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Hodnocení práce 

 

Jadro prace tvori kvantitativni vyzkum, jehoz cilem je odpovedet na nekolik otazek tykajicich 

se „objasneni narustajiciho trendu telesnych modifikaci v dnesni dobe“. Autorka si klade 5 

zakladnich vyzkumnych otazek – viz str. 13.a predevsim si poklada otazku, „Jak a zda se 

tetovani, ktere je prakticky neodstranitelnou a trvalou telesnou modifikaci, muze stat modnim 

trendem?“ – viz Uvod, str. 2.  

V projektu je stanoveno, ze prace bude srovnanim motivu pro tetovani a piercingy u 

primitivnich kmenu a v moderni spolecnosti. Dale pak autorka predpoklada, ze informace 

tykajici se tetovani a piercingu u primitivnich kmenu bude cerpat z teoreticke literatury 

zatimco udaje o techto fenomenech vyskytujicich se v moderni spolecnosti ziska „provedenim 

hloubkovych rozhovoru zamerenych na nekolik mladych jedincu ve veku 15 – 35...“. Autorku 

zrejme neco vedlo ke zmene zamyslene metodologie, ktera se me osobne jevi pro uchopeni 

zvoleneho tematu jako mnohem vhodnejsi. Bylo by myslim dobre duvod zmeny metody 

v praci alespon zminit.  

Autorka provadi v prvni casti prace velmi hezky historicky exkurz, kdy objasnuje proc, kdy 

a u kterych primitivnich narodu se objevovalo tetovani, ktere sice tyto narody tetovanim 

nenazyvaly, ale my bychom toto oznaceni dnes pouzili. V teto casti jsou take definovany 

zakladni pojmy tykajici se tematu. Snad bych vytkla jen fakt, ze se autorka v historickych 

castech dost drzi textu uvedenych v seznamu literatury (Rychlik, Fiksa).   

Dalsi cast prace je kvantitativnim vyzkumem provedenem na vzorku 242 respondentu a 

respondentek. Na strane 13 – 15 jsou popsany faktory, ktere pri vyzkumu budou sledovany – 

jde predevsim o vek a pohlavi respondentu a dale je zduvodneno, proc vzorek obsahuje vice 

zen, nez muzu. Na strane 15 a 16 je stanoveno nemalo hypotez tykajicich se tetovani a 

piercingu 1) muzi a zeny si nechavaji udelat piercing ci se nechavaji tetovat z – estetickych 

duvodu, chteji upoutat pozornost, je to pamatka na vyznamnou zivotni udalost 2) zeny si 

nechavaji delat mene vyrazna tetovani na mene viditelnych mistech, nez muzi 3) vetsina 

lidich s tetovanim si mysli, ze ostatni maji tetovani predevsim z estetickych duvodu ci jako 

trendovou modni zalezitost. Uvedene hypotezy jsou vyzkumem dokazany a je dale 

oduvodneno, jak se cisla lisi u ruznych pohlavi a vzdelanostnich skupin. Priznam se, ze 

nevim, proc autorka zvolila prave uvedene faktory – pohlavi a vzdelani. Dle meho nazoru 

diverzifikace vysledku na zaklade techto faktoru neprinasi mnoho noveho ani tolik 

prevratneho ve zkoumani fenomenu „tetovani v moderni spolecnosti“.  

Nekolik vytek na zaver. Oduvodneni, ze zeny maji mensi tetovani na mene viditelnych 

mistech, aby nevystrasily deti a muzi vetsi tetovani na lepe viditelnych mistech, aby vystrasili 

nepritele (str.26), mi pripada velmi zjednodusene a take velmi nepodlozene. Je v zaveru 

podlozene pouze citatem (Fiksa), ktery mi nepripada prilis presvedcivy a hlavne dnesni 

spolecenske usporadani a fungovani spolecnosti vystihujici.  



Na vice mistech prace se autorka zminuje o predsudcich spolecnposti ci vetsiny lidi vuci 

tetovani. Dokoce rika, ze lide s telesnymi modifikacemi byli ze spolecnosti „vytlacovani na 

okraj“ (str.13). To ovsem nelze jen tak konstatovat a neprokazat empiricky ci nedolozit 

historicky.   

Dalsi, z meho pohledu dulezitou vytkou je, ze v praci chybi jakakoli  osobni reflexe tematu – 

proc je pro autorku prave toto tema tolik zajimave, proc ji oslovilo natolik, ze se o nem 

rozhodla psat bakalarskou praci, proc je zminovano prave studio Hell atd. 

Pri celkovem hodnoceni prace nutno zminit, ze teoreticka a prakticka cast nejsou zrovna 

ladne propojeny. V teoreticke casti se dozvime o tetovani a piercingu u primitivnich narodu a 

najednou v kvantitativni casti zkoumame, zda si nechavaji delat vetsi tetovani muzi nebo zeny 

a zda maji zakladni, stredoskolske ci vysokoskolske vzdelani. Diskrepance mezi prvni a 

druhou casti prace je dle meho nazoru zpusobena prave volbou kvantitativni metody 

zkoumani motivu tetovani dnesni spolecnosti, ktera neni nejvhodnejsi a take samozrejme – 

dle meho nazoru - nesoumeritelnosti dvou fenomenu – telesne modifikace u primitivnich 

narodu a dnes. Tema se mi zda byt propojeno pouze na miste, kde autorka cituje skarifatora ze 

studia Hell – str. 22 a take na miste, kde hovori o knize „Modern Primitives“ – str. 12.  

Dalsi telesne modifikace nejsou v praci priliz rozpracovany  

 

Celkove ovsem autoka prokazala adekvatne pracovat s literaturou, dobre citovat a prehledne 

praci strukturovat. Prace – 26 stran textu - take neobsahuje vaznejsi stylisticke ani gramaticke 

chyby. Navrhuji proto praci pripustit k obhajobe s celkovym hodnocenim velmi dobre.  
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