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David Černý se ve své práci zaměřil na cíl „ (…) zjistit, zda a jak stigma ,které se s tetováním pojí, 
ovlivňuje životy lidí“ (s.6), konkrétně pak na reflexi tetování jako stigmatu u tetovaných žen (Ibid.). 
Přestože se úvod práce dá pojmout jako lehce neformální uvedení do tématu, nelze se vzhledem 
k celkové stavbě práce a výzkumné otázky nepozastavit nad několika tvrzeními: 

Autor zde uvádí, že: „Tetování se v euroamerické kultuře v posledních desetiletích stává velice 
populární záležitostí, objevuje se běžně v médiích, u celebrit apod. A že to, co se dá dnes považovat za 
módní či umělecký trend bylo v minulosti tabuizováno, spojováno s negativními stereotypy typu 
kriminální minulost, a že výzkumy v této práci naznačují, že toto vnímání či negativní asociace víceméně 
přetrvává dodnes.“ (s.6).          
 V tomto gardu je na místě otázka, zda tomu tak skutečně  je, respektive zda se naopak 
v posledních desetiletích nestává tetování nepříliš populární záležitostí – neboť zkrátka došlo k takovému 
mainstreamovému rozšíření, že 1) došlo ke změně trendu (permanentního) zdobení těla (srov. pestrou 
paletu tělesných modifikací) a 2) k proměně či zmírnění stigmatizace, která může být s tetováním 
spojována. (Autor ostatně později uvádí výzkum, z jehož závěrů plyne, že v dnešní době má v zámoří 
podstatná část populace, a tak zde získává tetování status minoritního umění viz s.9 cit. podle Sanders, 
Vail, 2008:162.) 

Přejdeme – li k teoretické části práce,  jsou nám představeny a následně definovány tematicky 
stěžejní pojmy, a to tetování a stigma.         
 Netuším, zda se autorovi nenabízela primární a přímá definice tetování,  ale uvést v rámci 
definování základního pojmu cit.: „Rychlíkovu definici (2005: 27), který ji přejímá z encyklopedie 
Britannica“ (s. 7.), shledávám jako problematické. 

Na základě této definice pokračuje autor historickým přehledem tetování a stručným vývojem 
jeho společenského statusu v rámci euroamerického kulturního okruhu, a rovněžtak kapitolou Ženy 
v dějinách tetování.  

Vzhledem k tomu, že se autor s oběma kapitolami vypořádává na cca třech stránkách, je zřejmé, 
že se jedná o skutečně základní panorama  pestrého světa tetování, které je však vystaveno na základech 
relevantní literatury. Pokud jsou však tématem práce „tetované ženy“, očekával bych, že „Ženy 
v dějinách tetování“ dostanou více prostoru nežli cca jednu normostranu, která skončí v 80.a 90. letech 
20. století resp. Sametovou revolucí, a také to, že budou alespoň stručně představeny např. současné 
„ženské subkultury“, které naopak na viditelném a pestrém tetování staví svoji atraktivitu i životní styl. 
V této části práce rovněž postrádám uvedení základních funkcí tetování, které se – speciálně u žen – 
koncentrují převážně na zdobné, erotické a obecně estetické aspekty (viz např. výzkum (Horne et al., 
2007)). Nastavený úhel pohledu a obsahová mezera teoretické části podle mě a priori staví ženy 



s tetováním na scénu, kde jim společnost dělají téměř pouze námořníci a kriminální živly – jinými slovy: 
tetovaná žena  je tak či nějak automaticky spojena s „okrajem společnosti“, ačkoliv společnost, vkus i 
způsoby zdobení těla se mezitím proměnily. 

 Kapitola, která představuje druhý klíčový pojem, stigma, je postavena na eponymní Goffmanově 
studii a „Konceptualizaci stigmatu“ Linka a Phelanové. První dílo autorovi poskytuje pojmový a 
kontextuální rámec, z něhož bude „(…)ve své práci používat některé termíny“ (s.10) a z druhého přejímá 
„vlastní“ definici stigmatu.  

