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Posudek školitele na bakalářskou práci Pavlíny Fišerové: „Tetování a sebepojetí 
jedince“. Vedoucí práce Mgr. Věra Pivoňková Ph.D. 
 
 

Předložená práce se zaobírá poměrně  málo prozkoumaným tématem  jako je tetování a jeho 

možný vztah k osobnosti či sebepojetí tetovaného člověka. Práce si klade řadu zajímavých 

otázek:  Jaký vliv má tetování na sebehodnocenou  atraktivitu tetovaného člověka? Přistupuje 

člověk v rámci naší kultury k tetování tak, že ho používá jako způsob ke zvýšení své vlastní 

atraktivity ? Nebo tetování nemá vliv na  atraktivitu a plní jinou funkci? Existují nějaké 

osobnostní rozdíly   mezi lidmi s tetování a bez tetování  v závislosti na pohlaví jedince?  Liší 

se výzkumný vzorek lidí s tetováním od kontrolní skupiny v poměru v  2D/4D prstů? Tato 

otázka byla autorkou položena v kontextu výzkumů předchozích studií, které ukazují, že 

nízký poměr 2D/4D prstu souvisí s ochotou jedinců riskovat v rámci sportovních aktivit. 

Tetování je proces, který  sebou nese nejen zdravotní, ale zejména i sociální rizika. Proces  

provádění tetování  zvyšuje možnost nákazy infekčním  onemocnění  (včetně  nákazy virem 

HIV) a samotné tetování a jeho prezentace  zvyšuje možnost sociálního odmítnutí (ze strany 

rodičů,  partnera, potencionálního zaměstnavatele atd).  

Práce byla provedena kvantitativním způsobem. Autorka práce svá data sbírala dotazníkovou 

metodou a výsledky následně statisticky vyhodnotila.  Z mého pohledu školitele, hodnotím 

velmi pozitivně velké osobní nasazení a chuť autorky se pustit samostatné terénní práce v tak 

málo prozkoumaném tématu.  Další předností práce je, že se autorka poměrně dobře se 

zorientovala v daném tématu. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že  odborných studií 

věnujících se tématu je velmi poskrovnu, autorka práce tedy v teoretickém  úvodu pracuje 

výhradně s monografiemi, což dále způsobilo, že  seznam použité literatury není příliš 

rozsáhlý. Velmi oceňuji také samostatný a osobní  přístup v interpretaci nalezených výsledků.  

K  nejzajímavějších výsledkům předložené práce podle mého názoru patří nález, že tetování 

nezvyšuje sebehodnocenou  atraktivitu jedince  a dále, že se v případě tetovaných mužů 

prokázal předpokládaný pozitivní vztah s nižším poměrem 2D/4D prstů ve srovnání 

s kontrolní skupinou mužů bez tetování.  Formulace nalezených velice zajímavých výsledků, 

jsou však v některých pasážích vedeny až příliš laickým způsobem a na některých  místech 

formálně nedostatečně (např. uvádění pouhé hladiny významnosti p, bez uvedení hodnoty F, 



v prezentaci výsledků ANOVY atd.), což práci z odborného hlediska značně poškozuje.  Další  

slabinou práce je také  absence jakékoli diskuze nalezených výsledků.  Práci by tedy ve velké 

míře prospělo, kdyby jí byla věnováno více péče v samotném  jejím závěru a to zejména 

v oblasti odborné jazykové korektury. Jako vedoucí práce však vím, že práce byla odevzdána 

ve velkém časovém stresu bez možnosti  zpětné vazby ze strany školitele.  

 

 

Závěr:  S přihlédnutím k výše uvedeným nedostatků a zároveň s  oceněním osobního nasazení 

autorky provést samostatný terénní výzkumu v neprobádané oblasti estetického zkrášlovaní 

vlastního těla   práci hodnotím mezi stupněm velmi dobře až  dobře a doporučuji jí 

k obhajobě.      
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