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Diplomová práce si vzala za úkol představit vývoj tetování a jeho možnosti v současné pedagogické 
praxi, případně umění. Značná část textu je věnovaná polemice na téma, zda je či není tetování 
umění, vše je doplňené poměrně obsáhlým vysvětlováním obecných pojmů typu umění, rituál, 
kultura apod.  
„Řekne-li se umění, někomu se v hlavě vybaví galerie, kde visí krásné obrazy nebo jsou rozmístěny 
sochy. Komu se asi při vyslovení slova umění vybaví muž či žena s tetovanými pažemi?“ Upřímně, 
téměř nikomu, nicméně nevidím důvod se tím zvlašť zabývat.  Také by se dalo polemizovat s tím, 
co se vybaví při slově umění, nevím, jestli jsou to „krásné“ obrazy a sochy. Ano, tetování může být 
za určitých okolností umění, záleží na kontextu a konkrétní situaci, ostatní spadá do pop-kultury. 
Otázka přece nezní, zda tetování, kresba, graffity nebo instalace je umění. Téma diplomové práce 
není nezajímavé, ale očekával bych, že bude dán větší prostor právě těm okrajovým žánrům 
tetování, které přesahují do umění. Nejzajímavější části textu jsou věnované historii a současnému 
tetování. Například zmiňované vězeňské tetování je téma pro diplomovou práci samo o sobě, ale 
bylo by třeba jít trochu dále, skutečně zmapovat situaci, jet do věznice a udělat rozhovor s 
potetovanými vězni, zkoumat důvody konkrétní tetováží apod. Zkrátka téma by možná potřebovalo 
více zaostřit, takto je příliš obecné a místy to vede ke zjednodušování. Přesto je vidět, že autorka k 
práci přistoupila zodpovědně a skutečný zájem o danou problematiku jí nelze upřít. Nevidím důvod, 
proč by téma tetování nemohlo být zařazeno do výuky na základní škole, nápad je to v zásadě 
dobrý, jenom by to možná chtělo zpřesnit zaměření práce.  
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