijak 

nevadila. Zpočátku jsem také majiteli nahlašovala, které dny budu ve studiu přítomná, později jsem 

se nijak předem domlouvat nemusela.  

V průběhu výzkumu docházelo k rozporu mezi tím, jak se aktéři chovali během výzkumu a mezi tím, 

jak hovořili o tom, jak se chovají. Také to svědčí o tom, že se mi podařilo se mezi ně dobře začlenit. 

Předváděli mi totiž běžnou praxi a teprve, když jsem se explicitně na nějakou věc zeptala, deklarovali, 

jak by se to správně mělo dělat dle normy, která se však od skutečnosti lišila. Vzhledem k tomu, že se 

aktéři snažili zlepšit obraz o sobě, jsem se rozhodla nepřikročit ke zpočátku zamýšlené komunikativní 

validizaci.
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S možností, že mi aktéři mohou podávat zkreslené informace, jsem však počítala. Tomuto problému 

jsem se snažila předejít tím, že jsem správnost jednak získaných informací a jednak mých 

předběžných interpretací vždy ověřovala také u jiného informátora.

Bylo nutné zohlednit fakt, že si do terénu vnáším své vlastní poznatky a zkušenosti. Aby tato má 

očekávání neovlivňovala závěry výzkumu, vypracovala jsem si před jeho začátkem před-porozumění, 

ve kterém jsem si sepsala, co očekávám, že v terénu najdu a nutno poznamenat, že v mnohých 

ohledech se má předběžná očekávání lišila od skutečnosti. 

Pro potřeby vlastní sebereflexe jsem si psala terénní deník, ve kterém jsem evidovala, zda jsem se 

nenacházela v rozpoložení, které by mohlo ovlivnit mou interpretaci dat. (Disman, 2002)

3.5. Analytické postupy

Pro kvalitativní výzkum je typické, že k vytváření dat a jejich analýze dochází souběžně. Analýza může 

totiž výzkumníka posouvat při výzkumu novým směrem a umožňuje hlubší ponoření do problému 

(Hendl, 2005).

Při analýze jsem pracovala s daty, která jsem si sama vytvořila během mého pobytu v terénu, a byly 

tedy vytvořeny přímo pro tento výzkum. Těmito daty byly terénní poznámky včetně citací 

z neformálních rozhovorů. Vybrané úseky dat doplňují interpretace v závěrečné zprávě.

Vlastní data jsem si nejprve rozdělila na určité segmenty a posléze jsem je kódovala pomocí 

otevřeného kódování podle Strausse a Corbinové (1999). To znamená, že jsem si během pročítání dat 

kategorizovala určité úseky textu, které vypovídaly o určitém tématu a které mohly pomoci 

zodpovědět výzkumné otázky.  Jednalo se o označení a roztřídění dat, které usnadnilo později práci 

s textem. Otevřené kódování znamená, že při tvorbě kódů vycházíme z dat, tudíž kódy nemáme 

dopředu připravené. (Strauss, Corbinová, 1999) Poté jsem nacházela vztahy mezi kódy a v rámci 

jednotlivých kódů jsem se snažila vytvořit předběžné interpretace, jejichž správnost jsem si následně 

ověřovala v terénu. Cílem bylo najít v datech pravidelnosti a vytvářet interpretace. 

Kromě interpretací na základě kódování je součástí závěrečné zprávy také popis zkoumaného 

prostředí a skupiny zaměstnanců, jakési jejich profesní medailonky. Vycházím z Hendlova tvrzení, že 

zúčastněné pozorování je přístup, který je „typicky popisný a explorativní“. (Hendl, 2005, str. 238)

3.6. Etické otázky společenskovědního výzkumu

Jelikož se jedná o výzkum s lidmi, vždy existuje riziko etických dilemat a já jakožto výzkumnice jsem se 

snažila být vůči těmto otázkám citlivá a připravit se na skutečnost, že budu muset tyto otázky řešit 
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(Guillemin, Gillam, 2004). Jednou z promýšlených situací, které by mohly nastat, představovaly např. 

možné důsledky toho, že jako žena vstupuji do téměř čistě mužského prostředí. 

Při výzkumu jsem vycházela z Listiny základních práv a svobod a z Etického kodexu České asociace pro 

sociální antropologii. Se všemi daty jsem zacházela v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 

(zákon č. 101/2000 Sb.). Z důvodu ochrany osobnosti podle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 

Sb.) jsem bez vědomí aktérů nepořizovala zvukové ani obrazové záznamy.

Od všech účastníků výzkumu jsem vyžadovat informovaný souhlas, v tomto případě jsem zvolila 

pouze ústní souhlas, jelikož při výzkumu nebudu zacházet s osobními ani citlivými údaji (Zákon o 

ochraně osobních údajů), protože v mém výzkumu nehrají žádnou roli. Během prvního setkání 

v rámci výzkumu jsem vždy každého aktéra informovala o tom, že je zkoumán a poučila jej, že je 

výzkum anonymní, probíhá na základě dobrovolného rozhodnutí a účastníci mají právo kdykoliv 

odstoupit. (Hendl, 2005) 

V textu dochází k anonymizaci terénu, je v něm tedy uvedeno pouze to, že se jedná o pražské 

tetovací studio. Přesto je zjevné, že lidé, kteří se o tetování zajímají a mají nějaké informace o 

pražských studiích, nebudou mít problém identifikovat, kde výzkum probíhal (už jen kvůli tomu, že je 

nutné popsat prostor, ale také proto, že je toto studio svým přístupem poměrně výjimečné). Také 

aktéry budu v textu označovat pouze zkratkami a nebudu používat jejich skutečná jména. Přesto je 

pravděpodobné, že aktéři budou schopni navzájem své výpovědi rozpoznat.

Během výzkumu jsem se snažila jednat tak, aby můj výzkum nikoho nepoškodil (Guillemin, Gillam, 

2004). To se projevovalo zejména v tom, že jsem přišla na to, že mi aktéři tvrdí něco jiného, než co ve 

skutečnosti dělají. Otázka byla, jak uvést celou pravdu a zároveň aktéry nepoškodit. Tyto informace 

však nebyly natolik zásadní pro výsledky výzkumu, takže jsem se rozhodla je do výsledné práce 

nezahrnout. Aktéři se mi také příležitostně svěřovali s důvěrnými informacemi, což bylo 

pravděpodobně způsobeno tím, že většinu znám již delší dobu. Ani tyto informace však nejsou pro 

výzkum stěžejní, a proto se v práci neobjeví. Nutnost chránit terén je navíc umocněna tím, že majitel 

studia požádal, abych mu hotovou výzkumnou zprávu poskytla.

Je obtížné určit, kdy došlo ke skončení výzkumu. Ještě dlouho poté, co jsem přestala do terénu 

docházet pravidelně, docházelo k příležitostnému „dosbírávání“ dat. Otázku, jak vhodně odejít 

z terénu, jsem tedy nemusela řešit, navíc jsem věděla, že se všemi účastníky zůstanu nadále 

v kontaktu a není tak třeba výzkum nějak formálně ukončovat. 
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4. EMPIRICKÁ ČÁST

4.1. Popis pozorovaného prostoru

Studio fungovalo již od roku 2011, ovšem v jiné části Prahy a pod jiným názvem. Staré studio majitel 

přenechal někomu jinému včetně vybavení, takže prostor jakožto tetovací studio pokračuje dál 

s jiným majitelem. Na začátku roku 2013 začalo studio fungovat pod novým názvem v nových 

prostorech. Majitel uvádí, že cílem bylo přiblížit se lidem a nabídnout jim něco nového a lepšího. Na 

internetových stránkách stojí, že se jedná o největší tetovací studio v Praze. V současné době (červen

2014) zde působí deset tatérů.

Studio se nachází ve starém domě v centru Prahy, v blízkosti dvou linek metra. Zvenku působí celkem 

nenápadně. Na dveřích je malým písmem napsaný název studia, jméno majitele a adresa. Až 

v průběhu výzkumu, tedy několik měsíců po otevření, byla do výlohy nainstalována velká světelná 

tabule s nápisem „TATTOO“. Do studia se vchází velkými dvoukřídlovými dveřmi, nad nimi je 

půlkruhové okénko. Vlevo od dveří je zmíněná skleněná výloha.

Z ulice se vchází do úzké místnosti, která slouží jako recepce. Naproti dveřím je stůl recepčního 

s notebookem, telefonem, papíry, různými psacími potřebami a diáři tatérů. Po pravé straně je gauč, 

původní černý kožený byl později nahrazen jiným. Celá stěna za gaučem je zakryta hnědým závěsem. 

Gauč využívají jednak čekající klienti, jednak tatéři ve volném čase. Ti se zde například občerstvují 

nebo se dívají s recepčním na filmy a videa, která si pouští na velké televizi, která visí naproti gauči. 

Hned pod televizí je schodiště, které je z obou stran odděleno zídkami. Na zídce, která je blíže gauči, 

jsou vystavené poháry, které zdejší tatéři vyhráli v soutěžích na různých ročnících pražské tattoo 

convention. Také je zde nádoba s vonným olejem, ve kterém jsou napuštěné dřevěné tyčinky. Přímo 

vedle této zídky je nízká podlouhlá skříňka, ve které jsou umístěny např. prázdné vouchery na 

tetování, atd. Na skříňce jsou k rozebrání samolepky a vizitky a také hrnečky a plastové kelímky a dvě 

konvice - jedna je na kávu, druhá na vodu.  Obojí je určeno jak pro zaměstnance, tak pro klienty. Za 

zídkou jsou schody, které vedou do suterénu, kde se nachází zbytek studia. Místo vlevo u dveří slouží 

při nepříznivém počasí jako garáž pro majitelovu motorku. Jinak je možné parkovat na ulici před 

vchodem. U schodiště je v rohu chladicí box s drinky od jedné z partnerských firem. Stěny i strop jsou 

vymalovány bílé, podlaha je černá. Dominantou místnosti je velký černý ozdobný lustr. Strop je 

klenutý. 

Kromě recepce se všechny ostatní místnosti nacházejí v suterénu. Schody se v polovině stáčí doleva a 

člověk se po nich dostane rovnou do místnosti, kde se tetuje. „Tatérna“ je téměř propojená s další 

místnosti, „kreslírnou“ (tyto pojmy používají pro označení místností aktéři). Obě místnosti od sebe 

odděluje jen část stěny a mléčné sklo. V levé části průchodu mezi těmito místnostmi je toaleta pro 
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klienty. Za toaletou pro klienty se nachází toaleta pro zaměstnance a sterilizační místnost. Naproti 

průchodu z tatérny do kreslírny se nachází dveře do kuchyně. Z kuchyně lze projít do majitelovy 

kanceláře. 

Tatérna je největší místnost ve studiu. Po pravé straně (z pohledu od schodů) jsou 3 tetovací místa. 

Každé tetovací místo se skládá z lehátka, židle pro tatéra, stolku, lampy a odpadkového koše. Na levé 

straně jsou pracovní místa pouze dvě, tedy dvě lehátka, dvě židle a dvě lampy. Stolky jsou však tři. 

„Nadpočetný“ stolek sloužil na tetovací barvy, jehly a na gripy (komponenty ke strojku, za které se 

strojky drží a kudy prochází jehla). Barvy byly později přesunuty do stojanu na zeď u schodů, ostatní 

zůstalo. Naproti schodům je velká televize, na které se pouští různé seriály a filmy. Pod ní je velké 

zrcadlo, kde si klienti mohou prohlédnout obtisknuté nebo hotové tetování. Vlevo vedle schodů je 

koutek s židlí, počítačem a tiskárnou, které tatéři používají při tvorbě návrhů. V koutku je také malé 

umývadlo. Koutek pokračuje ještě dále až přímo pod schodiště, zadní část je však oddělena závěsem. 

Prostor za závěsem slouží jako sklad. Veškeré věci, které se koupí do zásoby, jsou umístěny zde (např. 

jednorázové pleny na lehátka, lampy, židle, toaletní papíry, ubrousky, atd). Zdi jsou bílé, v některých 

částech jsou z cihel, podlaha je černá. Strop je vymalován na bílo a lustry jsou ploché a kovové. Na 

pravé straně jsou ve zdi tři výklenky.

Vlevo od koutku je toaleta pro klienty s WC a umývadlem. Kolem toalety je možné volně projít do 

„kreslírny“, která slouží především pro tvorbu návrhů. Vpravo od průchodu je umístěn velký 

odpadkový koš. Jak jsem již zmínila, část stěny, která odděluje kreslírnu od tatérny je zděná, část je 

z mléčného skla. V místě, kde je mléčné sklo, je malý výklenek. Původně byl prázdný, později sem byl 

přesunut stůl s termální tiskárnou, který stál dříve v jiném rohu. Uprostřed místnosti stojí velký 

čtvercový stůl bílé barvy. Na něm jsou stojánky s různými výtvarnými potřebami (pastelkami, 

tužkami, fixami, kružítkem, gumou, atd). Kolem stolu je několik černých kožených židlí. Na levé zdi, 

která pokračuje z tatérny, je topení a nad ním velká bílá magnetická tabule, která slouží především 

manažerovi k organizaci jeho práce. Za tabulí jsou dveře, které vedou do sterilizační místnosti. Dále 

za dveřmi je černě vymalovaný kout, kde se fotí veškerá hotová tetování. Ostatní zdi jsou bílé. 

Naproti průchodu z tatérny jsou dveře do kuchyňky a vpravo od nich jsou na zdi natažené šňůry, na 

které se kolíčkami upevňují hotové návrhy. Nad dveřmi jsou hodiny. Na pravé stěně jsou police 

s knihami o výtvarném umění a o tetování, ze kterých mohou tatéři při tvorbě návrhů čerpat 

inspiraci. Pod policí byl původně stolek s termální tiskárnou, který byl později nahrazen gaučem. Ten 

je určen jak tatérům pro trávení volného času, tak klientům, když např. čekají, než jim tatér připraví 

motiv k obtisknutí. Vedle gauče je velká skříň se zásuvkami, kde je umístěna např. pokladní kniha, 

kasa, papíry, staré návrhy, apod. 
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Sterilizační místnost je krátký a široký prostor. Naproti dveřím je dlouhý pult, jehož součástí je také 

umývadlo. Na pultu jsou dále přístroje na čištění a sterilizování nástrojů. Naproti němu (tedy vedle 

dveří) je druhý menší pult. Pod velký pult se dávají plné odpadkové koše a pod menším pultem jsou 

kanystry s různými desinfekcemi a čisticími prostředky. Jak název napovídá, místnost se používá ke 

sterilizaci nástrojů. Ze sterilizační místnosti se po levé straně prochází na privátní toaletu, kde je také

umývadlo a výlevka, a kde jsou umístěny různé potřeby na uklízení. 

Kuchyň je menší místnost. Vpravo od dveří je kuchyňská linka, kde je uložené nádobí. Na lince jsou 

kuchyňské spotřebiče – kávovar, mixér, mikrovlnná trouba. Je zde také lednice. Hned naproti dveřím 

je uprostřed místnosti malý stoleček se třemi židlemi. Kuchyňka je využívána především k uchovávání 

a příležitostné přípravě jídel, jen výjimečně k samotnému stravování. Aktéři totiž často pracují také 

během jídla, a proto se stravují většinou u stolu v kreslírně. Byly zde také pokusy o to, že by se ve 

studiu začalo vařit, což ztroskotalo na časových možnostech. Vařit měl totiž recepční, jelikož je 

vyučený kuchař, a tato činnost by kolidovala s jeho prací na recepci. Vlevo za dveřmi do kuchyňky je 

věšák na oblečení a vedle něj uzamykatelné skříňky, kde si mohou zaměstnanci nechávat své věci. 

Hned vedle skříněk je průchod do další místnosti. 

Touto místností je majitelova kancelář. Během výzkumu jsem sem chodila spíše výjimečně a jen 

pokud tam přítomný také někdo jiný. V místnosti je několik skříní a stůl. Hned za dveřmi visí na 

řetězech boxovací pytel, který tam během výzkumu připevnili manažer s jedním z učňů. 

Na dveřích do sterilizační místnosti a kuchyňky je napsán název místnosti a varování, že nepovolaným 

osobám je vstup zakázán a že se dveře mají zavírat. Dveře přesto zůstávaly téměř vždy pootevřené, 

protože právě v těchto dvou místnostech se nachází vzduchotechnika a otevřené dveře umožňují 

proudění vzduchu. Majitel trvá na tom, aby se zavíraly dveře od toalety pro klienty, přestože na nich 

tato instrukce napsaná není. Toaleta se totiž nachází přímo v kreslírně, takže by dovnitř bylo vidět od 

všech pracovních míst. 

Celé studio působí příjemně a čistě, na druhou stranu ale nepřipomíná nemocniční prostředí a je 

zařízené spíše designově. 

Jak je patrné již z popisu studia, docházelo zde k četným inovacím. Již při představování výzkumu 

před jeho zahájením mě majitel upozornil, že studio je otevřené krátkou dobu a je zatím pořád v 

„zaběhávací fázi“.  Tato skutečnost pro mě představovala možnost poznat terén z jiného úhlu, jelikož 

jsem měla možnost pozorovat, co vše je nutné zařizovat. Téměř po celou dobu výzkumu jsem tak byla 

svědkem různých inovací, především šlo o obstarávání nového vybavení a řemeslné úpravy (např. 
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instalace poliček a věšáků). Provádění jakýchkoliv větších úprav je administrativně problematické, 

jelikož studio se nachází v památkově chráněné oblasti.

Po skočení výzkumu došlo k větším personálním změnám, které si vyžádaly reorganizaci prostoru a 

změnu účelu místností. Prostor recepce zůstává nezměněn. V tatérně je nyní šest pracovních míst pro 

šest tatérů, na každé straně tři. Kreslírna je předělaná na druhou tatérnu. Veškerý nábytek a věci, co 

zde byly, jsou odstraněny. Zůstává jen tabule a fotokoutek v rohu. Namísto toho jsou v místnosti 

vytvořena pracovní místa pro dva tatéry. Také kuchyňka je úplně změněná a veškerý nábytek 

(kuchyňská linka, lednice, stoleček) byl odstraněn.  Jediné, co zde zůstalo, je věšák za dveřmi a skříňky 

pro zaměstnance. Jinak je po celé délce místnosti dlouhý stůl a na něm tři počítače pro tvorbu 

návrhů. Jeden počítač v koutku pod schody při nové kapacitě tatérů již nestačil. Nejspíš se zde i 

konzultovalo a navrhovalo, přestože pro kreslení tu již nebyly příliš vhodné podmínky. Při dalším 

mém návratu přibyla na levé stěně šikmá dřevěná deska, která je využívána ke kreslení namísto stolu. 

Majitelova kancelář se změnila v místnost, kterou užívají všichni. Zaměstnanci si sem chodí 

odpočinout na gauč, protože jinde už moc možností k sezení nezbylo, a občerstují se zde a povídají si. 

Spolu se sterilizační místností je to tedy jediná místnost, která představuje zázemí pro zaměstnance, 

tedy prostor, kam klienti nechodí. 

4.2. Aktéři

V této kapitole bych ráda nastínila, jaké druhy aktérů se ve studiu vyskytují, jaký je charakter vztahů 

ve studiu a k jakým personálním změnám došlo (za dobu výzkumu i po jeho skončení).

4.2.1. Rozdělení aktérů

Majitel – L.

Majitel studio nejen vlastní, ale zároveň v něm i tetuje. Dochází tedy k jakémusi rozdvojení jeho 

statusu. Pokud se jedná o činnosti související s tetováním, zastává roli tatéra (viz podkapitola Tatéři). 

Kromě toho vykonává mnoho činností, vyplývajících z jeho role majitele, které rozeberu v této 

podkapitole.

K roli majitele se váže několik administrativních činností souvisejících s provozováním tetovacího 

studia – vyřizování faktur, založení společnosti s ručením omezením a související náležitostí, 

komunikace s třetími osobami (banka, majitelka prostor, úřady). Mnoho administrativy je spojeno

také zpětně se stavebními úpravami, které byly provedeny ještě před otevřením studia. 

Majitel vymýšlí inovace – například instalace poliček apod. a pravidelně provádí inventury materiálu, 

na základě kterých se odehrává zásobování studia. Provádí také kontrolní činnost – kontroluje 
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například, zda je ráno na recepci připravená voda a káva, kontroluje zápisy v pokladní knize, docházku 

tatérů a čistotu salonu. Pokud se mu zdá, že zde není patřičně uklizeno, sám se do úklidu zapojuje.

Majitel také vymýšlí a organizuje akce, které studio pořádá (viz kapitola Události) a dále také vymýšlí 

a rozděluje úkoly. Je také zodpovědný za personální obsazení ve studiu – přijímá tatéry a učně, jejichž 

výcvik je také především jeho doménou.

Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že majitel je ze všech aktérů hierarchicky nejvýše. To se dále 

projevuje dále např. v tom, že mu aktéři nahlašují plánovanou absenci a že má přístup k zabezpečení 

studia. Dá se říci, že majitel je „ředitelem“, který rozděluje úkoly a „výkonnou funkci“ zastává 

manažer, který dohlíží na plnění těchto úkolů. 

Manažer – H.

Manažer se stará především o účetnictví (viz kapitola Finance), zásobování (viz kapitola Zásobování), 

správu facebookového profilu studia (viz kapitola Propagace) a vyřizování internetové 

korespondence s klienty, kteří studio kontaktují prostřednictvím emailu nebo Facebooku (viz kapitola 

Činnosti související s klientelou). Většina jeho činností je tak vykonávána prostřednictvím notebooku 

a proto pro mě byla obtížně pozorovatelná. Nemohla jsem tudíž ani ověřit, zda se opravdu věnuje 

pracovním záležitostem, nebo čas trávený za notebookem využívá k soukromým účelům. Dále 

vykonává řemeslné práce a příležitostně se zapojuje také do úklidu.

Významnou činností je dohlížení na ostatní, aby plnili své úkoly. To se týká především tatérů. 

Manažer dohlíží, aby vyfotili všechna hotová tetování a soubory s fotkami mu odevzdali. 

Tatér P. se baví s manažerem H. o fotkách – prý mu P. „dluží“ něco ze včera. P. se ptá, zda fotku srdce, 

co dnes dělal, nějak upraví.  H. říká, že je to hotové, a že se to zítra objeví na Facebooku. (terénní 

poznámky, 26. července 2013) 

Stará se také o to, aby tatéři byli přítomní ve studiu, když mají, tedy aby si na sebe i na studio vydělali 

(viz kapitola Finance). Proto dohlíží na docházku. V případě, že někdo chybí, je to právě manažer, kdo 

mu volá a zjišťuje, co se děje. Může řešit také rušení termínů ze strany tatéra. 

Majitel L. říká manažerovi H., že přišla nějaká klientka za A. a že prý už byla k ní dvakrát objednaná a A. 

to dvakrát zrušila a dnes to měl být už termín na tetování, nikoliv konzultace. Žádá H., ať to s klientkou

nějak vyřeší a pak si promluví s A. Prý už jedno tetování, co dnes dělala B., měla dělat A. a B. to vzala za 

ní. (terénní poznámky, 19. září 2013) 
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Za veškeré prohřešky uděluje manažer tatérům trestné čárky. Tyto čárky eviduje se jmény na psací 

tabuli, na kterou dále zapisuje také seznam věcí na nákup a různé věci, co je potřeba udělat (např. že 

má někdo dodat fotky, apod.). Tabule tak slouží jako nástroj jeho role a způsob organizace práce.

