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ÚVOD 

 

Tetování se v euroamerické kultuře v posledních desetiletích stává 

velice populární záležitostí. Tetování se běžně objevují v médiích, mají je 

filmové či hudební celebrity, slavní sportovci atp. Co se dnes dá považovat 

za módní či umělecký trend, bylo v minulosti tabuizováno a uvidíme, že 

negativní konotace přetrvaly dodnes. Výzkumy uvedené v této práci 

naznačují, že lidé si tetování běžně spojují s negativními stereotypy jako 

se zločineckou minulostí, konzumací drog, promiskuitou atd. Počet 

potetovaných lidí je však dnes, zdá se, vyšší než kdy jindy. V USA má dle 

odhadů tetování přes 40% populace ve věku 25 – 40 let (Martins, Dula, 

2010: 200). Pro ČR žádné statistické údaje neexistují (nebo se mi je 

nepodařilo nalézt), nicméně téměř 300 fungujících tetovacích salonů1 

ilustruje zdejší popularitu tetování. Zdá se, že tetování je v jakémsi 

kulturním očistci: ani zcela odsuzováno, ani zcela přijímáno (Roberts, 

2012: 170). 

Pokud tetování přestalo být okrajovou záležitostí a vlastní jej značná 

část populace, je třeba zkoumat, jaký má tetování dopad na jejich 

majitele.  Ústředním pojmem v této práci je stigma, které má na lidi, jež 

postihuje, značně negativní dopad (Link, Phelan, 2001: 363). Cílem této 

práce je zjistit, zda a jak stigma, které se s tetováním pojí, ovlivňuje 

životy lidí. 

Tento výzkum se soustředí na tetované ženy, nejprve bude 

pozornost věnována stigmatizaci v kontextech zaměstnání, rodiny, 

partnerských vztahů a reakcí dominantní společnosti. V další části se 

věnuji tomu, jak stigmatizaci v těchto situacích reflektují a jaké využívají 

strategie k jejímu zmírnění. 
                                                           
1 http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Sluzby-pece-o-telo/Tetovaci-a-piercing-salony 

(citováno dne 18. 5. 2014). 

http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Sluzby-pece-o-telo/Tetovaci-a-piercing-salony
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Tetování 

1.1. Definice 

Tetování bylo potřeba vymezit vůči jiným tělesným modifikacím, 

především pak netrvalým technikám zdobení těla jako je např. henna. 

Rozhodl jsem se použít Rychlíkovu definici (2005: 27), který ji přejímá z 

encyklopedie Britannica, jež tetování definuje jako stálou a 

neodstranitelnou kresbu či ornament tvořený na těle vpravením barviva 

pod kůži nositele. 

 

1.2. Dějiny tetování 

V tomto stručném přehledu můžeme pozorovat, jak se vůči tetování 

měnily postoje v euroamerické kultuře a jaké důsledky z toho plynou pro 

jeho současnou podobu. 

Mezi nejstarší důkazy o tetování patří archeologické nálezy 

mumifikovaných těl. Nejstarším a pravděpodobně nejznámějším objevem 

je 5100 – 5350 let starý nález mumifikovaného muže přezdívaného Ötzi. 

Významné jsou ale i další jako mumie egyptské kněžky Amunet či kníže z 

Pazyryku. Společné mají to, že jsou nejstaršími přímými důkazy o 

tetování. O jejich významu se můžeme jen dohadovat, pravděpodobně 

měly terapeutickou či sociálně hierarchickou funkci (Rychlík, 2005: 63). 

Účel starověkého tetování nám však znám je. Řekové tetování asociovali s 

necivilizovaností a s barbary, u nichž se vyskytovalo. Proto u nich nabylo 

významu sankce či vlastnictví – byli jím označováni zločinci a otroci. 

Stejně tomu tak bylo ve starověkém Římě, kde tetování bylo 

mechanismem státní kontroly. Těla lidí na okraji společnosti fungovala 
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jako prostředek, na který stát trvale a viditelně vyznačoval jejich sociální 

postavení (Fisher, 2002: 92). 

První křesťané se tetovali na důkaz oddanosti bohu, nicméně tyto 

praktiky byly záhy omezovány a později v 8. stol. byly zakázány úplně 

coby pohanský rituál prznící božské dílo. K jistému oživení došlo opět 

během křížových výprav, ze kterých si válečníci přiváželi suvenýry v 

podobě tetování křesťanských symbolů, které jim měli zajistit ochranu 

nebo alespoň řádný pohřeb. Tento zvyk byl jedinou významnější 

praktikou, která udržovala tetování v evropské kultuře do 18. stol. 

(Sanders, Vail, 2008: 14). 

Renesance tetování nastala ke konci 18. stol. zásluhou objevných 

námořních plaveb. Námořníci z Polynésie, Asie i obou Amerik se vraceli s 

exotickými suvenýry vrytými pod kůži. Tetování se stalo relativně běžnou 

praktikou mezi námořníky a jeho rozšíření pomáhali i potetovaní 

domorodci přivezení do Evropy. Během 19. stol. začaly vznikat tetovací 

salony, nejprve v přístavech, později i ve vnitrozemí a tetování se začalo 

šířit i mimo námořnickou profesi – k námořníkům, prostitutkám, 

dobrodruhům či vojákům se později však přidala i evropská aristokracie 

(Rychlík, 2005: 217). Co by se mohlo zdát jako unifikační nástroj, mělo 

právě opačný účinek. To co je odlišovalo, byla kvalita provedení a výběr 

motivu – bohatá třída svými tetováními chtěla zapůsobit, měly 

symbolizovat světaznalost a zcestovalost. Tetování v nižších třídách toto 

nesplňovalo, a proto na něj bylo stále pohlíženo jako na deviantní činnost 

(Fisher, 2002: 95). 

Tetování se na přelomu 19. a 20. stol. dále zdárně šířilo, hlavně díky 

třem faktorům: vynálezu elektrického tetovacího strojku v USA, 

dostupnosti šablon s motivy (za oběma počiny stojí americký tatér 

O´Reilly) a vlivu rozvinuté japonské tetovací školy. Zájem vyšších vrstev o 

tetování měl však jepičí život, pravděpodobně kvůli nárůstu potetovaných 

společenských „deviantů“, stále častějšímu vystavování „vulgárních“ 
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potetovaných těl v cirkusech a pouličních představeních (Fisher, 2002: 96) 

a také spojování tetování s nemocemi a nehygienickými postupy.  Síla 

tetování šokovat postupně slábla a po 2. světové válce bylo tetování 

spjato s dělnickou třídou, gangy, alkoholiky a rebelií. 

K opětovné renesanci tetování došlo v 60. a 70. letech v USA v 

souvislosti se subkulturami hippies a rockové hudby. Do světa tetování 

začali pronikat mladí umělci s odpovídajícím vzděláním, ustupovalo se od 

motivů vybraných „ze zdi“ a naopak se kladl důraz na kreativitu a 

originalitu tetování, které usilovalo o status umění. Blížíme se k dnešní 

době, kdy tetování má podstatná část populace a např. v zámoří tetování 

skutečně získává status minoritního umění (Sanders, Vail, 2008:162). 

Ukazuje se, že tetování bylo v průběhu dějin velice často spojováno 

s marginalizovanými skupinami lidí a dále uvidíme, že takové asociace 

mnohdy přetrvávají dodnes. 

 

1.3. Ženy v dějinách tetování 

Tetování bylo tradičně vždy mužskou záležitostí. Jak jsme viděli, 

bylo spojováno s typicky mužskými subkulturami jako námořníci, vojáci, 

vězni, členové gangů atd. Na konci 19. stol. se tetované ženy nechaly 

zaměstnávat jako cirkusové atrakce, avšak i kvůli odhalujícím oděvům 

byly viděny jako vyvrhelové hodni posměchu. V této době byly obdivovány 

jen potetované ženy z vyšších tříd, o kterých se smýšlelo jako o 

odvážných, šlechetných a krásných (Hawkes, Senn, Thorn, 2004: 594). Ve 

20. letech 20. století se tetování těšilo mezi ženami střední třídy velké 

popularitě, jak v Americe, tak v Evropě, nicméně tato módní vlna neměla 

dlouhého trvání. Po druhé světové válce tetování zažívalo úpadek, do boje 

proti němu vyrazily americké úřady a dalším důvodem také byla asociace 

tetování se značkováním vězňů v koncentračních táborech (Rychlík, 2005: 

166).  Až do 70. let byly ženy ze scény spojené s tetováním vyloučeny. 

Poté se v Americe začalo znovu objevovat mezi radikálními ženami, které 
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přehodnocovaly své genderové role, což vedlo k jejich stigmatizaci. V 80. 

a 90. letech tetování začalo překračovat genderové, rasové a třídní bariéry 

a odhadovalo se, že až polovina všech potetovaných jsou ženy (Hawkes, 

Senn, Thorn, 2004: 594).  

Jiná situace ale byla v zemích východního bloku, kde bylo tetování 

během komunismu tabuizováno, a žádné tetovací salony neexistovaly. 

Vyskytovala se jen amatérská tetování např. mezi vojáky, ale především 

mezi vězni, což bylo v odborné literatuře vnímáno jako projev asociálů či 

psychicky narušených jedinců. Tato situace trvala až do Sametové 

revoluce, po níž byly v ČR otevřeny desítky tetovacích salonů (Rychlík, 

2005: 170). 

 

2. Stigma 

V této práci budu při konceptualizaci stigmatu vycházet z 

Goffmanovy knihy Stigma a z práce „Conceptualizing stigma“ od sociologů 

Linka a Phelanové. Kniha Stigma mi poslouží jako úvod do problematiky a 

také z ní budu ve své práci používat některé termíny, z práce 

„Conceptualizing stigma“ budu přejímat vlastní definici stigmatu. 

 

2.1. Goffman  

Pro Goffmanovo uvažování o stigmatu je zásadní vztah mezi 

atributem a stereotypem. O lidech si vytváříme předběžné koncepce, 

které Goffman nazývá sociální virtuální realitou. Je to předjímání, které 

transformujeme do normativního očekávání. Stigma vytváří diskrepanci 

mezi virtuální a skutečnou realitou, mezi sociální a osobní, tedy skutečně 

vlastní identitou. Je to silně diskreditující atribut, který se neslučuje s 

naším stereotypem, který jsme si o jedinci vytvořili. Důležitou roli hraje 

kontext, jde o vztah mezi atributem a stereotypem, proto stigmatizující 

atribut u jednoho jedince může být normální u jiného. 
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Lidi nesoucí stigmatizující atribut lze rozdělit na dvě skupiny: u 

diskreditovaných lidí je stigma na první pohled patrné a proto 

předpokládají, že jinakost je lidem již známa, např. mrzáci; 

diskreditovatelní nemají viditelné stigma a předpokládají, že přítomní 

neregistrují žádnou jinakost, např. prostitutky. 

Dále jsou rozlišeny tři typy stigmatu: 1) tělesná znetvoření; 2) vady 

charakteru (alkoholismus, homosexualita, nezaměstnanost atp.); 3) 

stigma rasy, národa, náboženství. Společné je jim to, že jedinec je 

nositelem rysu, jenž se může vnutit do pozornosti a způsobí, že se od něj 

odvrátíme, rysu, který ho nežádoucím způsobem odlišuje od toho, co jsme 

očekávali. 

Klíčové je to, že stigmatizovaný má stejné představy o své identitě 

jako společnost - věří, že nesplňuje požadavky na to, čím by měl být a 

vnímá svůj atribut jako poskvrňující. 

Nositel stigmatu tedy čelí světu, který jej nepřijímá. Existují však 

lidé, kteří s ním soucítí a přijímají ho jako normální lidskou bytost. V 

zásadě jde o dvě kategorie: osoby postižené týmž stigmatem a 

„zasvěcení“, tedy ti, kteří jsou sice normální, ale jistou shodou okolností 

znají situaci stigmatizovaného a soucítí s ním (Goffman, 1963: 29). 

Zásadní je také načasování a mezihra dvou stěžejních událostí v 

životě stigmatizovaných: přijmutí pohledu normálních lidí, čímž získávají 

představy o identitě, včetně toho, jaké to je být nositelem stigmatu a 

zjištění, že jsou nositeli stigmatu. Goffman rozlišuje čtyři vzorce: 1) K 

oběma událostem dochází současně, např. sirotek zjišťuje, že je normální 

mít rodiče a zároveň poznává, jaké to je žádné nemít. 2) Dítě žije v 

informační ulitě rodiny, kterou neproniknou obecně přijímané koncepce, 

jež by mohly znevažovat jeho osobnost. O svém stigmatu se ale většinou 

dříve nebo později dozví, zpravidla při nástupu do školy či při prvních 

milostných vztazích. 3) Ke stigmatizaci dojde v dospělosti, nebo se 

dotyčný dozvídá o své stigmatizovatelnosti až v pokročilém věku. Jakožto 
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plně socializovaná osoba je nyní nucen na sebe pohlížet jako na 

méněcenného, což může vyústit v problém se znovu nalezením identity. 

4) Lidé jsou zpočátku vychováváni v cizí komunitě a pak jsou nuceni si 

osvojit jiný způsob bytí, který jejich okolí považuje za normální (Goffman, 

1963: 43). 