Erving Goffman je kapitola sama pro sebe; přestože jeho dílo bezesporu přináší mnohé 
nekonvenční a originální vhledy, z odborného hlediska bývají jeho práce vnímány i jako (odborné) eseje 
přinášející mnohdy silně diskutabilní závěry (vady rasy, charakteru apod.). 

Autor Goffmana cituje nepřímo, tedy parafrázuje, a dle mého názoru nepřesně, protože Goffman 
explicitně říká pouze to, že: „Termínem stigma tedy budeme označovat silně diskreditující atribut.“ 
(Goffman, s. 11) Tomu předchází podmínka, že stigmatem stižená osoba má viditelný resp. z většinové 
společnosti výrazně vydělující, odlišující atribut, který tuto celistvou osobu redukuje, poskvrňuje, činí 
společensky nebezpečnou či špatnou, a má obecně celkově silný diskreditační dopad (Ibid.). 

Autor však své resp. Goffmanovo pojetí stigmatu staví rovněž na „zvláštním druhu vztahu mezi 
atributem a stereotypem“ (s.10., Goffman, s. 11), jenž však o pár řádek níže sám Goffman nedoporučuje 
takto dále označovat (s.11). 

Pokud se autor ve své práci zabývá tetováním, které je bytostně vizuální povahy, a nadto se 
pohybuje v tzv. hyletickém kulturním okruhu, očekával bych, že např. více rozpracuje koncept stigmatu 
jako „viditelného cejchu“ (tato povaha stigmatu  bez odkazu zmíněna na s.19), případně se více zaměří 
na vizuální aspekt tetování, jelikož konkrétní podoba, styl, figura etc. tetování respondentek není bohužel 
ani součástí obrazové přílohy. 

Vlastní definici stigmatu však autor přejímá od Linka a Phelanové, kteří ve svém díle kriticky 
zhodnocují teorii stigmatu v sociálně vědním výzkumu a – jak autor uvádí – rozšiřují Goffmanův princip 
atributu a stereotypu.  

Podle způsobu překladu, ale i výkladu však autorovi zřejmě uniklo, že uváděná definice vychází 
především z revidované „etiketizační teorie“ či „teorie nálepkování“. (Autor tento kontext „ označování“, 
který významně mění význam prostého signifikantu a signifikátu nezohledňuje a o revidované či 
modifikované etiketizační teorii hovoří jako o „teorii pozměněného označování“ (viz s. 17.)) 

Teoretickou část práce uzavírá přehled „relevantních výzkumů“, které však byly realizovány  ve 
velmí specifických situacích a najmě v USA („nejmenovaná univerzita, nejmenovaný tetovací salon, bar“ 
apod.).  Autor  - kterému se nepodařilo dohledat odpovídající výzkumy z českého prostředí - však 
doznává, že uvedené výzkumy ne zcela přiléhají jeho výzkumnému zaměření, pojem stigma se v nich 
explicitně nevyskytuje, a tak dochází k závěru, že pokud na výsledky těchto výzkumů aplikuje zvolenou 
definici, pak je tetování v jejich rámci  stigmatizováno pouze částečně (s.22). 

Metodologickou  část práce autor uvozuje tím, že záměrem výzkumu je zjistit „zda tetované ženy 
vnímají tetování stigma podle naší definice, a pokud ano, jak tuto skutečnost reflektují ve svém životě“(s. 
23). Přestože se ještě nejedná o vlastní formulaci výzkumné otázky, nabízí se otázka, jaká tedy je „naše“ 
definice stigmatu, podle níž mají tetované ženy vnímat a/nebo nevnímat stigma,  a to zejména s ohledem 
na vstupní dezinterpretaci „teorie nálepkování“. 