Manažer H. říká majiteli/tatérovi L., ať si na sebe vymyslí trest, až bude mít 3 čárky. Všímám si, že na 

tabuli je skutečně napsáno několik jmen a u toho počet čárek – L. a P. mají po jedné čárce, Ch. už má 

čárky dvě. Nad tím také přibyl seznam, nad kterým je Ch. jméno a pod tím další jména a části těla a 

nějaká data. Dozvídám se, že to je seznam tetování, ze kterých má Ch. dodat fotky. (terénní poznámky, 

26. července 2013)

Vidíme tedy, že trestné čárky se týkají také majitele, zde figurujícího v roli tatéra, jelikož se jedná o 

jeho působení v oblasti tetování. Vůči tatérům tedy vystupuje nadřízeně, jelikož na ně dohlíží. 

V jiných případech je však manažer majiteli podřízený.

Před 12 přichází H. a L. ho úkoluje, že folie do termální tiskárny nechávají šmouhy, tak ať je vyčistí 

desinfekcí. H. se do toho hned pouští. (terénní poznámky, 16. srpna 2013)

Manažer tak vůči L. vystupuje jednou podřízeně (pokud L. vystupuje z pozice majitele) a jindy 

nadřízeně (pokud L. vystupuje v pozici tatéra), což vytváří zajímavou dynamiku. Nedocházelo 

k žádnému matení, aktéři si byli vědomi, jak se k sobě v kterou situaci chovat. 

Recepční - O.

Pozice recepčního je ve studiu nazývána výrazem „floor manager“. Tento výraz zřejmě vychází ze 

skutečnosti, že recepční zajišťuje chod přízemí a stará se o klienty a manager zajišťuje chod suterénu, 

a stará se o tatéry. V zásadě jsou jejich role komplementární, jelikož se na některých činostech 

podílejí společně a v případě nepřítomnosti se mohou vzájemně zastupovat. Recepční se tak může 

podílet např. na zásobování a účetnictví, řemeslných pracích. V případě absencí recepčního jej však 

nahrazovali převážně učni. Zdá se tedy, že jsou role komplementární jen jednostranně, ale 

k zastupování recepčního manažerem nedocházelo tak často právě kvůli přítomnosti učňů. 

Dále se stará o úklid studia (viz kapitola Úklid), donášku či případně přípravu jídla, a někdy také 

provádí sterilizaci (viz kapitola Sterilizace).

Přestože vykonává mnoho různých činností, hlavní náplní jeho práce je zajišťování chodu recepce. 

Recepce je styčným bodem mezi klienty a tatéry. K rutině recepčního patří komunikace s klienty, 

jejich organizace (viz kapitola Činnosti související s klientelou) a zprostředkování komunikace mezi 

potencionálními zákazníky a zaneprázdněnými tatéry v suterénu.
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Recepční dále pomáhá majiteli se zajišťováním administrativních činností spojených s chodem studia 

– odnáší hotovost z kasy do banky, komunikuje s „třetími osobami“ (např. majitelka prostor), pomáhá 

vyřizovat náležitosti k založení společnosti a pomáhá majiteli s organizací akcí, které studio pořádá. 

Jeho pomoc majiteli je však dána spíše příbuzenským vztahem (je to bratr majitele) než jeho 

statusem.

Tatéři 

Tatéři provádějí veškeré činnosti spojené s tetováním (viz stejnojmenná kapitola): konzultují s klienty 

návrhy, na základě konzultací pak tvoří návrhy a samozřejmě také tetují, s čímž souvisí také nezbytná 

příprava a úklid tetovacího stolku. Mají na starost také sterilizaci.

Každý tatér má svoji výbavu, která je nejen předpokladem pro tuto práci, ale podle Sanderse má také 

symbolickou hodnotu. „Jejich vlastnictví potvrzuje, že se jejich majitel skutečně věnuje kreativní 

činnosti.“ (Sanders, 2008, str. 69). Zde mají tatéři vlastní strojek, kabel a zdroj, ostatní potřeby 

poskytuje majitel studia jakožto zaměstnavatel. 

Stopy hierarchie lze nalézt nejen mezi jednotlivými druhy aktérů, ale částečně také přímo mezi 

jednotlivými tatéry. Postavení aktérů se liší podle zkušeností (což zde znamená zároveň podle věku). 

Jeden z tatérů je tak jedním učněm označen jako „druhý šéf“ a ostatní aktéři jej v nepřítomnosti 

majitele uznávali jako autoritu.

Tatérka A. neví, zda se do tetování pustit nebo ne [klient se namazal přípravkem proti bolesti]. Učeň U. 

jí říká, ať se poradí se šéfem. A. argumentuje, že tu L. není. U. říká, že myslel „druhého šéfa.“ Jde tedy 

pro Ch., který je nekompromisní a řekne, že tetovat nemá, pokud nechce mít problémy. (terénní 

poznámky, 1. srpna 2013)

Významné postavení má tatérka, která do studia nastoupila v září, a to vzhledem ke skutečnosti, že 

učila majitele tetovat. Toto postavení se projevuje v několika ohledech, např. měla velký vliv na 

rekrutování jednoho učně v tatéra. 

Na základě pozorování a neformálních rozhovorů s aktéry jsem dospěla k závěru, že práce 

v tetovacím studiu, a především konkrétně práce tatéra, je atraktivní pro ženy. Jeden z aktérů se mi 

se smíchem zmínil, že pro opačné pohlaví představuje spojitost s tetovacím salónem větší lákadlo než 

jeho dřívější hra na hudební nástroj.
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Ve studiu za dobu provádění výzkumu působilo pět tatérů (k tomu později navíc dva tatéři 

rekrutovaní z učňů) a dvě tatérky. V současné době působí v terénu deset tatérů, z čehož jsou dvě 

tatérky. Potvrzuje se tedy skutečnost, že se jedná spíše mužské povolání. (Fisher, 2002, Sanders, 

2008)

Informace o tatérech, kteří zde působili v době provádění výzkumu:

• Tatér L.  

- věk: 30 let

- jak dlouho tetuje: 7 let

- jak se učil: přestože měl možnost ihned na začátku kariéry nastoupit ke známému do studia, 

učil se nejprve na sobě a na svých známých, a to ve spolupráci s tatérkou B. 

- předchozí kariéra: 2 studia

- v tomto studiu působí: v roce 2011 toto studio založil 

- výtvarné vzdělání: střední umělecká škola se zaměřením na reklamu

- specializuje se především na: univerzální tatér, dělá vše kromě ornamentů a biomechaniky 

(styl, který je založen na propojování organického těla a mechanických strojů a který je 

inspirován tvorbou umělce H.R. Gigera)

- vlastní tetování: celé tělo kromě pravého stehna

• Tatér Ch. 

Jedná se o nejstaršího aktéra ve studiu. Tetoval již v původním studiu. Tetuje různé styly, ale 

specializuje se především na realistické tetování. Sám má extenzivní tetováž – má potetovanou 

převážnou část viditelných partií včetně obličeje.

• Tatér D.

- věk: 28 let

- jak dlouho tetuje: 5 a půl roku

- jak se učil: v předchozím studiu, učil ho mj. Ch. 

- předchozí kariéra: 1 pražské studio

- v tomto studiu působí: 2 roky (pracoval již v původním studiu se starým názvem)

- výtvarné vzdělání: studoval propagační výtvarnictví v Jihlavě a ilustraci 

- specializace: „volnější kresba“

- vlastní tetování: ruce, záda, krk, lýtka, hrudník
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• Tatérka B. 

- věk: 36 let

- jak dlouho tetuje: 17 let

- jak se učila: doma a poté v jednom studiu

- předchozí kariéra: 2 studia v České Republice (Praha), pracovala ale také v zahraničí (Belgie, 

Švýcarsko, Nový Zéland)

- v tomto studiu působí: od září 2013

- výtvarné vzdělání: Střední umělecká škola V. Hollara

- specializuje se především na: maorské tetování, secesní  motivy

- vlastní tetování: většina trupu, záda, ruka, prsty u nohou

• Tatér P. 

- věk: 29 let

- jak dlouho tetuje: cca 8 a půl roku

- jak se učil: samouk

- předchozí kariéra: působil ve dvou vlastních mimopražských studiích

- v tomto studiu působil: od ledna 2013 do srpna 2013 (po odchodu si otevřel opět vlastní 

studio)

- výtvarné vzdělání: nemá

- specializuje se především na: bez specializace

- vlastní tetování: potetovaná velká část viditelného těla – končetiny, krk i obličej

• Tatérka A.

- věk: 25 let

- jak dlouho tetuje: 3 a půl roku

- jak se učila: v podstatě samouk, občas jí poradil kamarád, od kterého koupila tetovací strojek

- předchozí kariéra: 1 mimopražské studio

- v tomto studiu působila: od května 2013 do podzimu 2013 (přesnou dobu odchodu neznám, 

na začátku podzimu ještě do studia příležitostně docházela)

- výtvarné vzdělání: MgA. v oboru grafický design

- specializuje se především na: geometrické tetování

- vlastní tetování: tetování na stehně, které si prováděla sama
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Učni 

Učňům jsem věnovala speciální kapitolu. Na tomto místě nastíním pouze to, že učni stojí v rámci 

hierarchie nejníže.

PR externista – R.

Pro studio ještě externě pracoval jeden člověk, který měl na starost PR (viz kapitola Propagace). 

Jedná se však o zaměstnance speciální kategorie, jelikož má jiné plnohodnotné zaměstnání, a tak se 

ve studiu vyskytoval pouze příležitostně. V současnosti s ním studio již nespolupracuje. 

Statusy se liší především podle náplně práce a také podle hierarchie. Recepční a manažer se věnují 

několika odlišným činnostem, zatímco náplň práce tatérů se soustředí výhradně na činnosti 

související s tetováním. Rozdíl je ale také ve způsobu ohodnocení. Tatéři jsou hodnoceni podle toho, 

co odpracují (viz kapitola Finance), recepční a manažer dostávají fixní mzdu. Ve studiu se nevyskytují 

jen zaměstnanci, ale také další dvě kategorie aktérů: klienti a návštěvy.

Klienti

Již v úvodu jsem zmínila představu o typickém tetovaném člověku. Také v terénu se potvrdilo, že tato 

představa je již zastaralá. Mezi klienty pořád o něco málo převažují muži, nicméně rozdíl mezi muži a 

ženami je téměř zanedbatelný (60 mužů, 53 žen). Věk klientů jsem ve většině případů stanovovala 

pouze odhadem. Hlavní skupinu tvořili osoby mezi odhadem 20-30 lety. Drtivou většinu klientů 

představují Češi, cizinci do studia chodí jen zřídka. Velkou část klientů tvoři známí aktérů a stálí 

zákazníci. Před prováděním výzkumu jsem předpokládala, že hlavní klientelu studia mohli tvořit 

„sběratelé“ (Vail, 1999), jelikož většina mých známých, kteří jsou zároveň klienty studia, by se do této 

skupiny dala zařadit. Tato domněnka se nicméně během provádění výzkumu nepotvrdila. Známí/stálí 

klienti/velmi potetovaní sice tvoří nezanedbatelnou část klientely, ale značnou část představují také 

klienti, kteří se s aktéry neznají a kteří nejsou příliš potetovaní, nebo dokonce přicházejí na první 

tetování (tyto klienty nazývají aktéři „panicové“). Stálí klienti se znají nejen s aktéry, ale někdy také 

navzájem mezi sebou. To může být dáno tím, že reklama funguje na principu doporučení, ale také 

tím, že by se kolem studia mohla utvářet určitá komunita, pro kterou se následně pořádají akce (viz 

kapitola Události). 
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Návštěvy

Velmi často se také stává, že za aktéry do studia chodí návštěvy. To se netýká pouze volného času, 

návštěvy přicházejí také např. během tetování, takže si s tatéry povídají a zároveň je sledují při práci. 

Návštěvy chodí jak za tatéry, tak za majitelem, recepčním, manažerem i učni. Vztahy jsou zde velmi 

přátelské a většinu návštěv tu znají všichni aktéři, takže je někdy dokonce téměř nemožné 

identifikovat, za kým vlastně návštěva přišla. 

Blízcí přátelé a rodinní příslušníci se po studiu pohybují zcela samozřejmě, mají například povolený 

přístup i do zázemí. Jednoho muže bylo dokonce možné označit za jakousi speciální návštěvu, jelikož 

tu trávil mnoho času a také zde pomáhal např. při přípravě toustů nebo vyhazování odpadků. Po 

skončení výzkumu dokonce nahradil původního manažera.

4.2.2. Vztahy ve skupině

Vztahy ve skupině mají převážně přátelský charakter. Tatéři si navzájem chválí své práce, pomáhají si 

a radí si, co jak správně dělat. Pomoc funguje pochopitelně také směrem k učňům. Příležitostně si 

také dávají dárky a podnikají spolu společné volnočasové aktivity (airsoft, party). Majitel také občas 

pořádá ve studiu pro aktéry společné večeře (případně snídaně), které mnohdy slouží také

k probírání pracovních záležitostí. Během mého pobytu v terénu jsem se bohužel žádné schůze 

neúčastnila. Pokud to časové možnosti dovolí, dochází ke společnému jídlu také v průběhu otevírací 

doby. Jídlo má tedy také společenskou funkci, jelikož během něj dochází ke komunikaci a posilování 

vazeb. Obdobnou funkci má cigareta. 

Občas dochází pochopitelně ke konfliktům. V těchto situacích většinou figuruje manažer, což může 

být dáno jeho kompetencí dohlížet na ostatní, ale také jeho osobními charakteristikami. 

Manažer H. posměšně pozoruje recepčního O., jak se pere se svým úkolem [instalace poliček]. Po 

chvíli do O. rýpe, ať si to radši 16x přeměří. O. pořád přeměřuje dál, H. si sedá na gauč pod ním, jí, 

pozoruje ho a prudí: „Stejně to zase zkurvíš a já to po tobě budu muset předělávat.“ (terénní 

poznámky, 16. srpna 2013)

Z toho plyne, že v terénu také nebyl příliš oblíbený. To může být způsobeno také tím, že ho ostatní 

nemusí považovat za kompetentního jako např. jeden starší a zkušený tatér. 

Tatér Ch. dává zapéct návrh do termální tiskárny. Obtiskne se mu špatně a Ch. nadává: "Stokrát 

řikam, ať nekupujou tvrdý folie, protože jsou na hovno.. Tak se jich objedná rovnou 30. Nechápu, k 

čemu tady vymejšlej furt nějaký inovace, když je to x let ozkoušený. To je debil, furt něco vymejšlí a ví 
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o tom kuloví.." Dojde mi, že mluví o manažerovi H., takže přijde moje chvíle zjistit, jakým právem si H. 

nárokuje mluvit do tetování. Ptám se, jestli se to naučil tady nebo o tom něco ví. Ch: "Hm, ten toho ví 

o tetování asi tolik jako já o veslování." (terénní poznámky, 17. října 2023)

Manažer byl častým účastníkem většiny konfliktů a tyto konflikty mohly fungovat jako jeden 

z faktorů, které přispěly ke skutečnosti, že byl manažer později vyměněn.

4.2.3. Personální změny

V terénu dochází k relativně častým personálním změnám. Změna proběhla nejen na postu 

manažera, kdy původního H. nahradil jeden z kamarádů aktérů, který studio často navštěvoval, ale 

týká se především kategorie tatérů. V průběhu výzkumu nejprve odešel jeden tatér (založil si vlastní 

studio). Majitel mi prozradil, že tento tatér měl odlišné návyky než ostatní aktéři (např. doporučoval 

odlišný postup péče o čerstvé tetování, měl odlišný přístup ke klientům) a majitel ho na tyto 

skutečnosti opakovaně upozorňoval, což vedlo k tomu, že dotyčný tatér ze studia sám odešel.  

Později odešla další tatérka, která nejprve ze studijních důvodů svou přítomnost v terénu omezovala 

na určité dny a později přestala docházet úplně. Nahradili je nový tatér a tatérka. Po skončení 

výzkumu došlo k dalším změnám, kdy nastoupila nová učnice/tatérka a další dva noví tatéři. 

Ve studiu se vyskytuje několik druhů aktérů. Významní jsou nejen zaměstnanci, ale také ostatní aktéři 

(klienti, návštěvy). Každý status je nějakým způsobem významný, má svou funkci a přispívá 

k zajišťování chodu studia. Někteří aktéři jsou vzájemně zastupitelní. Na základě podkapitoly o 

personálních změnách se ukazuje, že prostředí tetovacího salonu je dynamické, jelikož zde dochází 

k častým personálním změnám.

4.3. Fenomén učňovství

Ve studiu působili dva učni a tito zde představovali specifickou skupinu aktérů. Zpočátku se nejednalo 

o zaměstnance, přesto byli plně začleněni do chodu studia, který tak svým každodenním působením 

ovlivňovali. O jejich výcvik se staral především majitel, ale částečně se do ní zapojovali i ostatní aktéři. 

Přestože by oba učni měli mít stejnou výchozí pozici, celkem brzy jsem zaznamenala rozdíly 

v přístupu k oběma učňům. Majitel odlišný přístup zdůvodnil stručně tvrzením, že každý z učňů je jiný 

a je proto nutné k nim přistupovat individuálně. Tyto rozdíly podrobněji zmíním v průběhu kapitoly.

Jeden z učňů začal do studia docházet krátce před mým vstupem do terénu, druhý zhruba dva týdny 

poté. Komunikaci s nimi mi tak částečně usnadnila skutečnost, že byli ve studiu noví, a tudíž 

v podobné pozici jako já. Před nástupem do studia oba dva nosili majiteli ukazovat své výtvarné 

práce. Během neformálních rozhovorů jsem zjistila, že jeden zkoušel už předtím několik studií, ale až 
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zde uspěl. Majiteli své práce nosil půl roku (viděla jsem ho již ve starém studiu, tehdy ještě jako 

klientka). Od druhého jsem se dozvěděla, že nosil práce jen dva měsíce a že na majitele studia dostal 

kontakt od jejich společné známé. Majitel tvrdí, že při výběru učňů je důležitým faktorem je 

výjimečnost učně. Učeň si navíc výcvik musí zasloužit, jelikož se jedná o předávání řemesla, což 

majitel nerozdává každému na potkání.

Oba učni mají již předchozí zkušenost s kreslením. U. (21 let) absolvoval výtvarně zaměřenou základní 

školu a navštěvoval 3 roky kurzy kreslení v ZUŠ. M. (37 let) byl již od základní školy veden učiteli 

výtvarné výchovy, studoval architekturu na ČVUT a má praxi ve výtvarné oblasti – tvorba plakátů, 

kulis a ilustrací. 

O M. hned od začátku kolovaly pochvalné poznámky. Prý má vlastní styl a také jeho konkurent 

obdivně prohlašuje, že téměř jako jediný zvládá kreslit na základě představivosti a nepotřebuje žádné 

předlohy. M. se věnuje především komixovému stylu, který zde ve studiu nikdo nedělá. M. uvádí, že 

tento styl je postavený na disproporci, výtvarné zkratce a dynamice silných a tenkých linek a je 

charakteristický také např. sytými barvami. Důraz je kladen na zvýraznění určitých prvků a karikatuře, 

proto hraje velkou roli vtip a nadsázka. Tato jeho specializace může být jedním z důvodů, proč 

k němu majitel přistupuje jinak než k druhému učni. U. se totiž naproti tomu zaměřuje na old-school, 

který je velmi rozšířený. Jedná o tradiční americký styl, pro který jsou typické silné linky a plné 

vybarvení v několika základních barvách. 

Zhruba první měsíc trávili učni ve studiu především kreslením. Buď si kreslili vlastní obrázky, které je 

právě napadly (fonty, výrazy očí apod.), nebo plnili úkoly, které jim zadával majitel. Pokud nebyl 

majitel se zpracováním úkolu spokojen, vrátil ho učni na přepracování, a to třeba i opakovaně. 

Těmito úkoly bylo například namalovat malé obrázky (pin-up, revolver, lebka) nebo také vytvořit 

návrh „rukávu“ (emický termín pro tetování celé paže). Již při zadávání prvních úkolů jsem 

zpozorovala rozdílný přístup ke každému z učňů.  M. dostal za úkol navrhnout rukáv už jako druhý 

úkol, zatímco U. až po 3 týdnech ve studiu. M. tedy dostává náročnější úkoly rychleji. 

Při výcviku učňů fungovala jakási reciprocita: majitel je zaučoval a na oplátku od nich očekával, že mu 

v případě potřeby s něčím pomohou. Často tedy vykonávali různé pomocné práce. Rozdíl mezi oběma 

učni byl také v jejich zapojení do těchto aktivit. Z mého pozorování vyplývá, že U. se v tomto ohledu 

angažoval více, a to především na počátku výzkumu (což byl zároveň počátek působení učňů ve 

studiu), zatímco M. se zaměřoval více na kreslení. U. trávil hodně času zastupováním na recepci, kde 

si sice mohl také kreslit, ale měl i nějakou práci navíc. To mohlo být způsobeno tím, že už od počátku 

byly vkládány větší naděje do M., ale také tím, že U. začal ve studiu působit dříve než M., tedy začal 

dříve pomáhat a pomoc se poté setrvačně vyžadovala více od něj. Reflektuji ale, že toto mé 
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pozorování jejich aktivity může být ovlivněno tím, že U. byl mým klíčovým informátorem a tím pádem 

jsem byla častěji přítomná u jeho aktivit. U. např. nahrazoval recepčního v době jeho nepřítomnosti 

na recepci, uklízel majiteli po tetování jeho pracovní stolek, myl nádobí, doplňoval z kanystru do 

nádobek desinfekci, připravoval nebo donášel jídlo a více pomáhal při různých řemeslných pracech 

(malování stěn, pájení kabelů, příprava instalace poliček). Oba učni dále například sterilizovali, 

vykládali nákupy z manažerova auta, pomáhali s instalací svítícího panelu do vitríny, zajišťovali 

drobné nákupy a pravidelně se zapojovali do úklidu. Přítomnost učňů tak značně usnadňuje 

zajišťování chodu studia, jelikož často vykonávají činnosti, které ostatní zaměstnance zdržují od 

důležitější práce. Jsou tak podřízeni všem ostatním aktérům a v rámci hierarchie studia stojí nejníže.

L. nahoře úkoluje O., ať objedná nějaký oběd a že by bylo dobré udělat toasty. O. mu s nezájmem odpoví, že to by 

bylo, ať je tedy L. udělá. Ten se nakonec rozhodne zaúkolovat U., což O. považuje za dobrý nápad. (terénní 

poznámky, 1. sprna 2013)

Učni tuto skutečnost reflektovali a bez problému ji přijímali jako nutnost v kariérním postupu. 

