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David Černý si ve své bakalářské práci klade za cíl „zjistit, zda a jak stigma, které se s 

tetováním pojí, ovlivňuje životy lidí.“ (s. 6). K jeho dosažení zvolil cestu empirického výzkumu 

realizovaného formou polostrukturovaných interview s devíti tetovanými ženami. Práce je 

rozdělena na dvě části, část teoretickou (s. 7-29) a empirickou (s. 29-54) a je doplněna přílohou 

(s. 58-59) obsahující osnovu interview. 

V teoretické části autor nejprve představuje fenomén tetování a ukazuje, jak se historicky 

ustanovovala jeho pozici v euroamerické společnosti. Následně představuje svůj primární 

analytický nástroj, teorii stigmatu, nejprve v koncepci Ervinga Gofmanna a následně její 

rozpracování Bruce Linkem a Jo Phelanovou. Teoretickou část uzavírá přehledem výzkumů, 

které se věnovaly otázce stigmatizace samotného tetování. 

Celkově považuji teoretickou část za zdařilou. Autor pracuje s adekvátní literaturou, 

s jejíž pomocí vytváří pole pro následnou interpretaci empirických dat. V případě teorie stigmatu 

sice pracuje pouze se dvěma pracemi, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, 

považuji to za dostačující.  

Je samozřejmě možné nalézt některé drobné nedostatky, jako např. poněkud 

problematickou aplikaci Goffmanovy klasifikace stigmatu jako vady charakteru (s. 11). Ačkoliv 

nelze na bakalářské úrovni očekávat propracované kritické zhodnocení užité teorie, bylo by 

vhodné na tuto skutečnost alespoň upozornit (např. uvedením doslovné citace dané pasáže) či ji 

parafrázovat v souladu se současným pohledem na danou problematiku. Podobně by bylo vhodné 

hovořit namísto o označování lidských odlišností (s. 13) o nálepkování či etiketizaci. V tomto 

ohledu se autor dopouští politování hodné desinterpretace, když modified labeling theory 

označuje namísto modifikované etiketizační teorie jako „teori[i] pozměněného označování“ (s. 

17). A konečně na škodu by nebylo ani interpretovat výsledky výzkumů stigmatizace tetování (s. 

19-22), které jsou jednoznačně práci velmi přínosné, v rámci teorie Linka a Phelanové. 

Po stránce metodologické odvedl autor dobrou práci a kapitola, která se věnuje jejímu 

popisu (s. 22-29) pokrývá všechny významné metodologické kroky, jež autor musel učinit. 

Drobné nedostatky se však nevyhnuly ani této části. 

První z nich je poněkud „laciné“ odkazování na prezentace k metodologickému výzkumu 

(s. 23, 26, 28), které by bylo snadno možné dohledat v primárních zdrojích, jak ostatně autor činí 

v jiných pasážích. Možné by bylo také zvážit reformulaci výzkumných otázek směrem ke 

zkušenosti se stigmatizací a zacházení s ní, jak autor ostatně činí v úvodu empirické části (s. 29). 

Více prostoru mohl autor věnovat i popisu analytických postupů (s. 26) a zejména reflexi 

výzkumu (s. 28). A konečně bych také uvítal detailnější popis podoby jednotlivých tetování – 

tedy jaké konkrétní nápisy, motivy a formy provedení měla jednotlivá tetování informátorek. 

Ostatně zde se přímo nabízí využití fotografií a jejich umístění do příloh.  

Jádro práce představují kapitoly 5 až 7 (s. 29-54), v nichž autor prezentuje výsledky 

vlastního empirického výzkumu. Nejprve v 5. kapitole sleduje, „v jakých životních situacích 

informátorek má tetování potenciál stigmatizovat„ (s. 29), následně se v kapitole šesté zabývá 

otázkou „jakým způsobem se informátorky se stigmatizací vyrovnávají a jak se jí pokoušejí 

zmírnit.“ (s. 29). V 7. kapitole se pak zamýšlí nad tím, v jakých ohledech je možné hovořit o 

stigmatizaci tetování na základě teorie Linka a Phelanové.  

