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Abstrakt – doplnění a reformulace 

Tématem bakalářské práce je proměna postoje české společnosti k tetování v průběhu 

druhé poloviny 20. století a začátku 21. století. Práce je rozdělena na dvě části. První je 

teoretická, ve které je představeno tetování a jeho společenská funkce v historickém kontextu, 

význam tetování v dnešním světě a stále trvající fenomén stigmatizace. Druhá část práce je 

empirická, na jejímž začátku je popsána metodologie provedeného výzkumu a sběru dat. Dále 

jsou prezentovány samotné výsledky, které jsou tematicky rozděleny podle jednotlivých 

kategorií, dle kterých byly analyzovány. Jako kritéria byla vybrána pohlaví, věk a socio-

demografická situace respondenta. Na konci práce je pak představena diskuze výsledků 

empirické části a již existujících akademických poznatků, které byly představeny v části 

teoretické. 

OPRAVA 

Tématem bakalářské práce je proměna postoje české společnosti k tetování v průběhu 

druhé poloviny 20. století a začátku 21. století. Práce je rozdělena na dvě části. První je 

teoretická, ve které je představeno tetování a jeho společenská funkce v historickém kontextu, 

význam tetování v dnešním světě a stále trvající fenomén stigmatizace. Druhá část práce je 

empirická, na jejímž začátku je popsána metodologie provedeného výzkumu a sběru dat. Dále 

jsou prezentovány samotné výsledky, které jsou tematicky rozděleny podle jednotlivých 

kategorií, dle kterých byly analyzovány. Jako kritéria byla vybrána pohlaví, věk a socio-

demografická situace respondenta. Práce pracovala se základní hypotézou, která tvrdí, že v 

průběhu určené doby se postoj k tetování liberalizoval, tetování stalo se méně tabuizovaným a 

více společensky přijatelným zdobením těla i životním stylem mnoha jedinců. Na základě 

provedené analýzy se podařilo tuto hypotézu potvrdit a při tom i konkretizovat fakt, že 

porevoluční generace se k tetování staví pozitivněji než ty, které žili a vyrůstali v době 

komunistického režimu. Na konci práce je pak představena diskuze výsledků empirické části 

a již existujících akademických poznatků, které byly představeny v části teoretické. 

 



 

str. 14 – doplnění citace 

Po většinu historie se naše dějiny tetování nikterak neliší od těch celosvětových. Více se k 

nám dostává v 18. století, rozmach zaznamenává v 19. století, hlavně mezi chudšími vrstvami 

a ve 20. století zaznamenává úpadek, kdy se vrací na okraj společnosti, k prostitutkám, 

trestancům a vojákům. Důvodem byla konzervativnost první republiky a veřejné přesvědčení, 

že tetovaný jedinec je psychicky labilní.  

 …. Přispívá k tomu také popřevratový zákaz jakýchkoliv tělesných modifikací z roku 

1948. Tetování v této době přežívá téměř výhradně ve věznicích a vojenských kasárnách, kde 

je ale paradoxně velmi vysoce oceňováno. 

OPRAVA  

Po většinu historie se naše dějiny tetování nikterak neliší od těch celosvětových. Více se k 

nám dostává v 18. století, rozmach zaznamenává v 19. století, hlavně mezi chudšími vrstvami 

a ve 20. století zaznamenává úpadek, kdy se vrací na okraj společnosti, k prostitutkám, 

trestancům a vojákům. Důvodem byla konzervativnost první republiky a veřejné přesvědčení, 

že tetovaný jedinec je psychicky labilní. (Bitrich, 2001) 

 … Přispívá k tomu také popřevratový zákaz jakýchkoliv tělesných modifikací z roku 

1948. Tetování v této době přežívá téměř výhradně ve věznicích a vojenských kasárnách, kde 

je ale paradoxně velmi vysoce oceňováno. (Valenta, 2011)  

 

str. 22 – chybná citace  

 (Janek M.,1989, s. 34)  

OPRAVA  

(Janek, 1989, s. 34) 

 

str. 22 – změna formulace  

Druhým, často velmi důležitým důvodem stigmatizace, je spojení tetování, alkoholu a 

drog. 

OPRAVA 

Druhým, často velmi silným důvodem stigmatizace je, podle Gregorové, spojení tetování, 

alkoholu a drog.  

 

 

 



 

str. 25 – oprava překlepu 

Této problematice se budeme více věnovat v následující části kapitolu. 

OPRAVA 

Této problematice se budeme více věnovat v následující části kapitoly.  

 

str. 33 – změna formulace 

Kromě je toho je patrný i rozdíl v podobě pozitivních pocitů vyjadřovaných dvěma mladšími 

generacemi 

OPRAVA 

Kromě toho je patrný i rozdíl v podobě pozitivních pocitů vyjadřovaných dvěma mladšími 

generacemi 

 

str. 41 – změna formulace  

… ale kouká se na tento fenomén z pohledu současné společnosti a snaží se vysvětlit příčiny 

proměn přístupu k němu, …  

OPRAVA 

… ale sleduje tento fenomén z pohledu současné společnosti, přičemž se snaží vysvětlit 

příčiny proměn přístupu k němu, …  

 

str. 42 – oprava překlepu 

… že je tetování stále hustě obklopeny předsudky a společenskými stigmaty, jak v široké 

veřejnosti, tak komunitě samotných tetovaných. 

OPRAVA 

… že je tetování stále hustě obklopeno předsudky a společenskými stigmaty, jak v široké 

veřejnosti, tak komunitě samotných tetovaných. 

 

 

 

 

 


