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Cílem práce Zuzany Śtěpánkové bylo ukázat, jak i zobrazení v oboru vědy a techniky, jejichž hlavním atributem 

je věcnost, přehlednost, názornost, která vytváří často dojem jejich exaktnosti a objektivty  (s. 6), konstituuje 

vždy obrazový diskurz a jak tedy i jejich poznávací funkce je tím poplatná sémantickým prostředkům, z nichž je 

vytvářena či interpretována.  

 

Aby vzájemné odlišení diskurzů sémantických obrazových prostředků bylo jasné a zřetelné, použila jako 

východisko jejich vývojové členění, uzpůsobené pro pedagogické účely, v němž jsou rozeznávány čtyři typy 

diskurzů, od zobrazení izolovaného objektu přes jeho uspořádání v jednoduchých souvislostech, dále přes jeho 

vyjádření v prostoru, až k vyjádření jeho vztahů k ostatním objektům, které umožňují zobrazení jeho dynamické 

transformace a kvalitativní proměny. Toto pedagogicky založené diskurzní schema kriticky ověřuje a rozšiřuje na 

základě sémanticky zaměřené literatury k jednotlivým obrazovým diskursům  (Huyghe, Francastel, Žegin, 

Lamač) s tím, že každý diskurs ozřejmuje z životních potřeb, které vedly k jeho vzniku a k jeho praktickému 

uplatnění.   

 

Zdroje vědecké ilustrace, které přiřazuje k jednotlivým obrazovým sémantickým typům, přejímá ze zatím jediné 

české publikace, věnované vědecké ilustraci. Zcela stranou nechává jeho členění vědecké ilustrace z funkčního 

hlediska (technické výkresy, schémata, grafy, populárně vědecká vysvětlení, klíče, dokumentace, apod.) a 

analyticky zkoumá jím uváděná vědecká zobrazení, zda a za jakých podmínek je lze přičlenit k jednotlivým 

sémantickým typům. Nalézá mezi nimi všechny čtyři typy konstrukce vizuálního vyjádření a tak prokazuje, že 

vědecké ilustrace jsou konstruovány (třeba i neuvědoměle) podle různých obrazových diskursů, které ovlivňují 

jejich obsah. 

 

Ve své práci autorka vytýčila zřetelný a významný cíl. Dokázala také vybrat a ověřit průkazný metodický 

koncept pro svoji analýzu. Takto je její analýza i při vší obtížnosti obrazové interpretace pedagogicky zřetelná a 

přesvědčivý je i závěr, doložení hypotézy o aplikování různých diskurzů obrazového vyjádření ve vědeckých 

vyjádřeních.  Při obhajobě je možné diskutovat o tom, zda nalezená typologie vizuálního zobrazení ovlivňuje  

takto typologicky také obrazné nazírání a vizuální představivost. 

  

Autorka v těchto ohledech splňuje požadavky na bakalářskou práci, bohužel však občasné stylistické  nedostatky  

preciznost, požadovanou na výborné ocenění práce v celku, snižují. V celkovém posouzení práce navrhuji tedy 

známku velmi dobře.  
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