Podle Goffmanovi teorie tedy tetování, které lze zařadit do skupiny 

tělesných znetvoření, způsobují, že jejich jedinci mají poskvrněnou 

identitu. Lidé s tetováními, která jdou zahalit, patří do skupiny 

diskreditovatelných; tetování umístěná na tzv. „public skin“ (Sanders, 

Vail, 2008), tedy „veřejné kůži“ (obličej, krk, ruce) řadí své nositele mezi 

diskreditované. To zda potetovaní jedinci vnímají svá tetování jako 

poskvrňující je diskutabilní a je koneckonců předmětem této práce. Co se 

však týká načasování přijmutí pohledu normálních lidí a uvědomění si 

vlastní stigmatizace, projevuje se zde zvláštní povaha tetování. Lidé se 

nedovídají, že jsou nositeli stigmatu, nýbrž se nositeli sami a dobrovolně 

stávají. Jelikož jsou tetovaní lidé sami zodpovědní za svou deviaci, může 

být tetování vnímáno jako obzvlášť diskreditující (Sanders, Vail, 2008: 

41). 

 

2.2. Link a Phelanová 

V celé následující podkapitole vycházím z práce Linka a Phelanové 

(Link, Phelan, 2001). Ti ve své práci kriticky hodnotí dosavadní koncepty 

stigmatu, především roztříštěnost definic stigmatu a způsob, jakým je 

koncept stigmatu aplikován v sociálně vědním výzkumu. Důvodem 

nejednotnosti definice je především to, že koncept stigmatu se aplikuje na 

širokou škálu situací a dále také multidisciplinarita a různá zaměření 

výzkumů věnujících se stigmatu - různé referenční rámce vedly k různé 

konceptualizaci. Druhou oblastí kritiky je příliš individualistické zaměření a 

nedostatečný důraz na strukturální následky stigmatizace. 
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Jako možné řešení těchto nedostatků Link a Phelanová postulují 

definici stigmatu ve vztahu jeho vzájemně souvisejících prvků. Předstupeň 

této definice lze nalézt u Goffmana, který stigma popisuje jako vztah mezi 

atributem a stereotypem, nicméně zde je tento koncept rozšířen. V jejich 

pojetí stigma existuje, pokud se společně vyskytují následující vzájemně 

související komponenty: 

 

1) Lidé rozlišují a označují2 lidské odlišnosti. 

2) Dominantní kulturní názory spojují označené lidi s nežádoucími 

vlastnostmi (negativními stereotypy). 

3) Označovaní jsou zařazeni do tak odlišných kategorií, až je dosažen 

určitý stupeň separace mezi „námi“ a „nimi“. 

4) Označovaní zažívají ztrátu statusu a diskriminaci. 

5) Stigmatizace zcela závisí na přístupu ke společenské, ekonomické a 

politické moci, který umožňuje identifikaci odlišnosti, konstrukci 

stereotypů, separaci označovaných lidí do kategorií, a projevy nesouhlasu, 

odmítání, vyloučení a diskriminace v plném rozsahu. 

Pojem stigma tedy Link a Phleanová používají, když se prvky 

označování, stereotypizace, separace, ztráty statusu a diskriminace 

společně objevují v mocenské situaci, která umožňuje složkám stigmatu 

rozvinout se. 

 

2.2.1.  Rozlišování a označování odlišností 

Některé lidské odlišnosti jsou společensky signifikantní. Závažnost 

identifikace a označování těchto rozdílností spočívá v jejich povaze, která 

se bere jako daná - lidé věří, že tak věci zkrátka jsou (lidé jsou černí nebo 
                                                           
2 V originále „to label“. 
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bílí, slepí nebo vidoucí, atp.). Avšak tato „danost“ má společenský původ. 

Za prvé je pro vznik takové nějaké skupiny třeba silné zjednodušení, např. 

u skupin černí a bílí neexistuje jasná hranice, kde končí černý a začíná 

bílý, podobně je tomu tak u dalších kategorií jako hendikepovaní, 

homosexuálové atd. A za druhé se společenská selekce lidských odlišností 

projevuje v tom, že nápadnost atributů, nebo-li schopnost upoutat 

pozornost, se závažně mění v závislosti na době, místě a kultuře. 

Protože nápadnost lidských rozdílů je determinovaná společensky, 

používají Linnk a Phelanová  slovo „označení“3, namísto slov jako atribut 

nebo poskvrnění, které popisují věc, kterou označujeme na 

stigmatizovaném člověku, a mohou mylně vyvolávat dojem, že jejich 

společenská signifikance není produktem společenských procesů.  Naproti 

tomu „označení" je něco, co je k jedinci pomyslně připojeno a na rozdíl 

předchozích pojmů neimplikuje, že toto určení je platné. Jeho platnost je 

otevřena diskuzi – můžeme např. diskutovat o stigmatu, které ženy 

zakoušely v důsledku toho, že byly označeny jako čarodějnice. 

 

2.2.2. Asociace lidských odlišností s negativními vlastnostmi 

Druhá složka stigmatu se objevuje, když označované rozdílnosti 

spojují osobu s nežádoucími charakteristikami, které tvoří negativní 

stereotyp. Této tendenci se věnují hlavně psychologové, jejichž snahou je 

objasnit proces, který usnadňuje spojení mezi označováním a 

stereotypem. Výzkumy naznačují, že stereotypy jsou často automatické a 

usnadňují kognitivní efektivitu. Z psychologického hlediska kulturně 

podmíněné kategorie lidem umožňují se rozhodnout, aniž by museli 

vynaložit velké úsilí. 

 

 

                                                           
3 V originále „label“. 
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2.2.3. Separace „nás“ od „nich“ 

Ke třetí složce stigmatizujícího procesu dochází, pokud společenská 

označení vyvolávají separaci „nás“ od „nich“. Předchozí složky stigmatu 

dávají vzniknout domněnce, že negativně označené osoby jsou 

fundamentálně odlišné od lidí bez tohoto označení, v extrémních případech 

nejsou dotyční považováni za lidi. Někdy je důkaz o snaze o separaci 

možno spatřit přímo v podstatě udělených označení. O lidech s označením 

se věří, že „jsou“ tím, čím jsou označováni. Např. v běžné mluvě se 

můžeme setkat s obratem, že někdo je epileptik či schizofrenik, namísto 

má schizofrenii či epilepsii jako je tomu u většiny onemocnění. 

 

2.2.4. Ztráta statusu a diskriminace 

Tuto složku definice často opomíjejí, ale bez ní význam, který 

obvykle stigmatu přisuzujeme, nedává smysl. Pokud jsou předchozí tři 

složky stigmatu aplikovány vůči určité osobě, je tím vytvořen prostor pro 

její znehodnocení, odmítnutí a vyloučení. Proto k stigmatizaci dochází, 

pokud skrze první tři komponenty zažívá ztrátu statusu a diskriminaci, což 

zpravidla vede ke znevýhodnění v mnoha životních aspektech jako je výše 

příjmu, vzdělání, duševní i tělesné zdraví, kvalita bydlení, atd. 

 

2.2.4.1. Ztráta statusu 

Téměř okamžitým následkem negativního označení a stereotypizace 

je snížení hierarchického statusu. Závažnost tohoto jevu tkví ve faktu, že 

tvorba hierarchií je pro lidi podstatnou a přirozenou činností. Člověk 

vytváří statusové hierarchie i mezi lidmi, které nezná. Link a Phelanová 

vyzdvihují dva závěry výzkumů, které jsou pro studium stigmatu 

relevantní. Za prvé, v malých skupinách lidí, kteří se vzájemně neznají, 

jsou na základě externích statusů (jako rasa či pohlaví) vytvářeny 

hierarchie i v případě, kdy nejsou tyto statusy v dané situaci relevantní. 
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Mnohem pravděpodobněji se moci a prestiže dostává lidem se světlou 

pletí a mužům, než lidem s tmavou pletí a ženám – častěji mají slovo, 

jejich nápady jsou častěji přijímány druhými atd. Tyto poznatky jsou 

důležité pro výzkum stigmatu, neboť ukazují, jak může snížený status vést 

k nerovnostem při společenské interakci. Za druhé, nerovnost ve statusu 

nevyplývá z diskriminace, která by byla patrně zjevná. Namísto toho lidé 

ve skupině používají externí statusy pro tvorbu výkonnostních očekávání, 

která se poté projevují ve spleti drobných detailů jako např. schopnost 

získat pozornost druhých při promluvě, schopnost udržet si pozornost 

druhých, přikyvování, přerušování řeči atp. Relevance pro výzkum 

stigmatu tkví v tom, že výrazné rozdíly ve výkonu jednotlivců se mohou 

dostavit i přesto, že účastníci nejsou schopni označit konkrétní příčinu, 

proč došlo k nerovným výsledkům. 

 

2.2.4.2. Diskriminace 

Diskriminace se děje na dvou úrovních – individuální a strukturální. 

Při výzkumu individuální diskriminace se obvykle zkoumá, zda to, že 

osoba A označuje a stereotypizuje osobu B, vede ke zjevným a otevřeným 

formám diskriminace osoby B ze strany osoby A. Tento model je však 

nevhodný pro přesné vysvětlení následků stigmatizačního procesu. 

Výzkum stigmatu by se měl podle Linka a Phelanové zaměřovat na 

procesy, kterými označování a stereotypy vedou k nerovným životním 

možnostem. 

To má umožnit koncept diskriminace strukturální a jako příklad je 

uveden institucionální rasismus. Ve zkratce jde o institucionální praktiky, 

které vedou k znevýhodňování rasové menšiny, přestože neexistují 

individuální předsudky nebo diskriminace a nikdo se nedopouští žádných 

přečinů vůči jiné osobě. Např. zaměstnavatelé, což jsou zpravidla běloši, 

se spoléhají na doporučení svých známých, kteří jsou také běloši a 

pravděpodobně doporučí zase bělochy. Stejnou strukturální diskriminací 
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trpí i ostatní stigmatizované skupiny. Např. kvůli stigmatu spojeným se 

schizofrenií se do léčby neinvestuje dostatek peněz, léčebny jsou odlehlé a 

v chudších oblastech, kvalifikovaný personál pobírá větší mzdu v 

soukromých ústavech, kde se léčí méně závažné onemocnění. Člověk s 

tímto onemocněním bude strukturálně diskriminován nehledě na to, zda 

jej někdo diskriminuje na individuální úrovni kvůli nějakému stereotypu 

spojenému se schizofrenií. 

Strukturální diskriminace se také může projevovat v názorech a 

chování stigmatizovaných jedinců. Jakmile je kulturní stereotyp 

ustanoven, může označené osoby významně ovlivnit, aniž by se někdo v 

jejich blízkosti choval diskriminačním způsobem. Lidé si totiž během 

socializace utváří koncepce o stigmatizovaných lidech, které zahrnují 

představy o tom, jak jsou tito povětšinou nepřijímaní ve společnosti, jaké 

si o nich lidé utváří zpravidla negativní názory atd. Tyto laické teorie 

nabývají závažnosti v případě, kdy se člověk skutečně stane nositelem 

stigmatu, jelikož devaluace a diskriminace se, v souladu s jeho 

přesvědčením, nyní stávají pro něj relevantními. Strach z odmítnutí může 

vést ke sníženému sebevědomí, depresím, snížené kvalitě života atd. O 

těchto procesech pojednává teorie pozměněného označování (Modified 

labeling theory) v kontextu psychických onemocnění, její aplikace je 

nicméně pravděpodobně širší.  V příbuzném konceptu zvaném „hrozba 

stereotypu“ je pozornost věnována tomu jak jsou lidé ovlivňováni 

stereotypy, o kterých vědí, že na ně mohou být uplatněny (černoši jsou 

násilní a méně inteligentní, gayové promiskuitní atd.). Hrozba stereotypu 

plyne jednak z toho, že člověk může být podle něj hodnocen, ale také z 

toho, že ho svými činy ho potvrdí. U obou teorií platí, že nikdo nemusí 

nikoho zjevně diskriminovat. Spíše diskriminace předchází konkrétní 

situaci a je latentně uchovaná v udržovaných stereotypech a laických 

teoriích. I tak jsou následky vážné a nepochybně přispívají velkou měrou k 

rozdílům v životních možnostech stigmatizovaných. 
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2.2.5. Závislost stigmatu na moci 

Protože se mocenské rozdíly berou jako samozřejmé, není jim 

mnohdy věnována dostačená pozornost. Stigmatizace je však zcela závislá 

na moci společenské, ekonomické či politické a tento fakt je často 

přehlížen.  Tuto závislost lze pozorovat u členů stigmatizovaných skupin, 

kteří sami aplikují jednotlivé prvky stigmatizačního procesu vůči jedincům 

mimo jejich stigmatizovanou skupinu, a jejichž diskriminace nemá vážné 

diskriminační následky. Např. pacienti psychiatrických léčeben označují a 

stereotypizují místní chovance a přestože jejich chování je v souladu s 

těmito stereotypy, nedochází ke stigmatizaci, neboť nedisponují 

dostatečnou mocí. K podobným scénářům dochází v bezpočtu situací, ve 

kterých skupiny lidí nedisponující dostatečnou mocí aplikují první čtyři 

složky stigmatu vůči mocenským skupinám, jako jsou např. právníci, 

politici, investoři, běloši atd., které ale ve skutečnosti stigmatizací netrpí. 

Pokud by nebylo potřeba moci, pak by mělo stigma příliš široký význam. 

Proto lze o stigmatu hovořit pouze v případě, že lidé, kteří stigmatizují, 

mají dostatečnou společenskou, kulturní, ekonomickou a ekonomickou 

moc, aby jednotlivé složky stigmatu měly odpovídající dopad na 

stigmatizované jedince: rozlišované rozdíly jsou běžně rozpoznávány; 

společnost přijímá stereotypy vážící se k těmto označením; stigmatizující 

lidé disponují mocí separovat „nás“ od „nich“; a konečně také mají přístup 

k důležitým životním institucím jako vzdělání, zaměstnání, bydlení a 

zdravotní péče, aby mohli jimi definované rozdílnosti postihnout. 

