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Předkládaná práce sestává z části teoretické, ve které autorka vymezuje 

pole bádání na půdorysu klasické sémiotiky, produktové sémantiky, 

designu a sémiotiky webu, a z části praktické, ve které aplikuje získané 

sémiotické postupy při analýze vybraných webových stránek televizních 

společností. Autorka svůj text opřela o relevantní literaturu v 

nadstandardním rozsahu. Celkově práce působí precizně a díky 

zvolenému jazyku je i přístupná pro čtenáře.

Co se týká obsahu, autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma. 

Představuje produktovou sémantiku jako teoretické východisko pro 

analýzu toho, co jednotlivé produkty (v tomto případě webové stránky) 

vypovídají, jak jsou utvářeny a jak fungují ve společnosti. Tento přístup 

vhodně zasazuje do kontextu zejm. americké sémiotiky a francouzské 

sémiologie. Takto získaný solidní základ rozšiřuje o analýzu interakčních 

vzorů, díky čemuž získává potřebné rozpětí pro zachycení snad všech 

nejdůležitějších fenoménů, které se u webových stránek vyskytují: 

typologie znaků a jejich vztahy, konzistentnost napříč médii (autorka 

srovnává televizní vysílání a webové stránky televizí), a použitelnost.

Metodu si autorka zvolila kvalitativně analytickou, sémiotickou. V 

praktické části (dosahující téměř poloviny celé práce) se zaměřuje na 

analýzu několika rovin konzistence webových stránek. 

Co se týká formy, práce je přehledně strukturována a plně splňuje 

všechny nároky na citace a bibliografii dle ČSN ISO 690 a 690-2. Kromě

bibliografie obsahuje použité webové stránky, seznam příloh a obrazové 

podklady analýzy. Při argumentaci se opírá o široké spektrum 

relevantních autorů. Své cíle a hypotézu zhodnotila v závěru.

Při psaní autorka prokázala samostatnost, iniciativu a dobrou orientaci v 



tématu. Téma a způsob zpracování průběžně konzultovala. Její práce 

ukazuje jedno z platných, zajímavých, leč málo častých propojení EKS s 

praxí. Přínosem práce je i sestavená bibliografie k tématu.

Z výše uvedených důvodů práci hodnotím jako výbornou.

Mgr. Jan Brejcha, 18.10.2009




