
OPONENSTKÝ POSUDEK na MAGISTERSKOU PRÁCI „ SÉMIOTIKA DESIGNU: 
PRODUKTOVÝ DESIGN JAKO SELEKTIVNÍ PROCES MATERIALIZACE“ ZUZANY 
DOSTÁLOVÉ

Problém předkládané práce tkví v její přeformulované vyhýbavosti. Abych nejprve vyzdvihl 
její klady, kromě samotného záměru reflektovat a blížeji určit procesy, v rámci kterých dochází ke 
genezi významu v rámci designu – mezi designérem a uživatelem – je chvályhodná i přehledná 
strukturace práce a skutečnost, že kromě teoretické části sestává i z práce se současnými designéry. 

Práce je nicméně napsána neadekvátně komplikovaným a věcné podstatě sdělovaných 
skutečností neodpovídajícím stylem; autorka tak v teoretické části dlouze formuluje pozice typu: 
„Sémiotické zdroje jsou využívány a formovány v prostředí sociálního života a jednání či práce, v 
rámci komunikace, která vyžaduje vždy dvě strany, výzvu a odpověď, a je podmíněna interpretací. 
Pokud chybí druhá strana, pokud není upoutána pozornost a sdělení není rozpoznáno jako výzva (a 
následně interpretováno), nedochází ke komunikaci. Ústřední roli zde tak hraje zájem – na jedné 
straně stojí zájem, na základě kterého je určité sdělení vysíláno, na straně druhé stojí zájem 
příjemce zprávy, který je základem k jejímu přijetí a interpretaci (Kress, 2010, s. 35). Kress pojímá 
komunikaci jako sestávající ze tří hlavních aspektů, a to výzvy, interpretace a multimodality (Kress, 
2010, s. 36). Komunikace se děje, pokud je odpovídáno na výzvu, která je určitým způsobem 
interpretována. Tvůrce zprávy (rétor) produkuje sdělení za určitým cílem, s jistým zájmem a se 
záměrem, aby zpráva byla šířena, jako zpráva rozpoznána a vedla k interpretaci. V souvislosti se 
selekcí vnímání je také naše pozornost, zájem a rámování selektivní, proto není každá komunikační 
výzva jako taková rozpoznána a nerozvine komunikaci. S odpovědí na výzvu a interpretací dochází 
ke komunikačnímu jednání, které je činností sémiotickou, a to jak na straně rétora, tak na straně 
příjemce a interpreta sdělení. Následně může docházet k dalším odpovědím na výzvy a 
komunikační jednání se tak opakuje (Kress, 2010).“ Danou pasáž jsem ocitoval v její délce pro 
ilustraci stylu celé práce; na jedné straně lze výše řečenému těžko něco vytknout, na straně druhé 
vyjadřuje daná pasáž stanovisko natolik elementární, že se v podstatě ani nemůže mýlit. Tím nechci 
autorku nijak urazit, daný postup má svou logiku, pouze si kladu otázku, zda-li bylo nutné věnovat 
teoretickou část poněkud otrockému shrnutí Kresse, van Leeuwena a Normana v takové míře. 
Troufám si říci, že nikoliv. 

Práce jde skutečně cestou nejmenšího odporu a namísto využití daných autorů k budování 
vlastního argumentu staví na sice neprůstřelných, ale zároveň vlastně jaksi samozřejmě 
srozumitelných tvrzeních typu: „V rámci komunikace by měl rétor zohledňovat krom svého 
vlastního zájmu také charakteristiky publika, tedy potenciálních příjemců zprávy, dále dostupné 
sémiotické zdroje a způsoby, které povedou ke správné reprezentaci a následné interpretaci. Monö 
pojímá roli srozumitelnosti sdělení v rámci komunikace jako zcela klíčovou, zejména pak v 
souvislosti s vytvářením produktů, které mají být především užitečné (1997, s. 42).“ Postřehy, 
týkající se pozoruhodné vlastnosti designu, v rámci kterého dochází k vzájemné inverzi a konverzi 
estetické a užitkové povahy objektu, tak snadno zapadnou a celé stránky by mohly být zestručněny 
do nějaké výchozí pozice. 

