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73 stran; z toho 71 stran textové části (včetně seznamu použité literatury s dvaceti položkami, 

z toho jedenácti v angličtině – většinou články z recenzovaných odborných časopisů) 

 

 

Oponentský posudek: 
 

 

Bakalářská práce, kterou na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) 

předložila k obhajobě Michaela Mašátová, se zabývá originálním tématem za využití klasické 

etnologické/antropologické metody: terénního výzkumu. Hned v úvodu oponentského posud-

ku je zapotřebí její přístup ocenit; přestože se tetování, piercing i další modifikace těla stávají 

čím dál častějším tématem odborného zájmu i v českém prostředí, klasická a důkladná 

etnografie jednoho konkrétního „terénu“ tu byla pohříchu opomíjena. Většina z dosavadních 

bakalářských, diplomových či dizertačních prací (jichž od roku 1990 vzniklo na českých 

vysokých školách do několika desítek kusů) se zaměřovala na dějiny tetování/bodyartu, na 

osobnostní motivace k tetování, na psychologii tetovaných, biografie a strukturovaná 

interview s tatéry, výzkum jejich uměleckého vzdělání, tatuáž a piercing na základních či 

středních školách, dotazníková šetření týkající se oblíbených motivů a podobně, ale 

hloubkový „vhled“ do prostředí jednoho salónu – do „určitého mikrosvěta“, jak píše sama 

autorka (str. 1) – prozatím chyběl, pokud je mi známo. Předložená práce tak nabízí výtečnou 

sondu do fungování moderního (velkého) salónu včetně nastínění vztahů mezi aktéry. 

 

Práce je členěna do šesti kapitol, má logickou strukturu. Je koherentní. Její součástí je 

teoretický vstup (kapitoly 1 až 3) a klíčová empirická část (kapitola 4) opírající se o původní 

zjištění v terénu, doprovodná data i citace z vlastního terénního deníku. Na pátou část Závěr 

navazuje už jen bibliografický soupis, který považuji za jednu z mála slabin práce. Přestože 

Mašátová v úvodu vcelku správně píše, že „je tetování ve vědecké literatuře stále poměrně 

opomíjené“, není opomíjené až tolik, aby nevydalo na více než dvacet zde citovaných prací. 

Rozumím tomu, že gros předmětné bakalářské práce spočívá jinde nežli v teorii, nicméně pro 

případný další výzkum doporučuji rozšířit pramennou základnu – vynikajícím komentovaným 

soupisem antropologických textů k tetováži je článek Enid Schildkroutové z Annual Review of 

Anthropology „Inscribing the Body“ (2004, vol. XXXIII, str. 319-344), který je studentům 

FHS UK dostupný nejen z databáze JSTOR. Stejně tak bylo možné nahlédnout do českých 

kvalifikačních prací, jež se alespoň okrajově zabývaly prostředím tetovacího salónu nebo 

subkulturami (namátkou Křížová 1996, Grögerová 1997, Blažková 2003, Řápek 2012 aj.). 
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Každopádně samotnou etnografii této práce považuji za velmi zdařilou. Mašátová 

vytěžila ze svých návštěv (v asi tříměsíčním období) řadu trefných postřehů a dokázala, i díky 

příjemně věcnému jazykovému stylu, popsat klíčové dění a vztahy v tetovacím salónu. Čtenář 

tak má příležitost celistvě, holisticky, nahlédnout do provozu studia; dobře je popsáno 

prostředí, typy a hierarchie aktérů, průběh jednání s klienty, samotného procesu tetování, ale 

vysoce hodnotím též autorčin zájem o „učňovství“ (str. 26-30), o jakési zasvěcování, kdy se 

ze dvou začátečníků postupně stávají aktivní tatéři, kteří pak takřka obřadně dostanou i „klíč“ 

od studia, kam si mohou přivést klienty. Mašátová se nevěnuje jen atraktivním tématům, ale 

všímá si i zázemí, péče o hygienu, svozu infekčního nečistého odpadu, ceníků tetováží i forem 

