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Předložená dizertační práce představuje výsledky etnografického výzkumu v prostoru 

českých mužských věznic se zvláštním zřetelem k významu vězeňské tatováže. 

Metodologická východiska práce jsou založena na provádění terénního výzkumu, při kterém 

autorka uplatnila především polostrukturované rozhovory a zúčastněného pozorování. Z 

teoretického hlediska práce navazuje na vybrané představitele sociologie (zejména Goffman), 

poststrukturalismu (zejména Foucault) a antropologie s důrazem na zkoumání tělesnosti 

(Mauss, Douglasová). Oceňuji jaké úsilí autorka vynaložila, aby přes značné institucionální 

překážky a osobní neochotu zaměstnanců Vězeňské služby České republiky získala přístup 

„do terénu“.  

Důležitou složkou výzkumné práce, na kterou autorka odkazuje, je její etická rovina. Na 

rozdíl od autorky se nedomnívám, že se jedná o otázky v českém antropologickém a 

etnologickém prostředí neřešené (sympozií a workshopů se k tématu konalo nemálo). Na 

druhou stranu nelze než konstatovat, že v západním prostředí je diskuze v této věci mnohem 

dále než v Česku. V každém případě s radostí konstatuji, že autorka práce vzala v úvahu 

nejrůznější možné dopady, které by mohly výsledky výzkumu přinést pro jeho subjekty. Ale 

výzkumy prováděné „na okraji“ zkrátka přinášejí takové výzvy, jistou inspirací by se pro 

autorku mohl stát rakouský sociolog Girtler, jenž systematicky pracoval s „okrajovými 

kulturami“ (viz například jeho přehledová práce se zajímavou metodologickou kapitolou 

Okrajové sociální kultury [2001]). 

Práce má některá problematická místa. Nejdříve několik formálních poznámek. Text 

dizertační práce by si zasloužil druhé čtení. Obsahuje podle mého názoru některá zbytečná 



pochybení. Předně plynulosti textu a argumentace škodí zbytečné opakování některých 

skutečností, třeba že počet cípů hvězd může odkazovat k počtu let strávených ve věznici, nebo 

konstatování, že tetování A.C.A.B. pochází z anglického „All Cops Are Bastards. Občas se 

autorka zbytečně odchyluje od odborného stylu. Aby mi bylo rozuměno, nevadí mi odlehčený 

esejistický styl psaní, naopak, ale při některých příležitostech autorka používá floskule. 

Příkladem může být formulace „starý snad jako samo lidstvo“. Což mimochodem v kontextu 

domestikované vinné révy zcela jistě není pravda. Některé informace v textu by si zasloužilo 

přeuspořádat. Význam výrazu „konina“ z vězeňského argotu není myslím všeobecně znám, 

autorka s ním v textu běžně pracuje, ale k jeho vysvětlení se dostala až na str. 76 práce. 

Některé formulace jsou nepohlídané, kupříkladu tvrzení autorky, že „od 90. let zažívá (nejen) 

české prostředí něco, co bychom mohli nazvat jako renesanci tetování“, přičemž se odkazuje 

na práci Rubin z roku 1988. Ale to vše pokládám spíše za kosmetické vady, které nesnižují 

význam práce. 

Přiznávám, že mě poněkud zklamala kapitola věnovaná tělesnosti ve vězeňském prostředí a 

otázka identity. Autorka uvádí, že na začátku každé kapitoly se bude věnovat teoretickým 

otázkám tématu. Na rozdíl od jiných kapitol se zde de facto omezuje jen na několik 

konstatování na adresu dvou klasiků – Marcel Mauss a Mary Douglas. Zcela stranou nechává 

rozbor klíčových konceptů obou autorů a nevěnuje ani pozornost dalším autorům, kteří stáli 

za „obratem k tělu“ v antropologii. Dobrý přehled počátků nabízí například Csordas v textu 

The Body’s Career in Anthropology (1999). Stejně tak bych očekával, že zde bude 

komentována práce Terence Turnera The Social Skin (1980) či třeba přehledová práce od 

Anthonyho Synnotta The Body Social (1993). Je také škoda, že autorka nezařadila i v jiných 

pasážích klasické práce, dnes si snad nelze představit diskuzi o vězeňství bez Zimbarda, velmi 

dobře vím, že je autorka s výsledky výzkumu tohoto psychologa detailně obeznámena. Vedle 

toho, se mi pasáž věnovaná znakům, symbolům a významům zdá méně promyšlená. Autorce 

bych doporučil, aby v této záležitosti konzultovala například práce Vladimíra Boreckého, jenž 

se v českém prostředí orientoval právě na problematiku významu. Byl bych rád, aby tyto mé 

poznámky byly chápány hlavně jako doporučení pro další práci autorky.  

Těžiště práce ovšem tkví v šesté kapitole; jak říkával Reo Fortune, teorie mohou počkat. 

Prezentované výsledky výzkumu a navržená kategorizace se mi jeví jako solidní výsledek 

etnografické práce. Bylo by asi vhodné, aby nás Alena Lochmannová blíže seznámila, jak 

k navrženým kategoriím dospěla, i když něco naznačuje závěr práce. Navržená kategorizace 

se mi zdá funkční a aplikovatelná, ačkoli z některých pasáží se mi zdá, že autorka trochu 

bojovala s tím, že se některé kategorie v určitých ohledech překrývají. Je tomu tak? Nebylo 



by cestou kategorizaci ještě zjemnit bez rizika zbytečné deskriptivnosti? Zejména závěrečné 

položky se mi jevily poněkud již jako „co zbylo“. 

Autorka míří k nejen k akademické produkci, ale je správně přesvědčena, že výsledky její 

přesvědčivé práce mohou najít uplatnění ve vězeňství. Myslím si však, že o to intenzivněji 

bude Alena Lochmanová zvažovat etické otázky a zejména nátlak, aby „si vybrala stranu“. 

Může se ocitnout v nezáviděníhodné situaci jako citovaný klasik antropologie Fortune, po 

němž koloniální administrativa požadovala, aby donášel na ty, u nichž výzkumně pobýval. 

Ten ovšem s díky odmítl, nechal se slyšet, že chce zůstat hrdý na svou vědu a univerzitu.  

 

Souhrnně bych rád konstatoval, že předložená disertační práce splňuje kritéria kladená na 

tento typ kvalifikačních prací, práce má logickou strukturu a je zpracována kultivovaným 

jazykem, občasné chyby jsou jen překlepového rázu. Domnívám se, že volbou tématu autorka 

nejen ukazuje odvahu čelit velice náročným terénním podmínkám, ale ukazuje, že má zdravou 

ambici překračovat horizonty české antropologie a etnologie. Doporučuji k obhajobě a 

v případě úspěšného průběhu navrhuji, aby byl doktorandce udělen titul PhD.  
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