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Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce předkládá sociologickou analýzu tetování v moderní (české) společnosti. 

Vychází přitom z přehledu existující literatury a diskuse proměny (sociálních) významů a funkcí 

tetování v euro-amerických dějinách a z vlastního empirického šetření srovnávajícího postoje 

k tetování mezi generacemi dospělé populace ČR. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cílem práce je „odpovědět na výzkumnou otázku Jaké jsou rozdíly v postojích k tetování 

v současné české společnosti a co tyto změny způsobilo?“ (str. 8). Kromě drobné nejasnosti o 

povaze „těchto změn“ a možná příliš velké ambici práce zjišťovat jejich příčiny, je výzkumná 

otázka poměrně jasná. Závěry práce jí odpovídají – autorka v empirickém šetření dokládá rozdíly 

v postojích k tetování mezi generacemi obyvatel ČR a v přehledu literatury přesvědčivě diskutuje 

kontext, ve kterém se tyto postoje formují a který přispívá k vysvětlení zjištěných rozdílů. Dojít 

nicméně k jednoznačným závěrům o příčinách těchto rozdílů je problematické. Autorka sice 

v závěru identifikuje jako příčinu rozdílů vývoj socio-kulturní situace v 2. polovině 20. století (v 

Česku) a správně dodává, že to není jediná příčina, ale kauzalitu zde z povahy věci prokázat 

nemůže. Bylo by možná vhodnější hovořit o možné příčině či příspěvku. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Stěžejní je v práci především přehled literatury. Sekundárně je analýza postavena i na empirickém 

dotazníkovém online šetření, které poskytuje údaje o reprezentativním vzorku české online 

populace. Šetření je vhodným doplňkem přehledu literatury a jeho postup byl zvolen adekvátně 

cíli práce i možnostem autorky zajistit vlastní empirické šetření reprezentativního vzorku. Postup 

šetření je vyložen celkově jasně. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Práce celá směřuje k odpovědi na výzkumnou otázku. Přehledová část poskytuje velmi dobrou 

diskusi kontextu vývoje tetování, jeho sociálních funkcí a obecnějších postojů k němu, přičemž 

empirická část dodává dosud nezjišťované údaje o české populaci a jejích postojích. Ačkoliv je tedy 

patrný drobný rozdíl v záběru obou částí, tvoří práce funkční celek a toto propojení je završeno 

v diskusi. 
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou a srozumitelnou strukturu. Text je čtivý nejen jazykově, ale právě i 

s ohledem na jeho plynulost a logickou návaznost jednotlivých částí. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretickou část práce hodnotím velice kladně. Autorka se dobře vypořádala s nedostatkem 

zdrojů a i když na mnoha místech spoléhá na jediný zdroj (nejčastěji práce Rychlíka z roku 2014), 

daří se jí diskutovat širší souvislosti tetování a čerpat z různých zdrojů. Výsledkem je poměrně 

ucelená diskuse historického vývoje tetování a jeho sociálních funkcí a významů v euro-

americkém a českém kontextu, ale především zajímavá diskuse významu tetování 

v postmoderních společnostech. Zaměření pouze na euro-americký kontext je zde v pořádku, 

autorka by jej nicméně měla explicitně zmínit. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

V interpretaci dat je autorka práce o poznání méně jistá než v přehledu literatury, nicméně i tak 

považuji empirickou část práce za dobře zvládnutou. Postřehla jsem nicméně několik drobností. 

Například při popisu vzorku (str. 25) autorka uvádí, že tetování má ve vzorku 18 % respondentů 

a přibližně stejné množství o tetování uvažuje, což podle autorky „potvrzuje zvyšující se trend a 

popularitu tetování a ukazuje jeho liberalizaci“. Na základě průřezových dat a absenci údajů 

z předchozích šetření ale nemůžeme o žádném trendu hovořit. Dále velikost města nutně 

nekoresponduje s tím, zda se jedná o venkov. Uvažme například malé obce v zázemí velkých měst. 

V důsledku této záměny indikátorů tak autorka dospívá ke špatné interpretaci získaných dat (str. 

28). Také kontingenční koeficient 0,259-0,301 v drtivé většině případů nepovažujeme za indikaci 

„spíše silného vztahu“ (str. 34). A nakonec na str. 35 autorka uvádí, že mezi věkovými kategoriemi 

není rozdíl v postoji k tomu, zda má být tetování možné zakrýt společenským oděvem a že tato 

absence rozdílu „ukazuje na stále trvající vysokou stigmatizaci tetování“, což je interpretace 

vysoko nad rámec toho, co data skutečně vypovídají. 

Není rovněž zcela jasné, proč autorka u některých kontingenčních tabulek používá kontingenční 

koeficient a jinde Spearmanův korelační koeficient. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Diskuse v závěru práce dobře propojuje dílčí závěry empirického šetření i přehledu literatury. 

Mohla by být nicméně obsáhlejší – materiálu je v práci dost a autorka v přehledové části prokázala 

schopnost strukturované diskuse, je proto škoda, že ji zde nevyužila naplno. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 
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Práce splňuje nároky z hlediska rozsahu, konzistentního užívání citační normy (až na jednu 

drobnou výjimku odkazu na práci Janka z roku 1989 (odkazuje s iniciálou křestního, tedy Janek 

M. – str. 22) i seznamu literatury. Trochu problematické je nicméně nedůsledné uvádění zdrojů 

v některých částech práce – např. na str. 14 až 15, kde při historickém výkladu autorka zřejmě 

čerpá z jednoho zdroje, zapomíná ho ale na příslušných místech uvádět. Podobně na str. 22 není 

zcela jasné, zda druhý odstavec je rovněž čerpán z Grogerové (1997), i když kontext tomu 

nasvědčuje. Zdá se, že na obou místech jde o vynechání z nepozornosti, než záměr. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Vzhledem k omezené dostupnosti sociologicky relevantní literatury a dat je třeba ocenit 

schopnost autorky nejen využít na maximum existující zdroje (a čerpat i klasických děl), ale i 

odvahu a schopnost si zajistit vlastní empirická data. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je na vysoké stylistické úrovni. Na druhé straně zejména v druhé části práce se vyskytují 

překlepy či nedotažená slovní spojení (např. na str. 25 dole „v následující části kapitolu“, na str. 

33 „Kromě je toho je“ apod.). Těchto překlepů je nicméně v práci velmi omezené množství. 

Tabulky jsou zpracovány poměrně nepřehledně – dělení čísel a znaků % na dva řádky, dělení slov, 

nejasné značení sloupců (např. na str. 31 absolutní a relativní četnosti), zbytečné užívání 

desetinných míst u relativních četností a zařazení celkových % (jaký měl být jejich účel 

v tabulce?). 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou. Vzhledem k drobným nedostatkům a problémům 

s literaturou navrhuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře. Za předpokladu, že by 

obhajoba proběhla výborně a autorka doplnila pomocí errat zdroje na místa, kde chybí, přikláněla 

bych se k lepšímu hodnocení (výborně). 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

1) Jak by se téma práce mohlo nadále sociologicky zkoumat? Jaké by mohlo být další směřování 

sociologického výzkumu v této oblasti? 
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