propagace. Práce však zdaleka není jen popisná. Zaujme nastínění problematiky komodifikace 

a singularizace tetování: je to už zpeněžitelné zboží, nebo osobité umění? V závěru autorka 

píše: „V tetovacím salónu lze rozeznat procesy, které je možné nahlížet jako komodifikující, 

ale také takové, které lze naopak chápat jako singularizující“ (str. 70), protože tatéři 

neodmítají prosté práce (kvůli potřebnému honoráři), nicméně sami také usilují o tvorbu 

originálních motivů, nechtějí jen někoho kopírovat a odmítnou i vytetovat pochybné kérky. 

 

Aspirantka bakalariátu si byla při svém výzkumu vědoma i etiky badatelské práce; 

všechny zúčastněné o svém záměru sepsat poznatky otevřeně informovala, a přestože je sama 

tetována a o scénu se zajímá, dokázala si v textu uchovat „nefanouškovský“ odstup. Práce je 

takřka prosta překlepů a věcných chyb, je dobře strukturována. Řádně cituje. Pochopitelná je 

– vzhledem k anonymizaci salónu (byť, kdo by pátral, bude brzy vědět, o který jde) absence 

obrazového doprovodu. To však neplatí pro chybějící abstrakt, abstrakt v angličtině a klíčová 

slova, což je – alespoň tedy na Filozofické fakultě UK – nezbytnou součástí bakalářské práce. 

 

 Celkově považuji předložený text za kvalitní, velmi zodpovědně zpracovaný příspěvek 

k tématu tělesných modifikací v současné České republice. Práce splňuje, snad až na výše 

uvedenou výhradu, podmínky k obhajobě bakalářské práce na Univerzitě Karlově. Případná 

budoucí magisterská práce Michaely Mašátové by mohla přítomnou studii například rozšířit o 

další terénní šetření v jiných salónech (i zahraničních), a pak komparovat zjištěné poznatky. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) V úvodu se odvoláváte na Geertzův „zhuštěný popis“. Inspirovali Vás i jiní antropologové? 
 

2) Byla jste v čilém kontaktu s neofyty, učni. Uvažovala jste tehdy i sama o práci tatérky? 
 

3) Hodláte se tématu tetování odborně i nadále věnovat, případně jak a proč? 
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HODNOCENÍ PRÁCE:                                                                  (1 = nejlepší / 5 = nejhorší)     

                                                                                                    

1. Formulace cílů práce                                                           1     2     3     4     5 

2. Volba vhodné metody                                                      1     2     3     4     5 

3. Splnění cílů práce                                                                 1     2     3     4     5 

4. Odborný přínos práce                                                          1     2     3     4     5 

5. Originalita práce                                                                 1     2     3     4     5 

6. Struktura práce                                                                  1     2     3     4     5 

7. Práce s daty a informacemi                                                   1     2     3     4     5 

8. Postup řešení je logický                                                       1     2     3     4     5  

9. Klíčová slova a abstrakt vystihují obsah                            1     2     3     4     5   

10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                    1     2     3     4     5   

11. Práce s odbornou literaturou                                                1     2     3     4     5   

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování)     1     2     3     4     5   

13. Přesnost formulací                                                              1     2     3     4     5    

14. Práce s odborným jazykem                                                 1     2     3     4     5    

15. Formální zpracování a grafická úprava                              1     2     3     4     5    

 

 

 

Resumé: 

 

Předloženou bakalářskou prací Etnografie tetovacího salónu (FHS UK 2014) prokázala její 

autorka Michaela Mašátová schopnost koncipovat a provést terénní výzkum, originálně 

uchopit komplexní téma a také jej zasadit do širšího antropologického kontextu. Práce vyniká 

pečlivým zpracováním. Má logickou strukturu a přináší též podněty k dalšímu studiu. 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě. S drobnými výhradami (výše) navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze 28. srpna 2014 

 

 

 

 

 

PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 