U. říká, že ani nevadí, že tady dělá takové ty činnosti, kterými se nikdo nechce zabývat. Prý se ale nic nedá dělat a 

vlastně to dělá rád, protože každý nějak začínal a on má svůj sen a jde si za ním a neví, co by dělal, kdyby mu to 

nevyšlo. (terénní poznámky, 1. srpna 2013)

Učni tedy ve studiu pomáhali a za to majitel vystupoval ve vztahu k nim jako jakýsi mentor.  Dohlížel 

na plnění úkolů, vyjadřoval se k jejich výtvorům a radil jim, co se jak dělá.  Jeho reflexe byla pro učně 

důležitou zpětnou vazbou, kterou sami vyžadovali.

Asi po čtvrt hodině se M. ptá L., jak to udělají, že bude muset v 7 odejít. L. říká, že úplně v pohodě a že tedy ve 

čtvrtek. M. vypadá zklamaně, že spolu nebudou moci probrat jeho dnešní pomeranče. L. se tedy jde podívat a radí, 

co by udělal jinak. (terénní poznámky, 6. srpna 2013)

V této oblasti se ale angažovali také ostatní tatéři, kteří chtěli vidět tvorbu učňů a vyjadřovali se k ní.  

Motivovali pozitivně - než aby kritizovali, tak raději naznačili, jak by to oni udělali jinak. Příležitostně 

se do této reflexe zapojoval také manažer. Majitel dohlížel nejen nad uměleckou stránkou jejich 

výtvorů, ale také učně zasvěcoval do tajemství „řemesla“ -  vysvětloval jim práci se strojkem a 

techniku tetování (např. směr tetování, tetuje se od nejtmavší k nejsvětlejší barvě, jak správně 

stínovat…). Při tvorbě prvních návrhů jim doporučoval, ať se podívají na nějaké umělce, kteří se 

věnují stylu, ve kterém právě ztvárňují. Ukazoval jim také, jak docílit, aby obrázky pasovaly přímo na 

tělo konkrétního klienta. Majitel jim také pomáhal při práci s počítačovým programem na editaci 

grafiky. Důležitým zdrojem informací je pro učně také pozorování tatérů při práci. 

Majitel učňům doporučil také ideální postup pro tvorbu návrhů, který sestává ze tří fází. Prvním 

krokem je vybrání materiálů, ze kterých bude tatér vycházet, následně rozkreslit rukáv, jak bude 
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vypadat z různých stran a nakonec vytvořit finální návrh, tedy samotný obrázek. Tvrdil, že je důležité, 

aby si člověk zpočátku našel nějaký vzor, kterým se bude inspirovat. 

Majitel L. dává učni U. úkol – má udělat návrh na japonský rukáv. Práci mu rozděluje do tří fází: 1) 

materiály 2) rozkreslení rukávu, 3) finální návrh … Doporučuje mu, ať si vybere 3 nějaké vzory, které 

časem asi změní a bude se divit, jak se mu to mohlo líbit, ale že to je dobře, protože to znamená, že je 

překonal. Říká mu, ať se podívá na jeho Facebook, že tam má hodně lidí. Také mu nabízí galerie 

v počítači od nějakého tatéra… Prý si má vybrat, jaký rukáv se mu líbí a co by z něj použil a co vzal 

z jiného… Zatím je prý dobré se u někoho inspirovat a z něčeho vycházet. Časem, až udělá několik 

dobrých rukávů, to dělat nemusí. (terénní poznámky, 13. srpna 2013)

M. začal po necelých dvou týdnech navrhovat několika klientům motivy na skutečná tetování, která 

ale tetoval majitel. Ten ho později sám žádal, zda by za něj něco nenavrhl. Vzhledem k časové 

vytíženosti mu tato situace vyhovovala. S druhým učněm však takovouto spolupráci nikdy nenavázal. 

Pár dní nato M. realizoval své první tetování. „Pokusným králíkem“ byl jeho známý a při prvních 

pokusech mu majitel i další tatéři radili a pomáhali. 

M. si připravuje věci na své první tetování… Pak se (L.) jde podívat, jestli jehlu dobře nastavil. Prý si ji má ještě 

povytáhnout. Chválí ho za dobře připravený stolek. Pak mu pomáhá obtisknout předlohu… (terénní poznámky, 20. 

sprna 2013)

U. ještě dlouho poté stále jen kreslil.  Jeden z tatérů se už vyjádřil, že už to U. „hezky sype“ a měl by 

začít tetovat. Zlomem je ale až nástup B. do studia. 

L. s B. se přesunuli na recepci a L. si prohlíží, co učeň U. nakreslil. B. stojí opodál a přihlíží. L. ji pak 

zapojuje do debaty. Ukazuje jí práce a chce vědět, co si o tom myslí. Říká, že jsou tu 2 kluci na učení, ale 

že jsou zrovna na mrtvém bodě a chtěl by to nějak urychlit. B. se ho ptá, jestli myslí posun v kreslení a L. 

kývá. B. tvrdí, že tetovat na kůži je něco jiného než kreslit na papíř a že podle ní tohle stačí na to, aby 

mohl začít. Argumentuje, že jiní začínali tetovat a neuměli ani to, co umí U. L. si stěžuje, že trvalo 4 

týdny, než začal U. kreslit rovné linky a že i teď je to tak s přimhouřenýma očima. Vysvětluje, že U. se 

chce specializovat na old-school. Pak chvíli přemýšlí a říká U., že má tedy „požehnání panímámy“. 

(terénní poznámky, 2. září 2013)

Důvodem, proč začal M. tetovat dříve, mohla být skutečnost, že je starší a má více zkušeností, takže 

je již „vykreslený“. Sanders zmiňuje, že „Před tetováním živé tkáně je nutné zvládnout určitou úroveň 

technického provedení (dělat linky, stínovat, barvit).“ (Sanders, 2008, str. 72, 73) M. proto krátce po 

nástupu do studia trénoval práci se strojkem během tetování pomerančů a vepřových kůží, což je 

aktivita, kterou jsem u U. nikdy neviděla. Jak bývá zvykem, každý z nich se zpočátku učil tetovat sám

na sobě, a až poté začal tetování provádět ostatním lidem.  
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Poprvé jsem viděla U. tetovat až koncem září. Přestože byly do M. vkládány větší naděje, netrvalo 

dlouho a U. začal tetovat mnohem více osob. Nebylo to ale způsobeno tím, že by M. byl méně 

schopný, ale za U. chodilo na tetování mnoho kamarádů, kteří jej pak doporučili dalším lidem. 

Klientela se tak rozrůstala na principu doporučení.

Zpočátku tedy klientelu tvořili kamarádi a známí, během listopadu už učni měli i „cizí“ klienty. Majitel 

uspořádal prostřednictvím slevového portálu cenovou akci na tetování a tito klienti byli objednávaní 

pouze k učňům. Své klienty ze začátku tetují pouze za cenu materiálu, aby alespoň pokryli náklady, a 

dále bylo na klientech, zda jim nechají něco navíc. Bylo tak možné pořídit tetování už za pár set 

korun. Nízká cena byla ale kompenzována rizikem, že tetování nebude tolik kvalitní jako od 

zkušeného tatéra. 

Učni zpočátku neměli vlastní vybavení a veškeré potřeby si půjčovali ve studiu. Kapacitně také nebylo 

možné, aby měli své vlastní tréninkové místo, proto vždy využívali lehátko a stolek někoho z tatérů, 

kdo právě nebyl přítomný. Často si tak termíny organizovali do večerních hodin, aby zbytečně 

neblokovali práci ostatním. Poté, co jedna z tatérek začne tetovat pouze příležitostně, se učni střídají 

na jejím místě. Zanedlouho si pořídili vlastní výbavu: kabel, strojek, napůl si koupili zdroj.

Postupně si učni osvojili rutinu práce natolik, že už je nikdo kontrolovat nemusel. Majitel a tatéři na 

ně zpočátku hodně dohlíželi. Časem učni dělali méně a méně chyb, takže kontrola slábla, až nakonec 

úplně ustala. Nyní ovládají veškerou rutinu práce. Významným znakem začlenění mezi tatéry byla 

skutečnost, že je majitel přidal na facebookovou stránku studia jako tatéry. Jako prvního přidal M. 

Oba dostali klíče, takže mají neomezený přístup do studia a jejich přítomnost zde není vázána na další 

aktéry, jako tomu bylo dosud. Postupem času tak začala role učně splývat s rolí tatéra a v současnosti 

jsou již plně začleněni mezi tatéry. Podle majitele neexistuje žádný oficiální přechod, kterým by se 

učeň stával tatérem. Pro majitele je důležité, že se učeň začne chovat, tak se od něj očekává – měl by 

se umět sebeprezentovat a dát tak najevo, co umí a zvyšovat si laťky. Významným prvkem je také 

nutnost sžít se s kolektivem a adekvátní kontakt se zákazníkem, který zahrnuje spoustu psychologie.

4.4. Činnosti přímo související s klientelou

4.4.1. Komunikace s klienty

Komunikace s klienty představuje každodenní činnost každého aktéra ve studiu. Výjimku by mohli 

představovat jedině učni, ale pouze na začátku výcviku, kdy ještě netetovali. I v té době však často 

zastupovali recepčního, a proto se komunikace s klienty týkala i jich. 

Při komunikaci s klienty představuje ústřední osobu recepční, jelikož tato činnost tvoří základ jeho 

pracovní náplně. Většinou je právě on první osoba, se kterou přijdou klienti do styku, a proto musí 
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studio pozitivně reprezentovat, aby udělal dobrý první dojem. Recepční se stará o organizování 

klientů (viz dále), následnou evidenci a předávání informací mezi klienty a tatéry. Při příchodů klientů 

na konzultaci nebo na termín je tatérům také ohlašuje. Klienti poté buď čekají na recepci, než si je 

tatéři vyzvednou nebo je recepční posílá rovnou dolů s tím, že na klienta tatér už čeká. Komunikuje 

s klienty telefonicky (objednávání)  a/nebo osobně (objednávání a příchod na termín).

Manažer naproti tomu komunikuje s klienty prostřednictvím internetu, jelikož má na starost správu 

studiového mailu a facebookových stránek a následné předávání informací dalším aktérům. 

Domnívám se, že studiový mail využívají klienti především k posílání inspiračních materiálů tatérům. 

O činnosti manažera mám bohužel jen kusé informace a jeho komunikace s klienty prostřednictvím 

internetu se nedala ani příliš dobře pozorovat. 

Komunikace s klienty prostupuje také práci tatérů, což rozeberu v následující kapitole. 

4.4.2. Organizace klientů 

Prvním krokem při cestě za tetováním je sjednat si ve studiu termín na konzultaci, což se děje 

převážně telefonickou formou. Situace, kdy se klient přijde do studia podívat a domluvit si konzultaci 

osobně, jsou spíše výjimečné.

Organizace klientů představuje hlavní náplň práce recepčního. Pokud klient sám neřekne, že chce 

přímo k nějakému konkrétnímu tatérovi, recepční se zeptá, jaký motiv by klient chtěl a na základě 

toho vybere tatéra, ke kterému ho objedná. Každý tatér má totiž nějaký preferovaný styl, který rád 

tetuje a ve kterém vyniká. Na druhou stranu se však nedá říci, že by se každý tatér věnoval jen 

konkrétní specializaci. Recepční tak klienty rozděluje např. podle toho, zda chtějí old-school, 

komixový obrázek, realistiku, abstrakci, geometrické nebo tradiční tetování (např. maorské, 

japonské).

(Recepční O.) Přichází dolů oznámit, že je na recepci kluk, co je objednaný k Ch. na chobotnici, jestli by 

to někdo z kluků (nyní jsou tu k dispozici P. a D.) nemohl udělat. Pak ale dodává, že „to je vlastně real“. 

D. se ptá, jaký návrh, jak velké, ale nakonec říká, že tady mu realistiku teď nikdo neudělá. (terénní 

poznámky, 6. sprna, 2013)

Po výběru tatéra se recepční s klientem domlouvá na času a datu na základě volných termínů v diáři. 

Každý tatér má svůj vlastní diář a všechny vede recepční, který po domluvení konzultace do diáře 

zapíše datum, čas, jméno klienta, jaký motiv a kam by chtěl a kontakt na něj pro případ nenadálých 

změn. Termín na konzultaci zpravidla předchází termínu na tetování. Pouze u jednoduchých motivů, 
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které nevyžadují předchozí přípravu, není nutné, aby se klient dostavil na samostatnou schůzku kvůli 

konzultaci, a probírání motivu probíhá přímo před samotným tetováním. 

Na recepci sedí klientka na konzultaci. Recepční ji jde oznámit Ch… Prý chce jeden malý čínský znak za 

krk… Říká jí, že se může objednat, protože jestli je to jen takhle malý symbol, tak to nepotřebuje 

konzultaci a může si rovnou domluvit termín. (terénní poznámky, 11. října 2013)

Ke konzultacím bez předchozího objednání dochází také výjimečně v případech přátel tatérů, kteří se 

někdy spontánně zastaví ve studiu nebo v případě neobjednaných klientů „z ulice“, které představují 

v drtivé většině případů cizinci. Ti zpravidla chtějí rovnou udělat tetování, což závisí na aktuálním 

vytížení tatérů.

Recepční by měl objednávat termíny pouze na konzultace a nikoliv na tetování, protože nemůže

odhadnout, jak dlouho bude vytetování daného motivu trvat. Termíny na tetování by si klienti měli 

domlouvat přímo s tatérem na konzultaci. V praxi však často recepční sjednává i termíny na tetování.

Organizování klientů tak funguje na principu předchozí domluvy, tedy jinak než tvrdí Sanders: „Tatéři 

většinou nejsou ochotní sjednávat schůzky. Pracují na principu ‚kdo dřív přijde, ten dřív bere‘ a 

výjimku tvoří jen složitá tetování na zakázku.“ (Sanders, 2008, str. 124) Otázkou zůstává, zda je zdejší

odlišná praxe v objednávání zapřičiněna časovým či geografickým rozdílem. Původní verzi psal 

Sanders na konci 80. let. 20. st., navíc o situaci v Americe, zatímco já popisuji současnou situaci 

v České Republice. Rozdíl by mohl být dán také tím, že by Sanders (přestože to explicitně neříká) 

mohl hovořit o tetování flashů, což jsou obvyklé motivy, které se dříve vystavovaly v tetovacích 

salónech, a ze kterých si zákazníci mohli vybírat. Zde se však objednává bezvýhradně na úplně 

všechna tetování, tedy i na jednoduché motivy (symboly, nápisy), které nepotřebují předchozí 

přípravu. Ve mnou zkoumaném studiu tedy zaujímá důležité místo plánování klientů.

I přes důkladnou organizaci však někdy dochází k neočekávaným změnám a to jak ze strany klienta, 

tak ze strany tatéra. Tyto změny se týkají termínů na konzultace i na tetování. Nejčastějším důvodem 

je zpoždění, které může následně způsobit posun všech dalších termínů. 

Může dojít ale také ke zrušení termínu s případným přeobjednáním. Pokud dojde ke zrušení ze strany 

tatéra, může klienta informovat sám tatér, a to pokud je klientem jeho známý, v ostatních případech 

to provádí recepční. Z toho důvodu je nutné do diářů zapisovat na klienty kontakt. Během výzkumu 

však výjimečně nastaly také situace, kdy v diáři nebylo telefonní číslo zapsáno a tak nemohlo dojít 

k informování klienta o zrušení termínu. 

Přichází klientka za tatérem D. na konzultaci…  Recepční se omlouvá se, že D. musel k zubaři a nemohl 

se klientce omluvit, protože na ní neměl telefonní číslo. Klientka vypadá zklamaně a říká, že dnes už 
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jindy nemá čas a že to chtěla teď zkonzultovat, protože termín na tetování by chtěla už příští týden. O. 

se dívá do diáře a říká, že to bude problém, protože D. má plno. Listuje a říká, že první volný termín je 

až na konci října. Klientku nakonec zapíše rovnou na termín tetování příští týden dopoledne. (terénní 

poznámky, 24. září 2013)

Někdy se však tatéři nebo klienti na termín nedostaví, aniž by druhou stranu předem informovali. 

V případě tatérů se to děje pouze výjimečně ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. 

Rušení termínů ze strany klientů se bohužel stalo poměrně rozšířenou záležitostí, a proto studio 

zavedlo vybírání záloh (viz kapitola Finance).

Vybírání záloh je jednou ze strategií, jak se vypořádat s absencí klienta. Před zavedením záloh 

představovala jedinou možnost snaha obsadit předem odřeknutý termín jiným klientem. Tento 

způsob doporučoval tatérům sám majitel.

Majitel s manažerem rozebírá způsob objednávání klientů. Prý by se nemělo stát, že někomu odpadne 

celý den. Navrhuje, že by si tatéři měli objednávat klienty na velké věci dopředu a mít v záloze několik 

lidí, kterým se v případě, že se jim uvolní termín, ozve a oni ho s největší pravděpodobností vezmou. Prý 

nevěří, že takové lidi kluci nemají. On sám prý ví o několika lidech, kterým by v případě potřeby mohl 

zavolat. Tak by to mělo fungovat, aby kdyžtak bylo "kam šáhnout". (terénní poznámky, 10. října 2013)

V případě absence tatéra se recepční vždy snaží jej nahradit jiným tatérem nebo klienta přeobjednat. 

Recepční O. mizí nahoru a za chvíli se vrací dolu s diářem tatérky A. Někdo (asi jeden z učňů) jí omylem 

objednal klienta na dnes, ona tu ale nemá být a domlouvala se, že pokud by něco bylo, ať jí zavolají, což 

se nestalo, takže s termínem nepočítá… Přeobjedná dnešní klienty na zítra, pokud budou moct. Majitel 

L mu říká, že pokud nebudou moct, ať se pokusí najít dnes mezeru, aby to udělal někdo z tatérů, co tu 

jsou. (terénní poznámky, 16. srpna 2013) 

Jak je vidět, některé nesrovnalosti v organizaci mohly být způsobeny tím, že recepčního příležitostně 

zastupovali jiné osoby (v době provádění výzkumu zpravidla učni), kteří postrádali informace, kterými 

disponuje recepční, který dokonale zvládá agendu recepce a klienty a termíny si pamatuje, aniž by se 

musel dívat do diářů. 

Nahrazení tatéra jiným tatérem nemusí být způsobeno jen absencí. Tatéři se navzájem mohou 

domluvit na výměně klientů, což je způsobeno tím, že si nevědí rady s návrhem. Pokud se klient 

objedná ke konkrétnímu tatérovi, ke změně může pochopitelně dojít jen s klientovým souhlasem.

Ch. si sedá ke stolu, bere do ruky nůžky a naprázdno s nimi stříhá ve vzduchu. Vypadá znepokojeně. Ptá 

se D., jestli si nechce za něj vzít jedno tetování. Prý neví, jak to udělat… D. říká, že to za Ch. udělá a Ch. 
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za něj zase udělá něco jiného. Ch. namítá, že jde ještě o to, jestli to nebude klient chtít přímo od něj. D. 

vysvětluje, za co by to s Ch. vyměnil. (10-9) 

V souvislosti s organizací klientů je nutné si také uvědomit, že příliv klientů závisí na ročním období a 

podle Sanderse (2008) je vyšší v létě. Z výzkumu však vyplývá, že je poptávka v létě nižší, což jsem 

mohla pozorovat na menším pracovním vytížení tatérů a také na skutečnosti, že menší poptávka 

vedla k zorganizování soutěže o slosování v letních měsících (viz kapitola Události). Nižší poptávka 

může být způsobena tím, že si klienti uvědomují náročnou následnou péči, především pak nutnost 

vyhýbat se s čerstvým tetováním slunečnímu záření a máčení ve vodě.

4.5. Činnosti související s tetováním

4.5.1. Konzultace - vyjednávání o motivu

Studio poskytuje potenciálním zákazníkům bezplatné konzultace. Konzultace představuje první fázi 

vzniku tetování. Následuje vytvoření návrhu motivu (viz kapitola Navrhování) a pak samotné tetování, 

které můžeme rozdělit ještě na fázi přípravy, aplikace a po aplikaci (viz kapitola Tetování).

Tatéři ke konzultování nevyužívají žádný konkrétní prostor ve studiu, konzultace někdy probíhá u 

pracovního místa, jindy v kreslírně, u koutku s počítačem nebo na recepci. Konzultace slouží převážně 

k prodiskutování návrhu na tetování a pro tatéry představuje zdroj informací pro tvorbu návrhu. 

Klient s tatérem řeší lokaci a vše ohledně motivu – velikost, styl, barvy,atd. Obě dvě strany ale často 

mají odlišný názor a v takovém případě je nutné vyjednat kompromis přijatelný pro obě strany. 

Nejproblematičtějším aspektem je velikost motivu. Klienti často chtějí velmi drobné, někdy navíc také 

drobné a detailní tetování. 

D. slečně vysvětluje, že 4centimetrový kolt na biceps není dobrý nápad. D. se snaží přimět kolegu P., 

aby zasáhl: „pomožte mi a řekněte něco“, říká bezradně. Argumenty obou jsou vesměs stejné. Takhle 

malé tetování bude nečitelné, časem se rozpije a nepůjde předělat. D.: „..My už taky přemejšlíme, 

kdyby se to člověku nelíbilo, tak co mu s tim potom udělat, aby tam nemuselo bejt černý místo… ty 

malý stylizovaný symboly (slečna chce ještě diamant vedle koltu na biceps a kotvu na vnitřní kotník, 

obojí asi velikosti asi 3x3 cm) nejsou takhle malý špatný, ale ten kolt by vypadal blbě.“ (terénní 

poznámky, 22. července 2013)

Tatéři tedy berou v potaz, jak bude tetování vypadat nejen v blízké, ale také vzdálenější budoucnosti. 

Snaží se tak vyvarovat případné pozdější nespokojenosti s tetováním. Také se odmítají prezentovat 

prací, která nesplňuje jejich představu o kvalitě. Roli hraje zodpovědnost ke svému oboru (Sanders, 

2008). Tatéři mohou odmítat tetovat rasistické a protispolečenské motivy (Fisher, 2002) nebo také 

tetovat viditelná místa (tzv. „public skin“), obchodní značky a politické motivy (Sanders, 2008). Je to 
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způsobeno tím, že by provádění takovýchto tetování mohlo „zvýšit jejich profesní stigma a odlákat 

další klienty“ (Fisher, 2002, str. 99, také Sanders, 2008). V terénu jsem se setkala s případem, kdy 

došlo k upravení motivu v případě, kdy klientka požadovala vytetovat motiv zahrnující logo značky 

oblečení, což tatér odmítal provést. Setkala jsem se také s tetováním dlaní a krku, ale takovéto 

tetování však provedeno především extenzivně potetovaným jedincům nebo se jednalo o drobný 

motiv. 

K přesvědčení klientů o správnosti svého názoru používají různé strategie. Snaží se například, aby je 

ve stejném názoru podržel také jiný odborník ze studia, jako argument používají skutečnost, že 

tetování časem změní vzhled,  a někdy dokonce stanoví hranici pro velikost motivu. 