Link a Phelanová nastiňují některé možné implikace jejich 

konceptualizace. Pro účely této práce jsou zásadní dva. Za prvé, stigma 

nemá dichotomickou povahu, nýbrž jde o spektrum – označování lidských 

rozdílností může být různě prominentní; toto označování může být 

spojováno s mnoha stereotypy, s několika, nebo také s žádným a krom 

toho se také síla této asociace může různit; separace „nás“ od „nich“ 

může být různě rozsáhlá; a konečně rozsah ztráty statusu a diskriminace 
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je také variabilní. Jinými slovy jsou různé skupiny stigmatizované v různé 

míře. Za druhé, popírají, že by stigmatizovaní byli pasivní oběti, jak jsou 

mnohdy popisováni. Naopak se domnívají, že proti stigmatizaci aktivně 

bojují, což je v souladu s mocenskou složkou a jeho nedichotomickou 

povahou stigmatu. Stigma je možné vnímat v kontextu boje o moc: 

stigmatizovaní používají jim dostupné prostředky ke zmírnění 

stigmatizačních tendencí, kterým se však kvůli mocenským rozdílům 

nemohou úplně vyvarovat.  

 

3. Tetování jako stigma 

Jak tedy tetování a stigma vzájemně souvisí? Zajímavou souvislost těchto 

dvou fenoménů lze najít v původu řeckého slova stigma, kterým byly 

původně označovány značky vryté či vpálené do kůže. Jak již bylo 

zmíněno, tento zvyk byl přejat od okolních barbarských národů a měl 

proto negativní konotace. Takto byli označováni lidé na okraji společnosti 

jako otroci či zločinci (Fisher, 2002: 92). V kapitole o historii tetování jsme 

viděli, že tetování bylo často spojováno s lidmi s nízkým společenským 

statusem. Lze ale tvrdit, že tetování je stigmatem podle naší definice? 

Existuje několik výzkumů zaměřující se na možné negativní implikace 

tetování, které jsou stručně shrnuty v následující podkapitole a jež 

naznačují možnou odpověď. Jelikož byly tyto výzkumy převážně 

prováděny v Severní Americe, lze o jejich relevantnosti pro tuto práci 

alespoň částečně pochybovat, nicméně podobné práce z českého prostředí 

neexistují a i proto bude zajímavé je porovnat s výsledky této práce. 

 

3.1. Výzkumy stigmatizace tetování 

Derek John Roberts prováděl neformální rozhovory v nejmenovaném 

americkém tetovacím salonu s lidmi, kteří se nechali potetovat. Pro můj 

výzkum jsou relevantní jeho otázky ohledně toho, zda a proč si s sebou 
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lidé do salonu brali společnost a proč zvolili danou velikost a umístění 

tetování. Došel k závěru, že dvě třetiny lidí si s sebou přivedlo přátele či 

rodinu jako morální podporu. Při bližším dotazování návštěvníci salonu 

uváděli, že měli strach z neznámého prostředí a především z bolesti. 

Robertse však jeho data dovedla k jinému závěru: lidé, kteří se do salonu 

přicházejí jen informovat, bez záměru nechat se potetovat, si s sebou 

přivádějí společnost stejně tak často, přestože je žádná bolest nečeká. 

Domnívá se, že ve skutečnosti si přivádí morální podporu, protože cítí, že 

se chystají překročit hranice společensky přijatelného chování. Zákazníci 

ve svých výpovědích uváděli, že pro ně samé je tetování přijatelné, 

americká kultura jako celek jej však dle jejich názoru nepřijímá a mohlo 

by vést k diskriminaci na osobní či profesní úrovni (Roberts, 2012:162). 

Těmto problémům se snažili předejít umístěním tetování na místech, která 

jdou snadno skrýt – přestože byli upozorňováni, že tetování na takových 

místech je často bolestivější. Jak Roberts poznamenává, v souladu s již 

vyslovenou domněnkou, lidé raději volí bolest, než potenciální 

stigmatizaci. Vyhnout se tím chtěli především vytvoření negativního dojmu 

při pracovním pohovoru, dále také konfliktu v zaměstnání či s členy rodiny 

(Roberts, 2012: 167). 

Benajmin A. Martins a Chris S. Dula provedli dotazníkové šetření na 

nejmenované univerzitě na jihovýchodě USA mezi 210 tetovanými i 

netetovaným studenty. Dotazník obsahoval předpojaté výroky, které 

dotazovaní hodnotili na šesti bodové stupnici (silně souhlasím, až silně 

nesouhlasím). Ukázalo se, že studenti tetování jako stigma skutečně 

vnímají – tetované lidi si spojovali s nezodpovědností, nízkým příjmem, 

menšinovým původem, konzumací drog, násilím, promiskuitou atd., 

přičemž tetovaní studenti tyto postoje vykazovali v mnohem menší míře 

(Martins, Dula, 2010: 204). 

Pro tuto práci jsou pravděpodobně nejrelevantnější následující dva 

výzkumy. Swami a Furham zkoumali vnímání potetovaných žen mezi 
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studenty Liverpoolské univerzity. Respondenti hodnotili atraktivitu, 

promiskuitu a odhadovanou konzumaci alkoholu u kreseb žen s různým 

počtem tetování (1-3 tetování na paži, kotníku a boku). Ukázalo se, že se 

stoupajícím počtem tetování byly fiktivní ženy hodnoceny negativněji – 

jako méně atraktivní, více promiskuitní a s tendencí konzumovat více 

alkoholu. Zajímavé je, že přes dvě třetiny respondentů uvedly, že sami o 

tetování uvažují (Swami, Furham, 2007). 

Ne nejmenované kanadské univerzitě zkoumali Hawkes, Senn a 

Thorn postoje, které zaujímají vůči tetovaným ženám místní studenti. 

Respondentům byly předloženy popisy fiktivních žen, které se lišily 

věkem, postavou, zaměstnáním atd. Co se týče tetování, ženy spadaly do 

jedné z kategorií: bez tetování, s malým skrytým tetováním, s malým 

viditelným tetováním, s velkým skrytým tetováním, s velkým viditelným 

tetováním. Respondenti následně popsaným ženám přisuzovali vlastnosti, 

přičemž vybírali vždy jen jednu z protikladných možností (hodná - zlá, 

krásná - ošklivá, slabá - silná, atd.). Celkově byly ženy bez tetování 

hodnoceny kladněji než s tetováním, ženy se skrytým tetováním kladněji 

než ženy s viditelným tetováním. Výsledky byly ovlivněny statusy 

respondentů, ti, kteří byli sami tetovaní či o tom vážně uvažovali, 

reagovali na potetované ženy kladněji; muži také obecně hodnotili 

potetované ženy negativněji než ženy. Viditelně tetované ženy však 

vyvolávaly negativní postoje jak u tetovaných tak netetovaných 

respondentů (Hawkes, Senn, Thorn, 2004). 

Stigmatizaci tetování také tematizuje Sanders, jehož kniha je jednou 

ze stěžejních prací věnujících se tetování. Jak poznamenává, předpojatost 

se vykytuje často i v odborné literatuře. Mnoho studií vysvětluje 

rozhodnutí nechat se potetovat jako důsledek vnitřní dysfunkce nebo 

externí sociální patologie, psychiatrické studie vidí tetování jako znak 

psychopatologie, jiné je interpretují jako projev latentní homosexuality 

atp. (Sanders, Vail, 2008: 36). Centrálním motivem celého procesu, 
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kterým se člověk stává tetovaným, je to, že tetování je obecně vnímáno 

jako symbol stigmatu. Nemění se jen fyzické vzezření, mění se také 

prožívání nás samých a tím pádem také to, jak nás druzí definují a 

přistupují k nám (Sanders, Vail, 2008: 58). Někteří lidé tetováním 

vyjadřují odmítavý postoj k autoritám a konvencím. Negativní reakce okolí 

však mohou zapříčinit identifikaci se subkulturami, v nichž je tetování 

velmi signifikantní. V rámci neformální komunity potetovaných lidí, kteří 

svá „poskvrnění“ definují pozitivně, je tetování zdrojem vzájemné 

otevřenosti (Sanders, Vail, 2008: 60). 

Dokazují tedy zmíněné výzkumy stigmatizaci tetování? Pojem 

„stigma“ se v nich buď vůbec nevyskytuje, nebo je definován poněkud 

vágně. Pokud na výsledky výzkumů aplikujeme mnou zvolenou definici 

stigmatu přejatou od Linka a Phelanové, dojdeme k závěru, že tyto 

výzkumy nenaznačují, že tetování je stigmatizováno v plném rozsahu. Ve 

výzkumech se ukázalo, že tetování je spojováno s negativními stereotypy 

– potetovaní lidé mají špatnou minulost, jsou to bývalí vězni, mají 

tendenci konzumovat drogy, být promiskuitní atd. Stigmatizace je tedy 

jen částečná. Zároveň je třeba dodat, že autoři těchto výzkumů neusilovali 

o to zjistit, zda je tetování plně stigmatizováno podle naší definice, pouze 

zkoumali, jak je tetování vnímáno jak u tetovaných tak netetovaných lidí. 

Žádný takový výzkum ke dnešnímu dni neexistuje, nebo se mi jej 

nepodařilo nalézt. Můžeme uzavřít tím, že zmíněné výzkumy naznačují, že 

tetování je v některých zemích (USA, Kanada, VB) částečně 

stigmatizováno. 

 

4. Metodologie 

4.1. Výzkumné otázky 

Záměrem výzkumu je zjistit, zda tetované ženy vnímají tetování 

jako stigma podle naší definice a pokud ano, jak tuto skutečnost reflektují 
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ve svém životě. Konkrétně jsem se zaměřoval na stigmatizaci v 

kontextech zaměstnání, rodiny, partnerských vztahů a reakcí dominantní 

společnosti. Formuloval jsem dvě výzkumné otázky: 

1) Je podle zkušeností informátorek tetování stigmatizováno? 

2) Pokud ano, jak tuto stigmatizaci reflektují ve svých životech? 

 

4.2. Výzkumná strategie 

Pokoušel jsem se pochopit a interpretovat sociální realitu, zajímaly 

mne subjektivní názory a pohledy lidí, kteří se dobrovolně nechali tetovat. 

Proto bylo ideální použití kvalitativního výzkumu, konkrétně verbálního 

dotazovaní. To mi umožnilo studovat problém do hloubky a mohu doufat, 

že výsledkem je jeho ucelený obraz (Novotná, 2009/2010). 

 

4.3. Technika sběru dat 

Pro účel výzkumu se mi jevilo použití polostrukturovaného 

rozhovoru jako nejvhodnější, neboť mi umožnilo zjistit, jak informátoři 

interpretují daný problém a jaký mu přisuzují význam (Markéta Vaňková, 

2009/2010). Vytyčil jsem v něm určitá témata, na která se měly 

informátorky soustředit, ale jejich pořadí bylo libovolné a měl jsem prostor 

pro improvizaci či případný důraz na některou oblast. 

Otázky byly tematicky rozdělené na několik okruhů. V prvním jsem 

kladl obecné otázky ohledně tetování (Kolik tetování máš, kde jsou, jak 

vypadají?), které se týkají přítomnosti a které měly připravit kontext pro 

otázky ohledně pocitů a zkušeností informátorek (Hendl, 2005: 169). Ty 

přicházely rozděleny do okruhů zaměřujících se na rodinu, zaměstnání, 

přátele, partnery a cizí lidi či společnost obecně. Kostru rozhovoru 

přikládám v příloze na konci práce. 



 

24 

 

Rozhovory jsem nahrával na mobilní telefon v off line módu 

(odpojený od mobilní sítě) za pomoci aplikace Smart Voice Recorder, která 

je dostupná zdarma. Kvalita nahrávek byla velice dobrá i v hlučném 

prostředí a tento způsob nahrávání mohu vřele doporučit. 

 

4.4. Výběr vzorku 

V mém případě byl vhodnou výběrovou strategií účelový výběr. 

Vzorek jsem konstruoval s ohledem na vytyčený problém, jelikož kritéria 

pro zařazení do vzorku byla předem známa – informátor musí být 

potetovaný. Mou snahou bylo vytvořit homogenní vzorek, proto jsem se 

rozhodl omezit informátory pouze na ženy. Vedlo mě k tomu jednak to, že 

jsem měl přístup k většímu počtu potetovaných žen, a jednak jsem v 

teoretické části poukázal, že tetování je tradičně vnímáno jako maskulinní 

fenomén a jako takový je možné jej u žen vnímat jako porušování 

genderové role (Hawkes, Senn, Thorn, 2004: 594), což může stigmatizaci 

dále ovlivňovat.  

Kromě pohlaví bylo také potřeba omezit vzorek z hlediska tetování. 

Angus Vail ve své práci rozlišuje tetované na ty „s tetováním“ či „mající 

tetování“ a ty, kteří sami sebe vnímají jako tetované, jako sběratele4. Pro 

prvně jmenovanou skupinu jsou tetování pouhým vlastnictvím, které se 

svou podstatou neliší např. od auta nebo účesu. Pro tetované je tato 

tělesná modifikace odrazem jejich identity, víry, postojů atp. (Vail, 1999: 

270). Rozhodl jsem se informátorky hledat mezi sběrateli, jelikož jsou 

jejich zkušenosti dle mého názoru relevantnější. Status sběratele je 

ovšem těžké objektivně posoudit a něco takového přesahuje rámec mého 

výzkumu. Pro účely této práce jsem se tak rozhodl zvolit kritérium, že 

informátorka musí mít alespoň dvě větší tetování a musí chtít další. 

