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Posudek vedoucí práce

Předkládaná bakalařská práce se zabývá v současné
době velmi populární formě úpravytěla tetováním. Autorka se snažízodpovědět, jaké jsou motivace k poÍizeni tetování' zda má
tetování pro své nositele symbolický význam a jakéjsou v současnostinejoblíbenějšímotivy
a styly tetování. Dochéní kzávéru, že pro všechny její informanty má tetoviíní hlubší,
symbolický význam, obvykle spjatý s osobní nebo rodinnou biografií. Motivace pro pořízení
tetování byvají rizné, nicméněúzce souvisejí s vyjednáváním osobní identity aktéru.Autorka
rezignovala na odhalenínejfrekventovanějšíchstylů a motivů tetování, neboťdošla kzávéru,
Že pro zodpovězení této otázky by byla vhodnějšíplošná kvantitativní ana|ýza,která nebyla
součástíj ejích metodologických postupů.
Přestože by se pro analytické zpracováni tohoto tématu nabízely rtnné perspektivy
antropologie těla, autorka vychání především zprací Martina Rychlíka. Historický exkurz,
mapujícívývoj, ýznam a techniky tetovánívmimoevropských kontextech je jistě zajímavý,
nicméně bych uvítala spíšehlubší ana|ýzu dynamiky vývoje a funkcí tetování v posledních
desetiletích. Stejně tak je kapitola, nadějně nazvaná Lidské tělo jako artefakt, spíše
konglomerátem přímých citací Balcerové. Je škoda' že se autorka klíčové myšlenky
nepokusila vyjádřit vlastními slovy a jasněji aplikovat na vlastní ýzkumné šetření.
Metodologicky autorka vycháne|a zteténniho výzkumu, kteý prováděla mezi tetovanými a
tatéry. Je škoda, že více nevyuŽila metodu (zúčastněného)
pozorování - např. v taterských
salónech, nebo při kaŽdodenníspolečenskéinterakci tetovaných (možná skrývání tetování,
reakce na viditelnďvyrazná tetování atd.) Autorka hojně užívá přímých citací ýpovědí
informantů, nicméně se domnívám, Že pÍi ana|ýze rozhovorů je třeba i jistého ,,Óteni mezi
řádky.. a hlubšíinterpretacel ana|ýzy kontextůj ednotliqf ch interview.
Po formální stránce bych povaŽovala za vhodnějšíkapitolu 7 (Současnénejoblíbenějšístyly a
motivy tetování) zaÍadit do příloh práce. Autorka zde jednak vychání primámě Ze
sekundámích zdrojů' zároveřt uvádí, že se jedná spíšeo ilustrativní vyběr několika módních
stylů' nikoli reprezentativnípřehled těch nejuŽívanějších(který, jak autorka sama pÍiznává,
nebyla nazákladě zvolenémetodologie schopna sestavit).
Přes uvedené výky se domnívám, že předkládaná práce splňuje nároky' kladené na
bakalrářskoupráci. Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocenístupněm dobře.
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