L. má konzultaci. Přišli za ním kluk a holka a každý chce něco jiného. Přišli se prý jen doptat, jestli to 

mají "dobře vymyšlené“… holka chce malou hvězdičku na zápěstí. L. se ptá, jak to chce - jaké linky, jestli 

vybarvit. Odpovídá, že tenké linky a vybarvit. Trvá na tom, aby to bylo jemné, a zdůvodňuje to tím, že 

má jemné zápěstí, tak aby se to k ní hodilo. L. začne tím, že ji upozorní, že malá věc je hezká, ale časem 

bude díky blednutí, opalování a stárnutí kůže se z hvězdičky stane kolečko. Říká jí, že jí to může udělat, 

ale upozorňuje na to, že se to může stát a tetování bude hezké třeba rok. Až přinese návrh, domluvíme 

se, pod jakou velikost by už nešel… Kluk chce pruh o šířce dvou prstů na ruku a stále neví, jestli pod 

rameno nebo pod loket. Vedle této čáry chce další čáru, tentokrát tenkou. L. hned chápe, že "čára" 

znamená, že bude kolem dokola ruky. Upozorňuje, že nahoře je ruka citlivější než dole. Pak upozorňuje, 

že jakákoliv geometrie na těle není trvalá. Pokud mu udělá krásnou přesnou čáru a klient přibere nebo 

zhubne, tvar se zdeformuje. (terénní poznámky, 19. září 2013)

Někdy tatér neodmítá tetování provést, ale zkušeně upozorňuje na případná úskalí, která je nutné 

promyslet. Předchozí ukázek z terénních poznámek však napovídají, že tatéři rozhodně nevytetují 

vše, co klienti požadují. Dochází tedy k napětí mezi komodifikací a singularizací a k střetávání obou 

těchto vlivů (Siorat, 2008).

Ve studiu tatéři klientům nenabízejí možnost vybrat si z předloh tak, jak to dělají komerční tatéři 

(Sanders, 2008). Dochází naopak k tomu, že se tatéři na konzultacích snaží přesvědčit klienta, že jejich 

tetování by mělo být originálem a dochází k „poučování klientů, že se jejich přání dá poupravit do 

něčeho umělecky jedinečného“ (Sanders, 2008, str. 101). Neústupnost klienta může být pro některé 

tatéry dokonce důvodem k odmítnutí takové tetování provést. 

A. konzultuje s klientem nějaký motiv. Klient přinesl fotku, co by se mu líbilo. Je to ornamentový pásek 

na ruce, veprostřed je motiv nečitelný, takže A. ani neví, co tam má mít. Několikrát mu zkouší nakreslit 

návrh. Klientovi se to pořád nezdá a má nějaké výhrady. Pak žádá A., jestli by mu mohla udělat přesně 

to, co je na fotce. A. rovnou odmítá a říká na rovinu, že to mu neudělá. (terénní poznámky, 11. října 

2013) 
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Někteří tatéři tedy zdůrazňují uměleckou hodnotu nad finanční odměnou a z toho důvodu je můžeme 

zahrnout mezi fine-art tatéry (Sanders, 2008). Tatéři se tak snaží bránit komodifikaci této praktiky 

(Siorat, 2005).

Klienti s sebou na konzultace často nosí pro inspiraci obrázky, co se jim líbí (vytištěné, nebo 

v mobilu/tabletu), nebo inspirační obrázky hledají až na místě s tatérem. Tatéři si během konzultace 

dělají poznámky o klientových požadavcích. Na papírek s těmito poznámkami pak připíšou kontakt a 

umístí papírek na magnetickou tabuli v kreslírně. Pokud se jedná o složitější tetování, tatéři žádají 

klienty, aby jim materiály zaslali prostřednictvím e-mailu. 

Sedá si s klientkou ke stolu v kreslírně a chce, aby mu řekla nějaké věci, co by chtěla na paži vytetovat. 

Klientka plácá různé nesouvisející věci – štír, nějaká zvírata, třeba koně, ještěrku, něco přírodního, ne 

hmyz, japonské květiny, psa… L. se na ni dívá s pochybovačným výrazem a zapisuje si, nakonec jí radí, 

ať si doma sepíše seznam věcí, co by tam chtěla, např. hudba, věci, myšlenky, barvy… On pak bude 

přemýšlet nad tím, co se z toho dá použít, aby to mělo smysl a vypadalo dobře a i když se většina věcí 

nejspíš nevybere, bude mít z čeho vycházet… Klientka mu pak říká, že by tam chtěla znázornit lásku, 

svobodu, nezávislost. L. se na ní překvapeně dívá a říká, že to se ale baví o úplně jiném rukávu, než 

doteď. L. jí žádá, ať naposílá materiály na mail… (terénní poznámky, 20. srpna 2013) 

V případě rozsáhlejších tetování dochází nejen k posílání inspiračních materiálů, ale také k dalším 

speciálním činnostem, které jsou základem pro správné umístění tetování na tělo konkrétního 

klienta. Za tímto účelem tatéři využívají dvě činnosti – focení a „rozkreslování“. K focení dochází 

v případě, že má klient již nějaké tetování, které chce dodělat. Tatér má tak fotografii hotového 

tetování u sebe a dále s ní pracuje při tvorbě návrhu, kdy nové tetování musí na staré navazovat a 

stylově s ním souviset. Rozkreslování je důležité pro zachycení proporcí konkrétního klienta, kterému

tatéři přizpůsobují velikost a tvar navrženého motivu. 

Pak jí (L.) na ruku přilepuje folii a bere si barevné fixy, kterými si načrtává obrysy rukávu – nejprve si 

značí již vytetovaný motiv na rameni. Pak opět označuje křížkem loket, kroužkem loketní jamku, dále si 

označuje hranu ruky, zápěstí, střed ruky a ohraničení vzadu na folii. Dělá to tedy přesně tak, jako to na 

mě předváděl pro jednoho z učňů. (terénní poznámky, 20. srpna 2013) 

Mohu tedy shrnout, že vyjednávání mezi tatérem a klientem představuje neodmyslitelnou součást 

interakce, která probíhá právě na konzultacích. Navzdory tomu, že k vyjednávání ve většině případů 

dochází, existují i klienti, kteří tatérům důvěřují a výslednou podobu motivu nechají na nich, což sami 

tatéři hodnotí pozitivně.
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Ch: „Nejradši mam takovýhle klienty“, ukazuje na obrázek lebek, který předtím pověsil na šňůru. 

„Řekne, že chce lebky na rukáv a že to nechá na mě a máš to za 5 minut hotový.“ (terénní poznámky, 

10. září 2013)

Při tvorbě návrhu by obě strany měly být ochotné k vyjednávání. „Dobrý zákazník usnadňuje tatérovi 

práci a svým promýšlením designu a lokace se podílí na vyjednávání uspokojivého řešení. Má 

povědomí o tom, co chce, ale zároveň je ochotný přijmout tatérovy návrhy a přenechá mu vládu nad 

uměleckou stránkou.“  (Sanders, 2008, str. 142) Obdobně se vyjadřují také tatéři, kteří zdůrazňují, že 

celý proces je o spolupráci obou aktérů. Vždy se snaží navrhnout klientovi svou představu, která se 

jim buď líbí, nebo ne, je nutné dojít ke kompromisu.

4.5.2. Navrhování 

Jak již bylo řečeno, navrhování probíhá na základě konzultace s klientem. Tatéři se následně při 

tvorbě návrhu snaží vyhovět přání klienta, který má však někdy nereálné požadavky. 

…Tetování má být složeno ze 4 sudiček, odplouvajícího Charona, starého stromu, havrana a pohledu na 

břeh. Ch. říká, že neví, jak to udělat. „Stáhnul jsem starej strom a jí se zdá málo starej… To bude uplně 

hrozná kérka. Jsou tam 2 dimenze a to nejde udělat. Jak má bejt vidět do lodi a zároveň na břeh?“, 

rozčiluje se. M. se snaží vymyslet řešení, ale Ch. ho přesvědčuje, že to nejde. U. se směje na D.: „To je 

jako jsi dělal toho chlapa – nejdřív málo fousatej, pak moc fousatej“… Ch.: „…si vymyslí 30 píčovin a 

myslí si, že takhle malinký postavě bude detailně vidět do obličeje. Si myslej, že protáhnu tykev klíčovou 

dirkou a na druhý straně vyleze limeta…“ (terénní poznámky, 10. září 2013)

V případě složitějších motivů je možnost přijít se na návrh podívat v předstihu před termínem na 

tetování, aby se dal návrh v případě nespokojenosti klienta ještě upravit. V případě jednodušších 

motivů probíhá tato korekce těsně před samotným tetováním (viz kapitola Tetování).

D. na recepci vyjednává s klientem velikost motivu a vysvětluje, že je to složité udělat tak, jak to chtěl. 

Už předtím mi říkal, že doufá, že to dopadne dobře, protože nad návrhem strávil dost času a sil. 

Nakonec D. přichází dolů a je naštvaný, že prý chtěl klient nějakou pin-upku, ale teď se mu nelíbí hlava 

a že tam chce nějakou holku z fotky. D. si sedá s motivem a vytištěnou fotkou ke stolu a přemýšlí, jak to 

udělat, aby nemusel překreslovat celý složitý návrh. Kreslí obličej podle fotky na prázdný papír a pak ho 

posouvá po návrhu a přemýšlí, co s tím. Nakonec nožíkem hlavu z návrhu na průsvitném papíru vyřízne 

a pod něj vkládá nový návrh a snaží se jej vpasovat do starého obrázku. Naštěstí si libuje, že je stejná 

pozice hlavy, takže to jde. Novou hlavu vystřihne a nalepí ji do starého návrhu, papír prožene termální 

tiskárnou, takže vznikne na jednom papíru návrh nový. (terénní poznámky, 26. července 2013)

Tyto výňatky z terénních poznámek také ukazují, že větší a složitější návrhy vyžadují mnoho času a 

jsou také náročné na kreslení. Tatéři tak vyvíjejí určité strategie, které jim umožní minimalizovat čas a 
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úsilí potřebné pro tvorbu a případnou opravu návrhu. Sanders (2008) uvádí, že porovnání zisku oproti 

vynaloženému času a úsilí představuje také jedno z kritérií, na základě kterých tatéři hodnotí klienty.

D. na recepci kouká na obrázek kachniček, co má P. vedle sebe na gauči. P. si stěžuje, že udělal už 

několik variant. D.: „Nesmíš se s tim tak srát, čim víc jim toho ukážeš, tim víc si vymejšlej.“ P. říká, že si 

na nějakého klienta dá přesně hodinu a pak potřebuje kreslit. D. mu radí, že by to tak měl udělat i 

s kachničkami. (terénní poznámky, 6. srpna 2013)

Tatéři zpravidla tvoří návrhy pro konkrétního klienta na základě konzultace. Jen výjimečně se stává, 

že tvoří „volné“ návrhy. Tímto termínem aktéři označují návrh, který není navržen pro konkrétního 

klienta a je určen ke zveřejnění na facebookové stránce a kdokoliv se může ozvat, že jej chce 

vytetovat. Skutečnost, že tatéři téměř nevytváří volné návrhy je pravděpodobně způsobena jejich 

časovou vytížeností. Bohužel nemám úplný přehled o tom, kolik takových návrhů se vytvoří, protože 

jsem během výzkumu nebyla v terénu každý den a ne každé hotové tetování se zveřejňuje na 

facebookové stránce. Proto i když jsem se domnívala, že se může jednat o volný návrh, mohl to být 

návrh určený přímo pro někoho, který se navrhoval předem a tetoval se až v době mé nepřítomnosti 

v terénu. O volných návrzích jsem se tak většinou dozvěděla ze sledování facebookové stránky a na 

základě toho se domnívám, že tvorba volných návrhů se týká především tatérů, kteří jsou ve studiu 

noví, tudíž nemají stálou klientelu a tímto způsobem mohou získat nové zákazníky. To by mohlo 

vysvětlovat také případ, kdy manažer jednomu z tatérů vyčítá, že netvoří volné návrhy jako jiná nová 

tatérka, která odevzdala několik volných skic, ze kterých si klienti mohou vybrat na facebookové 

stránce. Navrhování „do šuplíku“ představuje dle manažera také způsob, jak se zlepšovat v kreslení.

Manažer H. opět kibicuje tatéra P.: Tohle je druhý za měsíc a půl. Když přijela A., tak mi dala hotovejch 

50 skic a návrhů na kérky a já tim doteď můžu zásobovat facebook a lidi to chtěj a líbí se jim to, protože 

dělá něco, co tu nikdo jinej nedělá. Kdybys ty udělal 50 návrhů, tak se to tam taky dá a lidi kvuli tomu 

budou volat a chtít to.“ … H. se ptá P., kolik udělal takových obrázků. P. odpovídá, že 4. H: „No, mohl 

bys jich dělat stovky. Když se vykreslíš., tak to budeš dělat 10 min a ne půl hodiny… (terénní poznámky, 

6. srpna 2013)

Tvorba návrhů probíhá u velkého stolu v kreslírně, kde jsou tatérům k dispozici také veškeré výtvarné 

potřeby (papíry, tužky, pastelky, fixy, pravítka, kružítko, guma, atd.). Kreslí na obyčejný papír, na 

čtvrtky nebo na tvrdé průhledné papíry. Tvorba složitějších motivů probíhá zpravidla v předstihu před 

tetováním, a to v pauzách mezi jednotlivými klienty. Inspiraci mohou najít na internetu, v galeriích 

fotek tetování, které jsou uložené v počítači nebo v knihách, které jsou na policích v kreslírně. Hotové 

návrhy se pak umísťují pomocí kolíčků na šňůru v kreslírně. Tvorba jednoduchých motivů, které 

nepotřebují předchozí zdlouhavé kreslení, naopak probíhá přímo před tetováním, tedy za přítomnosti 

klienta. 
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Za A. přichází klientka. Jdou dolů a u stolu v kreslírně se baví o návrhu. A. chce, aby jí klientka na kus 

papíru napsala slova, která chce vytetovat. Klientka píše 3 slova a k tomu letopočty. A. se ještě ptá, 

jestli má vybraný nějaký font, nebo to chce napsat jen tak v ruce. Klientka odpovídá, že v ruce... A. ji 

usazuje na gauč a řekne jí, ať si udělá pohodlí, že si mezitím připraví návrh. Pak si zkouší text přepsat 

vlastní rukou a vedle toho si kreslí ležatou osmičku. Pak si text zkouší vepsat na linku znaku a nakonec 

píše  text jen do tvaru osmičky… (terénní poznámky, 20. srpna 2013)

Existují dva druhy původu návrhů. Tatér může buď nakreslit návrh vlastní, nebo jej překreslit 

z nějakého jiného obrázku. Jak jsem zmínila v předchozí kapitole, tatéři zpravidla usilují o tvorbu 

vlastních návrhů. Ani v případě překreslování se však nejedná o kopírování již hotových tetování 

jiných autorů, ale o překreslení fotografií skutečných věcí, zvířat nebo portrétů. Tatéři obrázky 

vyhledávají prostřednictvím internetu, nebo jim je přinesou klienti (vlastní fotografie zvířete, blízké 

osoby). Tatéři si z fotografie přes pauzovací papír nakreslí pouze linky. Jeden z učňů si do studia za 

účelem snadnějšího překreslování přinesl vlastní „prosvětlovák“. Jedná se v podstatě o podsvícenou 

desku z mléčného skla, která je zasazena v dřevěném rámu, pod ní je krabička se světlem.  

U. kreslí nahoře na recepci. Vidím, že kreslí na nějaké podsvícené skleněné desce. Vysvětluje mi, že si 

přinesl svůj „prosvětlovák“…. U. má na něm položenou velkou čtvrtku, na které má zespodu přilepených 

několik jednotlivých obrázků a teď je překresluje všechny na velkou čtvrtku, takže budou ve výsledku na 

jednom papíru. Ptám se ho, jestli to funguje stejně, jako když jsem si kdysi potřebovala něco překreslit 

z jednoho papíru na jiný a dělala jsem to přes okenní sklo. Směje se, že to je úplně to samé, jen u toho 

člověk nemusí stát. (terénní poznámky, 29. srpna 2013)

V září se v kreslírně pod skleněný stolek ve výklenku namontovalo světlo, což plnilo stejnou funkci a 

v říjnu přibyl ve studiu „prosvětlovák“, který majitel dostal z nějakého zrušeného tetovacího studia.

Kromě ručního kreslení se pro tvorbu motivů používá také počítač. Ten se tedy využívá nejen na 

vyhledávání obrázků, které se následně vytisknou a překreslí ručně, ale tvorba může probíhat přímo 

v počítačovém programu na editaci grafiky. Zde se vytváří především typografické motivy, které by 

napsáním v ruce nebyly tak přesné. Přesto se ale také tyto motivy někdy tvoří ručně. Počítač se dále 

používá především na zmenšování motivů nebo na dodání některých komponent do nakresleného 

obrázku. 

(PR externista) R. se dole baví s učněm M. Opět je řeč o obrázku buldočka. M. si návrh na pauzáku fotí 

na studiový fotoaparát, ze kterého pak vyndavá kartu a fotku nahrává do počítače, kde motiv pomocí 

photoshopu zmenšuje… L. si pak na počítači zpracovává návrh holčičky – nascanovaný obrázek rámuje 

ve photoshopu zrcadlem.(terénní poznámky, 20. srpna 2013)
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Jedna tatérka, která se této profesi již věnuje několik let, preferuje ruční kreslení oproti tvorbě 

pomocí počítače, navíc neovládá práci s tímto programem, a proto ji s upravováním návrhu v počítači 

vždy musí někdo pomoci. Využití počítače přitom oproti ručnímu kreslení představuje podstatné 

zjednodušení procesu navrhování. 

D. přináší do kreslírny 2 papíry s vytištěnými obrázky. Jeden dává B. a diskutují spolu, jak provést 

tetování… Je to nějaký krajkový ornament, jakési kolo ve čtverci. B. přemýšlí, jestli motiv umístit hranou 

rovně nebo jakoby postavit čtverec na špičku. D. říká, že když to je na špičku, tak to není symetrické. 

Překládá papír napůl a dává ho na prosvětlovák. Diví se, že to kreslila sama a musí to být symetrické. 

Na prosvětlováku zjišťuje, že jsou linky na přeloženém papíru přesně pod sebou. Zjišťuje, že v pohledu 

na symetrický obrázek mate to kolo, protože v něm jsou další ornamenty. D. vysvětluje, že to uložil v PC 

a že je možné v programu vyříznout kolo a natočit ho jinak.B. si sedá ke stolu a snaží se upravit návrh 

tak, aby se nezdál křivý. Používá kružítko a pravítko… D. pomáhá B. upravit návrh. B. ho fotí a nahrává 

do PC. Aby si ulehčila práci, nakreslila jen výseč výsledného obrázku a zbytek se nakopíruje ve PS a 

napojí na sebe. D. nastavuje nově nakopírované části tak, aby na sebe seděly linky, a pak nakonec celý 

vnitřek kružnice vystřihává a dává tam jinou výplň. B. mu ukazuje, jak chce mít ornamenty v kružnici 

umístěné. Nakonec hotový návrh tisknou. (terénní poznámky, 17. října 2013)

Zdá se tedy, že počítače při tvorbě návrhů hrají v současnosti mnohem větší roli než dříve. V průběhu 

výzkumu byl ve studiu pro všechny tatéry jen jeden počítač v kreslírně. Tatéři však často museli čekat, 

až se počítač uvolní a po skončení výzkumu navíc počet tatérů vzrostl, což si vyžádalo pořízení

několika dalších počítačů, které bylo samozřejmě nutné také někam umístit. Proto se změnil účel 

místnosti, která původně sloužila jako kuchyňka, na místnost s počítači. Při dalším návratu do studia 

zde již přibyla u jedné ze stěn šikmá dřevěná deska, která nahrazuje původní stůl v kreslírně.

Větší využití moderních technologií namísto ručního kreslení však odporuje definici tetování jako 

umění, protože namísto zručnosti v kreslení postačí ovládání programů na editaci grafiky. Aktéři sami 

rozpor mezi ruční a počítačovou tvorbou nijak neproblematizují, např. ve smyslu, že by explicitně 

vyjadřovali, že jedno má větší hodnotu než druhé. 

4.5.3. Tetování 

Tetování je možné rozdělit na tři fáze: příprava, samotné tetování a fáze po tetování. Všechny fáze 

probíhají v tatérně.

PŘÍPRAVA

Před tetováním je potřeba si připravit veškeré pomůcky, které bude tatér v průběhu práce 

potřebovat. Tatéři si nejprve vydesinfikují stůl a pak na něj přilepí jednorázovou černou podložku. Na 
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ni si pak připraví vazelínu, kterou nanesou špachtlí z kyblíku a část vazelíny rozetřou po podložce a 

zatlačí do ní inkapy (plastové kalíšky na inkoust), aby se při namáčení strojku nepřevrhly. Na stolek si 

umístí také jednorázový holicí strojek, jehlu a nádobu se směsí vody a antibakteriálního mýdla, která 

se během tetování používá na očištění kůže od přebytečné barvy a krve. Tato nádoba je zakončena 

dlouhým hrdlem, ze kterého voda vytéká, a aktéři ji nazývají „stříčka“. Tetovací strojek mají vždy 

položený na stolku na zdroji elektrického proudu. Někdy si tatéři připravují také kelímek s čistou 

vodou, která se používá při stínování (strojek se do ní namáčí a ředí se tak tetovací barva). Před 

tetováním se také desinfikuje lehátko, které se navíc poté pokryje jednorázovou sterilní plenou, která 

saje pot, krev a přebytečnou barvu. Většinu předmětů např. jehly, inkapy, podložky na stůl a na 

lehátka, vazelína, atd. mají uložené každý ve svém stolu. Stolky si doplňují tatéři sami, většina těchto 

věcí je uložená v prostoru pod schody. Pro přípravu i úklid platí přísná hygienická pravidla (viz 

kapitola Hygiena). Příprava stolku může jak v předstihu před tetováním nebo až před klientem. 

Zpravidla platí, že pokud mají tatéři větší rozestup mezi jednotlivými termíny, mohou si stolek 

připravit v předstihu. Pokud mají termíny těsně po sobě, probíhá příprava, až když je klient ve studiu.

Po příchodu klienta následuje další část přípravy. Tatér musí hotový návrh propiskou překreslit na jiný 

papír, a to z rubové strany tak, aby se dal obtisknout na tělo klienta. U drobnějších motivů, které musí 

být přesné (např. drobné symboly, nápisy) se obtisk nemusí překreslovat ručně, ale pro jeho 

vytvoření se může použít termální tiskárna. Vytištěný nebo nakreslený návrh se vloží do speciálních 

desek s papírem, na kterém po „zapečení“ v tiskárně vznikne hotový obtisk rubové strany. V případě 

učňů majitel zpočátku trvá na tom, aby termální tiskárnu nepoužívali a naučili se motivy co 

nejpřesněji překreslovat. Papír, ze kterého se návrh obtiskává, si tatéři obstříhají těsně kolem motivu 

a kraje si co nejvíce nastříhají, aby papír co nejlépe přilnul k povrchu těla. Před obtisknutím motivu je 

nutné pomyslet přesné umístění a dát motiv klientovi naposledy zkontrolovat. Klienti si tak sami 

zodpovídají za případné chyby, což později stvrzují podpisem také v prohlášení pro klienty (viz dále).