                                                           
4
 V originále „those who have tattoos and those who are tattooed“. 
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Vzorek jsem se pokusil konstruovat pomocí techniky „sněhové 

koule“, nicméně s nevelkým úspěchem. Dotazováním v mém okolí jsem 

dokázal získat kontakt na několik informátorek, kontakt na další osoby se 

mi však z různých důvodů dařilo získat jen zřídka. I proto není velikost 

vzorku ideální, což je reflektováno v podkapitole o hodnocení kvality 

výzkumu. 

Výsledný vzorek tedy tvoří tedy relativně homogenní skupina devíti 

žen ve věku od 21 do 32 let žijících v Praze, dvě z nich byly slovenské 

národnosti, zbytek české. Homogenita je zde důležitá, protože vzorek má 

reprezentovat populaci problému (Disman, 2002: 304). Následuje stručné 

představení informátorek, které se podílely na mém výzkumu, v němž 

uvádím věk, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání a počet a umístění 

tetování: 

Aneta – 23 let; střední škola ekonomického zaměření; rejstříková 

vedoucí na okresním soudu; kolem deseti tetování, cca polovina umístěná 

na paží až po předloktí (zhruba 10x10 cm), dále na podbřišku, zádech, 

zápěstím, za uchem a malý nápis z boku na prstu. 

Barbora – 21 let; střední škola uměleckého zaměření; studentka; 

jedno barevné tetování na předloktí (cca 15x10 cm), další na zádech, 

nápis na klíční kosti. 

Cecílie – 25 let; střední škola ekonomického zaměření; obsluha v 

kasinu; rozsáhlé tetování po celé páteři, na předloktí motokrosová helma 

(10x10 cm), další na boku a na kotníku. 

Dominika – 24 let; osmileté obecné gymnázium; studentka / 

prodavačka v butiku s módou; barevné tetování na lopatce (10x10 cm) a 

velké tetování přes celé lýtko. 
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Emílie – 27 let; bakalářský titul (FHS); studentka / prodavačka v 

obchodě s kosmetikou; velké barevné tetování v horní části paže (10x10 

cm), dále na obou nártech a na zádech. 

Františka – 23 let; obecné gymnázium; studentka / recepční v 

administrativní budově; mašle na zadní straně stehen, velký motiv na 

zádech (A4), a velký nápis uprostřed hrudníku (25x10 cm). 

Gabriela – 32 let;  střední škola uměleckého zaměření; prodavačka v 

obchodě se suvenýry; rozsáhlé barevné tetování po velké části paže 

(rukáv), rozsáhlé tetování mezi lopatkami, dále na boku, na stehnu a na 

druhém předloktí nápis. 

Hanka – 28 let; odborné učiliště; servírka; dvě tetování na 

stehnech, rozsáhlý motiv na zádech, který částečně zasahuje na zátylek, 

další na horní části paže. 

Ilona – 22 let; střední škola ekonomického zaměření; administrativní 

pozice v menší firmě; menší nápis na klíční kosti a na paži, menší motiv 

na kotníku. 

 

4.5. Analýza 

Cílem analýzy bylo hledání významů výpovědí informátorek. Prvním 

krokem byla doslovná transkripce rozhovorů. K přepisu jsem používal 

software InqScribe, který v sobě kombinuje funkce prostého audio 

přehrávače a textového editoru, nicméně klávesové zkratky a jiné funkce 

celý proces velice zjednodušily. Přepsané rozhovory bylo dále třeba 

rozdělit do segmentů, nebo-li významových jednotek (Hendl, 2005: 228). 

V mém případě šlo většinou o otázku a související odpověď. Následně 

jsem segmenty opatřil kódy, které dále roztřídily, zestručnily a 

zpřehlednily data (Heřmanský, 2009/2010). Používal jsem otevřené 
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kódování, kódy jsem tedy k segmentům připisoval při jejich postupném 

pročítání a dělil jsem je na deskriptivní a interpretativní. Kódování v 

datech rozkrývalo určitá témata, nejprve na nízké úrovni abstrakce, 

dalším tříděním a pročítáním kódů v jejich souhrnném seznamu (code 

book) začaly vyvstávat obecné kategorie (Hendl, 2005: 247). Při 

interpretaci kódů mi byly také nápomocné poznámky, které jsem vytvářel 

v průběhu kódování. 

 

4.6. Hodnocení kvality výzkumu 

Správně provedený kvalitativní výzkum je ze své povahy vysoce 

validní. Hendl zmiňuje tři hlavní oblasti, které mohou validitu snižovat: 

reaktivita, zkreslení ze strany výzkumníka, zkreslení ze strany účastníků. 

Reaktivita je to, jak přítomnost výzkumníka ovlivňuje průběh výzkumného 

procesu. Výzkumník může výzkum ovlivnit svými znalostmi, hodnotami, 

zkušenostmi atp. Nezbytnou součástí výzkumníkovi práce je proto 

reflexivita, čili uvědomování si, jak sociální identita, vzdělání a osobnost 

mohou ovlivnit celý výzkumný proces (Hendl, 2005: 148). 

Pokud se mám o takovou sebereflexi pokusit, prvním faktorem, 

který mohl výzkum ovlivnit, je fakt, že jsem muž a mé informátorky byly 

všechny ženy. Je možné, že i proto jsem měl problém se sháněním 

informátorek a možná bylo v některých případech vytváření důvěrné 

atmosféry obtížnější. Na druhou stranu otázky nebyly nikterak intimní a 

dle mého názoru neměly informátorky důvod se ostýchat, i kvůli 

neformálnímu prostředí, ve kterém byly rozhovory pořizovány, a mému 

přístupu. Dalším faktorem, který se mohl podepsat na podobě výzkumu je 

můj pozitivní náhled na tetování obecně, přestože žádná tetování nemám. 

Při samotném sběru dat jsem se snažil, aby otázky byly otevřené, co 

nejneutrálnější, jednoznačné a kladené jednotlivě (Turner, 2010: 758). Při 

transkripci rozhovorů jsem si všímal, že se mi to ne vždy dařilo, 

především u prvních několika rozhovorů, se stoupajícím počtem 
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provedených rozhovorů se však situace zlepšovala. Zkreslení ze strany 

účastníků může mít různé podoby od zatajování informací až po jejich 

zkreslení (Hendl, 2005: 148). Jak již bylo zmíněno, jako nedostatek mého 

výzkumu je třeba také zmínit velikost vzorku, který by měl být v ideálním 

případě větší, nicméně i tak podle mého názoru došlo k dostatečné 

saturaci. 

 

4.7. Etické otázky 

Během kvalitativního výzkumu je třeba mít na paměti jeho etický 

aspekt. Je zasahováno do soukromí informátorů, a proto je nutné 

dodržovat určitá pravidla. V průběhu celého výzkumného procesu jsem se 

řídil čtyřmi pilíři etiky v sociálních vědách (Novotná et al., 2009/2010). 

Všechny informátorky se výzkumu účastnili dobrovolně, byly informovány 

o obsahu výzkumu a měly možnost kdykoliv svou účast ukončit, čímž byl 

dodržen princip dobrovolné participace. V souladu s principem 

důvěryhodnosti byl součástí každého rozhovoru informovaný souhlas 

informátorky. Pro zachování neformální atmosféry jsem se rozhodl pro 

jeho ústní podobu, přestože jsem měl s sebou k dispozici také formu 

písemnou, kdyby to některá z informátorek vyžadovala. Jeho obsahem 

bylo především zajištění anonymity a důvěrnosti dat. Jména informátorek 

jsem pozměnil a informace, které by mohly jejich identitu prozradit 

(jména firem, škol atp.) jsem vypustil. Rozhovory probíhaly v příjemném a 

přátelském duchu, alespoň takový byl můj dojem, bylo však třeba mít na 

paměti princip neubližování, např. pokud došla řeč na citlivé téma jako 

úmrtí matky a jeho reflexe v motivech tetování, dal jsem informátorce 

najevo, že o tomto tématu nemusíme mluvit, pokud nebude chtít. 

Konečně bylo také mou snahou dostát principu přesnosti a integrity, v 

souladu se kterým by všechna data měla být správná, žádným způsobem 

nemanipulovaná, a citace korektní. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 V první části této kapitoly bude popsáno, v jakých životních situacích 

informátorek má tetování potenciál stigmatizovat. Prozatím se nebudu 

zaobírat tím, zda je stigmatizace v plném rozsahu podle zvolené definice, 

pouze, zda se vyskytuje některá nebo několik jejích součástí. Rozsahu 

stigmatizace bude prostor věnován v poslední podkapitole. V druhé části 

se soustředím na to, jakým způsobem se informátorky se stigmatizací 

vyrovnávají a jak se jí pokoušejí zmírnit. 

5.  Životní oblasti, kde je tetování stigmatizováno 

5.1 Rodina 

 S více či méně negativní reakcí u rodičů se nesetkalo velmi málo 

informátorek, naopak velmi častá byla nějaká forma odporování a to 

především ze strany matky, která však rozhodnutí své dcery dříve nebo 

později akceptovala. Ukazuje se, že k negativním reakcím vedl matky 

strach z potenciální stigmatizace jejich dcer. Domnívaly se, že tetování 

může způsobit problémy v soukromém i pracovním životě, krom toho jej 

často vnímaly jako nepřirozený zásah na těle a konečně si také s 

tetováním asociovaly některé negativní stereotypy.  

 Podle Cecílie její rodiče vnímají tělesné modifikace pozitivně, pokud 

nejsou v obličeji, tetování dokonce považují za formu umění. Nicméně i 

tak si neodpustili „morální průpovídky“: 

 „Tě musej prostě prudit, ať myslím na důsledky, a taky na kluky, 

že by se jim to nemuselo líbit a já se nemusím udat. Samozřejmě já v tom 

věku, jasně mami, je mi to putna. Budu si s tím nakládat jak chci a 

pokavaď tam nemám vytetováno něco jak „motherfucker“, tak... jí do toho 

nic jakoby není. (…) Tetování na obličej jako vůbec, což je samozřejmě u 

mě jasný, nechci, to se mi prostě nelíbí. Jinak to neřešili, pro ně bylo 
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prioritní, abych si dodělala školu, abych byla vzdělaná, si uvědomovala 

hodnotu peněz, zdraví a to co si dělám ve svým volnu, by nemělo 

ohrožovat, to co mi vtloukali do hlavy a tím pádem jsem to tady tím 

tetování, neohrozila. Ani jsem svojí rodinu nijak neponížila, takže to 

neřešili.“ 

Cecíliina matka zmiňovala bez bližšího určení důsledky a také to, že 

by tetování mohlo způsobit komplikace v partnerských vztazích její dcery. 

Při dalším dotazování se ukázalo, že důsledkům Cecílie pravděpodobně 

rozuměla jako porušování hodnot, které jí rodiče vštěpovali. Nicméně má 

pocit, že tím, že tetování není vulgární a není na „veřejné kůži“, k ničemu 

takovému nedošlo, což je také v souladu s obecně pozitivním pohledem 

jejích rodičů na tetování. V následující kapitole bude podobě a umístění 

tetování a jejich implikacím ve vztahu ke stigmatizaci věnováno více 

prostoru. Zatímco Cecíliina matka své obavy vyjádřila explicitně, Františka 

si, kromě několika nadávek na svou osobu, nic takového nikdy 

nevyslechla. Myslí si však, že její matka má podobné obavy. Z Františčiny 

výpovědi vyplývá, že tetování samo o sobě její matce nevadí, má ale 

strach, aby nevedlo ke komplikacím v pracovním životě její dcery: 

 „(…) spíš si myslím, se bojí, abych neměla problémy ohledně 

práce nebo tak, nebo abych toho nelitovala, že to není, že by jí to vadilo, 

ale spíš se bojí, abych neudělala nějakou chybu.“ 

Kromě potenciálních problémů v osobním či profesním životě matky 

často zmiňují motiv tetování jako něčeho, co kazí tělo a narušuje jeho 

přirozenost. O svém vyjednávání s matkou vypráví Aneta:  

„Furt mi vrývala do pamětí, že je to poškozování, že mám tělesnou 

schránku a že ji zneuctívám. Neříkám, že je nábožensky založená, ale tak 

nějak má úctu ke svýmu tělu, pracuje s tím tělem. A říkám, mami, tady to 

je úhel pohledu, snažila jsem se jí to vysvětlit. Ona byla dost dlouho proti 

a postupem času viděla, že se v tom nacházím. Že mě to dělá 

spokojenou.“ 
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 Aneta sice zdůrazňuje, že její matka není nábožensky založená, 

zneuctívání tělesné stránky však evokuje křesťanskou ideu dokonalého a 

čistého těla, které je v tomto případě narušováno tetováním (Rychlík, 

2005: 63). Motiv poškozování či kažení těla zmiňovala také Emiliina 

sestra, která tetování považuje za nepřirozené:  

 „Tá druhá (sestra, pozn. aut.) nie je (potetovaná pozn. aut.) a je 

strašne proti tomu, neznáša piercingy a nechápe moje kerky, myslí si, že 

to ťažko oľutujem a vždy je z toho na nervy. Nepáči sa jej to, je hrozne 

prirodzená žena a hrozne nemá rada... nemá to rada proste, vadí jej to a 

myslí si, že si tým ničím telo, kožu… vieš, akože to vyslovene nie je dobré 

pre telo, že tá pokožka nedýcha a tak.“ 

V neposlední řadě se v rodině objevuje stereotyp tetování jako 

vězeňského fenoménu. Dominika se s takovouto reakcí setkala u své 

matky, poté, co tetování viděla na vlastní oči, se však o něm vyjadřovala 

pozitivně: 

