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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Návrh tématu práce patřil ke skupině témat, která jsem nabídl ke zpracování studentům na bakalářském 

stupni studia. Mým záměrem bylo přimět studenty k rozvinutí konkrétních vizuálně sémiotických 

problémů, které by se např. týkaly otázek poměru proměnlivosti a stálosti vizuálních znaků. Kromě jisté 

obeznámenosti s úvody do problematiky kulturní antropologie a výtvarného umění, které fakulta 

humanitních studií poskytuje, ovšem práce předpokládala intenzivní zájem o vlastní sémiotiku a její 

samostatné studium. Téma, mnou původně nesprávně pojmenované jako „Zobrazení dobytka ve výtvarné 

umění“, musela nejprve autorka terminologicky upřesnit – jde tady o zobrazení tura domácího – a dále se 

rozhodla pro časové vymezení – moderní umění –, které poskytuje dostatečně proměnlivý a zajímavý 

materiál, nicméně při jeho obezřetném výběru lze rozsah udržet ve formátu bakalářské práce. Autorka si 

kladla za cíl zjistit, zda ve vymezeném časovém období lze potvrdit „jádrovou“ konzistenci tohoto 

vizuálního znaku. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Autorka si při časovém vymezování tématu své práce dobře uvědomuje, že moderní umění se ve snaze o 

neotřelost a naléhavost často pohybuje na hranici srozumitelnosti. To je ovšem právě místo, ve kterém se lze 

pokusit zkoumat vztah mezi srozumitelností a inovativností znaku, jinak řečeno potvrdit motivovanost 

určitých trvalých vlastností ikonických znaků. 

Autorka použila pro svou práci relevantní teoretické zdroje. Jednak celkem úspěšně komentovala 

zakladatelské sémiotické práce de Saussura a Peirce. Získala tak mj. základ pro tradiční klasifikaci 

vizuálních znaků (ikón – index – symbol), nicméně u „ikónu“ doplnila i kritiku provedenou Ecem. Pro svou 

argumentaci se rozhodla použít především přístupy Rolanda Barthese a Umberta Eca. 

Po dostatečné sémiotické přípravě se pisatelka bezchybně vyrovnala s vymezením předmětu své práce. 

Dokázala tak opět patřičnou fundovanost pro metodický postup vědecké práce. 

Hodnotnou část práce tvoří samotný rozbor obrazového materiálu. 

Práce má jasné a přehledné členění, autorka postupuje rovnoměrně a čtenářsky velmi srozumitelně. 

 

3) Věcné poznámky 

V uspořádání jednotlivých kapitol je práce velmi rozmyšleně a úměrně strukturována. 

Neodhalil jsem žádné vážné prohřešky ve formálních náležitostech práce. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Literatura použitá k rozvinutí tématu je vybrána velmi pečlivě, jsou studována díla sémiotická, díla 

výtvarného umění, ať už encyklopedického nebo monografického zaměření, nezůstávají zanedbány ani 

odkazy na zoologické odborné definice. 
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Vyzvednout na tomto místě lze i výběr obrazového materiálu – klíčových uměleckých děl moderního umění, 

která autorka analyzuje. Výběr svědčí o širokém rozhledu po možnostech i o následné uvážené redukci. 

Podařilo se tak sestavit dostatečně podstatný primární materiál. 

Vzhledem k tomu, že autorka rozvíjela pouze minimum dodatečných či upřesňujících paralelních úvah, 

použila v práci jen minimum poznámkového aparátu, který nečíslovala. Odkazy na literaturu v textu 

provedla správně jedním z možných způsobů zápisu. 

Literatura i internetové odkazy jsou zapsány bibliograficky správným způsobem. 

Grafická úprava bakalářské práce, myslím, dokonale naplňuje požadované standardy. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Po jazykové stránce práce nevykazuje žádné patrné nedostatky. Formulace jsou adekvátní a srozumitelné. 

Nezachytil jsem žádné chybné formulace a překlepy. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

V závěru se autorka odvažuje pouze přijatelných zobecnění v mezích, které poskytuje zkoumaný materiál. 

Pokusila se definovat trvalé vizuální rysy znaku „tura domácího“, které shledává jako motivované, což je 

stanovisko, které podporuje koncepci určitých „rozlišovacích bodů“ ve výrazovém projevu (tedy na nositeli 

znaku), které odpovídají opět vybraným bodům v „prostoru toposensitivních percepčních nebo 

sémantických modelů“. Pokud naše poznání daných jevů bude probíhat na základě naší neměnné fyziologie, 

lze předpokládat jádrovou konzistenci používaných znaků. 

Práci hodnotím vysoko. Vede mne k tomu znalost soustředěného a pečlivého postupu autorky při řešení 

zadání. Ve vědeckém diskurzu se pohybovala s jistotou a dokázala úspěšně aplikovat nabyté poznatky. Při 

hodnocení konkrétních vizuálních děl zdárně kombinovala umělecko historický přístup s přístupem 

sémiotickým. Práce vykazuje dostatečnou metodičnost, je napsána přijatelně odborným jazykem, správně 

nakládá s literaturou i s obrazy jako s vizuálními argumenty. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je 1, 47 bodů.  

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 7. 6. 2007 


