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Hodnocení výběru tématu 

Odkrýt motivaci a příčiny tetování. To je jeden z cílů předkládané 

diplomové práce. Málokterý trend může vzbudit ve společnosti takové 

emoce, ať už pozitivní, nebo opačné. I když se jedná o velmi starý 

způsob úpravy těla, teprve nyní dosáhl takřka masových rozměrů, a to 

napříč různými kulturami. Například v generaci do 25 let je dnes 

tetování naprosto běžné a jeho absence může znamenat i hendikep. 

Téměř vždy sebou nese tatuáž pro tetovaného i symbolický význam. A 

tak lze téma práce, která problematiku tetování popisuje a záhy 

analyzuje v časopisu Inked, považovat - navzdory zdánlivě úzkému a 

specifickému zaměření – za vhodně zvolenou.  

 

Hodnocení formální stránky práce 

Jako vedoucí diplomové práce můžu napsat, že uspořádání jednotlivých 

částí textu je přehledné a logické. Diplomová práce je po uvedení do 

problematiky formálně rozčleněna do tří základních výkladových 

částí, které jsou dále vnitřně systematicky členěny, a shrnujícího 

závěru. Třetí bod, kterým je vlastní zkoumání autorky, je dále 

vnitřně strukturován na devět stručných empirických bloků.  

Přítomnost všech výkladových kapitol je účelná a v souboru tvoří 

vyvážený celek. Rovněž nakládání s poznámkovým aparátem odpovídá 

požadavkům, které jsou na diplomovou práci kladeny. Poměrně bohatý 

je i seznam pramenů (včetně relevantních zdrojů, které se soustředí 

jak na problematiku tetování, tak i na metodologická východiska pro 

samotnou analýzu). Jazyková úroveň textu je slušná, na škodu může 

být komentativní přístup tam, kde by z podstaty měl být popisný 

(např.: …obrazce, které má daný jedinec na svém těle vyobrazené 

fungují jako svébytný komunikační nástroj i jako skvělý prostředek 

nonverbálního sdělení. O svém nositeli často vypovídá mnohem více, 

než by sám rád sdělil,“ str. 58)  

  

Hodnocení obsahové stránky práce 

Po nezbytném úvodu, který představuje teoretický vstup do dané 

problematiky a v němž autorka vymezuje cíle své práce, je pozornost 

v teoretické části věnována především pojmu subkultura. V další 

části této sekce seznamuje autorka čtenáře s historií tetování a 

především s jeho významem pro různé kultury a později subkultury. 

Součástí této sekce je i vyčerpávající popis možných funkcí 

tetování.  



Ve zmíněných kapitolách prokázala autorka schopnost syntetizovat 

informace z více zdrojů a uvést je do vztahu s předmětem dalšího 

zkoumání. Následuje třetí část, která zahrnuje část metodologickou i 

výzkumnou. Metodologie obsahové analýzy je připravena v souladu se 

současnými postupy analýzy tištěných médií, výběr vzorku, technika 

sběru dat i výzkumné otázky jsou relevantní danému zkoumání i 

časopisu Inked. Samotné empirické zkoumání je pak poněkud stručné, 

přesto pomáhá odpovědět na formulované otázky.  

  

 Jakými tématy se magazín Inked zabývá? 

 

 Kterým tématům se autoři věnují nejvíce?  

 

 V jakém poměru jsou články vyváženy genderově?  

 

 Jaké je rozdělení autorů dle genderu, kteří do časopisu Inked 

přispívají?  

 

 Jaká je stylizace fotografií v časopise Inked? 

 

Shrnující hodnocení práce 

Práci považuji za zajímavý vhled do problematiky subkultury 

tetování. Výsledkem snažení autorky je tedy dle mého mínění text, 

který splňuje kritéria, jež jsou na tento druh kvalifikační práce 

kladena. Po celkovém zhodnocení tak doporučuji předloženou 

diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení na pomezí 

stupňů výborně a velmi dobře.   
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