„(…) právě, že potetovaný lidi jsou vždycky ve vězení a tak, takovej 

klasickej pohled, kterej, si myslím, tady má většina starších generací. Ale 

pak když jsem s tím přišla domů, tak sama uznala, že se jí to líbí a teď 

říká, že by se i sama nechala potetovat.“ 

Vidíme, že estetická přitažlivost tetování vzbudila v Dominičině 

matce touhu nechat se potetovat i přes to, že původně měla takovou 

aktivitu asociovanou s pobytem ve vězení. Podobně předpojatou první 

reakci své matky popisovala také Hanka, nicméně zde spíše než k získání 

sympatií k tetování došlo k rezignaci: 

  „Víš co no. Starší člověk, kérka rovná se kriminál, takže to 

nerozdejchala vůbec, pak přišla druhá to už jako pochopila, že to myslím 

vážně a u třetí mlčela.“ 

 Uvidíme, že asociace tetování s „kriminálem“ je v obecném 

povědomí velmi častá. Na rozdíl od matek otcové reagovali poněkud 
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mírněji a mnohdy lze jejich postoj souhrnně popsat jako lhostejnost, jako 

tomu bylo u Gabriely: 

„Radšej sa nepozerám a budem robiť, že nič nevidím. Takto to robí 

(otec, pozn. aut.) vždy. Ani raz sa ma na nič neopýtal, iba vždy sleduje 

ako som hrozne potetovaná, ale v živote ani snáď slovo tetovanie 

nevypustil.“  

Františky otec naznačoval, že by neměla přidávat další tetování, nad 

novými přírůstky se ale již nepozastavuje: 

„On je takovej liberální obecně v tý výchově, jen řekl hm, dobrý, 

hezký a pak taky řekl jako ale už by to stačilo, už nic dalšího, ale je mu to 

jedno, když vidí novou kérku, tak ani nic neřekne, ani nereaguje.“ 

Přestože otcové a ostatní členové rodiny reagovali vesměs 

neutrálně, matky k rozhodnutí svých dcer nechat se potetovat zaujímaly 

především z počátku často negativní postoj. Obávají se, že tetování má 

potenciál komplikovat partnerský i profesní život (v dalších částech mé 

práce uvidíme, že oprávněně) a také dle jejich názoru narušuje čistotu a 

přirozenost těla. Z hlediska stigmatizačního procesu se jako 

nejpodstatnější jeví negativní stereotypy – asociace tetování s vězením, 

což je velice častý motiv, jak uvidíme v podkapitole o cizích lidech. Touhu 

dcer modifikovat svá těla nakonec často akceptovaly a v některých 

případech se dokonce jejich názor na tetování změnil. Data naznačují, že 

toto přijetí či rezignace jsou možná způsobeny tím, že tetování 

informátorek mají snížený potenciál stigmatizovat díky jejím vhodným 

umístěným, zvoleným motivům či kvalitnímu provedení. V kapitole o 

zvládání stigmatu je tato domněnka dále rozvedena. 
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5.2 Cizí lidé a veřejnost 

 Reakce cizích lidí velice zajímavě kolidují s názorem informátorek o 

veřejném pohledu na tetování. Ukazuje se, že navzdory negativnímu 

obrazu tetování v obecném povědomí se na osobní úrovni informátorky 

setkávají převážně s pozitivními či neutrálními reakcemi.  

 Dle výpovědí má tetování ve společnosti negativní konotace, 

především je spojováno s pobytem ve vězení. Lze se domnívat, že je to 

způsobeno historickým vývojem tetování v ČR. Zatímco v USA bylo 

tetování v posledních několika dekádách tradičně spojováno s gangy, v 

zemích východního bloku bylo téměř výhradně vězeňským fenoménem.  K 

tomuto stereotypu se vyjadřuje Aneta: 

„(…) spíš teď mě zaráží, že na to jak je teď společnost postavená, 

co se týče sexuality, celkovýho adaptování společnosti, dá se říct i kultur, 

ať se to týká Romů, černochů, Asiatů, že je Česká republika docela 

adaptibilní. Ale furt mě zaráží ten jejich přístup právě tady k tomu. Je to 

jen tetování (…) Jakmile přijde do jednací síně potetovanej člověk, 

automaticky kriminálník, špína nebo… jo? Neříkám, že všichni to takhle 

maj. Ale většina, ten náhled na to, že to tetování se musí schovávat a 

nesmí bejt vidět před účastníkama.“ 

Podle Anety je stigmatizace potetovaných větší než u menšin. K tak 

razantnímu tvrzení se nikdo jiný neodhodlal, nicméně asociace tetování 

s vězením je u výpovědí informátorek velmi častá. Dominika souhlasí, 

když tvrdí, že Češi mají tendenci stereotypizovat: 

„Myslím si, že je to ta klasická česká povaha… cokoliv novýho je 

příjímáno špatně… prostě Češi. To jsou ty škatulky, potetovaný jsou 

kriminálníci, politici jsou hajzlové, co furt kradou atp., takhle jednoduše je 

to rozdělený“ 
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Barbora se zamýšlí nad tím, odkud pramení negativní konotace 

spojené s tetováním. Opět zmiňuje asociaci s vězením, dodává však, že 

reakce okolí na její tetování jsou pozitivní: 

„Určitě je to zakořeněný v tom, že to je negativní, že to patřilo ke 

gangům, k vězení a tak, z toho to určitě plyne, ale myslím, že lidi chápou, 

že to, že mám tetování, ještě neznamená, že jsem byla v kriminále, takže 

se jim to líbí…“ 

Františka se zamýšlí nad tím, jak se bude měnit postoj k tetování 

v budoucnu. Myslí si, že vězeňský stereotyp bude postupem času 

slábnout, ale tetování bude stále vnímáno jako porušování společenských 

norem či, jak sama říká, „rebelství“:  

„Nemyslím si, že jednou bude pokérovaná většina lidí, pro hromadu 

lidí to prostě není, který o to zájem nemaj, a rozhodně to nebude úplná 

samozřejmost, ale asi na to bude lepší názor, nebo minimálně za tím 

nebudou vidět to, že to je člověk z kriminálu. Asi si řeknou: jo je 

pokérovanej a nebudou za tím vidět nic špatnýho, ale zas to asi fakt 

nebude úplná samozřejmost, vždycky tam za tím bude asi nějaký 

rebelství.“ 

 Jak již jedna z informátorek naznačovala, zkušenosti na osobní 

úrovni v souladu s těmito názory nejsou. Cizí lidé, např. zákazníci 

v zaměstnání či náhodní lidé na veřejných prostranstvích, reagují, často 

k podivu informátorek, pozitivně. Vypráví opět Barbora: 

 „Třeba se mi stalo, že v tramvaji někdo za mnou přišel a říká, to 

je hrozně pěkný ty dermály a tak, i to tetování, a to jste si dělala sama ty 

návrhy? A tak. Docela to berou pozitivně, ty cizí lidi.“ 

Podobný postoj zaujímají podle Emiliiny zkušenosti, k jejímu 

překvapení, i starší generace: 

„Väčšinou hrozne pozitívne, pretože neviem čím to je, ale väčšine 

ľudí sa páči moja ruka a hrozne im to príde originálne, obzerajú to, ženy i 
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muži vo veku rodičov, päťdesiatnici, sú z toho úžasnutý a chvália to: kiež 

by si moja dcéra dala tiež niečo také, ona si to pokazila a tak… Väčšinou 

mám pozitívne hodnotenia.“ 

Reakce neznámých lidí jsou dle výpovědí pozitivní či neutrální, časté 

jsou zvídavé otázky, které nejsou informátorkám mnohdy příjemné, ale 

k negativním reakcím dochází velmi zřídka, což kontrastuje s názory 

informátorek na veřejné mínění o tetování. Z výpovědí vyplývá, že 

společnost si tetování stále spojuje s negativními stereotypy, jako je 

špatná minulost, rebelství či pobyt ve vězení, nicméně na osobní úrovni se 

na veřejnosti mnoho informátorek s takovými postoji nesetkalo. Zdá se, 

že názor veřejnosti na tetování je nejednoznačný a skutečně se nachází 

v jakémsi kulturním očistci. Celkem výstižně toto shrnuje Barbora: 

„Myslím si, že to pořád je vnímaný negativně, ale vlastně každej po 

svým to vnímá pozitivně, mi přijde. (…) Jakože celkově tetování je špatný, 

špatný, fuj, fuj a pak každej přijde, jé to je hezký! Nevím jak to popsat 

líp…“ 

Možný důvod, proč tetování informátorek na osobní úrovni 

nevyvolávalo negativní reakce, byl již naznačen v závěru podkapitoly o 

rodině – schopnost stigmatizovat pravděpodobně závisí na konkrétní 

podobě a umístění tetování.  

 

5.3 Zaměstnání 

 Jednou z oblastí, v níž se může stigmatizace projevovat nejvíce, je 

pravděpodobně profesní život. Většina informátorek byla zaměstnána ve 

službách, v pracovní době se tedy běžně stýkaly se zákazníky a i to bylo 

možná důvodem negativního postoje zaměstnavatelů. Ten se projevoval, 

jak informátorky vypovídaly, v požadavku, aby tetování nebyla na 

pracovišti vidět. Uvidíme, že tento požadavek je velmi častý. Aneta, jež 
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pracuje na okresním soudě a běžně se stýká s „lidmi z venku“, se v takové 

situaci ocitla na pohovoru k současnému zaměstnání: 

„Právě, když jsem dělala pohovor, byla jsem jedna z nejlepších, 

měla jsem rychlý úhozy, nula chyb při tom diktátě. Ale ta personalistka 

mi naznačila, že ty moje piercingy a tetování, to bude potřeba schovat. A 

já to chápu.“ 

 Hanka vypráví o tom, jak ji její současné zaměstnání v restauraci v 

centru Prahy, jejími slovy, „normalizovalo“. Musela změnit barvu vlasů, 

vyndat piercing, který měla v obličeji a požadavky se nevyhnuly ani jejím 

tetováním: 

  „Najednou mi přišla sms od kámošky, že k nim do práce sháněj, 

ale že by požadovali určitý změny na mně. Takže jsem musela obarvit 

vlasy na tmavo, s tím, že si můžu aspoň nechat ten spodek (růžový, pozn. 

aut.) s tím, že když to mam v culíku, tak to není vidět. Takže tam nesmí 

byt vidět kérky tím způsobem, že můžou vyčuhovat, ale neměly by bejt 

vidět celý.“ 

Často ale zaměstnavatelé projevovali určitou benevolenci. Tak tomu 

bylo u Františky, která se setkala s negativní reakcí u vyššího vedení – u 

jejího přímého nadřízeného však našla podporu: 

  „(…) dělám na recepci na jiným objektu a je tam správkyně 

budov, která s tím má problém, už jen s tím, že mám piercing v nose, 

kterej není skoro vidět, s tím, že mám červený vlasy, s tím že mám extra 

krátkou sukni, takže to (informátorka má tetování na stehnech, pozn. 

aut.) zezadu viděla, si myslím. (…) …zavolala mýmu nadřízenýmu, co se 

to stalo, co jí to tam sakra poslali, že tam sedí holka, která má tetování, 

piercing a červený vlasy a má krátkou sukni a všechno je strašný. Pak mi 

volal můj šéf, úplně naštvanej, ne na mě, na ní, což je vtipný, že holt 

budu muset nosit delší sukni a budu si muset vyndat piercing.“ 

 Přestože se požadavek tetování zakrývat objevuje velice často, 

zaměstnavatelé neargumentují, proč jej kladou. Ilona nabízí interpretaci 
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tohoto postoje, když tvrdí, že tetování se zkrátka „nehodí mezi lidi“. Navíc 

tento požadavek není příliš striktní – tetování mohou „vyčuhovat“, dvě 

informátorky si dokonce prosadily, že je skrývat nemusí. Dominika, která 

pracuje v módním butiku, toto vyjednávání u své nadřízené 

argumentovala vkusností svého tetování: 

„Tak jsem jí říkala, že to není třeba (skrývat, pozn. aut.). (...) 

