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Formulář pro posuzování diplomových prací 
 

Jméno studenta/ky: Bc. Zuzana Dostálová    

Studijní program: EKS   

Název diplomové práce: Sémiotika designu: Produktový design jako selektivní proces 

materializace  

Jméno posuzovatele/ky: Mgr. Irena Řehořová PhD.  

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Připomínky a komentáře:  

Práce obsahuje všechny povinné části, autorka cituje a uvádí své zdroje dle požadovaných 

norem. V tomto kontextu bych vytkla snad jen to, že v prvních kapitolách (cca do str. 16) 

prakticky chybí přímé citace, ačkoli například při uvádění definic by jejich použití bylo 

žádoucí.  

Text je psán kultivovaným stylem, občas se v něm objevují stylistické či gramatické chyby, 

jejich množství však není nijak vysoké. Autorka vhodně pracuje s poznámkovým aparátem. 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 9 

Připomínky a komentáře:  

Předmět zkoumání je jasně vymezený. Práce má přehlednou strukturu, všechny části jsou 

dobře propojené a přispívají k postupnému objasňování zvolené problematiky. Postup je 

promyšlený a vede ke splnění vytyčeného cíle.    

Určité výhrady mám k jedné z hypotéz zformulovaných na str. 9. Je v ní vyjádřen jednak 

předpoklad, že „odlišné záměry jsou realizovány za pomocí odlišných sémiotických zdrojů 

(módů)“, jednak že „specifické okolnosti vzniku a realizace produktů ovlivňují výběr těchto 

zdrojů.“  Podle mého názoru se nejedná ani tak o teze, jejichž platnost je v průběhu psaní 

teprve třeba ověřit, ale spíše o východiska, s nimiž autorka od počátku pracuje a jejichž 

potvrzení není nijak překvapivé.    

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 
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Připomínky a komentáře:  

Hlavní teoretická východiska práce tvoří sociální sémiotika a multimodální přístup (Kress, 

van Leeuwen), které vhodně doplňuje koncepce produktového a emočního designu D. 

Normana. Celkově je z textu patrné, že autorka se seznámila s dostatečným množstvím 

relevantní odborné literatury, je schopna ji adekvátně vyložit a následně využít analytické 

a konceptuální nástroje, které nabízí.  

Co naopak v práci v této souvislosti postrádám je větší míra kritické reflexe: sociální 

sémiotika a multimodalita sice představují syntetické přístupy, které umožňují objasnit 

poměrně široké spektrum problémů (týkajících se v tomto případě procesu designu), řadu 

z nich však řeší spíše v obecné rovině. Z toho důvodu bych uvítala větší pozornost vůči 

tomu, čím jsou dané koncepce pro vlastní téma přínosné a kde naopak leží jejich limity.  

Pokud jde o práci s pojmy, podle mého názoru by bylo vhodné hned v úvodních pasážích 

upozornit na významovou odlišnost mezi pojmem designér ve smyslu specializované profese 

a termínem designer jako obecným označením pro tvůrce znaku v textech G. Kresse.  

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Připomínky a komentáře:  

K formulaci vlastních stanovisek autorka přistupuje jen výjimečně (zejména v první části 

textu). Zároveň jí však nelze upřít schopnost funkčně selektovat odbornou literaturu a dále ji 

adekvátně využít pro teoretický výklad, interpretaci konkrétních příkladů i přípravu vlastního 

výzkumu.  

Výzkum v podobě polostrukturovaných rozhovorů se třemi českými designéry je hlavním 

autorským vkladem předložené práce. Rozsahem i způsobem zpracování odpovídá nárokům 

kladeným na DP, vhodně doplňuje předchozí text o další perspektivu a přispívá tak 

k objasnění zvolené problematiky.  

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Připomínky a komentáře:  

Jak již bylo výše zmíněno, samotné potvrzení obecných hypotéz zformulovaných v úvodu 

nepovažuji za příliš překvapivé. K tomu bych však hned dodala, že závěrečná kapitola nabízí 

k předpokládaným tezím poměrně obsáhlý komentář, v němž je představena i řada nových 

poznatků, které vyplynuly teprve při zpracovávání tématu – zejména se jedná o výstupy 

uskutečněných rozhovorů.  

Práci Zuzany Dostálové tedy celkově považuji za zdařilou, cíl spočívající ve snaze 

„zmapovat designérské praktiky“ a představit proces designu jako „selektivní proces 

materializace významů“ se podle mého názoru podařilo v dostatečné míře naplnit.  
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Otázky na obhajobu:  

 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 41 

Celkové hodnocení (známka)*: 1 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:   

 

 

........................................ 

podpis   

 


