
         Jiří Simonides: Manipulace v diagramech technikami grafického zpracování

Posuzovaná práce je věnována grafickému zobrazení a vyjádření nejrůznějších jevů reality.  Je 

specifikována na uplatnění v široké oblasti diagramů. Autor se vyhýbá  běžnějšímu užití výrazu „graf“, 

které se uplatňuje především v nejazykové oblasti sémiotiky jako oblasti předmětné a jako 

metajazykový prostředek pro oblast jazykovou. 

Vzhledem k tomu , že autor si dal práci s tím, aby ukázal obrovský rozsah manipulativních znaků, 

nikoli však principy jejich tvorby, budu se v posudku zabývat možnostmi těchto principů. Mám na 

mysli autorovy singulární pojmy (diagram, pravda, manipulace, aj.),  které neusouvztažnil. Autor 

naopak probírá  široké spektrum parametrických hodnot a jevů zvolené jednotky grafiky, a to 

diagramu. Toto spektrum se týká obsáhlé oblasti disciplin filosofie, psychologie, sociologie, estetiky.  

logiky, teorie umění atd. Autorův postup by mohl být analogický v lingvistice tomu, kdy za výklad 

jazyka se považuje pečlivý sběr všech slovních tvarů, nikoli soubor paradigmat, event. Syntagmat.  

Autor  na počátku své práce vzbuzuje naději, že jeho postoj k diagramu bude zaměřen  na hlubší 

analýzu principů problematiky diagramu. Týká se to především dvou dichotomií: grafu a diagramu  na 

straně jedné a pravdy a manipulace na straně druhé.

K první dichotomii. V matematické teorii grafů je zásadní rozdíl  mezi termínem graf a diagram. 

Definice termínu graf: graf je definován jako množina objektů a množina relací mezi nimi. Množinové 
vymezení grafu znamená, že v jednom grafu se dva objekty a dvě relace nemohou opakovat. Graf je 
nejčastěji representován jako diagram, kde objekty jsou reprezentovány jako body (points), které 
jsou v teorii označeny jako uzly (nodes, vertices), vztahy mezi objekty jsou nazývány hrany (edges). 
Rozlišení terminologické – grafy a diagramy je důležité, protože graf jako základní struktura může být 
reprezentován různými diagramy. Jsou-li  dva různé diagramy považovány za odpovídající témuž 
grafu, pak „počet“ uzlů a hran se musí v obou diagramech shodovat, i když polohově jsou tyto různě 
umístěny. To je běžné při representaci struktur vět, při slovosledné analýze apod.

Presentovaný přístup ke grafu se principiálně liší od toho, který uvádí autor, srov . def. 66, opíraje se 

přitom o Bertina. Bertin jako významný teoretik kartografie, který se zasloužil a systematizaci 

kartografických prostředků, je spíše praktik poplatný své době, kdy nalezení nového zobrazení  bylo 

považováno za objev (srov. žlutá vanička pro  označení vřídla). Tento postoj, to je shromáždění 

různých dokladů, je v podstatě užíván autorem. Jde o přístup, který bychom mohli charakterizovat 

jako deskriptivní, kde je zaznamenán na diagramu každý nový prvek, aniž uvažujeme jeho platnost. 

Na str. 68 autor uvádí, které jsou rysy korektního diagramu: např. titul, popisky os, počáteční 

hodnota, legenda značek atd.  V padesátých letech, jak si pamatuji, byly volné plochy pokryty plakáty, 

diagramy, které znázorňovaly mapu Evropy, která celá byla zakryta rudou hvězdou, a to bez 

jakéhokoli komentáře, či popisku – hrůzná představa spojená s tímto záměrem. 

Tím chci pouze  upozornit autora na to, že zachytit všechny možné způsoby, formy representace atd. 

nelze, protože vždy přijde někdo, kdo navrhne žlutou vaničku.                                                       

Typologie diagramů nebo grafů, která je závislá na  charakteristikách objektů (uzlů) a relací (hran), 

však vypadá jinak. Uveďme elementární příklady: jestliže všechny uzly jsou spojeny alespoň s jednou 

hranou, pak jde o diagram souvislý, jestliže do každého uzlu vchází právě jediná hrana a existuje 



právě jediný uzel, do něhož nevchází žádná hrana , pak jde o diagram nazývaný strom, atd. To 

znamená, že podle těchto principů lze vytvářet nové diagramy a grafy, protože je řečeno jaké jsou 

podmínky toho kterého typu.

K druhé dichotomii: pravda a manipulace.

Manipulaci  diagramu považuje autor, a s tím lze i souhlasit , za ústřední a rozhodující pojem při 

výkladu diagramu. K tomu, aby bylo možno termín manipulativní použít, je třeba pojem manipulace 

vymezit. 