Dvě výzkumné otázky jsou nicméně autorem formulovány následovně: „1) Je podle zkušeností 
informátorek tetování stigmatizováno? 2) Pokud ano, jak tuto stigmatizaci reflektují ve svých životech.“ 
(s.23). 

Přestože jsou jemnější významové nuance odstíněny v otázkách polo -strukturovaného 
rozhovoru, nebylo by podle mého názoru od věci  tyto výzkumné otázky přeformulovat a zpřesnit, 
protože není vzhledem k výšeuvedenému příliš jasné, co autor stigmatizací míní, potažmo jak ji chápou 
respondentky. Stejně tak mi není v tomto punktu jasné, jakým způsobem autor rozhodne o tom, zda 



zkušenost informátorek odpovídá stigmatizaci, aby následně zkoumal i reflexi stigmatizace v jejich 
životech, když i opačné vyhodnocení může o procesu stigmatizace v mnohém vypovídat, minimálně na 
základě kontrastu. 

Otazník se vznáší i nad výběrem resp. konstrukcí výzkumného účelového vzorku. Autor hovoří o 
snaze vytvořit homogenní vzorek, proto se rozhodl omezit informátory pouze na ženy (s.24). Toto 
rozhodnutí bylo spoluurčeno tím, že a) autor měl přístup k většímu počtu potetovaných žen b) tetování 
je podle něj tradičně vnímáno jako maskulinní fenomén a jako takový je možné jej u žen vnímat jako 
porušování genderové role, což může stigmatizaci dále ovlivňovat  (Ibid. cit. Hawkes, Senn, Thorn, 2004: 
594). Výzkumný vzorek následně vymezuje tím, že cit.: „(….) informátorka musí mít alespoň dvě větší 
tetování a musí chtít další.“ (Ibid.). 
       Toto účelové kritérium bylo podle všeho nastaveno dle  rozdílnosti „sběratele“ vs. „majitele“ tetování 
(Vail, 1999), protože  zkušenosti tzv. sběratelek jsou dle autorova názoru relevantnější. Zároveň však 
autor přiznává, že: „Status sběratele je ovšem těžké objektivně posoudit a něco takového přesahuje 
rámec mého výzkumu.“ (Ibid.) 
        Ve výsledku tak byla dle slov autora vytvořena „(…) relativně homogenní skupina devíti žen ve věku 
od 21 do 32 let žijících v Praze, dvě z nich byly slovenské národnosti, zbytek české.“ Nutno však 
podotknout, že se uvedené respondentky výrazně liší např. i úrovní vzdělání, pracovní pozicí apod., 
nicméně autor tyto demografické charakteristiky dále nezohledňuje,  pracuje se vzorkem jako jedním 
jednolitým, homogenním kusem. 
        Přestože autor omezenost svého výzkumného vzorku poměrně rozsáhle a sebekriticky reflektuje 
v rámci podkapitoly Hodnocení kvality výzkumu, v neméně podstatné části věnované analýze je mnohem 
stručnější, protože nám dává nahlédnout víceméně jen do procesu kódování, tudíž není zcela zřejmé, jak 
analytický resp. interpretační proces, s jehož výsledky nás autor seznamuje v empirické části práce, 
konkrétně probíhal. Výsledky výzkumu jsou nicméně sesazeny a prezentovány ve třech hlavních 
kategoriích: 1) Životní oblasti, kde je tetování stigmatizováno (s. 29 – 39)  2) Zvládání, zmírňování a 
reflexe stigmatizace (s. 41 – 47) a 3) Rozsah stigmatizace (s.  51- 54). Tyto části považuji za kvalitativně 
nevyvážené zejména z hlediska rozsahu a úrovně předvedené interpretace. Zatímco prostřední část je 
v této disciplíně velice silná, první část se nachází povětšinu na rovině popisu / přepisu: sestává se z 
vložených citací výpovědí informátorek a opakování blíže neprozkoumaných „vězeňských stereotypů“ 
spojených s (ženskou) tetuáží. 
        Osobně mi přijde podnětná a nosná právě ona vizuální resp. estetická stránka ženského tetování, 
způsob, jakým ženy  rozlišují mezi tzv. permanentním make – upem na obličej a „skutečným“ tetováním 
ostatních částí těla, stejně jako onen napnelismus mezi (tetováním) viditelným a neviditelným, 
odhalováním a skrýváním za pomoci vhodně zvoleného oděvu (Pokud už jsme u Goffmana,  možná šlo 
v tomto ohledu využít i pojmy (intimního) zákulisí a (veřejné) scény, případně i hraní společenských rolí 
před a po tetování.) Nicméně tak jako tak postrádám propracovanější odpověď na to, proč se ženy – i 
přes to, že se obávají stigmatizace – nechávají nakonec tetovat resp. nakolik je pro ně toto riziko 
atraktivní například ve smyslu „překročení společenských norem“. Je totiž otázkou, zda kromě 
stigmatizačního stereotypu vězení neexistuje i společensky a mediálně oceňovaný, a tedy atraktivní 
(arche) typ ženy rebelky, dračice apod., tedy jakési nekonvenční a sexuálně nevázané Lilith, kterou sice 
zřejmě  nebudou muži hodnotit pozitivně jako výhledovou manželku, ale může se jim zdát 
hyperatraktivní z hlediska společensky nekonvenční, krátkodobé a „zakázané“ známosti. Muži 
s tetováním jsou ženami dle výzkumů hodnoceni oproti netetovaným jako dominantnější, zdravější, a 
tedy pro ženy atraktivnější (viz např. Wohlrab et al. (2009)),  a přestože pro ženy platí v rámci sexuálního 
výběru jiná pravidla, není vyloučeno, že jejich tetování – zvláště pokud jej mohou dle potřeby odhalovat 
či skrývat – může být v určitém sociálním aranžmá atraktivní právě tím, že je společensky zapovězené a 
stigmatizované. Autor však ve svém  závěru, ve kterém shrnuje  odpovědi  na položené výzkumné otázky, 
navrhuje jiné, byť inspirativní možnosti pokračování budoucího výzkumu. 