Tatér následně klientovi zvolenou lokaci vydesinfikuje a oholí. Pak nanese speciální roztok, tzv. 

„stencil“, který umožní dokonalé obtisknutí motivu z papíru na kůži. Někdy se také stává, že po 

obtisknutí motivu se klientům zdá motiv na jejich těle příliš velký a chtějí jej zmenšit. Konkrétní 

umístění může být předmětem dalšího vyjednání s klientem přímo před tetováním. 

Klientka říká, že by motiv chtěla mezi lopatky. B. namítá, že to by muselo být úplně malé, aby se jí to 

vešlo přímo mezi lopatky. Domlouvají se, že motiv umístí výš… B. mezitím klientce obtiskla motiv a 

kontroluje, jestli je rovně. Pak začínají tetovat. (terénní poznámky, 3. října 2013)

Existuje však také speciální případ, tzv. freehand, kdy se tetuje načisto bez návrhu na základě 

improvizace tatéra. Tatér si načrtne jen přibližné linky fixou přímo na klientovo tělo. Proto aktéři 
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nazývají tento způsob také slovy „jede jenom z fixy“. V terénu jsem však tento způsob tetování 

zaznamenala jen výjimečně, navíc se domnívám, že se zde používá spíše pro pokračování nějakého 

existujícího tetování, než že by se takto tvořlily kompletní nové obrázky. 

…klient si sedá a D. mu vestoje načrtává něco přímo na ruku. Klient už má velkou část paže 

potetovanou, někde zbývají prázdná místa… po chvíli začíná tetovat (terénní poznámky, 24. září 2013) 

Obtisknutí návrhu pochopitelně odpadává také v případě, že jde klient jen na přebarvení nějakého již 

hotového tetování.

Před tetováním je také nutné pro klienta vybrat vhodnou polohu, která jim umožní setrvat co nejvíce 

nehybně a zároveň umožní tatérům snadnou práci. Poloha se odvíjí od tetované lokace. Klient tak 

může během tetování ležet na zádech nebo na břiše (zdejší lehátka mají stejně jako ta masérská 

otvor na obličej) nebo sedět na židli. Pro pohodlí klienta a zabránění jeho zbytečnému pohybu, se 

používají také kožené polštáře nebo područky (např. pro podložení končetin). Během tetování musí 

také klienti občas změnit polohu tak, aby je tatéři měli po straně, která jim vyhovuje, a nemuseli 

přenášet židli a stolek na druhou stranu lehátka. Změna poloh je způsobena také tím, že záleží na 

směru, kterým se tetuje. Když tatér potřebuje využít druhý směr, než jak přirozeně tetuje, musí otočit 

ruku nebo obejít klienta. 

M. je dole u počítače. Asi zná klientku, kterou tetuje L., protože se za ní jde podívat, podává jí kožený 

polštářek… L. si již po několikáté otáčí klientku, protože mu její poloha nevyhovuje. Radí jí, jak se má 

tentokrát položit a než začíná opět tetovat, ptá se jí, jestli už je uvelebená. (terénní poznámky, 11. října 

2013)

Krátce před tetováním si tatér nanese vazelínu mezi ukazovák a palec ruky, kterou tetuje (slouží jako

zásobárna vazelíny pro tetování – viz dále), a také si připraví jehlu do strojku. Tatéři mají dva typy 

strojků. V případě cívkových strojků jehlu provlékají gripem, v případě Cheynee strojků je grip přímo 

součástí strojku a nesterilizuje se, takže se jehla do gripu jen zacvakne. Tatéři tak před klientem 

předvádí svou zkušenost při manipulaci s tetovacími potřebami (Sanders, 2008). K tetování patří tedy

také řemeslná stránka – seřízení strojku, nastavení napětí ve zdroji, ale také správné používání barev, 

směr tetování, atd. 

TETOVÁNÍ

Když má tatér vše nachystané a klient čeká s obtisknutým motivem na lehátku (příp. na židli), vezme 

tatér do ruky strojek a zeptá se klienta, zda může začít. Tetování vždy odstartuje hláška jako „Tak 

můžem?“, „Tak jedem, jo?“ apod. 
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Po celou dobu tatér používá jednorázové sterilní rukavice (více v kapitole Hygiena). Během tetování 

je třeba kůži volnou rukou napínat a také ji mazat vazelínou, aby strojek po kůži dobře klouzal. 

Zbytkovou barvu a krev tatér utírá složeným papírovým ubrouskem a jednou za čas tetování očistí 

směsí vody a antibakteriálního mýdla. 

Tetují se nejprve linky a poté se vybarvuje a stínuje. Po vytetování linek tatéři zpravidla dělají pauzu. 

Pauza může být způsobena ale také tím, že do termínů tetování často zasahují termíny konzultací. 

(Přestože tetování představuje většinu pracovní doby, není to jediná činnost, kterou zde tatéři 

vykonávají, a tak se termíny konzultací a tetování často překrývají.) Délka tetování se pohybuje od 

pár minut až po několik hodin. (Tetování větších a náročnějších motivů se rozděluje do více termínů.) 

Během tetování si tatéři povídají navzájem mezi sebou nebo se svými klienty. Za tatéry také často 

chodí návštěvy, pozorují je během tetování a povídají si s nimi.

Občas tatéři netvoří nová tetování, ale přebarvují nebo úplně překrývají tetování, která vytvořil 

někdo jiný. Část klientely totiž představují klienti, kteří jsou nespokojení s tetováním z jiných studií. 

Již v teoretickém zakotvení práce jsem zmínila skutečnost, že při vzniku tetování hraje aktivní roli také 

klient. Na vytváření tetování se tak podílejí oba aktéři – tatér i klient. Každý z těchto aktérů však 

proces vnímá jinak. Pro klienta tetování představuje především různá rizika, tatér zase na základě 

různých kritérií klienty kategorizuje.

Klienti – rizika tetování

Rizika jsou způsobena především tím, že klienti nejsou seznámeni s prostředím tetovacího salonu a 

nemají ani dostatečné informace o tom, co aplikace obnáší. Rizika můžeme rozdělit na sociální, 

finanční a fyziologická. (Sanders, 2008)

Sociální riziko představuje především možnost negativních reakcí okolí. Jak jsem již zmínila, tetování 

je velmi sociálním činem. Finanční riziko je způsobeno tím, že je cena často vyšší než nezasvěcený 

klient předpokládá (viz kapitola Finance). Následkem je nezbytné vyjednávání o ceně, které se řeší 

například tím, že se zvolí menší nebo jednodušší motiv. Smlouvání je zde nepřijatelné. Fyziologická 

rizika spočívají především ve strachu z očekávané bolesti, kterou tatér klientovi během tetování 

způsobuje. Klient je navíc nucen se odhalovat před cizími lidmi, dochází k blízkému fyzickému 

kontaktu s tatérem, který během aplikace přijde do styku s tělesnými tekutinami. V souvislosti 

s tetováním je tak často zdůrazňováno riziko nákazy různými chorobami (viz kapitola Hygiena). 

(Sanders, 2008)
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Fyziologické faktory bych ráda více rozvedla, jelikož je tento druh rizika v podstatě jediný, se kterým 

jsem se během výzkumu setkala. Sociální rizika není možné reflektovat během klientovy přítomnosti 

ve studiu a klienti o nich v terénu ani nemluvili. Finanční rizika se zpravidla vyjasní během konzultace 

a mé přítomnosti v terénu nedošlo ani k žádným pokusům o smlouvání, takže se zdá, že jsou klienti 

většinou s přibližnou cenou seznámeni nebo se jí přizpůsobí. 

Běžný problém fyziologických rizik představuje odhalování intimních partií před cizími lidmi, který je 

navíc umocněn tím, že ve studiu bývá během tetování přítomných mnoho lidí. Tatérna je 

koncipována pro šest tatérů, když vezmeme v potaz, že by tetovali všichni a za některými přišly 

návštěvy, je ve studiu přítomných mnoho lidí, před kterými se klient musí odhalit. Tatéři navíc nemají 

nijak oddělená pracovní místa. Sanders (2008) tvrdí, že strach z odhalování ve studiu mají především 

ženy, a to z toho důvodu, že tatéři jsou převážně mužského pohlaví. Tatérky (ženy) mohou být 

v tomto ohledu citlivější a mohou navrhnout klientkám způsob, jak odhalování eliminovat.

B. si vede klientku k lehátku. Tam si klientka odkládá tričko, ale B. jí říká, že jestli má volnější, tak si 

může jen vyvléknout a stáhnout do podpaží jeden rukáv a stáhnout ramínko od podprsenky. Klientka jí 

ochotně poslechne. (terénní poznámky, 19. září 2013)

Až v říjnu přibyly ve studiu dva paravany. Několik měsíců tedy neexistoval způsob, jak zajistit klientům 

během tetování soukromí a jedinou možností tak bylo objednat klienty na termín mimo otevírací 

dobu. Pokud zde i v této době byli přítomní ostatní aktéři, zbývalo jedině využít pro tetování 

majitelovu kancelář. Za dobu mého výzkumu se to stalo jednou.

9:00 P. tu má blonďatou slečnu na tetování, která zatím čeká na gauči, a slyším, jak říká: „Si řikal, že tu 

ráno nikdo nebude.“ a je vidět, že nadšená z toho není. P. nakonec odváží tetovací stolek a odcházejí 

tetovat do kanceláře.  Jeho práci tedy nemohu pozorovat… Kolem půl 12 P. dodělal tetování, slečna 

odchází s černočerveným srdcem na zápěstí (prý předělávka), dává H. peníze… P. si stěhuje složené 

lehátko a stolek z kanceláře. Vysvětluje, že klientka má fobii z lidí a jemu vyhovovalo tetovat v ústraní. 

Než řekl pravý důvod, tak se smál, že je nepřizpůsobivý, tak musí být jinde. A. a U. si mysleli, že tam jde 

tetovat, protože se jedná o nějakou intimní lokaci  (terénní poznámky, 26. července 2013)

Mezi fyziologická rizika tetování patří dále blízký fyzický kontakt s tatérem. V některých případech je 

kontakt opravdu těsný.

L. pořád tetuje koně na zádech. Slečna sedí obkročmo na židli, čelem k opěrátku, které objímá a hlavu 

má navíc podloženou koženou opěrkou. L. sedí zezadu obkročmo těsně za ní. L.: „Promiň, že se na tebe 

tak lepim, ale já bych se tam jinak nedostal.“ (terénní poznámky, 1. srpna 2013)
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Domnívám se, že blízký fyzický kontakt je něco, na co jsou klienti předem připraveni, jelikož se během 

výzkumu nestalo, že by na tuto skutečnost (negativně) reagovali. 

Nejvýznamnějším aspektem je bezpochyby očekávání bolesti. Bolestivost tetování záleží na několika 

faktorech. Sanders zmiňuje „lokaci, zručnost tatéra, kvalitu vybavení a práh bolesti klienta“ (Sanders, 

2008, str. 136, 137). V následující ukázce jeden informátor zmiňuje, že se bolestivost procesu liší u 

jednotlivým tatérů v rámci studia. 

L. začíná tetovat (PR externistovi) R. buldočka… S učněm M. koukáme, jak L. tetuje. R. komentuje, že to 

od L. bolí víc než od Ch. Ch. se směje, že soucítí s lidmi. „Se na ně podívej“, říká a kouká při tom na mě.  

(terénní poznámky, 16.srpna 2013)

Záleží také na fázi procesu. Mnoho informátorů uvedlo, že tetování linek bolí více než vybarvování a 

stínování. To je způsobeno tím, že se na linkování a stínování používají jiné jehly a také tím, že se linky 

tetují do větší hloubky. 

Sedím mezi L. a učněm U. a dívám se na proces tetování. L. namáčí strojek do malých kalíšků s barvami, 

motiv vybarvuje i přes linky, které ovšem zůstávají vidět. Ptám se L., jestli je to tím, že se linky tetují 

hlouběji. L. se směje: „Stačí ti odpověď, že jsem šikovnej?“ Směji se, že asi ne. Po chvilce vysvětluje, že je 

to opravdu tím, že linky jsou o něco hlouběji. (terénní poznámky, 31. července 2013)

Každá „barva“ bolí jinak, což je dáno tím, že již několikrát přetetovaná oblast je oslabená.

L. jde za učněm M. Radí mu, ať si kůži umyje mýdlem a vybarví. M. si nosí inkoust a nalévá ho do 

kalíšků. L. ho poučuje, že se tetuje od nejtmavší k nejsvětlejší barvě. „Když děláš něco žlutou a pak 

červenou, tak jak tu barvu otíráš, tak si to pak tim celý zasereš.. Proto se říká, že bílá bolí nejvíc, protože 

to je nejvíc rozrytý.“ (terénní poznámky, 13. srpna 2013)

Zvolením lokace klient může ovlivnit bolestivost procesu. Z mého pozorování vyplývá, že nejčastěji 

tetovanou lokací byly paže, což je obvyklé místo, které není příliš bolestivé.

Právě uvědomování si všech těchto rizik vyvolává strach. Aby klienti zamezili možnosti, že se s nimi 

setkají (a tím pádem také snížili pocit strachu), využívají určité informace, např. čistotu prostředí (viz 

kapitola Hygiena). Jako významný způsob při snižování strachu působí také přítomnost blízké osoby. 

(Sanders, 2008). Proto klienti často přicházejí v doprovodu (přítel/kyně, kamarád/ka, někdo z rodiny), 

nebo se objednají na termín spolu s někým známým, nebo za nimi chodí návštěvy v průběhu tetování. 

Dalším způsobem snížení strachu je komunikace s tatérem. Vhodným chováním tatérů, které přispívá 

k bezproblémové interakci a pozitivní zkušenosti klienta je přátelské chování a odpovídání na klasické 
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dotazy ohledně aplikace tetování, umožnění klientovi, aby se zapojil do plánování, dále např. osobní 

přístup, humor a profesionální chování. (Sanders, 2008) 

Tatéři se proto průběžně klienta ptají, na jeho stav. Obzvláště pokud jde klient na první tetování, je 

nezbytné, aby mu tatér trpělivě vysvětlil, jak bude celý proces probíhat a ujišťoval se, jak se klient cítí.

Pak začínají tetovat. B. klientku poučuje, že nejdřív udělají obrysy, pak dají krátkou pauzu a pak začnou 

vybarvovat. Bere strojek do ruky a ptá se klientky, jestli můžou začít. B. přinesla z kreslírny netočící židli 

a klientku tetuje na ní. Opěrátko je obaleno igelitovou fólií. B. sedí při tetování na kolečkové židli a 

slečna, co přišla s klientkou, sedí na lehátku. B. se ptá, jestli mohou začít. Hned poté se klientky ptá, 

jestli je to v pohodě. Klientka odpovídá, že docela jo, že to čekala horší. Pak se ptá, jestli to potom bude 

bolet a svědit. B. odpovídá, že to svědí, když se to loupe. (terénní poznámky, 3. října 2013)

Obavy z bolesti mají někdy ale také klienti, co již nějaké tetování mají. Tatéři je vždy uklidňují, že celý 

proces zvládnou. 

P. začíná tetovat jednu ze slečen. Druhé nabízí k sezení židli z kreslírny… Když dotetuje první klientku, 

tetuje stejný design té druhé, jen tentokrát na hrudník. Je celkem neklidná. Tvrdí, že prý už něco má, ale 

že už je to dlouho a že se vždy bála, tak snad to tentokrát bude snášet lépe. P. ji uklidňuje, že to bude 

v pořádku. (20-8)

Následná spokojenost klientů se mnohdy odvíjí od péče poskytnuté tatérem a od vztahu s ním. Proto 

je cílem tatéra vyvinout takové chování, které sníží klientův strach a minimalizuje zkušenost s těmito 

riziky. Důležité je vybudovat si klientovu důvěru. 

Tatéři – kategorizace klientů

Vhodné chování se neočekává jen od tatéra, ale také od klienta. Už v předchozích kapitolách jsem 

nastínila, že tatéři na základě různých kritérií kategorizují klienty. Kategorizace klientů tedy 

prostupuje celý proces vzniku tetování a dochází k ní také ve fázi samotného provádění tetování.

Bolest představuje významný aspekt tetování nejen pro klienta, který jej vnímá jako riziko, ale také 

pro tatéra, pro kterého klientovo vypořádávání se s bolestí představuje základní kritérium 

kategorizace klientů na dobré a špatné. Od skutečnosti, nakolik klient zvládá bolest, se totiž odvíjí, 

zda klient setrvá během tetování, aniž by sebou škubal. (Sanders, 2008). 

L. pořád tetuje koně na zádech. Slečna sedí obkročmo na židli, čelem k opěrátku, které objímá a hlavu 

má navíc podloženou koženou opěrkou… L. klientku chválí, že je „vzorný pacient“, že se vůbec nehýbe. 

(terénní poznámky, 1. srpna 2013)
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Tetovat klienty, kteří jsou v tomto ohledu kategorizovaní jako „špatní“, může být pro tatéry velmi 

vysilující. Proto v extrémním případě tatér nabídl jedné klientce dokonce prášek na tlumení bolesti a 

zklidnění. 

Klientka mi vypráví, že jí tetování vždy hodně bolí a předvádí, jak se při tom škube a dělá „au, au“. L. její 

vyprávění potvrzuje. Vždy když jí tetuje, tak je z toho prý vyčerpaný. Oba vyslovují pochybnosti, že neví, 

jak to vydrží. L. říká, že by jí mohl možná nabídnout nějaké opiáty. Normálně to prý nedělá, ale u ní, 

která to tak prožívá, by mohl udělat výjimku. Pak se jí ptá, jestli není alergická na nějaké léky. (terénní 

poznámky, 20. srpna 2013)… za L. přichází klientka, L., jí dává Tramal… L. zvedá oči v sloup, že dává 

klientce tak max. hodinu, po kterou vydrží tetování… (terénní poznámky, 25. září 2013)

Na druhou stranu tatéři negativně hodnotí také znecitlivování. Příkladem je následující výňatek 

z terénních poznámek, kdy se klient sám bez domluvy se studiem natřel znecitlivující mastí. 

A. pořád řeší návrh. Klient se jí navíc přiznal, že se předem doma namazal přípravkem proti bolesti 

(Emla). Paradoxní mi to přijde ve chvíli, kdy zjistím, co si chce nechat tetovat – „Every scar makes me 

who I am.“ Klient se hájí, že mu to doporučil kamarád, který má s tetováním zkušenosti, protože je sám 

hodně potetovaný. (U. už mi o něm dříve říkal a odsuzoval jakékoliv umrtvování při tetování se slovy, že 

„kérku si člověk musí vytrpět, není to pro každýho“.) Namazaná oblast klientovi zčervenala a svědí ho 

to. A. neví, zda se do tetování pustit nebo ne, protože s přípravky proti bolesti zatím nemá zkušenost… 

Ch. je nekompromisní a řekne, že tetovat nemá, pokud nechce mít problémy. S umrtvenou kůží se prý 

špatně pracuje. Po chvíli prichází L. a říká, že na tenkou kůži se to dá použít, záleží co a kam a že se to 

musí nanést dostatečně dlouho předem a nechat ve folii (což klient udělal). Každopádně na to nemá 

dobrý názor, také říká, že se to špatně tetuje a špatně hojí. Prý mu to mohou udělat, když bude chtít, 

ale je to problematické… A. nakonec tetuje klienta i přes mast. (terénní poznámky, 1. srpna 2013)

Klient měl setrvat nejen v klidu, ale také potichu (Sanders, 2008), proto jsou negativně hodnoceni 

také hluční klienti. 

Ch. klient… má s sebou dítě. Sedí na židli, Ch. je také na židli vedle něj. Na lehátku je položeno několik 

věcí jako oblečení, taška, pití a nějaké hračky. Také na něm sedí dítě a celkem hlučně si hraje. Z Ch. 

výrazu vidím, že se těší, až oba odejdou. Klient každou chvíli stáhne obličej do strašlivé grimasy. 

Vypadá, že proceduru tetování stěží přežívá… Ch. dotetoval a klient se prohlíží v zrcadle v tatérně a 

hned si nový výtvor fotí na mobil. Pak si balí věci a s dítětem odchází. Ch. se jde najíst a nadává, že by 

se sem měla dát cedule „zákaz vstupu s dětmi“. (terénní poznámky, 29. sprna 2013) 

Již jsem zmínila, že klient může bolest snížit výběrem vhodné lokace. „Dobří klienti chtějí tetovat 

obvyklá místa, která představují minimální technický problém a se kterými se tatérovi dobře 

manipuluje…“ (Sanders, 2008, str. 139)
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Sanders (2008) také zmiňuje, že je obtížné tetovat místa, kde je hodně kostí. V terénu tak bylo za 

takto problematickou oblast označeno např. koleno. Tatérka, která tetování prováděla, se radila 

s kolegou o tom, jaké použít jehly a toto tetování s sebou dále neslo obtíže již při obtisknutí motivu. 

(P.) Pak s A. řeší, jaké jehly použije, protože se A. chystá tetovat kolena, což je prý lokalita, která se 

obtížně tetuje… A. se několikrát pokouší obtisknout motiv lebky na koleno doprostřed ornamentu 

dalšímu Němci. Asi už se jí překreslený motiv nejde ani obtisknout, protože se za chvíli vrací z kreslírny 

s novým papírem. Na poněkolikáté motiv konečně správně umisťuje. Cizinci se omlouvají, ale vysvětlují, 

že to je přeci jen na celý život. (terénní poznámky, 19. srpna 2013) 

Jako problematické lokace dále Sanders (2008) zmiňuje místa, kde je hodně tuku. Jeden z učňů např. 

negativně komentoval provádění tetováže obézní ženě. 

Učni se také baví o tom, jak jim jde tetování. M. mírně závistivě říká U., že má štěstí na klienty, že "dělá 

samé nohy a ruce". M. si stěžuje, že tetoval nějakou tlustou holku a "vůbec to do ní nešlo, tak to musel 

projet několikrát" (terénní poznámky, 10. října 2013)

S určitým problémem jsem se setkala také během tetování, které jsem sama podstoupila. 

Ch. není z lokace (hrudník) příliš nadšený. Když tetuje prostřední části na hrudní kosti, říká, že se místo 

špatně tetuje. Tvrdí, že neví, jak se tam pořádně dostat a že nápis se dělá špatně, protože závisí na 

směru, kterým linky dělá. Nakonec si umisťuje židli do čela lehátka za mou hlavu, je nakloněný nade 

mnou a oběma rukama se mi opírá o hrudník. Nadává, že tohle už dělat nechce. (terénní poznámky, 30. 

srpna 2013)

Tatéři negativně hodnotí také některé motivace k tetování, jako jsou například módní důvody nebo 

snaha někam zapadnout. Tetování by mělo mít pro člověka také nějaký význam, a proto je negativně 

hodnoceno také odstraňování tetování.