...říkala jsem jí, že mám pocit, že to lidem nevadí a že mnohdy se to 

lidem, podle mojí zkušenosti, líbí, nejsou to žádný tlustý hnusný čáry, 

ani šíleně barevný a tak. Tak říkala, že jako jo, tak když se zákazníci 

nebudou tvářit divně, tak proč ne a většinou ty lidi ustoupili mému 

nátlaku.“   

Ilona si také v předchozím zaměstnání (recepční ve fitness centru) 

„vydupala“ to, že tetování nemusí skrývat, tentokrát byl argument 

postavený na tom, že její kolegyně svá tetování rovněž neskrývá. Dodává 

však, že před vedením si něco takového raději nedovolila: 

„No a nechala jsem si to udělat a ona (přímá nadřízená, pozn. 

aut.) řekla, že to (nápis na klíční kosti, pozn. aut.) je fajn, ale nesmí to 

bejt vidět. Tak jsem jí řekla, že moje kamarádka, co tam dělala taky má 

tady tetování a je to vidět, tak až to nebude vidět jí, tak to nebude vidět 

ani mě. Tak jsem si to vydupala, tak jakože v pohodě. Ale když přišlo 

vedení, tak jsem tam měla vlasy.“ 

Dále se také zdá, že to, zda je tetování považováno za problematické, 

závisí na povaze zaměstnání. Mnohé informátorky si uvědomují, že 

některá povolání se s tetováním slučují těžko. Že vzhled limituje volby 

zaměstnání a takové, kde se vyžaduje upravený zevnějšek, by 

pravděpodobně nezískala, si uvědomuje Gabriela: 

„...chápem svoje možnosti, v prvom rade si uvedomujem, čo si 

môžem dovoliť a čo nie, takže nepôjdem na nejaký konkurz na letušku.“ 
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Barbora si také myslí, že některá zaměstnání by kvůli svým 

tetováním bylo obtížné získat, nicméně věří, že takový problém mít 

nebude, jelikož má v plánu si najít umělecky zaměřené zaměstnání: 

„Ani ne, protože si myslím, že se vydávám směrem, kde jako 

kdybych hodlala pracovat v bance, tak bohužel, nemůžeš se nechat 

potetovat, ale vzhledem k tomu, že studuju grafiku a ráda bych dělala 

něco s divadlem, tak si myslím, že to nebude problém.“ 

To, že v některých zaměstnáních tetování nemusí být problém, 

potvrzuje Emílie, která tvrdí, že v jejím současném zaměstnání – v 

obchodě s vegetariánskou kosmetikou - jsou „kérky“ naopak vítány: 

„A vlastne tam to nikto nerieši a je mi to hrozne príjemné, pretože 

to totálne neriešia. Aj keď je jasné, že je to z časti kvôli tomu, že je to 

super a trendy. A hrozne sa im tam hodíš, lebo si cool a alternatívny, čo 

je strašne povrchné, ale je mi to jedno, pretože si môžem obliecť tričko.“ 

Františka se dále domnívá, že pokud zaměstnanec není ve styku se 

zákazníky a není zásadní, aby vypadal reprezentativně, s tetováním, které 

bylo zpočátku zatajováno, je možné po čase „vyrukovat“, aniž by vyvolalo 

negativní odezvu u zaměstnavatele: 

„Ale pokavaď vyloženě někde neděláš s lidma nebo není velkej 

důraz na to, jak vypadáš tak třeba… když to neuviděj a vemou tě a 

postupem času budeš sedět v kanceláři a nebudeš jednat s klientama 

nebo tak, a nikdo tě neuvidí, tak jim to bude úplně jedno.“ 

Stejně jako v podkapitole o cizích lidech se zde objevují protichůdné 

tendence. Na jednu stranu se s požadavkem zakrývat tetování v 

zaměstnání setkaly téměř všechny informátorky. Zaměstnavatele k tomu 

pravděpodobně vedlo to, že po svých zaměstnancích vyžadují 

reprezentativní vzhled (jak bylo řečeno, informátorky byly zaměstnány ve 

službách), což se s tetováním, které má v obecném povědomí negativní 

konotace, neslučuje. Na druhou stranu jsou zaměstnavatelé často v tomto 
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ohledu benevolentní, a jak jsme viděli, data naznačují, že v některých 

zaměstnáních tetování nemusí být problémem, ba je naopak vítáno. Zdá 

se, že stigmatizaci v zaměstnání nelze paušalizovat a bude jí ovlivňovat 

mnoho faktorů od konkrétní úlohy zaměstnance až po podobu a umístění 

tetování. 

 

5.4 Partnerské vztahy 

Partneři informátorek reagovali na tetování svých protějšků vcelku 

rozmanitě. Někteří se nechali strhnout a sami začali modifikovat svá těla, 

jiní vůči tetování zaujímali neutrální či odmítavý postoj. Několik 

informátorek zažilo vysloveně negativní reakce svých partnerů, což mělo 

pro vztah neblahé následky. O tom, že konflikt kvůli tetování může 

předznamenávat větší problémy ve vztahu, vypráví Cecílie: 

„Jak začne člověk s někým chodit a řekne si, nemám rád tetování, 

je potetovanej, tak se to v brzký době stane středem problémů. Začnou 

narejvat, jestli by sis to nechtěla předělat - chyba. Vyberu si člověka, 

který mě se líbí, pokavaď se mi na něm něco nelíbí, vím, že jsem 

hnidopich a budu to s ním řešit, tak si s ním nebudu začínat nic vážnýho a 

budu se s ním vídat jednou za čas, ale nemůžu po někom chtít, když jsem 

skérovanej nebo propíchanej, jenom kvůli tomu že se mu to nelíbí a 

nevyhovuje, to vyndavat. Já jsem prostě jednotlivej článek, kterej 

funguje, může fungovat líp s tim druhým článkem, ale ne když mi bude 

říkat, co mám dělat nebo co si mám nechat odstranit.“  

Při bližším dotazování se ukázalo, že Cecílie něco takového zažila na 

vlastní kůži a rozhodla se kvůli tomu vztah ukončit. Podobnou zkušenost 

má také Hanka: 

 „Ale už jsem zažila jednoho, ten mi řekl: hele už toho mas dost a 

proste ještě jednu a to už jako ne. Tak to bylo jednoduchý, jsem si sbalila 

věci a šla jsem. (…) Jako nejsem člověk, kterýmu by někdo mohl nějak 
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měnit život a už jenom, že řekne takovouhle krávovinu, co bude za chvíli 

říkat, co mám nosit na sobě, v čem mam mejt nádobí?“ 

Informátorky raději vztah ukončily, než aby se musely ve svých 

volbách nějak omezovat. Ukazuje se, že tetování je silně spjaté s jejich 

individualitou a že touha rozšiřovat svou sbírku tetování je větší než 

ochota dělat kompromisy ve vztahu. Nemusí k tomu však dojít vždy, když 

partner o tetování smýšlí negativně, jako tomu bylo u Františky. Se svým 

přítelem o tetováních vyjednávala a nakonec její rozhodnutí respektoval, 

za což byla vděčná:  

„...současnej není z toho nadšenej, ale respektuje to. Ani an ten 

hrudník nechtěl, abych šla, ale řekl mi... ,že s tím nesouhlasí, ale je to 

moje věc, když se tak budu cítit líp, ať si to nechám udělat, což je fajn, že 

mě nijak neomezuje. Když jsem přišla s tím hrudníkem a den na to jsem 

říkala: jo chci na rukáv, tak na mě koukal jak na magora: teď sis nechala 

udělat hrudník a už otravuješ s dalším a já: ježišmarja už to mám 

rozmyšlený dlouho a byla jsem naštvaná, co se do toho montuje. Ale jsem 

ráda, že i když s tím nesouhlasí, tak to respektuje, jako v pohodě, řekl mi, 

že nadšenej není, ale je to moje věc, takže nepřišla žádná hranice, že by 

řekl: ježísmarjá, už si nedělej další, je to v pohodě.“ 

Zdá se, že podobně jako u zaměstnání jsou informátorky do určité 

míry tetováním svazovány také v partnerských vztazích. Mohou být 

limitovány výběrem partnera, který by se měl k tetování stavit alespoň 

neutrálně. Pokud partnerovi tetování vadí, bude pravděpodobně docházet 

k vyjednávání a přetrvávající neshody mohou být důvodem pro ukončení 

vztahu. 

Jak jsme viděli, tetování má potenciál vyvolávat negativní reakce 

téměř ve všech oblastech života. Jak bylo řečeno, prozatím nezkoumám, 

zda lze tvrdit, že tetovaní lidé jsou stigmatizovaní v plném rozsahu, 

nicméně už nyní se ve výpovědích objevují první dvě složky: rozlišování 

odlišností a asociace odlišností s negativními vlastnostmi.  
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6. Zvládání, zmírňování a reflexe stigmatizace 

V závěru teoretického vymezení stigmatu jsem zdůraznil některé 

závěry Linka a Phelanové – stigma jako spektrum a snahu 

stigmatizovaných zmírnit negativní následky svého označení. Jinými slovy 

lze dle těchto autorů stigma zmírnit a stigmatizovaní lidé ve snaze toho 

docílit záměrně vynakládají určité úsilí. V této kapitole se pokouším 

ukázat, jakými strategiemi se informátorky pokouší stigma aktivně 

zmírňovat a také jak svá tetování vnímají. 

 

6.1 Provedení a motivy tetování 

 Jedním z faktorů, který dle výpovědí informátorek ovlivňuje vnímání 

tetování, je kvalita jeho provedení a konkrétní motivy, které vyobrazuje. 

Sanders tvrdí, že negativní reakce okolí na tetování plynou především z 

podřadné kvality jeho provedení (Sanders, Vail, 2008: 58), s čímž 

souhlasila Hanka: 

„Jsou hrozný rozdíly v těch tetováních, třeba mám fakt dobrý 

tatéry a myslím, že ty práce jsou fakt slušný, tak prostě jsou i kérky, kdy 

si lidi myslí, jak je to hrozně super, krásný, ale bohužel tak kvalita je 

fakt, že člověk musí říct ježišmarja. Když vidím některý ty práce, tak si 

říkám: ty vole, celej život to budeš mít takhle zkurvený. Není to prdel. 

Dneska sehnat člověka, kterej ti to udělá dobře, abys s tim byl 

spokojenej, je fakt problém.“ 

 Většinou se však výpovědi spíše týkaly zvolených motivů. Je možné, 

že od konce 80. let., kdy Sanders psal své poznatky, se obecně kvalita 

provedených tetování zvýšila. Alespoň má data naznačují, že informátorky 

při uvažování o dopadu svých tetování berou v potaz primárně vyobrazené 

motivy spíše než jejich provedení. Např. Cecílie tvrdí, že u vulgárních 

motivů jsou problémy při hledání zaměstnání vcelku logickým následkem: 
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  „Asi taky něco jinýho, jaký to tetování máš. Když budu mít přes 

celou ruku „Punk is not dead“ nebo „Fuck off all“, tak je to něco jinýho. 

Ale pokavaď to tetování je decentní a třeba ti kouká jen trošku, tak to 

nikoho nepohorší, nikoho to neuráží. Když si nechám vytetovat na ruku 

Klaus je idiot, je jasný, že ani po tom zaměstnavateli nemůžu ani chtít, 

aby mě vzal do svý firmy, protože reprezentuješ tu firmu.“ 

 Nepřekvapivě se ukazuje, že maskulinní motivy mají u dívek 

potenciál vyvolávat negativní reakce. Dominika si myslí, že právě díky 

tomu, že její tetování je jemné a nejde o maskulinní motiv, se setkává 

převážně s pozitivními ohlasy: 

„...právě díky tomu, že ten motiv je jakoby jemnej, jsou takový 

tenký linie, není to nic humpoláckýho, prostě to nevadí tolik. Myslím si, 

že mít tam třeba nevím, sparťanskýho bojovníka nebo tak něco, tak by 

se na to tvářili jinak.“ 

 Podobný efekt mají tetování „temná“ - co se týče použitých barev, 

ale také motivů. Gabriela proto volí barevné a veselé motivy a myslí si, že 

díky tomu její tetování nikoho nepobuřují: 

„Záleží na tom tetovaní, na tom človeku a na tom čo máš. Keď 

máš nejaké temnosti na sebe, tak jasné, že to pôsobí trošku inak, ako 

keď máš detské hračky. (…) Keď by som chcela vyjadriť nejaký svoj 

radikálny názor, tak to u ľudí vyvolá nejaké. Vizuálne farebné tetovanie 

je niečo úplne iné, než čierne, nemám ani jedno, ktoré by mohlo pohoršiť 

ľudí a dám za to ruku do ohňa, a ani sa mi to nestalo a ani neplánujem 

nič, aby to mohlo vzbudzovať negatívne emócie.“ 

 Naopak jako vyhovující jsou vnímány menší a jemnější motivy. 

Františka mluví o vlastní zkušenosti, že taková tetování jsou často v 

zaměstnání tolerována: 

„I co si vemu u nás v práci, pozoruju, že je tam hodně 

potetovaných lidí, ale maj třeba jemnej ornament na ruce, nebo něco 

takovýho holčičího, tak to si myslím, že jim to tolerujou, když si řeknou, 
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kytička, hvězdička, to je takový elegantní. Kdežto když má někdo rukáv 

s lebkama, tak se na to koukaj divně. Ale myslím si, že je to spíš ohledně 

toho motivu.“ 

 Zdá se, že informátorky se domnívají, že jemné, dívčí, či barevné 

motivy mají menší potenciál vyvolávat negativní ohlasy a mnoho z nich se 

také k takovým uchyluje. Naopak se snažily vyhýbat velkým, typicky 

maskulinním motivům, ostrým konturám, temným barvám či 

vulgárnostem, které obzvláště u dívek mají větší potenciál stigmatizovat. 

 

6.2. Umístění tetování 

Sanders poznamenává, že jsou určité zvyklosti, co se týče 

umisťování tetování. Muži nejčastěji volí paži, zatímco ženy ňadra, boky, 

podbřišek, záda či ramena. Tyto tendence plynou z rozdílné symbolické 

funkce tetování u mužů a u žen. Ženy vnímají tetování jako permanentní 

dekoraci určenou pro potěchu těch, se kterými mají intimní vztahy a proto 

tak svá tetování umisťují. Jelikož tetování jsou na ženách obzvlášť 

stigmatizující, jejich umístění na zahalitelné části těla jim umožňuje 

zachovat si neposkvrněnou identitu při kontaktu se spolupracovníky či 

cizím lidmi (Sanders, Vail, 2008: 49).  

Analýza mých dat mě přivedla k podobnému závěru. Informátorky 

volily taková umístění, která jdou snadno skrýt, některé z nich ale mělo 

také potetované paže. I toto umístění jde relativně snadno skrýt, což je v 

souladu se Sandersem. Nicméně z mých dat vyplývá, že informátorky svá 

tetování povětšinou nevnímají primárně jako dekorativní a intimní doplněk 

svého těla - žádná z informátorek o svém tetování nehovořila jako o 

„šperku“, který by byl určený jen pro ty nejbližší. Byť otázky ohledně 

symboliky tetování hrály v rozhovorech druhořadou roli, zdá se, že pro 

většinu informátorek mají jejich tetování nějaký hlubší význam, který, jak 

tvrdí Sanders, je obvyklý u mužů, jako např. symbolika identity, životních 
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hodnot či zájmů, důležitých momentů atp. Jejich výpovědi spíše naznačují, 

že primárním důvodem, proč volily taková umístění, bylo zmírnění 

stigmatizace a nikoliv intimní povaha jejich tetování. Uvažování o tom, jak 

informátorky umísťují svá tetování, může být vhodné rozdělit na dvě části: 

co činily v minulosti a co se chystají dělat v budoucnu.  

