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David Feitl se vydal na cestu vystopování vzahu současné české společnosti k jevu druhdy zavrhovanému a 

chápanému pouze v souvislosti s periferijními skupinami společnosti. Tímto jevem je tetování lidského těla. 

Odvážené na práci je už to, že odvrhává tradiční “etnologický” přístup a nestuduje tetování u tzv. “přírodních 

národů”, jak se v literatuře děje nejčastěji, ale nahlíží do nitra evropské a americké společnosti, jak tam se na 

tento jev nahlíží a nahlíželo, jak se vyvíjel historický vztah k tomuto jevu a podrobněji pak si všímá situace v 

Česku, kde provádí výzkum ve velkoměstském a máloměstském prostředí.  

 

Po vstupních kapitolách, v nichž autor prokazuje, že zná funkce a význam tetování i v tradičních společnostech, 

následuje velmi zajímavé srovnání vztahu české (evropské) a americké společnosti k této formě zdobení lidského 

těla. Feitl zjištuje, pravda na základě nikoliv vlastního terénního výzkumu ale dobré znalosti naší i americké 

literatury, že vývoj vztahu v Evropě i za oceánem měl podobné peripetie (od odmitnutí, dokonce snad i 

perzekuce, až po přijetí), že však na severoamerickém kontinentě byl vývoj časově v předstihu. 

 

Badatelským přínosem je dotazníkový průzkum asi u 60 respondentů, z nichž část byli sami tetováni a část 

netetovaní, část z maloměsta či z vesnice, část z velkoměsta. Z průzkumu vyplývá, že vztah společnosti k 

tetování je nyní tolerantní nebo neutrální, pokud ovšem nejsou zobrazovány extremistické motivy. Tetování se 

stalo individuální záležitosti bez výrazného propojení se skupinovou příslušností. Jako skupinový fenomén se 

však vyskytuje u některých subkultur (Punk, motorkáři aj.).  

 

Po stránce formální neshledávám v práci závažnější nedostatky, snad jen lze vytknou chybějící datace u 

stažených vebových stránek.  

 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. Oceňuji dobrou teoretockou průpravu a poměrně rozsáhlý 

empirický průzkum k tématu realizovaný v diferencovaném prostředí vhodně volenou metodou. Studie je dobře 

strukturovaná, její jazyk je velmi kultivovaný, prakticky nenalezáme překlepy a gramatické chyby. Pominout 

nelze ani rozsah práce, který i při úsporném vyjádřování dasahuje rozsahu práce magisterské. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
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