D. pořád tetuje a celou dobu si s klientkou povídá… Také si povídají o odstranění tetování. D. má na to 

negativní názor. Prý to je proti smyslu tetování a člověk by toho neměl litovat. Odstranit tetování si 

nechávají lidé, kteří chtěli někam zapadnout a pak si uvědomí, že to není nic pro ně. (terénní poznámky, 

11. října 2013)

Dalším kritériem hodnocení klientů je výběr motivu (Sanders, 2008). Klienti si vybírají různorodé 

obrázky, často se jedná o motivy fauny a flory a jako současný trend se jeví typografie. Většina tatérů 

se vyjadřovala negativně o tribalech (označení pro masivní černé ornamenty). 

… B. přesvědčeně tvrdí, že jasně rozumí důvodu, proč lidé volí tyto motivy. Jsem překvapená, protože to 

vypadá, že bude následovat nějaká obhajoba tribalů – první, kterou bych zde za celou dobu výzkumu 
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slyšela. „Když nejsi sám sebou, když nevíš, co za pár let budeš, když nemáš žádnej vyhraněnej názor… 

tak je tribal to pravý. Proto to lidi chtěj.“ (terénní poznámky, 2. září 2013)

Jak jsem již zmínila v kapitole o konzultacích, tatéři mohou odmítnout určité tetování provést. 

Důvodem k odmítnutí může být nejen nesouhlas s motivem (např. z důvodu odmítnutí tetovat kopie 

jiných prací, aj., viz kapitola Konzultace), ale také jiné důvody. Tetovací studia standardně odmítají 

tetovat osoby mladší 18 let. Pokud je někdo mladší, je možné tetování provést pouze v případě 

souhlasu zákonného zástupce. Ten musí souhlasit s lokací, velikostí i konkrétním motivem. Během 

výzkumu jsem se setkala jen s jednou situací, kdy klientka přišla na tetování s rodičem. Domnívám se, 

že ve většině případů však tatéři věk klientů nejspíš nijak neověřují, jelikož jsem se v terénu nikdy 

nesetkala s tím, že by chtěli vidět občanský průkaz nebo jiný doklad, který deklaruje dovršení 18 let. 

Klient by neměl být pod vlivem drog nebo alkoholu, mírné požití alkoholu u klientů, které tatéři znají, 

se však toleruje. Klient by neměl trpět hemofilií, onemocněním jater, krevní, kožní nebo infekční 

nemocí.

Dolů přichází nějaká holka, povídá si s B., H. i L. Dává si s nimi pusu a za chvíli se dovtípím, že měla jít 

k B. na termín, jelikož říká, že dnes asi nic, protože užívá antibiotika. L. jí vynadá, že mu dává pusu a 

přitom je nemocná. Klientka tvrdí, že je jen dobírá, ale nemocná už není. L. říká, že v tom případě by 

tetování nemělo vadit, prý jde jen o to, aby tělo zrovna nebojovalo s nemocí. (terénní poznámky, 2. září 

2013)

Studio po skončení výzkumu zavedlo pro klienty studia prohlášení, kde stvrzují, že splňují věk, nejsou 

nemocní a pod vlivem omamných látek, ale také že nejsou těhotní a kojící, jsou si vědomi, že je 

tetování trvalé a rozhodli se k němu ze své vlastní vůle bez nátlaku a nesou za následky svého 

rozhodnutí odpovědnost. Stvrzují také, že souhlasí s motivem a umístěním tetování. Mohlo by se 

jednat o normalizaci standardů, které jsou běžné. Podle majitelova vyjádření existovaly formuláře již 

v průběhu výzkumu, ale dávaly se podepsat jen občas. Z povinnosti podepsat prohlášení jsou vyňati 

stálí klienti.

PO TETOVÁNÍ 

Když je tetování hotové, tatér jej důkladně očistí mýdlovou vodou, usuší papírovým ubrouskem a 

namaže jej vazelínou. Poté se každé tetování fotí. Fotky slouží např. pro pozdější kontrolu kvality. 

K tomuto účelu je v kreslírně speciální koutek s černou stěnou. Pokud však tetování na tmavém 

pozadí nevynikne, fotí se na bílém pozadí (což lze provést téměř kdekoliv vzhledem k tomu, že 

většina stěn ve studiu je bílých). Po vyfocení tatér čerstvé tetování obalí igelitovou fólií a poučí klienta 

o péči. 
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Poučení je obvykle velmi stručné: sundat folii, první dva dny jen mýt antibakteriálním mýdlem, od 

třetího dne začít také mazat (doporučují mast Bepanthen plus), nestrhávat strupy. Pokud jsou klienti 

na prvním tetování, tatéři jim instrukce také podrobněji vysvětlí, např. vysvětlují, že mají mýdlo 

nejdřív napěnit v ruce a až poté opatrně nanést na tetování, že tetování je rána, ale nedochází ke 

znečištění, proto není vhodné používat masti typu Framykoin, apod. V následující ukázce tatérka 

klientku upozorňuje, že je potřeba zacházet s novým tetováním opatrně, jelikož je kůže po zahojení 

čerstvá.

B. už dotetovala a poučuje klientku, jak se o tetování starat. Všechno jí důkladně vysvětluje, např. že je 

po zahojení strupů kůže jemňounká a je potřeba dávat pozor, i když je to v podstatě zahojené. Klientka 

si všechno pak opakuje a B. se nabízí, že jí napíše, co si má koupit. (terénní poznámky, 17. října 2013)

Podrobné instrukce mohou klienti najít také na webových stránkách studia a v případě potřeby 

mohou do studia také zavolat. Po ukončení výzkumu byly vytvořeny také letáky s instrukcemi, do té 

doby byly informace předávány pouze ústně.

Existuje více názorů, jak se o tetování starat, které se liší především v tom, po jaké době je vhodné 

sundat folii. Někdo doporučuje sundat ten den večer, někdo nechat přes první noc. S novinkou přišel

také jeden z nových tatérů, který doporučil tetování nemazat vůbec, protože když je tetování 

nepromaštěné, údajně na něm nevznikají strupy. Ostatní tatéři ale trvají na doporučení tetování od 

třetího dne mazat. 

Nedodržení pokynů může vést ke špatnému zhojení tetování. Sanders (2008) tvrdí, že i v takovém 

případě může být tatér ochotný opravit kazové tetování.  Zde však klienti podpisem prohlášení 

strvrzují, že přebírají odpovědnost za veškeré následky způsobené nedodržením instrukcí o následné 

péči.

Viděli jsme, že na vzniku tetování se podílejí oba aktéři. Klienti se snaží minimalizovat rizika, která 

s tetováním souvisí. Tatéři se naopak snaží dosáhnout zisku s co nejmenší ztrátou času a úsilí. Na 

základě kritérií, která nasvědčují o tom, zda jim budou klienti usnadňovat nebo ztěžovat práci, 

hodnotí tatéři klienty na dobré a špatné. Jelikož interakce může být potencionálně konfliktní, cílem 

tatéra je snížit pravděpodobnost konfliktu a kontrolovat interakce se zákazníky. Také v zájmu klienta 

je navázat co nejlepší vztah s tatérem, od kterého se odvíjí kvalita tetování.  Proto existuje určité 

vhodné chování, které se od obou aktérů očekává. (Sanders, 2008)

S prováděním tetování souvisí také určité právní a medicínské problémy. Proto ve studiu platí určitá 

pravidla, koho je možné tetovat (dosažení zletilosti, ne pod vlivem alkoholu a drog, nemocné, 

těhotné a kojící apod.).
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4.6. Činnosti související se zajišťováním chodu studia 

4.6.1. Hygiena 

Tetování je úkonem, při kterém dochází k porušování integrity kůže, proto je dodržování hygienických 

standardů nedílnou součástí chodu studia. Tetování je často spojováno se zdravotními riziky, 

zdůrazňuje se možnost nakažení určitými chorobami, např. žloutenkou, virem HIV nebo jinými 

infekčními chorobami (Sanders, 2008; Rychlík, 2005).

Dodržování těchto pravidel je tedy důležité nejen kvůli zamezení možnosti infekce, ale má také 

symbolický význam. Podle Sanderse využívají klienti určité informace o prostředí, aby zmírnili pocit 

strachu. „Důležitým zdrojem informací jsou čistota a pořádek ve studiu…“ (Sanders, 2008, str. 128).

Vytváření čistého prostředí tedy není samozřejmostí, ale děje se za konkrétním účelem. Aktéři totiž 

kladou důraz a vynakládají velké úsilí, aby vytvořili rozeznatelnou čistotu, která bude na příchozí 

pozitivně působit. Je nutné, aby čistota byla rozeznatelná nejen pro klienty, ale také pro další aktéry, 

např. kontrolní instituce. Toho studio dociluje různými způsoby, konkrétně např. tím, že určitá část 

přípravy na tetování probíhá před klienty a vedením sterilizačního deníku pro případné kontroly 

z Hygienické stanice. (Od recepčního jsem se ale dozvěděla, že kontrolu musí úřad nahlásit den 

předem a zatím sem prý žádná kontrola nepřišla.)

V mnoha studiích navozují evidentní pocit čistoty výrazným zápachem desinfekce, zde se však tato 

strategie nepoužívá. Studio samo explicitně deklaruje dodržování hygienických norem, a to v podobě 

formuláře pro klienty. 

Ve studiu se používají pouze antibakteriální mýdla a při úklidu se používá desinfekce Incidur (používá 

se na úklid celého studia i na úklid tatérských stolečků a lehátek). Základním způsobem, jak zajistit 

čistotu prostředí, je pravidelný důkladný úklid celého studia. Mezi další způsoby patří také 

zabezpečení sterilních podmínek, kterého se dosahuje používáním jednorázových potřeb nebo 

obalováním předmětů do igelitové fólie či sterilizací.

4.6.1.1. Úklid

Úklid je nezbytnou součástí jakéhokoliv poskytování služeb a v tetovacím salonu, kde hraje 

neobyčejnou roli důraz na hygienu, musí být prováděn obzvláště důsledně. Vypozorovala jsem, že se 

v terénu vyskytuje několik forem úklidu: úklid celého prostoru tetovacího salónu, úklid předmětů 

spojených s tetováním (kreslící potřeby na navrhování, tatérské stolečky, technické zařízení) a 

speciální úklid (např. mytí oken). Od různých aktérů se očekává zapojení do odlišných forem úklidu. 
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Úklid celého prostoru tetovacího salónu

Jednou z forem je úklid všech místností ve studiu. Tento úklid zahrnuje luxování (na podlaze nejsou 

koberce, tato činnost zde nahrazuje zametání), vytírání, utírání prachu, ale také mytí nádobí, 

doplňování potřeb (mýdla, papírové osušky, toaletní papír), otírání klik, dveří a zábradlí desinfekcí a 

výměnu pytlů v odpadkových koších. 

Odpadkové koše se nachází v každé místnosti a je s nimi rozdílně manipulováno podle účelu. Koše na 

recepci, toaletě, v kreslírně a kuchyni jsou na „obyčejný“ směsný odpad. Plné pytle se shromažďují ve 

sterilizační místnosti v rohu a odtud putují do směsného odpadu. Naproti tomu koše v tatérně a ve 

sterilizační místnosti slouží k vyhazování biologického odpadu. Pytle z těchto košů se shromažďují 

taktéž ve sterilizační místnosti, ale pod pultem, odkud je vyzvedávají zdravotníci (viz kapitola 

Nakládání s biologickým odpadem). Výměna košů se kvůli riziku infekce provádí v rukavicích. 

Dozvídám se, že při vyměňování košů je kladen větší důraz na výměnu košů v prostorách, které jsou 

přístupné klientům. Tato skutečnost potvrzuje důležitost symbolické hygieny tohoto prostředí, neboť 

klienti mají na očích koše vždy čisté, zatímco v zázemí se nemusí nezbytně vyměňovat každý den.

…Pak měním koše i v kuchyni a sterilizační místnosti. V kuchyni se koš po sklepání zdá ještě celkem 

prázdný, ale L. mi říká, že to nevadí a mám ho vyměnit. Prý se tam hází i jídlo a pak to smrdí. Mělo by 

se to dělat každý den, ale kluci na to kašlou. (terénní poznámky, 19. září 2013)

Úklid studia je náplní práce recepčního a probíhá každý den většinou v hodinách mimo otevírací dobu 

(převážně ráno). Pokud se někdy uklízí v průběhu dne, jedná se většinou o úklid zázemí (úklid 

sterilizační místnosti, mytí nádobí). Jak již bylo zmíněno, v takovém případě musí recepčního někdo 

zastoupit na recepci a je to téměř bezvýhradně někdo z učňů. Proto je jednodušší, aby O. zůstal na 

recepci a uklidili rovnou učni, což se také stává. Učni pomáhají s úklidem také každé ráno. Někdy jsem 

se do úklidu zapojila také já. Recepční má kromě úklidu studia na starost také udržování pořádku na 

recepci. Z úklidu studia jsou úplně vyloučeni tatéři: 

Majitel L. říká recepčnímu O., že by chtěl, aby se všichni více zapojili do úklidu. Běžný úklid kluci dělají 

každý den, ale chce, aby všichni věděli, co tu obnáší úklid. Tatéři jsou tu od úklidu osvobození, protože 

to dělají recepční a učni, ale v jiných studiích to funguje tak, že to dělají tatéři, tak jen aby věděli, co se 

tu vůbec dělá a vždy v pondělí se podíleli na větším úklidu. (terénní poznámky, 10. října 2013) 

Úklid věcí spojených s tetováním

Od tatérů se očekává pouze uklízení věcí, které používají při tetování a navrhování. Zahrnuje tedy 

úklid kancelářských potřeb po vytvoření návrhu, ale důležitou činností je hlavně úklid po tetování, 



- 53 -

protože se při něm manipuluje s předměty, které přišly do styku s tělesnými tekutinami. Jednorázové 

pomůcky tatéři vyhazují do koše. Obvykle odlepí ze stolku podložku a do ní sbalí inkapy včetně 

nevypotřebovaných barev, dále vyhodí plenu a ubrousky od krve a barev, ze všech předmětů sundají 

folii a také ji vyhodí. 

Kelímek s vodou (pokud při tetování používají) se odnáší do sterilizační místnosti, kde se voda vylije 

do výlevky a kelímek vyhodí do koše. Jelikož je zde potenciální riziko infekce, nesmí se zde natáčet 

voda na pití. Použité jehly se dávají do kyblíčku ve sterilizační místnosti. Použitý grip tatér odnese do 

sterilizační místnosti na plechový tácek. Použité jehly se dávají do kanystru pod pultem ve sterilizační 

místnosti. Pracovní místo (lehátko a stůl) je nutné po každém klientovi vydesinfikovat. Tatéři mají 

hygienická pravidla již zažitá, učni si je v průběhu výcviku musí teprve osvojit. V začátcích na ně proto 

bedlivě dohlížejí ostatní tatéři. 

Učeň M. si připravuje věci na své první tetování… Připravuje si jehlu do strojku a L. mu nadává, že je prase, protože 

to má dělat v rukavicích… M. si všímá, že klientovi v oblasti obtisku ještě zbyly nějaké chlupy. Je vidět, že se bojí 

zasahovat do již obtisknutého obrázku. Sahá pro použitou žiletku do koše. A. ho napomíná, že to tedy rozhodně ne, 

ať si vezme novou. Když M. otvírá v rukavicích šuplík, upozorňuje ho, že by neměl teď už sahat ani na šuplík a 

novou žiletku mu vyndavá a sama klienta opatrně doholí. (terénní poznámky, 20. srpna 2013)

Úklid se netýká jen prostoru tetovacího salonu, ale také technického vybavení. Tatéři po sobě mají 

mazat fotky ve fotoaparátu a soubory v počítači, aby nedocházelo ke zbytečné kumulaci souborů a 

přístroje tak byli připravené pro další použití, aniž by ostatní museli nejprve soubory mazat.

Speciální úklid

Přestože existuje rozdělení, kdo má jakou formu úklidu na starost a přestože by si každý měl po sobě 

uklízet své věci (např. tatéři by si měli uklízet kancelářské potřeby, každý by po sobě měl vyhazovat 

staré jídlo z lednice, atd.), ne vždy po sobě aktéři uklízí a tak jsou např. po stole v kreslírně rozházené 

kancelářské potřeby. Když majiteli dojde trpělivost, sám se pustí do úklidu kreslírny a uklízí tužky, 

papíry a jiné věci, které se válí na stolech a na poličkách a také dělá pořádek ve skříni plné papírů, 

hlavně se starými návrhy. Nezajímavé návrhy vyhazuje a některé dobré výtvory vrací zase zpátky do 

skříně. Majitel zasahuje také v případě vyklízení starých věcí z lednice apod. Jedná se tedy jen o 

příležitostný úklid, který by měl fungovat i bez iniciativy majitele. Ten se do úklidu zapojuje jinak jen 

z pozice tatéra, kdy po sobě uklízí věci spojené s tetováním.

Na úklid jsou příležitostně najímáni také externí osoby, které studiu sami nabízejí své služby. 
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Přichází dolů O. a říká, že přišel nějaký pán a ptal se, jestli nemají zájem o mytí výloh. U. říká, že ten se 

tu byl ptát už tak třicetkrát. H. říká, že by nebylo na škodu, kdyby to jednou udělal někdo pořádně, ať 

nemusí klucí lézt až nahoru… (terénní poznámky, 3. října 2013)

4.6.1.2. Zabezpečení sterilních podmínek

Nestačí jen zmiňovaný pravidelný úklid, nezbytně nutné je také zabezpečení sterilních podmínek. 

Jedním ze způsobů je používání jednorázových potřeb, mezi které patří např. rukavice, sterilní jehly, 

žiletky, savé sterilní pleny na lehátka, podložky na stůl, inkapy na tetovací barvy, atd. Jak je patrné 

z názvu, tyto předměty se rozbalují až těsně před použitím na konkrétního klienta a poté se vyhodí. 

Ostatní tetovací pomůcky, které se při tetování používají opakovaně např. polštáře nebo područky, 

nádoby na mýdlovou vodu, ale také kabel od strojku, si tatéři musí před tetováním obalit do igelitové 

folie. 

Již při přípravě stolku se tatér nesmí dotknout zároveň sterilních i nesterilních předmětů. Proto buď 

sahají na nesterilní věci (např. šuplík od stolku) bez rukavic a na sterilní v rukavicích nebo si na tyto 

úkony rukavice vyměňují, příp. mají rukavici jen na jedné ruce.

U. si rozmíchává barvu, jde si do P. stolu pro špachtličku. P. mu říká, ať si sundá rukavice a pak si vezme 

nové. U. se ptá, jestli tam může sáhnout holou rukou a P. říká, že to je v pořádku.  (terénní poznámky, 

13. srpna 2013)

Toto pravidlo platí také v průběhu tetování, kdy tatéři pracují celou dobu v rukavicích. Pokud chtějí 

v průběhu práce manipulovat s nesterilními předměty (např. telefon, lahev nebo plechovka s pitím), 

musí si tyto věci před tetováním obalit do igelitové folie nebo si po jejich použití (stejně jako po 

skončení případné přestávky v tetování) musí vzít rukavice nové. Proto s těmito věcmi během práce 

zpravidla nemanipulují. Po tetování následuje úklid, při kterém dochází k nakládání s biologickým 

odpadem. 

4.6.1.3. Nakládání s biologickým odpadem

Biologický odpad je následně likvidován ve spolupráci s firmou Budějovická Servisní, s.r.o., která 

zajišťuje pravidelný odvoz tohoto odpadu zdravotnickými pracovníky. Vše, co přijde do styku s krví a 

jinými tělesnými tekutinami, musí být zlikvidováno v souladu s předpisy týkajícími se nakládání 

s biologickým odpadem. 

Likvidace biologických odpadů se týká úklidu tatérů po tetování a dále recepčního, který připravuje 

pytle s nebezpečným odpadem na svoz.
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Recepční odpad na odvoz připravuje ráno, když při úklidu pytle v koších vyměňuje. Zdravotníci odsud 

odnášejí jehly (v kanystříku) a odpadkové pytle z košů v tatérně a z koše ve sterilizační místnosti. 

Tatéři však do košů na biologický odpad, co mají u svého pracovního místa, často hážou také 

plechovky, papír a jiné věci nekontaminované tělesnými tekutinami. Takto se zbytečně navyšuje 

množství odpadu na odvoz a tím pádem také částka, kterou majitel za tento odvoz platí. Sami 

zdravotníci se jednou k objemu odpadu kriticky vyjadřovali.

…Pytel přináší ze sterilizační místnosti a zastavuje se v kreslírně na kus řeči. H. se kasá, že dnes je jen 

jeden pytel a že to je úspěch. Zdravotník přitakává a tvrdí, že jim to říkal už několikrát a vyjmenovává 

jiná pražská tetovací studia, kam jezdí pro odpad a říká, že všichni toho mají mnohem méně a že tady 

vždycky odváží několik pytlů… Zdravotník jim radí, ať si odpad třídí, aby toho dávali méně, že takhle za 

to budou zbytečně platit. H. se směje, že když tohle zdravotníci řeknou všude, tak za chvíli nebudou mít 

pro co jezdit a přijdou o práci… (terénní poznámky, 2. září 2013)

Majitel chtěl tento problém vyřešit umístěním dvou košů ke každému pracovnímu místu (jeden na

biologický, druhý na směsný), ale nakonec z tohoto nápadu sešlo. Dva koše by totiž zabraly mnoho 

místa. Jako druhá varianta se nabízelo odnášení směsného odpadu do společného koše, ale taktéž se 

neujala, protože odcházení od pracovního místa by tatéry rušilo při práci.

4.6.1.4. Sterilizace

Činností typickou pro toto prostředí je sterilizace. Sterilizují se jen gripy (jehly se používají 

jednorázové). Sterilizaci prováděli tatéři a v pozdější části výzkumu také recepční. Použité gripy tatéři 

odloží do kovové vaničky ve sterilizační místnosti a sterilizace se provádí v okamžiku, kdy se 

nashromáždí dostatečný počet použitých gripů, což zpravidla bývá každý večer. Celý proces probíhá 

ve sterilizační místnosti a po celou dobu je nutné používat jednorázové rukavice, jelikož hrozí riziko 

infekce. Proces můžeme rozdělit na tři kroky: příprava, samotná sterilizace, sterilní uložení.

Příprava

Nejprve je třeba gripy zbavit zbytkové barvy po tetování. To se provádí tak, že se v umyvale vydrhnou 

pomocí kartáčku tekutým čisticím prostředkem. Je potřeba je vydrhnout nejen zvenku, ale také horní 

a spodní otvor. 

Poté se gripy propláchnou vodou a naskládají po třech nebo po čtyřech (podle velikosti) do 

plastových kelímků. Do kelímku se poté přidá Sekusept a prací prášek. Poté se do kelímků nalije voda 

a dají se do ultrazvukového přístroje na čtvrthodinové čištění. Tento stroj je jakási „vanička“, do které

se musí napustit voda. Do stroje se vejde většinou šest kelímků (dle jejich velikosti). Pokud je jich 

více, nechají se na pultu a počká se, až se budou čistit další gripy.
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Po vyjmutí z ultrazvuku se gripy opět drhnou kartáčkem a čisticím prostředkem, tentokrát v teplé 

vodě. Umyté gripy se pak položí na pult na papírovou utěrku, která vysaje vodu, která z nich vytéká. 

