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Autorka představila téma práce a důvod k výběru tohoto tématu, cíle práce,
výzkumný problém a způsob zpracování. Empirická část byla zaměřena na
to, co všechno může ovlivnit postoj společnosti k tetování. Autorce se
podařil prokázat liberálnější postoj k tetování v závislosti na věku.
Představila také limity práce, především nedostatek relevantních
akademických zdrojů, na které by se dalo navázat. Autorka zmínila také
posun od ritualizační funkce tetování k funkci estetické či výsostně
individuální.

Vedoucí práce nejvíce vyzdvihla přínos autorky v přehledu literatury,
syntéza funguje, využívá klasiky sociologie i v rámci historického pohledu
nazpět a také dobře vystavěná argumentace. Problematické však je citování
zdrojů, kde není jasné, ze kterého zdroje autorka čerpá (errata
diplomantkou dodána), nepřehlednost tabulek. V zásadě vedoucí hodnotí
práci jako kvalitní.

Oponentka ocenila výběr tématu, obrovskou práci v historii tetování v
České republice a dále také zasazení do kontextu a srovnání amerického a
českého kontextu.
V diskuzi také zazněl rozměr, že tetování je stabilní jev v těkavé nestálé
době, na který autorka upozorňuje. Oponentka se zaměřila více na
empirickou část, problematiku věkových skupin, které se nepočítají jako
generace (či kohorty). A také problematickou třídící proměnnou jako
vzdělání, kdy respondenti uvedou nevyšší dosažené vzdělání, nicméně
když už jsou například na VŠ, tak už může být životní styl odlišný.
Diplomantka na odpověděla na kladené otázky: ověřila zpětně, že některá
testovací kritéria nevychází. V otázce na kohorty autorka odpověděla, že
bylo problematické sociologicky určit hranice kohorty v souvislosti se
subkulturním rozměrem.
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