
POSUDEK OPONENTKY NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI PAVLÍNY FIŠEROVÉ: 

„TETOVÁNÍ A SEBEPOJETÍ JEDINCE“ 

 

Předložená práce Pavlíny Fišerové se zabývá velmi zajímavým tématem nezvratných modifikací 

lidského těla, konkrétně tetováním. V teoretické části práce autorka definuje tetování, popisuje 

historický a kulturní kontext tetuáží, popisuje techniky a nástroje tetování a také motivace vedoucí 

jedince k tomu nechat si takovouto tělesnou modifikaci provést. V empirické části autorka testuje 

zajímavé předpoklady, například mezipohlavní rozdíly v tetuážích, souvislost sebepojetí a tetování, 

souvislost poměru prstů k tetování.  

 Práci nebudu popisovat do detailů, neboť k ní mám zcela zásadní výhrady, které si zaslouží 

více prostoru. Jedním z nejzákladnějších pilířů jakékoliv bakalářské práce je podle mého mínění 

zejména prokázaná schopnost studenta vyhledávat relevantní odbornou literaturu a kriticky ji 

zpracovávat. Toto však v této práci nebylo splněno. Autorka se v celé teoretické části práce textu 

týkající se tetuáží odvolává v podstatě na jedinou publikaci, a to ještě sekundární zdroj, česky psanou 

knihu. Celá práce mi přijde jako konspekt na tuto knihu – pokud by šlo o konspekt, byl by hezky 

napsaný. Toto však má být snaha o odbornou práci, což konspekt z jedné populárně-naučné knihy 

skutečně není. Celá práce je potom jakýmsi převyprávěným textem plným jakýchsi obecných tvrzení 

typu „U kmenových společností „domorodců“, je tetování často spojeno s přechodovými rituály“ 

(str.25), kde se autorka dále neobtěžuje vysvětlit u jakých „domorodých“ kmenů, kde a v jaké 

historické době.  I když se v textu na několika místech odvolává na konkrétní autory (Křížová, str. 23, 

Ed Hardy, str. 23, van Gennep, str. 25, Frazer, str. 26 a další), nesnaží se uváděnou literaturu dohledat 

a stále cituje onu jedinou zmiňovanou knihu. V důsledku toho pak u většiny textu chybí citace úplně, 

neboť by se autorka musela odvolávat na stále stejný pramen. Psaní tohoto „konspektu“ je také zcela 

nekritické, jde skutečně o pouhé převyprávění jiného textu, autorčin vhled zde (krom asi dvou 

poznámek pod čarou, kdy hovoří o vlastní zkušenosti) není žádný. I další literatura, na niž se autorka 

odvolává, jsou pouze sekundární zdroje, většinou v českém překladu, které se navíc primárně váží 

k jiné problematice. V celém textu je citován JEDINÝ odborný zahraniční článek, který se týká měření 

poměru druhého a čtvrtého prstu. Autorka dokonce nejde do primární literatury ani u kapitoly 

pojednávající o atraktivitě, což už je skutečně do nebe volající, neboť odborných článků na tato 

témata jsou nepřeberné hory a sekundární literatura by měla sloužit spíše k počátečnímu 

zorientování se v celé problematice. Rezignace na čtení primární literatury pokládám za závažnou 

chybu a je v práci navíc ještě zvýrazněna v části empirické, kde autorka na str. 40 píše „V kombinaci 

s výše uvedenými poznatky, získanými z literatury, tak z vlastních zkušeností, jsem si stanovila 

následující hypotézy“ – jsou-li tedy hypotézy empirického výzkumu stanoveny na základě naprosté 

neobeznámenosti s tématem, lze pochybovat i o nich. To se např. projevuje v hypotéze týkající se 

poměru prstů – z textu není vůbec jasné, jak se autorka k testování prstů dostala a co tím vlastně 

sleduje.  

Struktura teoretické části práce je dále dosti nejasná – autorka mezi jednotlivými kapitolami 

přeskakuje bez jakéhokoliv navázání, takže najednou píše o něčem zcela jiném – na str. 29. končí 

autorka pojednání o tetuážích a na str. 30 začíná kapitole „Sebepojetí“, aniž by čtenář tušil, proč 

najednou přichází kapitola o zcela odlišném tématu. Na str. 33 je pak kapitola o jednotlivých 

dotaznících, které autorka používá v následné empirické studii, tato část však má být v empirické 



části v metodách. V rámci této části najednou popisuje měření druhého a čtvrtého prstu, takže 

čtenář, který o dané problematice zhola nic neví, vůbec nechápe, co se na papíře před jeho očima 

děje.  

Empirická část je, jak bylo výše naznačeno, taktéž na několika místech sporná – není popsán 

nábor probandů (sice víme, že byli nabírání v Říčanech, ale nevíme jak), výsledky jsou popsány 

relativně hezky, nicméně ne moc přehledně pro čtenáře a hlavně zcela chybí interpretace výsledků 

v Diskuzi. Není však divu, neboť s jakou literaturou by autorka asi tak polemizovala.  

Protože z výše uvedených důvodů podle mě práce nesplňuje kritéria kladená na bakalářské 

práce, nedoporučuji ji k obhajobě.  
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