        Předložená práce je  ze stylistického a obecně jazykového hlediska standardní; obsahuje pár 
překlepů, gramatických chyb či špatně zafixované přepisy jmen, což se však stane i po té nejpečlivější 
korektuře. Zaráží mne však o poznání  více, že je v práci používáno -  snad kromě přímých citací 
respondentek - pouze  nepřímých citací, a to i v případě, kdy se jedná o stěžejní definice pojmů či 
metodologických postupů, na něž je navíc několikráte odkazováno prostřednictvím elektronického zdroje 
interních pedagogických prezentací (Moodle, např. s. 23, 26). Ve výsledku jsou tak hranice mezi přímou 
citací, parafrází, autorovým tvůrčím vkladem a rizikem dezinterpretace (tak jako se tomu stalo např. 
v případě „etiketizační teorie“) velmi tenké a rozostřené, a navíc nejsou v závěru přiloženy ani původní 
přepisy rozhovorů s respondentkami. Celková formální struktura práce, metodologický postup a ostatní 
nevytčené součásti práce však dle mého názoru plně splňují nároky kladené na tento typ kvalifikační 
práce. Autor si zvolil zajímavé a podnětné téma, které dokázal ve vybraných pasážích i kvalitně zpracovat, 
bohužel se podle mého již nedokázal vyvarovat svým způsobem laciných, ale zároveň závažných chyb, 
které „váhu hodnocení“ částečně vychylují v jeho „neprospěch“. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako dobrou. (Pokud nemají mé výtky natolik závažný 
charakter, pak práci hodnotím na pomezí velmi dobré – dobré.) 

 
V Praze 16.9.2014                                             
 
                                                                                                                                          Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 
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