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Základní charakteristika práce. 

Empirická práce věnující se tetování jako společensky aktuálnímu fenoménu a zároveň 

sociologicky nepříliš prozkoumanému. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

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

Úvod práce velmi lákavě formulovaný, shrnuje sociální změny v tetování, jasně klade 

výzkumnou otázku. Navíc argumentuje přesvědčivě pro relevantnost tématu. 

 

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

Ano. Postup práce srozumitelně představen, v empirické části popisuje základní charakteristiky 

výzkumu, dotazník a způsob vyhodnocení. 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretická část seznamuje s historií a sociologicky relevantními aspekty tetování, vyúsťuje ve 

formulaci výzkumných otázek. 

 

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

přehlednou strukturu? 

Struktura jasně popsána v úvodu, argumentace je logická a přesvědčivá. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Teoretická část přibližuje historii tetování – v úvodu zde převažuje jen jeden pramen (Rychlík 

2014), větší pestrost by prospěla, oceňuji ale, že historie tetování v ČR je naopak velmi pestrá. 

Zajímavé je srovnání způsobu tetování v ČR a USA. Poznámka na str. 14, že za první republiky 

byl tetovaný jedinec považován za „psychicky labilního“ mi přijde zajímavá, ne snad uplatnitelná 

dnes na individuální úrovni, ale možná na makroúrovni, tedy „potetovaná společnost jako 

společnost psychicky (labilní) křehká“. Za inspirativní považuji i poukaz na závislostí složku 

tetování (i chemickou) a sociologicky významnou kapitolu o stigmatizaci, a tedy dopad tetování 

na vztah jedince ke společnosti. 
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

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

Velkou výhodou práce je, že analýza vychází z reprezentativního výzkumu (500 resp.). Analýza 

přináší základní souvislosti tetování s věkem, pohlavím, sociodemografickými charakteristikami. 

Data o příjmu k dispozici nebyla? Případně jak byla použitelná? Některé zjištěné souvislosti se 

vzděláním i věkem by bylo třeba detailněji analyzovat. Více viz otázky k obhajobě. 

 

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). 

Závěr zodpovídá položené otázky, poukazuje zejména na skutečnost, že socioekonomické 

charakteristiky tetování příliš neovlivňují, tetování souvisí především s věkem. Tvrzení, že 

souvisí i se specifickým historickým obdobím ale není v práci přímo dokázáno. 

 

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.) 

Splňuje požadavky odborného textu, jen drobné nedostatky. 

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

zahraniční literatura, datové zdroje…) 

Literatura kvalitní, sama autorka poukazuje na nepříliš rozsáhlé prameny, oborově rozrůzněné. 

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

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

Psané velmi čtivým jazykem, přílohy v pořádku, tabulky by mohly býti přehlednější. 

 

Další poznámky 

Formulace: „kouká se na fenomén“ (str. 41), překlep: „obklopeno předsudky“ (str. 42). 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce přináší analýzu tetování jako aktuálního společenského tématu, a to jak v historickém, tak 

i kulturním kontextu české společnosti. Při zodpovězení připomínek navrhuji hodnocení 

výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Abstrakt má dobrou strukturu, ale je prázdná – bez obsahu. Prosím o reformulaci abstraktu tak, 

aby měl informační hodnotu a zahrnoval nejen východiska, ale i výsledky analýzy.  

Dle Vaší analýzy ve vzdělanostních kategoriích neexistují významné rozdíly, ale co např. 18 letí, 

kteří jsou na gymnáziu, s velkou pravděpodobností studia na VŠ a do dotazníku mohli uvést jen 

ZŠ? Či podobně VŠ studenti uvádějící SŠ? Jak by to šlo řešit? 

Jak byste empiricky odlišila, zda tetování souvisí primárně s biologickým věkem jedince nebo 

spíše s určitým historicko-kulturním obdobím, kterým si jedinec v té době procházel? Jak by zde 

šlo využít Vaše rozdělení na generace (hovořila spíše o kohortách a místo 1,2,3 používala raději 

významové labely), které ale v práci analyticky používáte jen jako věkové kategorie? 
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