Je možné je taky z obou konců oklepat o pult a usušit je tak rychleji. Nemusí být naprosto suché, 

stačí, aby nebyly úplně mokré. 

Sterilizace

Poté se gripy položí na kovový tácek spolu s ampulkou s červenou tekutinou. Tácek se vloží do 

sterilizátoru, který se zapne na hodinu na 180 stupňů Celsia. Po sterilizaci má ampulka změnit barvu 

na zeleno. Ampulky jsou umístěny v plastovém boxu a každá je umístěna v pytlíčku s číslem. Každá 

sterilizace se včetně čísla použité ampulky musí evidovat do sterilizačního deníku, který se vede kvůli 

již zmíněným případným kontrolám z hygienické stanice. 

Sterilní uložení

Po dokončení sterilizace se gripy dávají do plastových boxů v nadpočetném stolku v tatérně. Krabiček 

je několik a gripy se do nich rozdělují podle toho, do jakého jsou strojku. (Jeden box je na „Cheynee“, 

což je jiný typ strojků, u kterého se grip nesterilizuje, 2 boxy jsou na cívkové strojky, přičemž jeden 

z boxů je na linery – používají se na linkování, druhý na shadery – používají se na stínování.)

Jedna z tatérek ihned první den nástupu do studia prohlásí, že je potřeba být v oblasti hygieny 

důslednější a iniciuje v procesu sterilizace několik změn. Do ultrazvuku se začne přidávat k vodě také 

roztok Korsolexu (desinfekční přípravek) a kelímky se nově plní speciálním čistícím práškem 

používaným také ve zdravotnictví. Gripy se balí do malých pytlíčků, kterým se říká sterilpacky. Dají se 

koupit hotové, nebo v podobě dlouhých dutinek, které se pak nastříhají na požadovanou velikost a na 

jednom konci je zavaří, takže vznikne malý pytlík. Druhý konec se zavaří po vložení gripu do pytlíčku. 

Takto zabalené pak putují po vyčištění do sterilizačního přístroje a jsou takto následně i ukládány 

v plastových boxech. Vybalují se až těsně před použitím, což v případě přípravy strojku před klientem 

může také přispívat k předvádění odbornosti tatéra a čistoty prostředí (viz Sanders, 2008). 

4.6.2. Zásobování 

Zásobování je samozřejmou, ale naprosto zásadní činností pro chod studia. Nelze jej vynechat, 

protože bez něj by se vůbec nedalo tetovat. Jeho důležitost je viditelná na příkladu, kdy bylo nutné 

provést okamžitý nákup jehel. 

Tatér P. pak s A. řeší, jaké jehly použije, protože se A. chystá tetovat kolena, což je prý lokalita, která se 

tetuje obtížně. Nakonec zjistí, že jehly, které by byly vhodné, tu nejsou. Majitel s manažerem tu prý 

dělali jakousi inventuru materiálu. Prý je zrovna něco objednaného, ale ona to potřebuje hned. 
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Recepční O. volá majiteli L. kvůli objednávce jehel a poté bere peníze z kasy, aby šel jehly koupit. Jdu si 

pro deštník, protože jsem chtěla jít nakupovat s ním, ale zrovna přijíždí manažer H., který prý nemá kde 

zaparkovat a nabízí se, že pro jehly dojede… Krátce po 11 přichází H. s taškou (dodavatelské firmy) a 

dává A. jehly. (terénní poznámky, 19. srpna 2013)

Od zásobování jiných zařízení se odlišuje především nakupovanými předměty. Jedná se především o 

potřeby související přímo s tetováním a se zajišťováním hygienických norem. Jsou to tedy například 

tetovací barvy, jehly, inkapy, rukavice, podložky, kelímky na vodu, papírové role, potravinářské folie, 

lepicí pásky, savé podložky na lehátka, desinfekce, antibakteriální mýdla, vazelína, papírenské 

potřeby pro realizaci návrhů, tonery do tiskáren, atd. Zásobování je tudíž nezbytné také pro 

zajišťování hygienických norem.

Zásobovací činnost probíhá několika různými způsoby, nejčastějším z nich je objednávání 

prostřednictvím internetu a poté se zboží jede vyzvednout. Tato činnost je náplní práce manažera. 

Objednává především od jedné pražské dodavatelské firmy, která se specializuje na zásobování 

tetovacích studií. Pro běžně potřeby (např. folie, kelímky, toaletní papír) ale manažer pravidelně 

vyjíždí do známého velkoobchodu pro podnikatele. Zásobování probíhá podle potřeby, majitel 

s manažerem každý týden provádí inventuru materiálu, a pokud si někdo jiný všimne, že něco chybí, 

napíše se to na velkou tabuli, která je v kreslírně. Jak jsem již zmínila, navzdory provádění inventury 

se někdy zjistí, že něco potřebného chybí a je potřeba provést nákup okamžitě. Při objednávání 

potřeb je rozhodující dostupnost a cena. 

Majitel L. dole tetuje, a když mu zazvoní telefon, tak mě poprosí, ať ho podám manažerovi H.. Prý je to 

objednávka z jedné dodavatelské firmy. Baví se o jehlách, rukavicích a náplních do tiskárny. Prý tam 

nemají nějaké linery a shadery, takže by se to případně dalo objednat jinde. Pak se o tom H. baví s P. a 

řeší, kde to je nejlevnější. P. říká, že je cena podle počtu jehel, krabice cca za 750 Kč. (terénní poznámky, 

1. srpna 2013)

Obchodní transakce iniciuje nejen studio, ale lidé z dodavatelských firem zboží sami aktivně studiu 

nabízejí. Dochází sem např. syn majitele jedné dodavatelské firmy, který vždy přinese nějaké potřeby 

na ukázku a snaží se je zde prodat. Výrobky jim dává za výhodnější ceny. Podle majitele je donášení 

produktů do studií a nabídnutí lepší ceny běžnou praktikou dodavatelských firem a je to způsobeno 

tím, že mají ve studiu zajištěný stálý odběr.

Nákup zboží po internetu někdy zajišťuje také recepční. Opět se ukazuje, že jejich náplň práce není 

zcela striktně rozdělená. Může to poukazovat ale také na skutečnost, že manažer svou práci

zanedbával.
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Recepční O. na recepci vybírá na internetových obchodech dvouvařič. Opět mluví o tom, že zde bude 

vařit. Pak nějaký vybere a na papírek s úkoly k bodu „objednat dvouvařič“ píše poznámku „zítra“. 

Říkám O., že jsem myslela, že takovéto věci má na starosti manažer H. O. ale tvrdí, že to dělá on. Ptám 

se, co pak dělá H. O. krčí rameny a říká, že neví a že neví, co by mi k tomu řekl. (terénní poznámky, 20. 

srpna 2013)

Zásobování je tedy činností, o kterou se stará především manažer, ale někdy také recepční. Někdy 

zásobování zařizují oba společně. Na různé drobné nákupy jsou také příležitostně využíváni učni.

4.6.3. Finance

Se zásobováním pochopitelně souvisí také provádění účetnictví. Na finanční stránku studia jsem se 

rozhodla zaměřit především proto, že některé tatéry při výkonu práce motivuje zisk (Sanders, 2008).

Cena za tetování je velmi různorodá. Vzhledem k nákladům na materiál a sterilizaci existuje minimální 

cena, která je stanovena na 1500 Kč. Konkrétní výše ceny se následně odvíjí od velikosti a složitosti 

motivu, jelikož na těchto dvou faktorech závisí také časová náročnost. Proto mají někteří tatéři 

stanovenou pevnou cenu za hodinu tetování. Tatéři si ceny stanovují sami a tak se dokonce cena 

mezi jednotlivými tatéry v rámci jednoho studia může mírně lišit. Faktorem ovlivňujícím názor na 

finanční ohodnocení je např. předchozí praxe v menším městě, kde jsou ceny nižší. 

P.: „Mě pořád nedochází, že jsem v Praze a že je to tu dražší. Já jsem z malýho města a tam jsem si za 

to řikal třeba o polovinu míň… Třeba kdybych si dřív řekl za něco dvojku, tak teď si řeknu trojku, ale 

ostatní kluci by si řekli ještě víc.“ (terénní poznámky, 6. srpna 2013)

Noví tatéři se při stanovování ceny radí s manažerem. 

Tatérka A. jde za H. do kreslírny a ptá se, jestli je cena 3000 v pořádku. H. říká, že ano. Odmlčí se a pak 

dodává, že klidně 3500. Znovu se odmlčí a říká, že jestli je to pro A. v pořádku, tak tedy klidně 3000, 

když je to pro známou. (terénní poznámky, 29. srpna 2013)

Z této ukázky z terénních poznámek je také patrné, že pro známé je cena za tetování většinou nižší. 

Cena je nižší také v případě, kdy tetování provádí učni. Zde je nutné pokrýt alespoň náklady na 

materiál. Na druhou stranu dochází ale také k navyšování ceny. To se děje v případě zahraničních 

klientů a je způsobeno tím, že v zahraničí jsou ceny za tetování obvykle vyšší. Výsledná částka je tak 

výhodná pro obě strany. 

Tatérka A. se baví s manažerem o ceně. Ten jí radí, že si má říci o 4 tisíce. Vloží se do toho i majitel L., 

který právě rovná knihy na novou polici. Prý se nemá bát říct o čtyři a půl tisíce a kdyžtak půjdou 

s cenou dolů. Prý je motiv celkem velký. A. jim oznamuje cenu a taky to, že se o částce radila 
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s ostatními. Přepočítávají si cenu na eura a jsou spokojení. V Německu by prý za to dali mnohem větší 

sumu. (terénní poznámky, 19. července 2013) 

Peníze si tatéři většinou kasírují sami. Pouze pokud sami nechtějí, může to za ně provést manažer.

Z utržené částky pak tatérům náleží 50% a zbylých 50% odevzdávají studiu. Svou polovinu si zpravidla 

hned odeberou a zbytek odevzdají manažerovi. V případě jeho nepřítomnosti odevzdávají peníze na 

určené místo a přiloží papírek s poznámkou o tom, od koho peníze jsou a jaká byla cena. 

Pak stojí Ch. s klientem u počítače a dívají se na něco na internetu. Podávají si ruce a klient odchází. Ch. 

má v ruce peníze a ze stolu si bere papírek, na který napíše své jméno, pod to částku 6 tisíc a pod to 3 

tisíce. Svou část si tedy rovnou bere. Peníze dává i s papírkem na místo, kde je kasa. (terénní poznámky, 

3. října 2013)

Z důvodu častého rušení termínů se během výzkumu přikročilo k vybírání záloh od klientů. Záloha ve 

výši 1000 Kč se hradí na konzultaci, nebo alespoň 3 dny před termínem. Zálohy tedy představují 

prostředek, jak zajistit, aby klient přišel na termín, ale také alespoň nějakou finanční kompenzaci 

v případě, že by se nedostavil. 

Všechny příjmy, ale také výdaje se evidují do pokladní knihy. Evidence příjmů se provádí na základě 

zápisů tatérů o jejich výdělcích (tetování jsou také fotograficky dokumentována), výdaje se evidují na 

základě paragonů obdržených při nákupech. Tuto činnost provádí manažer, v jeho nepřítomnosti také 

recepční. Veškeré peníze se schraňují v uzamykatelné kase, ke které mají tito dva aktéři přístup. 

Na základě údajů z pokladní knihy se pak vypočítává stav hospodaření. Ten však není zcela 

uspokojující, což je patrné např. z vyjádření manažera, že se z finančních důvodů zatím neuvažuje o 

výrobě vlastních triček určených k prodeji klientům (v původním studiu je měli) nebo z vyjádření 

některých tatérů, že jim majitel neuspokojivou finanční situaci dává dokonce za vinu. Majitel mi 

sdělil, že je dána určitá norma, kolik by tatéři měli vydělat. Pokud jsou tatéři pod touto normou, 

majitel se snaží přijít na to, čím je to způsobeno, a pokud k tomu dochází dlouhodobě, je nucen tatéra 

propustit. 

Majitel usiloval o navýšení počtu zaměstnanců, k čemuž po skončení výzkumu skutečně došlo. 

Uskutečnila se také cenová akce prostřednictvím slevového portálu. Impulsem mohla být snaha 

sehnat klienty učňům, ale také zajištění dostatečného počtu nových klientů. Skutečnost, že tetování 

za tyto vouchery prováděli pouze učni, může poukázat také na to, že již zavedení tatéři odmítají za 

sníženou cenu pracovat. Tatéři jsou si zároveň vědomi, že je tato práce živí a proto běžně tetují také 

standardní motivy (např. jednoduché symboly jako srdce, data narození, atd).
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M. se rozčiluje, že lidi chtějí takové „píčoviny“. Na druhou stranu dodává, že jsou za to peníze, tak to 

člověk musí brát i z této stránky. (terénní poznámky, 25. září)

Ukazuje se tedy, že cílem je také orientace na zisk. Na druhou stranu se ale objevují také případy, 

které naznačují, že jsou cílem také jiné hodnoty. Důkazem může být například skutečnost, že tatéři 

výjimečně ze soukromých důvodů (např. rodinné nebo zdravotní) sami zruší termín tetování nebo že 

se vyhýbají kasírování peněz od klientů.

Klientka dává H. peníze… H. se potom baví s B. o kasírování peněz. B.: „Mě se těžko říká o peníze za 

něco, co mě baví.“ H.: „To je tim, že s těma lidma strávíš nějakej čas a s někym si sedneš i jako člověk a 

když pak dojde na to říct si o peníze, tak to je těžký. Mě to je jedno, protože já s nima ten čas netrávim. 

Proto posílaj klienty platit za mnou. Hlavně D. s tim má problém.“  B. dodává, že pokud tetuje něco, co 

jí nebaví, tak nemá problém si o peníze říci. (terénní poznámky, 30. září 2013)

Je tedy patrné, že pro ně jejich práce představuje více než jen zdroj obživy. Je to zároveň jejich hobby, 

jehož zásadní část představuje interakce s klientem. Někteří preferují uměleckou stránku nad finanční 

a všichni odmítají tetovat plagiáty. 

Pak žádá A., jestli by mu mohla udělat přesně to, co je na fotce. A. rovnou odmítá a říká narovinu, že to 

mu neudělá. Klient se podivuje proč. A. vysvětluje, že se návrhem může inspirovat, ale upraví ho, a

neudělá mu přesně to stejné, protože nekopíruje cizí práce. Říká, že pak se pořád tetují stejné věci a 

nikam se to neposouvá. Rovnou mu oznamuje, ať si rozmyslí, co chce. Jí prý nevadí, když půjde za jiným 

tatérem a také mu říká, že jsou určitě tatéři, kteří mu to vytetují naprosto totožné. Klient jí nakonec 

říká, že se jí ještě ozve a odchází. A. mi pak říká, že už se určitě neozve. (terénní poznámky, 11. října 

2013)

Je tedy možné shrnout, že opět dochází k rozporu mezi finanční a uměleckou stránkou, která opět 

odkazuje na rozpor mezi vlivy směřujícími ke komodifikaci a vlivy směřujícími k singularizaci.

4.6.4. Propagace studia 

Jako vliv směřující ke komodifikaci je možné chápat také prezentaci studia, jejímž cílem je zajistit co 

největší počet zákazníků. Jako nejlepší reklamu uvádí Sanders (2008) osobní doporučení od 

spokojeného zákazníka. Mnohokrát jsem se přesvědčila, že je doporučování velmi důležitým 

způsobem získávání nových zákazníků. V terénu jsem se často setkala s tím, že klient byl známý 

někoho, kdo již studio navštívil a i já sama jsem tatéra, potažmo studio, doporučila několika lidem, 

kteří se také už stali spokojenými zákazníky, kteří se do studia opakovaně vrací.

Přesto je nutné, aby se studio o svou propagaci staralo také jinými cestami. K tomuto účelu využívá 

především stránky na sociální síti Facebook, které slouží mj. také ke komunikaci se zákazníky. 
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Objevují se zde totiž nejrůznější novinky, např. informace, že někomu odpadl klient, takže je možné 

se akutně objednat, ale lze zde najít také novinky, které nejsou pro klienty stěžejní, ale studio jimi 

dává najevo, že se snaží neustále něco zlepšovat, např. informace o novém vybavení.

Většinu příspěvků tvoří hotové práce zdejších tatérů, za tímto účelem tatéři každé nové tetování fotí. 

Na propagování portfolia tatérů se klade důraz především u nových zaměstnanců. 

Pak se oba (majitel L. a nová tatérka B.) i s manažerem H. baví o tom, že je potřeba zveřejnit fotky 

jejích prací na Facebook. Ona oponuje, že to všechno dělala ve starém studiu. L. tvrdí, že to nevadí, 

protože to je její práce, kterou dělala ona sama a ne studio. (terénní poznámky, 2. září 2013 – první den 

B. ve studiu)

Kromě již realizovaných tetování jsou zde příležitostně uveřejňovány také fotky „volných návrhů“.

Při zveřejňování příspěvků existuje určitá strategie. Je zde kladen důraz na rozmanitost, a tak 

zmiňované informace prokládají také například obrázky z googlu, na kterých jsou především 

potetované ženy. 

Majitel L. radí manažerovi H. že když chce mít v příspěvkách nějakou návaznost, aby se tam přispívalo 

po hodině, tak se to musí nějak naplánovat. "Když tam chceš mít jednou kundy [modelky], jednou věci 

soukromý, jednou věci, co se tu vykérovali, jednou návrhy, tak si to musíš rozvrhnout dopředu, jinak to 

zase posereš." (terénní poznámky, 11. října 2013)

Stránky slouží také pro informování o plánovaných akcích studia (viz kapitola Události), především je 

využívána možnost na sociální síti Facebook vytvořit přímo pozvánku, kde lze pozvat velké množství 

lidí a např. mít představu o předpokládané účasti.

O správu stránek se stará manažer, ale podobu vymýšlí majitel. Ten klade na propagaci studia velký 

důraz. 

V kreslírně je zrovna roztržka mezi majitelem L. a manažerem H. H. zrovna říká, že vyfotit ceduli je 

otázka 5 minut. Prý to plánoval udělat večer, až bude tma a bude vidět, jak září do tmy a hned by to 

nahrál na Facebook. L. namítá, že to není na 5 minut, protože je to věc, která je teď bude dlouhou dobu 

prezentovat a musí se to trošku promyslet. H. se tváří uraženě a říká, že se L. nechce domluvit, ale chce, 

aby to bylo po jeho. (terénní poznámky, 11. října 2013)

Kromě stránky na Facebooku má studio ještě klasické webové stránky. Na těch je ale možné najít jen 

základní údaje a pouze malý zlomek informací, které se objevují na Facebooku. Ani během pobytu 

v terénu jsem si nevšimla, že by se o správu těchto stránek někdo starat. Facebooková stránka tedy 
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představují významnější prvek propagace studia, což je vzhledem k dnešní oblibě sociálních sítí

pochopitelné. Tyto stránky navíc umožňují také zpětnou vazbu při komunikaci s klienty.

Propagace studia je také z velké části založena na partnerství s dalšími firmami. Nejedná se tedy o 

sponzoring, ale spíše o vzájemnou podporu ve formě propagace. Studio má tak například na 

vchodových dveřích nalepené samolepky spřátelených firem, na internetu sdílí odkazy na jejich 

stránky, na akcích má velké plakáty s logy těchto firem a jejich vlastní hostesky atd. Podobnými 

způsoby propagují partnerské firmy na oplátku tetovací salón. Kromě vzájemné propagace se jedná 

ale také o různé materiální výměny, kdy např. partneři dodali ceny do soutěže v rámci pořádané letní 

události, za což jim majitel jako protislužbu věnoval poukaz na tetování. Ráda bych zdůraznila, že 

takto zjevná spolupráce s jinými firmami není u jiných studií běžná. Zaměstnanec jedné partnerské 

firmy byl v době výzkumu dokonce externím zaměstnancem studia, který měl na starosti PR 

(konkrétně se např. staral o reklamu a domlouval akce, kterých se studio účastnilo).

Studio má k dispozici samozřejmě také vizitky a letáčky, které jsou klientům k dispozici na recepci ve 

studiu a navíc jsou také prostředkem propagace na různých akcích. Tyto materiály jsou na akcích 

ponechávány na dostupných místech, odkud si je účastníci mohou sami brát (stánek studia, stolky v 

občerstvovací zóně) nebo je distribuují hostesky. Zajišťování těchto předmětů i hostesek je opět 

náplní práce manažera. Hostesky pochází z řad kamarádek aktérů nebo jsou poptávány 

prostřednictvím stránek na sociální síti, partnerské firmy si je zajišťují samy. 

Studio se v pravidelných intervalech účastní nebo samo pořádá různé události. 

Tattoo convention

Hlavní událostí, které se studio účastní, je pražská Tattoo Convention. Přestože se událost oficiálně 

nazvá Prague Tattoo Show, aktéři ji nazývají výrazem „konvence“, což je počeštěná forma angl. 

výrazu „convention“, kterým se takovéto akce běžně označují. Akce probíhá každoročně v Praze ve 

Veletržním paláci na Výstavišti. Letos se konal již 16. ročník, použité terénní poznámky pocházejí z 

loňského ročníku. Jedná se o mezinárodní událost, což znamená, že se zúčastňují nejen studia česká, 

ale také zahraniční. 

Konvence je především místem setkání, kde dochází k výměně informací nejen mezi tatéry navzájem, 

ale také s návštěvníky, tedy s fanoušky tetování a potencionálními zákazníky. Z toho vyplývá, že 

studia akci využívají ke své prezentaci. Tatéři zde mohou odpovídat na dotazy a poskytovat 

propagační materiály, které si návštěvníci mohou sami brát ze stolků na stánku. Každé studio zde má 

svůj stánek, který využívá jako místo setkání s ostatními návštěvníky, případně k prodeji zboží, ale 
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především se zde tetuje. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout proces tetování a tím pádem i 

zručnost tatéra na vlastní oči. Tetování zde je není razantně levnější než ve studiu, jelikož pronájem 

stánku je finančn nákladný. Při výběru motivu je navíc klient výrazně limitován přáním tatéra, který 

vybraným motivem prezentuje své schopnosti.

Zde vytvořená tetování se pak hodnotí v soutěži. Na pódiu sedí odborná porota a soutěžící se 

předvedou nejprve jí a poté divákům. Po předvedení všech soutěžících jsou sděleny výsledky a 

výherci dostávají poháry. Jelikož poháry představují jakési ohodnocení kvality práce, tatéři je poté 

často vystavují ve studiích, aby deklarovali svou zkušenost.  Loni se soutěžilo v následujících

kategoriích: malé, velké, barevné, černobílé, nejbláznivější), old school and new school, individuální, 

asijské a nejlepší tetování dne. Mnou zkoumané studio si odneslo jen za sobotu 5 pohárů, a to 

v kategoriích barevné, individualní, nejbláznivější, old school and new school a nejlepší sobotní 

tetování. Tento rok studio získalo poháry tři. Kromě soutěže v tetování je pro návštěvníky nachystán 

ale také jiný program, např. koncerty a volba miss tattoo. 