Pokud si informátorky pořizovaly tetování v době, kdy ještě byly 

školou povinné, umístění, která lze zahalit, vybíraly především kvůli 

obavám z reakcí v rodině. Aneta vypráví, že její matka o tetováních 

věděla, avšak možná také kvůli její negativní reakci dále umisťovala svá 

tetování ohleduplně k druhým, tak, aby nikoho neurazila. Sama své 

rozhodnutí odůvodňuje tím, že nechtěla, aby její matka musela čelit 

konfrontacím s učiteli na střední škole: 

„Já si to dávám furt na místa... jako jo tetování, ale myslím si, že 

lidi, který preferujou tady ten způsob života by měli bejt ohleduplný k 

těm, co to nepreferujou a vybírat si místa, který jdou schovat. Takže jsem 

se to snažila schovávat - nechala jsem si pokérovat podbřišek, záda, za 

uchem, zápěstí. Všechno, co nikoho neurazí. Aby nemusela mamča čelit 

tomu, že za ní přijde třídní a: co má tady to tetování?“ 

Vhodným umístěním se také snažily předejít tomu, aby nepůsobily 

vulgárně, jako tomu bylo u Cecílie: 

„...když jsem přišla domů a zahojilo se mi to, už jsme měla 

představu, že nechci mít tetování do stran, přes ramena. Nechci působit 

vulgárně, ty holky by měly být něžnější, jemnější. Takže by to mělo být 

po páteři. A vždycky se to dá dobře schovat hlavně.“ 

Zcela jasně se ve dvou předchozích úryvcích ukazuje, že 

informátorky vědomě volí taková umístění, která lze snadno zakrýt. To, že 

tetování, které takový požadavek nesplňuje, představuje dilema, 

potvrzuje Emílie, která se neuchýlila k rozsáhlejším tetováním na paži, 
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protože má strach, že by mohly zkomplikovat její profesní život a ohrozit 

tak její soběstačnost: 

„To je asi dôvod, prečo nemám potetované celé ruky trebárs. K 

tomu som sa odhodlávala strašne dlho, pretože myslím si, že u mňa je to 

hrozne osobne, bojím sa presne, že to mám tak, že chcem byť vždycky 

schopná sa postarať sama o seba. Ale myslím si, že to mám dané hrozne z 

detstva a tak ďalej, takže ma napadlo a furt sa to snažím držať v nejakej 

rovine, že to takto vždycky zamaskujem, ale obávam sa, že to tam 

neudržím.“ 

Obava, že by tetování mohlo způsobovat problémy v zaměstnání či 

při jeho hledání, byla častá. Podobný názor má také Dominika, která 

především kvůli zaměstnání preferuje spíše snadněji ukrytelné části těla 

jako záda, byť se jí tetování na pažích líbí: 

„Původně jsem chtěla rukáv, a myslím si, že to vypadá dobře, že k 

ženskýmu tělu, který je jemný, se to hodí, ten kontrast. Ale pak jsem si 

říkala, že to není úplně praktický, co se týče zaměstnání, protože v 

Čechách ty pohledy na tetování nejsou úplně pozitivní, než všude jinde. 

Takže spíš asi ty záda.“ 

Data dále naznačují, že některá umístění jsou chápána jako 

nevhodná vzhledem k pohlaví majitele. To, že nevhodné umístění může 

vyvolávat negativní emoce, poznala Františka, která se nesetkala s příliš 

vřelými reakcemi na její tetování umístěné přes dekolt. 

„Je fakt, že většina lidí mi řekla, že nápis na hrudníku se na holku 

nehodí…“ 

Ukazuje se, že některá umístění jsou vnímána jako urážlivá či 

nehodící se pro dívky, v rozporu se Sandersem se zde objevují ramena a 

dekolt. Jak jsme mohli dále vidět, výpovědi naznačují, že by informátorky 

mnohdy chtěly mít rozsáhlejší tetování, často je zmiňován „rukáv“ - 

rozsáhlé tetování na velké části paže. Od takového rozhodnutí je ovšem 
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odrazují především potenciální problémy v zaměstnání či při jeho hledání. 

Následující výpovědi ukazují, že při uvažování o budoucích tetováních mají 

informátorky také určité hranice, které se zdráhají překročit z vlastního 

popudu. Františka tvrdí, že tetování na „veřejné kůži“ je pro ni 

nepřijatelné, byť explicitně neříká proč: 

„Jakože je mi to jedno, ten hrudník dobrý, nebo dejme tomu i krk 

ze zadu mi tak nevadí, ale rozhodně krk zepředu nebo prsty ani hřbety 

rukou ne, ale jinak cokoliv, je mi to jedno.“ 

 Stejně se na věc dívá také Emílie. Z její výpovědi již však lze vyčíst, 

že její strach plyne ze stigmatizace či lépe řečeno z toho, že stigma 

spojené se vždy viditelnými tetováními nebude moct ovlivnit: 

„...ale nikdy sa nechcem nechať potetovať na ruky a krk, to som si 

povedala, že fakt nie, že sa tým nechcem úplne odpísať. (…) Aj keď sa mi 

to veľmi páči, mám kamošky, ktoré majú potetované celé krky a tak, ale 

už sama to vnímam tak, že je to super, ale že proste...neviem. Je mi 

jasné, že už keď ideme niekde s ňou, tak ľudia na nás čumia, že to proste 

je pre tých ľudí neúnosné a ona sa tým pádom exkomunikuje z rôznych 

sfér a moc to… moc to asi nechcem popravde.“  

Vidíme, že informátorky často touží svá tetování rozšiřovat a 

umísťovat je na relativně viditelná místa jako jsou paže. Od takového 

rozhodnutí je však odrazují potenciální problémy v zaměstnání, které by 

mohly být způsobeny tím, že např. „rukáv“ není snadné ve všech situacích 

skrývat. Zdá se, že toto je důvodem, proč se skutečně zdráhají pořídit si 

takto rozsáhlá tetování – jeho viditelnost by možná neměly zcela pod 

kontrolou. Tento postoj také potvrzuje to, že tetování na místa, která 

nelze vůbec ukrýt, nepřipadají v úvahu. Tetování na „veřejnou kůži“ je 

„odepsání se“. Dle Goffmanovi terminologie chtějí informátorky zůstat 

pouze diskreditovatelnými a proto tetování na „veřejnou kůži“, které jejich 

nositelům dává status diskreditovaných, odmítají. Jinými slovy 
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informátorky chtějí mít stigma pod kontrolou a aktivně ho zmírňovat, 

pokud to situace vyžaduje. Proto volí vhodná umístění, nejčastěji jsou to 

záda, břicho, horní část paže, stehna atp. Tetování, které není možné vždy 

za všech okolností skrýt, se stává dilematem. 

 

6.3. Skrývání tetování 

V logické návaznosti na předchozí podkapitolu se zde věnuji skrývání 

tetování, ke kterému se dříve nebo později ve svém životě uchýlila každá 

z informátorek. Tuto základní strategii zmírňování stigmatu používaly v 

mnoha situacích a zcela logicky tetování schovávaly pod oděv s dlouhými 

rukávy či nohavicemi, někdy využívaly i jiných módních doplňků jako 

náramky či šátky. Informátorky, které začaly svá těla modifikovat v 

nízkém věku, tuto taktiku poprvé používaly v rodině, kde se snažily 

zpravidla první tetování ukrýt před rodiči ale i jinými členy rodiny. Vedl je 

k tomu strach z jejich reakce, jako tomu bylo u Ilony, která svá tetování 

tají před dědečkem: 

„Bojím se jeho reakce, on je takovej staromódní. A on nemá rád, 

když mám namalovaný řasy nebo tak. Takže tetování… by bylo strašný.“ 

Požadavkům skrývat tetování v zaměstnání byla věnována celá 

podkapitola. Navzdory tomu, že jsou zaměstnavatelé často v tomto ohledu 

benevolentní, velká část informátorek se uchýlila k alespoň částečnému 

zakrytí a často k těmto požadavkům přistupovaly s pochopením, jako 

Aneta: 

„Na tom soudě je to potřeba. Já si to ani nedovolim, protože 

používám mozek, dokážu se empatizovat a nejsem takovej anarchista, že 

bych šla, že mám pokérovaný ruce od zápěstí až nahoru, že bych šla v 

krátkým tričku po chodbě. (…) A to si uvědomuju, to mi  ani nemusí nikdo 

říkat.“ 
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Přestože jsme viděli, že lidé na veřejných prostranstvích reagují 

většinou kladně či neutrálně (pokud vůbec), v některých situacích se 

informátorky přeci jen rozhodnou tetování ukrýt před zraky druhých. 

Emílie tak například činí při návštěvě své sestry, která žije v malém 

slovenském městě. Má pocit, že na rozdíl od Prahy, kde žije, může na 

malém městě odhalené tetování způsobit silnější reakce, čemuž se chce 

vyhnout: 

„...popravde, keď tam idem a chcem si užiť so svojimi kamošmi, tak 

si dávam tiež dlhé tričko. A je to hrozne malé mesto, keď by si šiel niekde 

inde, tak sa trebárs na teba ľudia  pozerajú a neriešia to, ale tam to fakt 

riešia.“ 

 Jednou ze zásadních situací, kdy se informátorky rozhodují, zda 

tetování schovávat či ne, jsou pracovní pohovory. Jejich přístup nebyl 

jednotný – některé tetování neschovávaly či na ně dokonce samy 

upozornily. Opačný přístup, kdy tetování zatajovaly a skrývaly, byl stejně 

tak častý. Zdá se, že to, jakou strategii informátorky volí, záleží na jejich 

osobnostech, zkušenostech a hodnotách. Některé považují upřímnost za 

důležitou, jako třeba Cecílie, která si myslí, že takový přístup, kdy se 

uchazeč o zaměstnání postaví problému čelem, vytváří na budoucího 

zaměstnavatele dobrý dojem: 

„Já je upozorním. Řeknu jim sama, aniž by se mě zeptali. Mám 

tetování, je vidět jen, když chci. Takže jestli mám možnost nosit košili a 

vám to bude vadit, budu nosit jen dlouhý rukávy. (…) Tím si děláš plus u 

toho pohovoru, že jsi upřímnej a jseš schopnej to řešit. A ne že řekneš: 

jsem skérovanej, polibte mi všichni prdel, dejte mi práci.“ 

Gabriela má pocit, že takový přístup je férový a lze se díky němu 

vyhnout potenciálním konfliktům: 
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  „Myslím si, že je to fér voči tým ľuďom, ktorý ťa majú zamestnať, 

dať im vedieť, že taký som a nechcem, aby to do budúcna spôsobilo 

nejaký konflikt, alebo niečo: nevedeli sme o tebe...“ 

Jiné informátorky však svá tetování ukrývají, protože cítí, že tak 

zvyšují své šance na přijetí. Hanka tvrdí, že tak činí, protože nechce 

vytvářet negativní první dojem: 

„Na předposlední práci si vzpomínám, že bylo 30 stupňů, hrozný 

vedro a já jsem si vzala tílečko a na to jsem si narvala tu mikinu, aby 

nevěděli, že jsem až tak. Ale na první pohled, když se seznamuju 

většinou, nebo přesně pohovory - neukazuju. Prostě myslím si, že to a ty 

lidi vrhá úplně jinej dojem, než tě poznaj.“ 

Aneta se obává, že by viditelná tetování působila neuctivě, čemuž se 

chce vyhnout:  

„Jak říkám, nosím dlouhý rukávy. Ty lidi to neví. Nechci k nim bejt 

neupřímná, že bych něco schovávala, je to spíš ze slušnosti, nechci bejt 

neuctivá.“ 

Ukazuje se, že informátorky, které tetování schovávají, se patrně 

domnívají, že nepotetovaní lidé mají lepší šanci na přijetí. Oba přístupy 

však v důsledku usilují o to samé – zmírnit stigmatizaci tetování. Jejich 

přístup se liší pouze ve zvolené strategii, jak zabránit potenciálnímu 

konfliktu - v jednom případě upřímností, v druhém skrýváním. Tak či onak 

mají informátorky pocit, že tetování na pracovních pohovorech je něco 

problematického, k čemu se musí zaujmout nějaký postoj.  

Dále také data naznačují, že některé informátorky nemají potřebu svá 

tetování vystavovat na odiv. Jak samy říkají, tetování mají „pro sebe“. Při 

bližší analýze dat se zdá, že informátorky s takovouto tendencí svým 

tetováním přisuzují nějaký smysl či význam nebo je vnímají jako důležitou 

součást sama sebe. O svých tetováních hovoří jako o něčem, co „je 

doplnilo“, motivy představují něco, co „potřebovaly zachytit“, tetování je 
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pro ně „životní styl“. Přestože jsem v teoretické části této práce 

deklaroval, že se při výběru informátorek nebudu striktně držet Vailovy 

definice sběratelů, tyto výpovědi ukazují, že tetování jsou pro jejich 

majitelky něco víc, než jen pigment pod kůží – jsou neoddělitelnou 

součástí jejich identit (Vail, 1999: 270). Proto lze tyto informátorky 

vnímat jako sběratelky a zdá se, že čím více toto tvrzení platí, tím méně 

mají potřebu, aby jejich tetování byla vidět za každou cenu.  

V kontrastu s nimi ve výpovědích vystupují „majitelky“, pro které 

tetování nemá hlubší význam nebo jej nechápou jako svou stálou součást. 

