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Michaela Mašátová si ve své bakalářské práci vytkla za cíl porozumět každodennímu 

fungování tetovacího salónu jakožto mikrosvěta s vlastní kulturou (s. 1). K dosažení tohoto cíle 

realizovala tříměsíční etnografický výzkum v jednom z pražských tetovacích salónů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci etnografickou, je na místě zhodnotit nejprve její 

metodologii, od níž se následně odvíjely další kroky. V tomto ohledu je práce zvládnuta 

jednoznačně výborně. Že se jedná opravdu o etnografii, dokládá i skutečnost, že se autorka 

v souladu s metodologií etnografického výzkumu nechala vést terénem a hlavní výzkumnou 

otázku, „jak se procesy komodifikace a singularizace promítají do toho, co se ve studiu 

odehrává.“ (s. 2), formulovala až v samotném průběhu výzkumu. Popis metodologických kroků 

(s. 9-14) je přehledný, obsahuje všechny náležitosti, včetně části věnované reflexi výzkumu a 

vymezení vlastní výzkumné pozice (s. 11-13). Metodologická rozhodnutí, které během výzkumu 

autorka učinila, ať se jedná o volbu vzorku, řešení etických otázek či analytické postupy, jsou 

vzhledem k problému relevantní a v textu dostatečně argumentované. 

Teoretickému zakotvení (s. 2-8) dominuje podkapitola věnovaná v souladu s centrální 

výzkumnou otázkou pojetí tetování jako komodity (s. 5-8). Autorka v něm vychází z dnes již 

klasické studie Kopytoffa doplněné o stěžejní práce věnované problematice tetování (Sanders, 

Sweetman, Atkinson, Rychlík) a texty, které obě perspektivy syntetizují (Siorat, Kosut). Tuto 

stěžejní teoretickou část doplňuje kontext historického vývoje tetování v rámci euroamerické 

společnosti, alternativní pojetí tetování jako umění, deviace a sociálního aktu a otázky významů a 

motivací tetování. Tím si autorka připravila solidní zázemí pro interpretaci empirických dat. 

Volbu teoretické literatury i zacházení s ní přitom autorka zvládla dobře, včetně adekvátního 

zacházení se zdroji.  

Jádro práce představuje detailní etnografický popis dění v tetovacím studiu. Ten autorka 

strukturovala do šesti podkapitol, které se postupně věnují popisu fyzického prostoru (s. 15-18), 

aktérů (18-26), fenoménu učňovství (s. 26-30) a strukturace času (s. 65-68). Nejrozsáhlejší část 

(s. 30-60) je pak věnovaná činnostem, které se zde odehrávají, jež autorka rozčlenila na ty, 

související přímo s tetováním, s klientelou a s chodem studia. Přesvědčivě tak ukazuje, že 

„[s]amotné tetování představuje [v chodu salónu] jen pomyslnou špičku ledovce“. (s. 69). 

Autorčin etnografický popis přitom není pouhým přepisem terénních poznámek, ale 

výsledkem důkladné analytické práce, která autorce umožnila z nespočtu jednotlivých vzájemně 

nesouvisejících situací vytvořit systematický a smysluplný popis mikrosvěta tetovacího salónu. 

Svá tvrzení zároveň dokládá úryvky z terénních poznámek, čímž dodává práci nejen na 

věrohodnosti, ale také na barvitosti. Práce je napsaná čtivě a dává opravdu nahlédnout do 

fungování tetovacího salónu, přičemž v závěru odpovídá na otázku vyjednávání mezi 

komodifikací a singularizací tetování. 

Jistě by bylo možné mít nespočet drobných poznámek k popisu, interpretacím i 

konkrétním formulacím, stejně jako k některým formálním náležitostem. Např. názvy kapitol by 

působily lépe, kdyby byly všechny zarovnané k levému okraji, odstavce by naopak lépe působily 

odsazené a bez mezery mezi nimi. V seznamu literatury má autorka několik překlepů  

(Desmond, nikoliv Delmond Jones; The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 

nikoliv Antrhropology), stejně jako v samotném textu. 

Žádná z těchto poznámek však není nijak důležitá. Co důležité naopak je, že se autorce 

v této práci podařilo to, co je cílem a největší předností etnografického výzkumu, tedy dosáhnout 



porozumění zkoumané sociální reality. Domnívám se proto, že práce jednoznačně splňuje 

požadavky kladené na absolventskou práci. Na základě výše uvedeného ji tudíž doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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