Mnou zkoumané studio klade evidentně na prezentaci na této akci velký důraz, což je patrné

z následujících poznámek:

… přítomní jsou všichni aktéři… stánek je pompézní, je dvakrát až třikrát větší, než mají ostatní studia 

(stejně velký stánek má jen jedno pražské studio, které zde ale prodává zboží, takže plocha pro 

samotné tetování je menší) a je také pečlivě vyzdobený. Většina ostatních salónů si vystačila s bílou 

konstrukci stánků, aktéři ze zkoumaného studia vyzdobili také zadní stěnu stánku obrovským plakátem 

s motivy džungle. Stánek je také nejvýraznější díky propagaci partnerských firem, např. plachty, 

motorka, vlastní hostesky (které rozdávají propagační materiály těchto firem), což zde jiná studia 

neměli. Stánek má navíc strategickou polohu, jelikož je navíc situován přímo před podiem, kde je 

největší koncentrace návštěvníků… (terénní poznámky, 15. června 2013)

Kromě bezpochyby nejvýznamnější české události v podobě pražské konvence se studio účastní také 

událostí podobného typu v menších městech, vyjíždí však také na velké akce v zahraničí. Účast na 

těchto akcích však probíhala až po skončení mého výzkumu, takže o nich nemám podrobnější 

informace. 

Kromě těchto událostí, kterých se studio jako jedno z mnoha účastní, organizuje také 2 vlastní akce, a 

to Vítkov a Pohádkový pomeranč. 

Vítkov

Akce se konala 28. září 2013 od 18 hodin v prostředí podniku Café Vítkov. Tuto akci jsem nejen 

navštívila, ale byla jsem přítomna také u jejích příprav. Plánování akce probíhalo již od mého nástupu 
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do terénu. Již koncem července byla spuštěna akce pro klienty, kteří se nechají od té doby do dne 

před samotnou akcí potetovat. Tito klienti byli zařazeni do slosování o ceny od partnerských firem, 

jejichž předávání proběhlo právě na „Vítkově“. Na recepci byla umístěna černá tuba, do které 

recepční házel papírky se jménem a kontaktem na klienty, kteří v daném období byli na tetování. 

Dále bylo nutné zařídit mnoho dalších věcí, v prvé řadě vybrat den, čas a prostor, dále např. jednání 

se sponzory (bylo potřeba jim předložit program akce a domluvit s nimi ceny do soutěže), nakoupit 

občerstvení a nádobí, zajistit techniku, DJ a hostesky, vytvořit událost na facebookových stránkách a 

pozvat na ní všechny přátele studia i jednotlivých aktérů, rozeslat pozvánky formou SMS soutěžícím 

klientům, vytvořit guestlist atd. Původně totiž měla být akce spíše uzavřeného charakteru, tedy 

určená pro „příznivce studia“, tedy pro známé aktérů a klienty zařazené do soutěže a ostatní 

návštěvníci měli být vpuštěni jen v případě, že to kapacita umožní. Nakonec byli vpouštěni všichni 

příchozí, takže guestlit sloužil spíše jako opatření, jak zajistit vstup vybraným lidem.  Plánování akce 

bylo záležitostí majitele a se zařizováním zmíněných věcí mu pomáhal recepční. 

Pohádkový pomeranč

Majitel již několik let pořádá také benefiční akci Pohádkový pomeranč. Smyslem akce je vydražit 

pomeranče, které různí tatéři potetovali pohádkovými motivy. Výtěžek z prodeje jde na dobročinné 

účely. Akce se měla uskutečnit po mém odchodu z terénu, ale nakonec se nekonala, jelikož časové 

možnosti neumožňovaly akci uspořádat. Majitel mi sdělil, že akce původně měla sloužit také k vlastní

propagaci, ale po uspořádání prvního ročníku si uvědomil, že „nemá cenu si na tom dělat jméno“ a 

když akci následně pro velký úspěch pořádál znovu, vnímal ji již jako benefici bez vlastní propagace

(např. nechtěl ani uvádět, kdo akci pořádá apod.).

Je tedy možné shrnout, že cílem těchto akcí je nejen prezentace studia (a také partnerských firem)

zaměřená na získávání nových, ale také možnost setkat se s příznivci studia. V případě Pohádkového 

pomeranče je důležitým aspektem také charitativní činnost, v případě konvencí může být motivací 

ocenění v podobě získání poháru, který může napomoci vnímání tatérů jako umělců a navíc dokazuje 

klientům jejich schopnosti. Podle Sanderse (2008) představují soutěže jednu z forem, prostřednictvím 

kterých může tatér dosáhnout určitého statusu. Miller (2004) tvrdí, že pořádání konvencí přispívá 

k rozšíření praktik body artu mezi širší veřejnost a tím pádem k legitimizaci těchto praktik jakožto 

způsobu vyjádření vlastního já. „Se vznikem magazínů o tetování a každoročních konvencí začal body 

art zasahovat miliony lidí, kteří jej nikdy předtím nepovažovali za zákonný prostředek sebevyjádření.“ 

(str. 14)
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4.7. Pracovní doba

Pracovní doba tedy zahrnuje účast na akcích a dobu strávenou ve studiu. V tetovacím studiu není čas 

absolutní. Čas se projevuje pro různé aktéry odlišně (viz. dále). Pracovní doba je volná. Eriksen tento 

stav vidí jako projev postmoderní doby a říká, že „mnozí zaměstnanci jsou osvobozeni od rutiny 

pracovní doby od osmi do čtyř“ (Eriksen, 2001). Tuto svobodu však přisuzuje rychlému vývoji 

technologií, zatímco zde je způsobena jakousi svobodou povolání.

Hned zpočátku svého výzkumu jsem postřehla, že zde existuje rozdíl mezi otevírací dobou studia a 

individuální pracovní dobou zaměstnanců. Otevírací doba je každý všední den od 10 do 18 hodin a o 

víkendu po domluvě. To ale neznamená, že to je jediný čas, kdy jsou zaměstnanci ve studiu. Pracují 

totiž značně nad rámec otevírací doby. Na druhou stranu ale nemusí ve studiu být ani během 

otevírací doby. Otevírací doba tak představuje dobu, kdy je studio odemčené, tedy přístupné 

klientům. Hned první den mi majitel vysvětlil, jak je to s pracovní dobou. Byla jsem totiž překvapená, 

že přicházím na domluvenou 10. hodinu a ve studiu už se pilně pracuje. 

L. mi řekl, že tu bývají zpravidla od 9, aby nachystali studio, které otevírá v 10 h. Také mi sděluje, že on tu třeba 

v noci na dnešek spal – „V kanclu mam pohovku a když je toho hodně, tak tu zůstávám i přes noc. (terénní 

poznámky z 22. července 2013)

Snažím se tedy poučit a přicházím na 9 hodinu. Ve studiu k mému překvapení ale nikdo není. 

Do studia přicházím na devátou hodinu. Bohužel tentokrát není nikdo z kluků venku a studio je ještě zamčené. 

Telefon mám pouze na L., zkouším mu volat, ale nezvedá to. Chvíli čekám, jestli někdo nepůjde ven na cigáro, a 

když se nic neděje, rozhodnu se hodinu do otevírací doby strávit někde venku… H. v 10 hodin otvírá.“ (terénní 

poznámky z 31. července 2013)

Brzy jsem tedy zaznamenala, že ne všichni zaměstnanci jezdí přesně na 9. hodinu, domluvená doba 

příchodu je tak spíše orientační, než že by se důsledně dodržovala. Pracovní doba je zde značně 

flexibilní. Zaměstnanci také často studio během dne opouští, existuje zde jakási svoboda pohybu, 

takže si během pracovní doby mohou vyřídit také soukromé záležitosti (např. nákup, aj.) 

S kategorií času se operuje rozdílně, čas se projevuje odlišně podle aktérských statusů: 

Tatéři mají flexibilní pracovní dobu, která se odvíjí zpravidla od toho, kdy mají objednané klienty. 

Mohou tedy přijít až v průběhu otevírací doby. Jeden z tatérů byl svými pozdními příchody dokonce 

pověstný. Běžné ale je, že do studia chodí na zmíněnou 9. hodinu, aby si připravili stolky nebo návrhy. 

Pokud tatéři nemají klienty, nemusí být ve studiu ani v otevírací době. Výjimkou byl jeden případ, kdy 

se manažer snažil pracovní dobu tatérů ovlivňovat, což bylo pravděpodobně způsobeno již zmíněnou 

skutečností, že se očekává určitý standard, který mají tatéři odpracovat:
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P. říká H., že je naštvaný, že klient byl objednaný na 14 hod. a už je skoro půl a pořád nepřišel a že už na něj čeká 

od 9. „Čekám ještě 15 minut a jdu domů.“ H: „Domů půjdeš, až mi dáš obrázky. Už jsi mi měsíc nic nedal, L. je taky 

nasranej. Chápu, že máš rodinu, ale něco mi namaluj.“ P: „Doma ti namaluju.“ H: „Ne, tady mi namaluješ.“ (pozn. 

tato událost mohla být jednou z příčin, proč P. ve studiu zanedlouho přestal pracovat, v následujícím dialogu H. 

zmiňuje, že P. málo kreslí). (terénní poznámky z 6. srpna 2013)

Na druhou stranu je také na běžném pořádku, že se tetuje i mimo otevírací dobu – někdy ráno, ale 

převážně večer. Někdy tatéři po domluvě s klienty pracují také o víkendu. Jelikož je majitel zároveň 

tatérem, zachází s časem podobně jako ostatní tatéři. U něj je však častější, že ve studiu také 

přespává. 

Učni zpočátku ve studiu trávili čas, který pokrýval otevírací dobu. Když se později lépe začlenili do 

chodu studia, začala být jejich pracovní doba totožná jako u tatérů. Charakteristické pro ně také bylo, 

že si na svá první tetování objednávali klienty až po pracovní době, aby mohli použít jejich vybavení 

(vlastní neměli) a také, aby se na práci mohli bez přítomnosti tolika lidí lépe soustředit. 

O pracovní době manažera bohužel nemám moc dobrou představu, jelikož jeho náplň práce zahrnuje 

i činnosti, které probíhají mimo studio a proto pozdější příjezd nebo dřívější odchod nemusí 

znamenat, že nepracuje. Jelikož se mi s ním nepodařilo navázat lepší vztah, často jsem se 

nedozvěděla, jestli odchází ze studia pracovně nebo soukromě. 

Jedinou výjimku zde tedy představuje recepční, pro kterého jako jediného platí alespoň nějaké 

omezení. On jediný musí ve studiu nezbytně být během otevírací doby. Ta totiž znamená především 

dobu, po kterou je otevřena recepce. Pokud si tedy chce v této době někam odběhnout, musí ho na 

jeho „stanovišti“ nahradit někdo jiný. Zpravidla ho nahradil jeden z učňů a někdy také já.

U. mě jde poprosit, jestli bych si za něj mohla jít sednout na recepci, protože s Ch. odjíždějí někam na 

airsoft. Měli jet až v 5, ale Ch. skončil dřív. Na recepci už na ně čeká nějaký kluk s autem. Asi kolem čtvrt 

na 5 odcházejí. (terénní poznámky z 16. sprna)

Toto je tedy jeho povinná pracovní doba, ale také nepředstavuje jediný čas, kdy recepční pracuje. 

Zbytek představuje jakási klouzavá pracovní doba.  Do studia totiž chodí také na 9. hodinu, a to kvůli 

úklidu. Často mu při tom pomáhají učni. Zůstává zde také po 18. hodině, kdy také částečně uklízí 

nebo pomáhá majiteli (s agendou chodu studia či přípravou akcí). 

Absence recepčního má vliv na chod studia, na rozdíl od absence manažera nebo tatérů 

(předpokládám ideální stav, že si na dobu své nepřítomnosti neobjednávají klienty nebo je zruší). 

Tatéři mohou v otevírací době ve studiu chybět jednoduše proto, že nemají objednané klienty. 

Naproti tomu majitel nebo manažer mají i pracovní povinnosti, které se vykonávají mimo studio. 
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Zaměstnanci také (především v létě) odjíždějí na dovolenou. Důvodem nepřítomnosti mohou být ale 

také různé neočekávané události (např. rodinné nebo zdravotní) nebo speciální události, např. 

hostovat v zahraničních studiích. Od září dochází také k dlouhodobé absenci jedné tatérky, která je 

při práci limitována dalšími závazky. Studuje v jiném městě, a proto s nástupem do dalšího ročníku 

tetuje jen výjimečně po předchozí domluvě s klientem. Dalším důvodem, který může limitovat 

pracovní nasazení, je rodina. Toto se týká majitele, který se systematicky snaží omezovat svou 

přítomnost ve studiu. 

„Mym cílem je mít dole 6 fungujících tatérů tak, abych já sám tetoval třeba jen 2x tejdně v kanclu. Pak 

bych se moh´ líp starat o chod studia a navíc od září budu muset vozit děti do školy.“ (terénní poznámky 

z 20. srpna)

K absenci některého z aktérů docházelo často a nebýalo příliš obvyklé, že se ve studiu sešli naprosto 

všichni zaměstnanci včetně obou učňů (zaměstnanci tento stav nazývají „full house“).

Povolání tatéra je velmi časově náročné. Před prováděním výzkumu jsem ani já netušila, kolik času 

tatéři ve studiu stráví. Sanders (2008) tvrdí, že lidé mají minimální informace o tom, co tetovací 

proces vlastně zahrnuje a jak moc je časově nároročný. Proto se odvážím tvrdit, že většina lidí vůbec 

netuší, co toto povolání ve skutečnosti obnáší. Tatéři navíc nejsou placeni podle toho, že ve studiu 

stráví mnoho hodin, ale podle vytvořeného tetování (rozvést v kapitole o financích), což spolu ale 

samozřejmě určitým způsobem souvisí. 

Volný čas

Přestože zaměstnanci tráví ve studiu převážnou část dne, velkou část pracovní doby představuje čas, 

kdy se netetuje.

Mohlo by se zdát, že u tatérů představuje volný čas jakýkoliv čas, kdy právě netetují. Jak jsem ale 

zmínila, tetování představuje jen zlomek všech činností, které tvoří náplň práce tatéra (nejen 

samotné tetování, ale také konzultace, navrhování, příprava materiálů, focení, příprava a úklid, 

organizace klientů, atd.). Času, kdy tatéři netetují, je tak hodně, zatímco volného času k relaxaci po 

vyloučení těchto činností není mnoho.

Volný čas aktéři tráví nejčastěji „brouzdáním“ na internetu. (U tatérů sem pochopitelně nezahrnuji 

hledání inspiračních obrázků na internetu, ale čistě soukromé surfování) nebo povídáním si 

s ostatními aktéry. Za tímto účelem chodí také několikrát denně ven kouřit, takže cigareta 

představuje spíše jakousi společenskou událost. Když jde totiž někdo ven, většinou se přidají další, 
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pokud zrovna netetují. Většinu aktérů totiž představují kuřáci a i ti, co nekouří, jdou někdy s ostatními 

ven alespoň postávat a povídat si. 

Volné chvíle aktéři tráví také nahoře na recepci, kde je možné z gauče sledovat videa nebo filmy nebo 

poslouchat muziku. Tyto možnosti tedy představují nejen prostředek, jak zkrátit čas čekajícím 

klientům, ale také hlavní zdroj zábavy recepčního, případně i ostatních. Pouze několikrát jsem 

zaznamenala, že by si tatéři kreslili ve volném čase jen tak „do šuplíku“, tedy ne konkrétní návrh pro 

konkrétního klienta, který se bude tetovat. Další alternativu trávení volna představuje přijímání 

návštěv nebo aktivity mimo studio.
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5. Závěr

Viděli jsme, že tetovací salon představuje specifické sociální prostředí.  Dochází zde k poskytování 

služeb, které jsou dodnes částečně považovány za deviantní, přestože v současnosti dochází 

k popularizaci tetování. (srov. Kosut, 2006, ad.)

Tetovací studio není rigidním prostředím.  Výzkum probíhal krátce po otevření studia (alespoň tedy 

jako jiného studia pod novým jménem), takže docházelo k častým inovacím, které se týkaly 

pořizování nového vybavení, řemeslných úprav studia, drobných změn určitých postupů (např. 

sterilizace) a prostorové organizace.  Docházelo také ke standardizaci některých běžných norem, 

např. vytvoření vytištěných letáčků s popisem péče o nové tetování. Změny probíhaly také na 

personální úrovni. 

V tetovacím salonu se provádí mnoho různých činností. Samotné tetování představuje jen pomyslnou 

špičku ledovce. Tatéři věnují mnoho času také konzultacím a tvorbě návrhů. Recepční a manažer se 

starají především o „zákulisní“ přípravy – organizace klientů, propagace studia, účetnictví, 

zásobování. Důležitými činnostmi jsou také úklid a hygiena, které nejsou samoúčelné, ale cílem je 

navodit pocit čistoty, který bude na klienty pozitivně působit (srov. Sanders, 2008). Zajistit plynulý 

provoz všech těchto činností je časově náročné, a proto aktéři tráví ve studiu mnoho času.

Vyskytuje se zde několik odlišných druhů aktérů. Významný jsou nejen zaměstnanci studia, ale také 

klienti a návštěvy. Každý aktérský status má v rámci studia nějaký význam a přispívá k plynulému 

zajištění chodu studia. Významným prvkem je, že zde docházelo k výcviku učňů, což také chod studia 

velmi ovlivňovalo.

Odlišní aktéři mají ale také odlišné cíle. To se týká především klientů a tatérů. Každý z nich má jiné 

cíle a od každého z nich se očekává určité chování. Jelikož se na tvorbě tetování podílejí oba, je 

nutné, aby obě strany byly přístupné k vyjednávání a našly tak přijatelný kompromis. 

Problematickými aspekty jsou především velikost a motiv. Tatéři hodnotí klienty na základě různých 

kritérií. Toto hodnocení prostupuje celý proces vzniku tetování (konzultace, navrhování, samotné 

tetování). K hodnocení dochází např. na základě klientova chování během interakce ve studiu, výběru 

motivu,  motivací (např. módní důvody), apod. (srov. Sanders, 2008)

Hlavní výzkumnou otázkou bylo, jak se ve studiu projevují procesy komodifikace a singularizace a jak 

se tyto procesy promítají do dění v tetovacím salónu. 
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Jak zmiňuje Kopytoff (1988), komodifikace a singularizace jsou dva vzájemné procesy, které nelze 

zcela oddělit. Stejně tak lze v tetovacím salónu rozeznat procesy, které je možné nahlížet jako 

komodifikující, ale také takové, které lze naopak chápat jako singularizující. 

Jedním z těch, které lze chápat jako komodifikující, je například skutečnost, že tatéři vytvářejí nejen 

složité motivy, ale neodmítají ani klienty, kteří požadují jednoduché symboly (srdíčka, hvězdičky, 

drobné nápisy). Jsou si totiž vědomi, že je tetování živí. Např. jeden z učňů se specifickou specializací 

si již krátce po příchodu do studia uvědomoval, že pokud nebude mít dost zájemců na svůj styl, bude 

muset tetovat všechno. Obdobně lze chápat také standard, kolik mají tatéři odpracovat a příležitosné 

vyjadřování aktérů k neuspokojivé finanční situaci. Významným procesem je také navyšování počtu 

zaměstnanců.

Na druhou stranu jsou zcela evidentní také jevy, jež lze chápat jako singularizující: tatéři nevytetují 

vše, co zákazník požaduje, usilují o tvorbu originálních motivů, nekopírují cizí práce a požadavek 

vytetovat plagiát může být jedním z důvodů k odmítnutí klienta. Ukazuje se tedy, že důraz na 

uměleckou stránku představuje důležitý prvek. Někdy je dokonce zdůrazňována umělecká stránka na 

úkor finanční. I pokud tetování provedou navdory tomu, že se nejedná o umělecky příliš hodnotné 

dílo, může následně docházet k negativnímu hodnocení klientů, kteří takové motivy požadují. Tatéři 

také odmítají znecitlivování a někteří zastávají názor, že bolest k tetování patří a člověk si má tetování 

zasloužit, tedy vytrpět a nikoliv jej získat jen tak snadno.  Také důraz na kvalitu díla a skutečnost, že 

do studia dochází návštěvy, poukazuje na to, že se jedná o něco více než o pouhé poskytování služeb.

Vyskytují se však také aspekty, které jsou z hlediska komodifikace a singularizace nejednoznačné a 

nelze u nich tedy jednoznačně určit, zda jsou projevy singularizace nebo komodifikace. Například 

důsledná organizace klientů může být interpretována jako orientace na zisk, na druhou stranu by to 

bez ní obtížně šlo. Tatéři sice odmítají provést určité tetování, které by podle jejich názoru nebylo 

kvalitní (např. příliš malé věci), takže odmítnou klienty, čímž přijdou o zisk, ale zároveň se nestane, že 

by odradili potenciální klienti tím, že by vytetovali podle jejich názoru nekvalitní práci. Problematické

je také tetování tzv. public skin, jelikož během výzkumu bylo provedno také tetování neskrytelných 

partií (hřbet ruky, krk). Takto stigmatizující tetování by stejně jako nekvalitní práce mohlo odradit 

další klienty. Mohlo by se zdát, že najednou je tatérům nesouhlas potenciálních klientů lhostejný. 

Tetování na těchto místech však bylo provedeno především extenzivně potetovaným jedincům, nebo 

se jednalo o velmi drobné tetování (např. u jedné mladé klienty malá hvězda mezi palec a 

ukazováček).  Důvody k odmítnutí tetování nemusí být způsobeny jen snahou o zabránění 

komodifikaci, ale mohou být také právní, např. nezletilost, nemoc, vliv omamných látek, těhotenství, 

aj. Také skutečnost, že volné návrhy tvoří převážně noví tatéři, kteří nemají tak početnou klientelu, 



- 71 -

může odkazovat k orientaci na zisk. Může to být vykládáno také jako snaha zavedených tatérů dělat 

konkrétní motivy na míru konkrétním klientům. Tatéři se většinou snaží přesměrovat přání klientů do 

přijatelného kompromisu, než že by je přímo odmítli. Právě zde hraje významnou roli vyjednávání. Je 

ale také zřejmé, že se tatéři snaží komodifikaci bránit. Je nutné poznamenat, že každý jednotlivý tatér 

se v tomto ohledu chová odlišně. Na tom, zda tatér vnímá tetování spíše v rámci procesu 

komodifikace, a jak se to následně projevuje v jeho chování, se pravděpodobně podílí také různé 

charakteristiky (např. dosavadní praxe).

V tetovacím studiu existují jednak vlivy, které směřují ke komodifikaci, jednak vlivy, které směřují ke 

singularizaci, přičemž v některých situacích převažuje jeden, v jiných druhý z nich. Tyto vlivy se 

navzájem střetávají a u některých aspektů dochází k jejich prolínání. Je proto obtížné určit, zda 

převažuje proces komodifikace nebo singularizace. Tato situace odráží nejednoznačný status tetování 

jako takového. Tetování může být singularitou i komoditou, respektive nabývá těchto statusů 

s ohledem na kontext, ve kterém se vyskytuje (srov. Siorat, 2005). 
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