Práce zároveň řadu problémů nechává nezodpovězených: jako příklad uvádím odstavec: 
„Byť tak lidé činí podvědomě, cokoli, co dělají, je ovlivněno emocemi, a to platí i pro oblast 
designu. Některé věci jsou spojovány s pozitivními emocemi, sympatiemi, láskou, štěstím; jejich 
používání, a mnohdy již samotný pohled na danou věc, člověka nějakým způsobem baví, poutá. 
Zároveň se lidé obklopují také věcmi, které v nich vzbuzují negativní afekty, například frustraci 
nebo vztek. Emoce zkrátka patří k lidskému životu a jsou vyvolávány lidmi a věcmi, kterými se v 
životě obklopujeme. Pro dobrý, úspěšný design jsou důležité zejména takové vlastnosti produktu 
jako jeho estetičnost, atraktivita a krása, nicméně ani užitečnost a praktičnost by neměly být 
opomíjeny (Norman, 2004a).“ takové tvrzení je opět těžké vyvrátit, nejsem si však jistý, co si s tím 
počít a zda–li je v tomto případě vůbec nutné odkazovat na nějakou autoritu, nadto bez uvedení 
strany, kterážto chyba se v práci opakuje. Co se vlastně myslí atraktivitou, estetičností, krásou? A je 



skutečně afektivní škála tak banální? Jakým způsobem se afekt (či hodnota) váže ke tvaru a je 
tradován tvarem? 

Uvedený odstavec v posledku vede k otázkám, které jsou pro celou problematiku vlastně 
fundamentální a které autorka nechává ve výsledku nezodpovězeny, viz ostatně závěr práce, v rámci 
kterého autorka uvádí možnost rozvést magisterskou práci o téma „možnosti neracionální povahy 
rozhodování, role pocitů a subjektivního vnímání různých aspektů designu stran designérů, dále 
odlišných charakteristik procesů v případech, kdy vycházely z externího zadání a kdy pocházely z 
iniciativy designérů“ (s. 95). 

Práce tak hovoří o „významech“ „přidané hodnotě“, „něčem navíc“, „emocích“, 
„vypovědích“ produktu, „významech“ apod., ale ponechává stranou, co tedy daný význam tvaru 
zakládá a co je tedy oním „něčím navíc“. Velice stručně řečeno cele pomíjí cosi jako dějiny tvarů a 
objektů, tedy skutečnost, že symbolická formalita designu je historicky podmíněná a „volby“ 
designéra (stejně jako volby uživatele) nejsou nikdy tak docela svobodné (autorka sama hovoří o 
„množství voleb, které jsou designéry, jakožto tvůrci těchto produktů, posuzovány a rozhodovány 
na základě specifického historického, kulturního i sociálního kontextu“, s. 8). „Komplexní proces 
designu“ však není bez zohlednění historické logiky tvarů/věcí (ale stejně tak historické logiky 
afektů apod.) tak docela komplexní a aspekty, které autorka jmenuje jako možné rozšíření práce, 
jsou ve skutečnosti pro její provedení klíčové. Pakliže si autorka sama všímá, že „schopností barev 
je odkazování k určitým skupinám osob (např. národům, zaměstnancům konkrétní firmy, 
pracovníkům v oblasti služeb apod.), k místům (jako v případě map, kde modrá označuje vodu, 
hnědá hory, zelená lesy apod.), k věcem i konceptům obecnější povahy (např. středověký 
symbolismus) (Kress a van Leeuwen, 2002, s. 347)“ (s. 53) pak pokud máme design interpretovat 
jako „multimodální znak, materializovaný význam, určité sdělení“ (s. 8), pak je třeba si nejdříve 
vyjasnit věcnou povahu citovaných určení, pochopitelně v nějakém omezeném segmentu, tedy 
alespoň pokud máme o něčem konkrétním mluvit. 

Autorka tak však nečiní, a tak předpoklady, že „snahou designérů je co nejefektivněji a 
nejvěrněji realizovat počáteční reprezentaci a s ní spojené hodnoty a významy za využití konkrétně 
a záměrně zvolených podob módů. Designéři tak v tomto kontextu figurují jako tvůrci 
multimodálních znakových komplexů, které komunikují určité sdělení a vyjadřují hodnoty“ se ve 
výsledku redukují na předpoklad, že „postupy, kterými tohoto designéři dosahují, jsou ovlivňovány 
okolnostmi a podmínkami produkce“ (s. 8), který skutečně nelze než potvrdit, ale zároveň se tímto 
potvrzením nic neříká.

Práci nicméně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „dobře“.
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