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Diplomový úkol z května 2007 ukládal absolventce vymezit roli a postavení obrazu v rámci 

celku vizuální kultury s ohledem na komunikaci jednotlivých druhů informací a vytváření 

vizuální kultury ve vybraném prostředí a obsahoval vedle požadavku zpracování 

bibliografické rešerše také návrh základní osnovy. 

Diplomantka zpracovala velmi podrobnou bibliografickou rešerši, vyhledala a vyhodnotila 

dostupné prameny. Velmi potěšující je přitom šíře záběru vyhledávání a výběru vhodné a 

použitelné literatury založená na výborné orientaci autorky v mnoha hraničních a 

souvisejících oborech. Doporučenou základní osnovu absolventka rozvinula velmi 

podstatným zpúsobem, protože připravila logicky velmi dobře uspořádanou a značně 

podrobnou osnovu zaměřenou nejdříve na teoretickou část obsahující vymezení základních 

pojmú a posléze se věnující jednotlivým stránkách řešené problematiky. Podle mého názoru 

úspěšně zvládla proporční stránku rozsahu a členění textu, takže tento je ve výsledku sice 

poměrně stručný, jednotlivé části jej však nečlení do zbytečně malých úsekú. Jako vejmi 

významný hodnotím víceoborový přístup a pohled najednotlivé složky i celek vizuální 

kultury a postavení obrazu v ní nejenom snad pouze z perspektivy informačních studií nebo 

nových médií ale také sémiotiky, estetiky, komunikační vědy, psychologie a sociologie. Tato 

schopnost integrovat znalostí jednotlivých vědních oború je umožněna významnou erudicí 

autorky a vzniklo v nejlepším slova smyslu syntetické dílo s řadou nových přínosů a podnětů. 

Velmi oceflUji vlastní přínos spočívající v úspěšném hledání vztahu výtvarné kultury, obrazu a 

komunikace informací, zejména odborných. Za vynikající pokládám závěry práce. Jednak 
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svým rozsahem, ale především myšlenkovou hloubkou a podáním dalších argumentů 

představují paralelu k nejlepším závěrům a diskusím známým z akademických publikací a 

nikoliv pouze stručný referát práce, jak se namnoze děje. K vlastnímu textu nemám 

připomínky, protože ty jsem uplatňoval postupně k jednotlivým částem vznikajícího textu. Na 

tomto místě bych rád zdůraznil výbornou spolupráci s diplomantkou, protože vedle velmi 

dobrých formulačních schopností a bohatosti nápadů fungoval dialog k tématu. 

Práce je svým rozsahem přiměřeně velká, má 95 stran textu, a ty hloubkou uváděných 

znalostí svědčí nejen o velmi rozsáhlých vědomostech diplomantky ajejího zápalu a 

dlouhodobému pracovnímu zaujetí danou problematikou, ale také o potřebě věnovat těmto 

problémům pozornost jak v rámci výuky ÚISK, tak v rámci dalších iniciativa prací, které by 

vhodným zpúsobem navázaly a rozvinuly předloženou práci. 

Jazyk práce je nesporně odborný, přesto velmi dobře čtivý, výklad je zřetelný, dobře 

srozumitelný. Použitá terminologie je naprosto správná, pozitivně hodnotím snahu o přesnost 

vyjádření, včetně úsilí o definování rozsahu a obsahu použitých pojmú skromně nazvaných 

vymezením. Je nutno konstatovat, že vyjadřování přesné, nikde nesklouzává do odborného 

slangu a nikde se nevyskytuj í neudržitelná nebo nepravdivá tvrzení. 

Rozsah použité literatury se svými 74 abecedně uspořádanými a číslovanými záznamy 

použitých pramenú. Výběr literatury je svým rozsahem i skladbou plně odpovídající, vysoce 

ocd1uji vzornou citační morálku odpovídající současným náročným požadavkům. Text 

obsahuje poznámek pod čárou 146 poznámek pod čarou, nicméně nejedná se o poznámkový 

aparát (exkurzy k právě pojednávaným částem tématu), ale o odkazy na přesné místo 

pramene, z něhožje citováno. Zvyšuje to nesporně pohodlí čtenáře a nepokládám za proto 

chybu okolnost, že v úvodu není zmíněn důvod umístění poznámek pod čarou, byť striktní 

požadavek na uložení poznámkového aparátu za text je spíše otázkou návyku. 

Úprava je velmi pečlivá a vkusná. Plně odpovídá dnešní velmi vysoké úrovni prezentace 

podobných prací. Použité ilustrace, půltónové fotografie a grafy velmi vhodně dop!Jlují text a 

výrazně napomáhají k pochopení výkladu. U obrázků je podpisek spolu s číslem dúsledně 

uváděn pod nimi. Využití typografických prostředkú nabízených textovým editorem je 

uměřené, napomáhá snadné orientaci a přesto nikdy nesklouzává k nevkusnému a 

podbízivému stylu prezentace. Přesto lze poznamenat, že na s. 95 byl přehlédnut a následně 

vytištěn vzkaz "záložka není definována" a je taky otázkou, zda by nebylo účelnější převzatá 

schémata (obrázek 2,6) na s. 24 a 37 -38 raději překreslit nebo přepsat. 

Je potěšením konstatovat, že vzniklo dílo vysoké úrovně představující vzor pro další 

diplomanty. 
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Doporučuji použití práce pro rigorózní řízení, dále publikovat vybrané partie nebo celek. 

Podle mého je žádoucí pokračovat v rozvoji zkoumání zahájeného touto prací bud' formou 

doktorandského studia nebo grantového úkolu nebo jejich kombinací. 

Protože diplomový úkol byl nejenom splněn v celém rozsahu, ale také tvůrčím a přínosným 

zpllsobem překročen doporučuj i práci k obhajobě a hodnotím j i stupněm nejvyšším. 
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