Pojem manipulace staví autor do kontrastu k pravdě, s tím , že  pravda (a zde je v rozpacích, zda 

neužívat výraz pravdivost) podle vymezení, je dominantní, aby byla manipulace. 

I když to autor explicitně neříká, je zřejmé, že pojem pravdy je v relaci pravda – manipulace 

dominantní. Je tomu tak proto, že výraz pravda je jednargumentový (srov. tento výrok je pravda –

např. Země se točí kolem Slunce), zatímco manipulace je  odvozena od slovesa manipulovat, které je 

minimálně dvouargumentové. Proto struktura predikátu pravda je jednodušší než manipulovat.

V historii dějin teorie filosofie se hovoří zhruba o třech etapách vývoje filosofie pravdy.

Prvá teorie, korespondenční, spojována obvykle s Aristotelem, vychází z to, že řečené (napsané) je 

reálné, Proto  zapsané odpovídá faktům a naopak. Karel přivítal po dešti přátele, kteří byli unaveni: je 

věta, která odpovídá faktům: Karel, označený objekt Karel,  x vítá y,  x je Karel, y jsou přátelé, vítání 

bylo spojeno s deštěm (vítání bylo deštivé) atd. až do faktu přátelé byli unaveni (fakta nejsou zapsána 

kurzivou, protože nejde o názvy fakt, ale o fakta jako taková.

Korespondenční teorie vyvolávala pochybnosti, protože nebylo jasné, jak daleko se může v „pitvání“ 

jazyka  na fakty jít. Proto nejprve  byla fakta omezována na jednouché věty, srov the cat is on the 

mat, fakta : cat, mat, being on. Skepticismus , zda všechny jazyky potvrzují korespondenci fakt vedl 

k tomu, že vznikla  koherentní teorie pravdy (konec 19.st.), v níž se tvrdí, že proposice je pravdivá 

tehdy, když je prvkem nějakého koherentního systému.

To byl krok k Tarského pojetí pravdivosti (nikoli pravdy), kde, jak známo v kontextu spojek za 

předpokladu pravdivý/nepravdivý, složené proposice byly ohodnoceny co do pravdivosti. Pravdivost 

tak „svazuje“ jednoduché proposice navzájem.

Třetí teorie byla vytvořena  Williamem  Jamesem v kontaktu s Ch. S. Peircem. Tato  teorie se zakládá 

na poznání, že proposice nemusí být pravdivé nebo nepravdivé, protože korespondují nebo jsou 

s čímkoli koherentní. Proto pro pragmatiky jsou proposice nástroje, resp. dobré nástroje k práci. 

Proposice je tedy pravdivá v této koncepcí, existuje-li nějaké oprávnění, pomocí něhož  lze za určitou 

dobu, ebeny. dosti dlouhou, dosáhnout stanovených cílů. Tyto teorie se nazývají redundantní.

Tři teorie pravdy vedou k trojici  vztahu manipulace k pravdě.Protože jsem ukázal, že PRAVDA je vždy 

dominantní, pak také vazby na manipulaci budou mít trojí podobu.

Získáváme tak:

a) ontickou manipulaci, která je výsledkem  relace manipulace vůči pravdě v korespondenční 

teorii



b) propoziční manipulaci, která je výsledkem  relace manipulace vůči pravdě v koherentní teorii

c) pragmatickou manipulaci, která je výsledkem  relace manipulace vůči pravdě v redundantní 

teorii

Navržený postoj k manipulaci umožňuje pominout výrazy přirozeného jazyka, jako je lež, nepravda, 

omyl, pochybnosti atd., které jsouce uplatněny jakožto termíny teoretické, vedou k nejasnostem. 

Další připomínky nepovažuji za důležité, např. úvahu o tom, zda by se měl užívat manipulativní znak, 
či zmanipulovaný, nebo manipulovaný? Podobně na trojí podobou manipulace se váže otázka, které 
manipulativní znaky umožňují lineární sekvenci. Další důležitou otázkou je vztah manipulativních 
znaků k emitoru a příjemci.

Můj postoj k této práci , který jsem vyjádřil analýzou dvou dichotomií, vychází z přesvědčení, že 
autorem provedená mravenčí práce, jak ji autor sám charakterizoval, je  velice záslužná, protože dává 
podklady pro další práci v oblasti teorie grafických systémů a současně ukazuje, že autor  je schopný  
vědecké práce..

Konkrétní připomínky jsem označil přímo v textu.

Jde o práci originální, pokud mé znalosti stačí, tak od nikoho neopsanou.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji zhodnotit jako výbornou.

V Praze 13. 9.2010

Prof. Phdr Bohumil Palek, DRSc.
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