Činí tak přehlednou, strukturovanou formou, přičemž explicitně pracuje s koncepty, které 

vymezil v teoretické části. Svá tvrzení důsledně dokládá úryvky z rozhovorů s jednotlivými 



informátorkami. To mu v závěru umožňuje formulovat relevantní závěry a zodpovědět výzkumné 

otázky. 

Přesto se ani empirické části nevyhnuly některé nedostatky. 

Autorovi se zejména v 5. kapitole nedaří vždy odhlédnout od zkušeností konkrétních 

informátorek a abstrahovat z jejich zkušeností modely, strategie a pravidelnosti (např. s. 38). To 

se projevuje zejména v tom, že namísto interpretace pouze shrnuje jejich výpovědi. V jiných 

částech se mu to naopak daří skvěle, jako např. v oddíle 6.2 věnovaném umístění tetování (s. 43-

47).  

Empirickou část by také zpřehlednilo, kdyby autor u výpovědí jednotlivých informátorek 

uváděl alespoň některé pasportizační údaje, např. věk, vzdělání a zaměstnání. Autor je sice 

prezentuje v medailoncích informátorek v metodologické části na s. 25-26, ale pro čtenáře je 

poměrně náročné spojit si jména s konkrétními demografickými údaji bez toho, aby musel prací 

listovat na tyto medailonky.  

S tím se pojí také skutečnost, že autor tyto demografické údaje nevyužívá jako potenciální 

analytický nástroj. Nutno podotknout, že dobře pracuje s rozlišením „sběratelky“ a „majitelky“, 

na jejichž základě dochází k zajímavým postřehům. Zahrnutí demografických dat do analýzy by  

ale pomohlo uvědomit si některé souvislosti a precizovat své interpretace. Např. ojedinělé tvrzení 

Anety o vyšší míře stigmatizace tetovaných než menšin (s. 33) by dávalo větší smysl, kdyby je 

vztáhl ke skutečnosti, že informátorka pracuje u soudu.  

 Po formální stránce práce obsahuje pouze několik překlepů, opakujících se slov či 

gramatických chyb, což svědčí o důkladně provedené editaci. Za největší z těchto chyb lze 

označit nepřesné uvedené jména Ervinga Goffmana, kterého autor překřtil na Ervina (s. 56). 

Z formálního hlediska by měl autor u seriálových publikací uvádět celý rozsah stránkování a 

nepoužívat formát počáteční strana a znaménko plus (s. 56 a 57). Jednoznačně se však jedná 

pouze o nedůležité detaily a práce je z formálního hlediska bezproblémová. 

V rámci diskuse by mne zajímala autorova odpověď na následující otázky: 

1) Na s. 36 autor uvádí výpověď informátorky, podle níž nesmí být tetování vidět celé, ale 

může jeho část vyčnívat zpoza oblečení. Jak by tuto skutečnost interpretoval? 

2) Na s. 52 autor tvrdí, že otázka, zda v případě tetování dochází ke snížení 

hierarchického statusu jako téměř okamžitého následku negativního označení a stereotypizace, 

jak se podle Link a Phelanové u stigmatizace běžně děje, je mimo rámec jeho práce. Jaký by 

navrhl způsob dobrání se odpovědi na tuto otázku? 

3) Na s. 52 autor uvádí, že na základě svého výzkumu není schopen určit, zda dochází ke 

strukturální diskriminaci tetovaných osob. Jakým způsobem by tuto otázku bylo možné zkoumat? 

Celkově se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Autor jí 

prokázal, že je schopen realizovat empirický výzkum a vyvodit z něj závěry relevantní 

bakalářskému stupni studia. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení na 

pomezí výborně a velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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