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137 stran; z toho 123 stran textové části (včetně bohatého seznamu literatury s takřka 200 

položkami jak monografií, tak článků, většinou v anglickém jazyce a následně v češtině); 

příloha již vydaných vlastních textů doktorandky (odborných i populárních) čítá 82 stran. 

 

Oponentský posudek: 
 

Doktorandka ing. Alena Lochmannová se úpravám lidského těla či tématu tělesnosti (zvláště 

v nápravných zařízeních ČR) věnuje dlouhodobě a její dílčí publikační výstupy vyšly v řadě 

čs. časopisů (Acta FF ZČU, Sociológia, The Journal of Culture). Známá je i její spolupráce 

s jedním z nemnohých českých vědců, kteří se zabývají světem „tam vevnitř“, za mřížemi, 

tedy se sociologem Lukášem Dirgou, jenž spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

 

Předkládaná disertační práce Tělo za katrem: Význam zdobení těla odsouzených ve výkonu 

trestu odnětí svobody na výše uvedenou činnost navazuje a jistým způsobem ji shrnuje. Jejím 

obsahem jsou poznatky získané z více než stovky (!) řízených interview s odsouzenými a 

sedmdesáti dalšími rozhovory s personálem, jež Lochmannová provedla mezi lety 2013 a 

2017 v pěti mužských věznicích tzv. ostrahového typu. Práce je rozdělena do sedmi kapitol 

(včetně metodologie, specifik daného prostředí pro výzkum a stěžejních částí: pojetí tělesnosti 

ve vězení a „kategorizaci a interpretaci vybraných tetování“ v zařízeních tohoto typu v ČR).  

 

Než přejdu k hodnocení práce samé, dovolím si drobnou poznámku. Kdo se ještě nešel 

podívat „za katr“, jen těžko pochopí, jak náročné je v takovém terénu pořizovat rozhovory a 

uskutečňovat společenskovědní výzkum. A jen stěží asi ocení nasazení autorky, která se ve 

vysoce maskulinním a apriori negativním prostředí tolikrát pohybovala, sháněla informace a 

získávala si též důvěru dotazovaných. Je to tíživé místo; osobně jsem ve vězici uskutečnil pět 

interview (jakožto etnolog a novinář), ale k dalším se už – v dohledné době – nechystám... 

 

Tolik na úvod. V disertaci si vytkla za cíl „postihnout fenomén zdobení těla odsouzených ve 

výkonu trestu odnětí svobody v českých mužských věznicích a představit interpretační a 

významový potenciál tělesných úprav, především tedy tetování, ve vztahu k tzv. druhému 

životu odsouzených“ (str. 6). To se Lochmannové, myslím, vesměs podařilo, přičemž je na 

přímočaře psané práci vidět, kolik získaných informací se ještě jakoby „skrývá“ za textem. 

Metodologie je promyšlená, pro účely práce vhodná. Autorka suverénně ovládá odbornou 

literaturu na dané téma, především cizojazyčnou (klasické práce antropoložky Margo 

DeMello o tetování vězňů v USA, vlivné studie Donalda Clemmera, Grashama Sykese i 

Michela Foucaulta s jeho konceptem historické změny povahy trestu apod.). Podnětná je 4. 

kapitola o tělesnosti a identitě ve vězeňském prostředí (str. 33 až 46), dosti informativní je pak 

kapitola 5. věnovaná výhradně tatuážím (str. 47 až 57), kde se dozvídáme o dějinách 
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khérování, o domluvě aktérů, o technikách, významech i současném stavu této zakázané 

praxe. Kategorizaci čtrnácti typů tetování dle četnosti jsou věnovány strany 58 až 121. 

 

Předmětný text hodnotím jako přínosný, s obrovským penzem odvedené práce. Úctyhodná 

jsou získaná data a fotografie z etnograficky náročného terénu, přičemž lze ocenit taktéž etiku 

provedeného výzkumu (úvodní informování respondentů, důsledná anonymizace osob i pěti 

zařízení A až E, pozice výzkumníka-outsidera aj.). I přes převažující pozitiva se však nelze 

vyhnout některým námitkám k posuzované kvalifikační práci. 1) V disertační práci kolegyně 

Lochmannové postrádám systematičtější odkazování na 102 pořízených rozhovorů; rád bych 

si přečetl více informací o aktérech či pohnutkách k tetování – a to i jejich vlastními slovy. 

Proč nejsou pořízené přepisy anebo třeba důsledně anonymizované části obsáhlejší přílohou 

této práce? 2) Druhou připomínku mám k závěru. S takovou znalostí problematiky, jakou 

doktorandka „za katrem“ očividně načerpala, mi přijde až škoda, že se spokojila s deskripcí a 

analýzou jevu, ale nepokusila se problematiku posunout na „vyšší úroveň“ – formulovat svoji 

hypotézu, rozkrýt souvislosti apod. Protože však již Lochmannová odevzdala knižní rukopis 

do prestižního nakladatelství Academia, možná se od ní brzy dočkáme dalších odpovědí... 

 

Celkově považuji kvalifikační text ing. Aleny Lochmannové za kvalitní, původní a poctivou 

práci, která do značné míry poodkrývá zástěnu před (českým) vězeňským tetováním a dalšími 

modifikacemi těla. Disertace je psána čtivě, trefně. Odkazuje na relevantní literaturu. Zůstává 

však otázkou, zda do přílohy s publikovanými pracemi řadit vedle odborných studií (například 

v časopise Sociológia) i ty, které vyšly v magazínech typu Psychologie Dnes, Moderní dějiny.   

 

Otázky k obhajobě (kromě výše nastíněných): 

 

1) Proč užíváte přímo v titulu disertační práce pocitově zabarvený pojem „zdobení těla“, 

když jinde operujete s patrně objektivnějším obratem „tělesné modifikace“? 

2) Na straně 25 zmiňujete „spoluřešitelku projektu Symbolika kriminálního tetování“, 

patrně Barboru Vegrichtovou? Jak hodnotíte její vydanou práci (2016)? 

3) V závěru, na straně 123, píšete o eventuální databázi vězeňského tetování. Vznikne? 

 

 

Resumé: 

 

Předloženou disertační prací  Tělo za katrem: Význam zdobení těla odsouzených ve výkonu 

trestu odnětí svobody prokázala její autorka ing. Alena Lochmannová svůj dlouhodobý zájem 

o problematiku tělesnosti i schopnost podniknout výzkum ve složitém prostředí a uchopit 

rozsáhlé kulturně-antropologické téma – v tomto případě tetování jisté části společnosti. 

 

 

S výše uvedenými připomínkami doporučuji práci k obhajobě před komisí. 

 

 

V Berlíně 26. listopadu 2018 

 

 

PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. et Ph.D. 

 

redaktor Lidových novin (věda a výzkum) 

člen vědecké rady Nadačního fondu Neuron 