Svá tetování vnímají především jako estetický doplněk, jak říká Dominika, 

návštěva tetovacího salonu je pro ni „jako kdyby byla u kadeřníka“, Ilona 

zase rozvažovala, že by si v pokročilém věku svá tetování mohla nechat 

odstranit. A jsou to právě tyto dvě informátorky, které jako jediné měly 

potřebu si prosadit, aby jejich tetování nebyly muset být zahaleny na 

pracovišti. Jak se Ilona vyjádřila: „Tak mě se to líbí, stálo to peníze, tak ať 

už je to vidět, že jo.“ 

Jedno z možných vysvětlení, proč sběratelství koreluje s nepotřebou 

tetování odhalovat, je zvýšená stigmatizace způsobená vysokým počtem 

tetování. „Majitelky“ měly v porovnání s ostatními informátorky skutečně 

relativně nízký počet tetování. Přestože je dle mého názoru umístění 

tetování nejzásadnějším faktorem (lze se domnívat, že člověk, který má 

rozsáhle potetované pouze torzo, bude v situacích, kde se stigmatizace 

může projevovat nejvíce, jako např. pracovní pohovory, stigmatizován 

méně, než člověk, který má jedno tetování na předloktí), je možné, že 

počet tetování hraje také v některých kontextech určitou roli. Nicméně z 

mých dat lze těžko dojít k nějakému závěru a toto téma by mohlo být 

rozpracováno v jiném výzkumu.  
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7. Rozsah stigmatizace 

 V teoretické části byla podrobně popsána konceptualizace 

stigmatizace, ze které v této práci vycházím. Link a Phelanová v ní 

definovali stigma pomocí pěti vzájemně propojených a souvisejících 

složek: označování lidských odlišností, spojování označených lidí s 

nežádoucími vlastnostmi, separace mezi „námi“ a „nimi“, ztráta statusu a 

diskriminace označovaných a konečně společenská, ekonomická či 

politická moc lidí, kteří stigmatizují. Jak jsem předesílal, pokud jsem v 

práci používal slovo stigma či stigmatizace, měl jsem tím na mysli situaci, 

kde se projevuje alespoň jedna z výše zmíněných komponent. V této 

podkapitole se zamýšlím nad tím, jak rozsáhlá je stigmatizace, kterou 

zažívají informátorky tohoto výzkumu, a zda lze tvrdit, že docházelo k 

plnohodnotné stigmatizaci podle definice, kterou vytvořili Link a 

Phelanová. 

 V empirické části této práce se několikrát zcela jasně objevují první 

dvě složky. To, že tetování přitahuje pohledy druhých a že se jím člověk 

odlišuje, je nasnadě, což potvrzují také mnohé zde uvedené výpovědi. 

Tetování se však od většiny odlišností schopných stigmatizovat liší tím, že 

jeho viditelnost jeho majitel schopen ovládat – za předpokladu, že 

tetování není umístěné na „veřejné kůži“. Diskreditovatelný člověk tedy 

má možnost stigmatizační proces zastavit v jeho počátku.  

 Asociace tetování s negativními vlastnostmi se také zcela jasně 

objevovala především v podkapitolách o rodině a cizích lidech. Tetování si 

lidé nejběžněji spojují s vězením, ale objevují se i jiné motivy jako např. 

rebelství. 

Dle Linka a Phelanové se separace mezi „námi“ a „nimi“ objevuje již 

ve slovních spojeních, která popisují označené odlišnosti – např. člověk je 

schizofrenik, místo toho, že má schizofrenii. Něco podobného lze 

pozorovat i u tetování. Informátorky používaly obraty jako „potetovaní 

lidé“ nebo „jsem potetovaná“ namísto „mám tetování“. O výpovědní 
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hodnotě tohoto jevu lze jistě pochybovat nicméně zmínky o potetovaných 

lidech jako samostatné skupině se objevují také poněkud explicitněji. 

Např. Cecílie popisovala potetované lidi jako upřímnější, byť v minulém 

čase: 

„To je jako, když si někdo koupí bávo a zapadne do klubu 

bavoráků. Úplně v úvozovkách jinej svět. A to se mi líbilo. Tam to bylo o 

hodně upřímnější.“ 

 Hanka pak explicitně používá výraz „my potetovaní“, když popisuje 

rozdílné životní hodnoty jejích kolegů a potetovaných lidí: 

 „...mám takovej dojem, že potetovaný lidi jsou víc tolerantní ke svýmu 

okolí. Nepotetovaný co maj vštípený tu starou komunistickou představu 

toho, že musíš mít rodinu, 10 dětí, já nevím co, tak prostě jsou 

netolerantní a naopak si myslím, že my jsme daleko víc tolerantní ke 

svýmu okolí.“ 

 Vidíme, že alespoň u některých informátorek je separace mezi 

„námi“ a „nimi“ zřejmá. 

 U ztráty statusu a strukturální diskriminace je situace poněkud 

nejasná. Link a Phelanová tvrdí, že snížení hierarchického statusu je 

téměř okamžitým následkem negativního označení a stereotypizace (Link 

a Phelan, 2001: 371), proto lze předpokládat, že tato složka 

stigmatizačního procesu je také přítomná. Definitivní odpověď na otázku, 

zda k tomuto snížení dochází také u externího statusu v podobě tetování, 

je však mimo rámec této práce. Stejně tak zda dochází ke strukturální 

diskriminaci tetovaných osob, nelze z dat tohoto výzkumu objektivně 

posoudit. 

 Mocenská složka stigmatizačního procesu je však poměrně 

evidentní. Viděli jsme, že pravděpodobně nejzásadnější životní oblastí, v 

níž informátorky aplikovaly strategie zmírňování stigmatizace, je profesní 

život. Zaměstnavatelé jistě disponují dostatečnou mocí, aby mohli citelně 
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postihnout osoby, které stigmatizují. Při nejmenším z výpovědí bylo 

patrné, že informátorky mají pocit, že jejich tetování mohou v některých 

případech snížit jejich šance na přijetí. 

 S jistotou lze tedy tvrdit, že informátorky, které se zúčastnily tohoto 

výzkumu, jsou alespoň částečně stigmatizované. Rozsah a síla 

stigmatizace bude záležet na mnoha faktorech, z nichž byly některé 

podrobně popsány v této práci. 
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ZÁVĚR 

Viděli jsme, že tetování mělo tradičně schopnost vyvolat silné reakce 

a i přes svůj mainstreamový status, který v posledních dekádách 

v euroamerické kultuře získalo, je stále alespoň částečně kontroverzní 

praktikou. První otázkou, kterou jsem si položil, bylo, zda je tetování dle 

zkušeností informátorek stigmatizováno. Existující zahraniční výzkumy na 

toto téma naznačovaly, že tetování je částečně stigmatizováno. V souladu 

s nimi výsledky mého výzkumu také ukazují, že informátorky skutečně 

jsou alespoň částečně stigmatizovány. Nejvýrazněji vystupuje asociace 

tetování s negativními stereotypy. Na rozdíl od výše zmíněných výzkumů, 

kde se objevuje množství negativních asociací od sklonu ke konzumaci 

drog až po promiskuitu, v mém výzkumu je zcela nejvýraznější stereotyp 

tetování jako vězeňské praktiky. Viděli jsme, že tento stereotyp je dle 

zkušeností informátorek v české společnosti velice častý. 

Stigmatizaci informátorky zažívají v mnoha situacích. Jednou 

z nejčastějších situací, kde se setkávají s negativními reakcemi, je 

odhalení tetování členům rodiny. Ukazuje se však, že rodiče či jiní členové 

rodiny informátorky nestigmatizují, pouze se obávají, že kvůli tetování 

mohou být potenciálně stigmatizovány a to především, jak zmiňují, 

v zaměstnání. A skutečně se zdá, že i samy informátorky mají tuto obavu. 

Když uvažují o svých budoucích tetováních, často se zdráhají přistoupit k 

rozsáhlým a nápadným motivům a jako důvod nezmiňují rodinu, ale 

potenciální problémy v zaměstnání či při jeho hledání. Tento postoj také 

potvrzuje fakt, že při pracovních pohovorech svá tetování vnímají jako 

možný zdroj budoucího konfliktu či jako překážku pro přijetí.   

Konceptualizace Linka a Phelanová ukazuje, že vliv stigmatu na 

jedince není konstantní – jedná se totiž o spektrum, jehož dopad má 

stigmatizovaná osoba ve své moci snížit. Konkrétní způsoby, jak se 

informátorky snažily stigma redukovat, jsou odpovědí na druhou 
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výzkumnou otázku, jak stigmatizaci reflektují ve svých životech. V souladu 

s Linkem a Phelanovou se ukazuje se, že informátorky nejsou pasivní 

oběti – už jen proto, že jejich „poskvrnění“ je dobrovolné – a opravdu 

aktivně usilují o zmírnění stigmatizace. Tato snaha se nejvíce projevuje ve 

výběru umístění tetování, které by své majitelce mělo ponechávat status 

diskreditovatelné osoby, tzn. takové, které lze skrýt. Výpovědi ukazují, že 

možnost tetování zakrýt je pro informátorky velmi důležitá a tetování, 

které by takový požadavek nesplňovalo je, i přes svou přitažlivost 

estetickou či jinou, dilematem. Dále se ukazuje, že genderově adekvátní 

umístění a motiv tetování má také vliv na sílu potenciální stigmatizace. 

K samotnému skrývání tetování se informátorky uchylují v mnoha 

situacích, typicky proto, aby se vyhnuli potenciálním konfrontacím či 

konfliktům. 

V průběhu této práce také vyvstalo několik témat, které by bylo 

zajímavé zpracovat v dalších výzkumech. Jednou z oblastí je již zmíněné 

rozdílné vnímání tetování u sběratelů a majitelů a jeho implikace, ať již 

vzhledem ke stigmatizačnímu procesu či v jiných oblastech. Pokud je 

jedním z ústředních motivů této práce uchování si statusu 

diskreditovatelné osoby, velice zajímavé by bylo také porovnat její 

výsledky s výsledky výzkumu, který by se zaměřoval na lidi 

diskreditované, tedy s tetováním na „veřejné kůži“, jejich motivy a jak 

tento status ovlivňuje jejich životy. 
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PŘÍLOHA 

Otázky k rozhovoru 

 Úvod: Kolik máš tetování? Kde jsou? Můžeš je popsat (pokud nejsou 

vidět)? Které bylo první? Kdy a za jakých okolností sis ho nechala udělat? 

Která po něm následovala a co tě přimělo si nechat udělat další? Lišilo se 

nějak tvé rozhodování u dalších tetování od prvního? 

Doplňující: Jak dlouho je máš? Co tě přimělo se nechat potetovat? Jak 

dlouho ses rozhodovala? Co/kdo tě při rozhodování/výběru motivu 

ovlivnilo? Uvažuješ o dalším? 

 

 Rodina: Svěřila ses se svým úmyslem nechat se potetovat s někým z 

rodiny? Komu? Jaká byla reakce, co říkali? Proč ses nesvěřila ostatním? 

Jak reagovala máma, táta, sourozenci, prarodiče, ostatní, když ses nechal 

potetovat? Je někdo, kdo o tvém tetování vůbec neví nebo ví jen o 

některých? Proč? A pokud ano, jak tuto situaci řešíš, pokud se vidíte? 

Necháváš tetování nezahalené nebo ho skrýváš pod oděvem? 

 

 Zaměstnání:  Když ses rozhodla nechat se potetovat, napadlo tě, že by o 

tom měli vědět tví nadřízení? Vědí tedy, že máš v současnosti tetování? 

Vědí o všech nebo jen o některých? Pokud ne, snažíš se tetování skrývat, 

nebo je necháváš nezahalená? Hráli nadřízení a kolegové nějakou roli při 

rozhodování, zda se nechat potetovat? Vědí o tvém tetování všichni lidé z 

tvého zaměstnání nebo jsi to někomu neřekl? Proč? Pokud někdo takový 

je, jak tuto situaci řešíš, když se vidíte? Jsi ve svém zaměstnání ve styku 

se zákazníky? Vidí tvé tetování? Hovořil jsi o této situaci s nadřízenými?  

 

 Pohovory: Uvažovala jsi před tím, než ses nechala potetovat, o tom, zda 

bude mít toto rozhodnutí nějaký vliv na budoucí zaměstnání? Absolvovala 

jsi od té doby, co máš tetování, nějaký pohovor? Zmínila ses při něm o 

svém tetování? Nebo se tě potenciální zaměstnavatelé sami ptali? Mohli 

tvé tetování při pohovoru vidět? 

 

 Přátelé: Co říkali, když tetování poprvé uviděli? Kolik jim je let? Odkud se 

znáte? Měli nějakou roli při tvém rozhodování? Mají také tetování? Je mezi 

nimi někdo, komu jsi tetování - všechna nebo jen některá - zatajila? Komu 

a proč? Jak k této situaci přistupuješ, když se vídáte? 

 

 Partner: Měla jsi už tetování v době, kdy jste se seznámili? Reagoval na 

něj, případně na tvůj úmysl nechat si udělat, nějak? Podpořil tě? Ovlivnil 
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nějak tvoje rozhodování? Ví o něm jeho rodiče? Jak to bylo u předchozích 

partnerů? 

 

 Cizí lidé: Stalo se ti někdy, že na tvé tetování nějakým způsobem reagoval 

neznámý člověk? Co říkal, v jakém kontextu to bylo? Jaká byla tvoje 

reakce? Pokud se něco takového nikdy nestalo, proč myslíš, že tomu tak 

je? 

 

 Po konkrétních zkušenostech s reakcemi na tetování se ptát i na to, co si 

myslí, jak je tetování přijímané 

 


