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Kladem práce je množství nashromážděných informací a osobní zaujetí tímto tématem, 
protože autor je sám tetován. Bohužel si ale myslím, že v jiných ohledech má práce značné 
rezervy.  
 
Ač je členění kapitol dle obsahu logické a smyslupné, samotný jejich obsah už takových kvalit 
mnohdy nedosahuje. Na mnoha místech jsem nalezla zdvojené informace, také informace 
nelogicky řazené, kterými autor trhá obsahový tok textu, jakoby bez jasné vize koncepce 
struktury informací. Práce místy vykazuje stylistickou neobratnost a nepozornost, ústící občas 
do nesmyslných formulací, nebo zbrklých tvrzení jako například: „Ve výtvarné výchově se 
snažíme vymýšlet nejrůznější zajímavé tvary, barvy a čáry. (s.55). Tato tvrzení pak nastolují 
pochybnost o hlubším porozumění autora podstatě problému. Jazykově text působí místy 
kolážovitě, když autor přepíná z archaické mluvy do odborné nebo hovorové, asi v závislosti 
na charakteru zdroje, chybí zde vysvětlení některých velmi odborných termínů..   
 
Za velký nedostatek práce považuji nezvládnutý výtvarný projekt, který měl šanci být jediným 
momentem, kde autor skrze formulaci úkolů vysloví vlastní postoj k tématu své práce. 
Výtvarný projekt bych doporučila k přepracování. 
Bez úspěšného řešení projektu je práce především kompilátem z různých zdrojů, kde velmi 
chybí  tvůrčí linka autora, v podobě osobitého názoru, zajímavých úhlů pohledu a jiných 
objevných momentů (přestože mu jeho osobní zkušenost k tomuto nahrávala). 
 
V práci jsem nenalezla autorský fotografický cyklus, ani výzkumnou terénní sondu, o kterých 
se mluví v úvodní anotaci. 
 
Po formální stránce upozorňuji na výrazně nedostatečnou práci s citacemi (nulové využití 
poznámek pod čarou, nedostatečné ošetření citací v textu). Nicméně literární a internetové 
zdroje, i obrazové zdroje v závěru práce existují ve vhodné podobě. Stejně tak obrazová 
příloha je příjemně bohatá. 
 
Podrobnější vysvětlení: 
 
Struktura práce je logická pokud se podíváme na hesla v obsahu, při četbě jsem ale bohužel 
narazila na zbytečné opakování informací a celých tezí v různých kapitolách. Konkrétně v 
úvodu autor rozvádí poznatky, které pak uplatňuje i v podkapitole Motivace tetuáže 
(2.1).Úplně by stačilo podat tento výklad buď na jednom, či na druhém místě. Podkapitola 2.2 
s názvem Sexuologie je podle mého názoru velmi zajímavá citacemi od E.Bornemana, z 
většiny se ale tématu sexuologie vůbec nedotýká a zůstává pocit nejasného vědomí struktury 
práce ze strany autora. Stejně tak je text tříštěn občasnými nelogickými skoky od tématu k 
tématu v souvislém textu uvnitř jedné kapitoly. Například na straně 15: (...) „V dnešní době 
prožívá tetování jakési znovuzrození..." oznamuje konec odstavce a navazující počátek 
dalšího odstavce pokračuje: „V roce 1521 proběhla kolem Markéz slavná Magalhaesova 
expedice..." . Tento nejen časově nelogický přechod není odvážnou formulační nadstavbou, 
ale jedním z momentů nezdařilé literární kompilace. 
 



Jazyková a vyjadřovací úroveň textu je velmi kolísavá a leckde nabývá formy jazykové 
koláže. Pravědopodně pod vlivem použité literatury autor přepíná od archaických formulací k 
hovorové řeči a opět k přehnaně odborným větám či výrazům (sama nevím, co znamená 
množství uvedených slov jako je nepotismus (str. 18), kurhan (str. 14), nebo co jsou v 
tetovacích motivech futurismy (str. 28). Autor v textu vysvětluje běžně používaný výraz 
stigma, ocenila bych ale spíše vysvětlení výše uvedených pojmů. 
Také se zde vyskytuje nemalé množství nevhodně poskládaných vět (pravděpodobně z 
nepozornosti), které nedávají smysl a je obtížné pochopit, co autor chtěl říci. Cituji: (...) „není 
snadné psychologicky nakládat s vytetovaným Mickey Mouse" -s. 18, „Jen málo 
pokérovaných uvažuje o odstranění, přestože stát se kérovaným, je velice sociální čin." - s. 19 
 
 
 
Autor v anotaci také uvádí, že nám představí svou terénní výzkumnou sondu a také, že 
fotografické přílohy jsou představeny, cituji: „formou autorského fotografického cyklu". Z 
podstatné části nemohu bohužel souhlasit s tímto tvrzením v porovnání s realitou práce. Od 
terénní výzkumné sondy bych čekala autentické sbírání informací v sociálním kontaktu 
formou rozhovorů či dotazníků a posléze jejich vyhodnocení, tedy kvalitativně odlišnou 
strukturu textu od předchozí teoretické části. Ve skutečnosti autor dále pokračuje v kompilaci 
z literatury, doplněné vlastním zážitkem z tetovacího salónu. Následuje téměř desetistránkové 
uvedení provozního řádu jednoho z tetovacích salónů, včetně všech praktických pokynů o 
úklidu, provozní době, skladování materiálů a prostorových dispozicích provozovny. 
Nakoukneme sice do zákulisí tetovacího salónu doslova se vším všudy, myslím si ale, že 
autor zde již výrazně utíká od toho podstatného a smysluplného, tedy sociokulturní reflexe 
zvoleného tématu (jiné by to bylo, kdyby určité obsahy provozního řádu nějak tématizoval a 
interpretoval, vysvětlil čtenáři, proč mu věnuje tolik prostoru uprostřed celé práce). Celá 
kapitola Tetovací postup (3.3), kde je provozní řád uveden, stejně jako předchozí kapitola 
Prostředky tetuáže (3.2), kde se dozvíme např. přesné chemické složení černé barvy, ukazují 
na autorovu snahu kvantifikovat informace, bohužel ale bez myšlenkové nadstavby, která by 
měla být cílem každé vysokoškolské práce. Autorovi nelze upřít schopnost shromáždit velké 
množství informací, bohužel ale chybí důležitá věc - vlastní názor, autorovy osobní zajímavé 
úhly  pohledu na věc, zajímavé postřehy a souvislosti z autorovy hlavy, podpořené znalostí 
témetu na základě prostudované literatury.  
Pokud jsem nějaké vlastní názory a formulace našla, bohužel jsem hned několikrát 
nesouhlasila s unáhleným tvrzením autora. Na stránce 18 autor píše, že: „Při laickém pohledu 
nepřipisujeme tetování nějaký význam." Takto smete ze stolu zajímavé téma. Stejně tak 
formulace z kapitoly Výtvarná výchova a tetování: „Ve výtvarné výchově se snažíme 
vymýšlet nejrůznější zajímavé tvary, barvy a čáry. (s.55) je přespříliš nepoučeným pokusem o 
definici smyslu výtvarné výchovy. 
Také v práci nenalézám slíbený autorský fotografický cyklus, pouze ilustračně použité 
fotografie z archivu autora, které ale, podle mého názoru, jsou posbíranou směsí fotografií z 
internetu. Pokud autor všechny fotil, hluboce se omlouvám za svou domněnku, ale i v 
takovém případě postrádám jakékoliv vymezení do celku, který bychom  mohli nazvat 
fotografickým cyklem. Jde o sbírku velmi různorodých fotek dokumentujících tetování, 
nikoliv o cyklus.  
 
Kapitola věnovaná výtvarné výchově a tetování je kompilátem, jehož smysl je občas 
nešťastně nabourán tvrzením o tom, že ve výtvarní výchově se učíme vymýšlet nejrůznější 
zajímavé tvary, barvy a čáry, nebo že úspěch výuky je jednoduchý - stačí nabídnout žákům co 
nejširší škálu výtvarných prostředků. 
Autor, který nemá zkušenost tohoto druhu, se naprosto míjí svým pojetím výtvarného 
projektu (čítající dva výtvarné úkoly, které problém nahlíží téměř ze stejného úhlu). Tuto část 
bych rozhodně doporučila k přepracování na základě bližšího pochopení, co je výtvarný 
projekt. Vzhledem k tomu, že jde o jediné místo, kde měl autor dokázat své tvůrčí myšlení a 
názor na toto téma, je to vada dosti podstatná. 



 
Jak se dozvídáme v závěru práce, autor je sám tetován a je proto škoda, že nevyužil potenciál 
vlastního názoru ve chvílích, kdy hovoří o sociální a psychologické klasifikaci tohoto 
fenoménu odborníky. Autor klade informace za sebe, ale už je tvůrčím způsobem nevyužívá. 
  
Otázky k obhajobě: 

1. V kapitole Motivy v tetování na straně 39 uvádíte ukázky tetování, které jsou údajně 
inspirovány mistrovskými díly výtvarných umělců. Osobně jsem souvislosti mezi tvrzením a 
vašimi fotografickými ukázkami nenašla. Obhajte prosím vaše tvrzení. V případě omylu 
uveďte vhodnější obrazové ukázky.  
2. Navrhněte ještě jiné výtvarné úkoly (v počtu 2 až 3), které by mohly být součástí vašeho 
výtvarného projektu. Předtím se lépe poučte o jeho smyslu a možných podobách. 
 

Souhrnné vyjádření: Dle mého názoru je práce na hranici doporučitelnosti k obhajobě a  

téměř nesplňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci. 

Celkové hodnocení práce známkou:  


