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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Téma magisterské práce „Manipulace v diagramech technikami grafického zpracování“ se mi od počátku jevilo 

jako zcela originální. Autor měl poměrně jasnou vizi toho, co chce zkoumat a čemu chce svou prací kriticky 

přispět. To samozřejmě neznamenalo, že by mu bylo od počátku zcela jasné, jakými způsoby a s pomocí 

jakých nástrojů se své vizi přiblíží. Postupné vypracování diplomní práce tak bylo v pravém smyslu slova 

prací – pečlivým ujasňováním názorů, jejich přesným formulováním, následnou kritickou revizí, 

opouštěním nedostatečných koncepcí a vytvářením formulací úplnějších a fundovanějších. Po celou dobu 

rozvíjení tématu se autor snažil udržet rovnováhu mezi empirií, faktickými doklady a přijatelným 

zobecněním. 

Jako jisté formulační východisko bylo nutné přijmout dva termíny, jejichž původní, spíše intuitivní volba, 

byla následně ve sledovaných kontextech rozvinuta a přesněji vymezena. Jednak pojem „diagram“, který 

odkazuje na Peirceovu snahu odstupňovat ve druhé trichotomii znaků míru „podobnosti“ ikónů od jisté 

plné názornosti „obrazů“ až k pouhé dílčí shodě vymezených částí u „diagramů“. Druhým potřebným 

pojmem se stala „manipulace“ jako rozpoznatelný a empiricky doložitelný dominující vliv uplatněných 

vizuálních znaků na adresáty. Jednu z takto označených „manipulací“ pak podrobuje autor pečlivě 

navrženému a důsledně provedenému kvantitativnímu výzkumu. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Práci považuji rozhodně za přesvědčivou po stránce jejího metodického rozvíjení, které respektuje jak 

logickou stavbu postupně budovaných názorů, tak jejich vhodnou proporčnost. Po úvodní kapitole Obrazy a 

média, ve které si velmi účinně vybudoval rámec svého zkoumání, přistupuje autor v kapitole Manipulace 

v diagramech a její základní druhy k pečlivějšímu vymezení ústředního tématu práce. V následující kapitole 

Manipulativní diagram jako znak autor rekonstruoval v maximální míře pomoc, kterou mu mohly poskytnout 

tradiční sémiotické autority (Peirce, Barthes, Bertin). Ačkoliv je, jak už tomu tak u široce a běžně 

srozumitelných pojmů bývá, striktní definice diagramu, případně grafu, obtížná, vymezil autor potřebné 

termíny v kapitole Definice diagramu a jeho typologie pro potřeby práce uspokojivě. V kapitole Techniky grafické 

manipulace v diagramu pak přistoupil k téměř minuciózní snaze vyčerpat všechny možné a účinné vizuální 

zásahy do provedení diagramů. 

V průběhu celé práce je k osobně preferovanému námětu zachováván dostatečný odstup, který zaručuje 

pozici vědecké nezaujatosti. 

Práce má jasné a přehledné členění, autor postupuje rovnoměrně a dostatečně srozumitelně. 
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3) Věcné poznámky 

Práce prokazuje schopnost pečlivě provázat text s obrazovou částí. Vzhledem ke komplexnosti některých 

témat se autor nemohl ubránit jistým návratům určitých témat, které však rozhodně nepůsobí ani 

nesystematicky, ani rušivě. 

Neodhalil jsem žádné vážné prohřešky ve formálních náležitostech práce. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Pokud mohu soudit, využitá literatura je vybrána velmi zodpovědně, a to jak ze speciální sémiotické oblasti, 

tak z oblastí sousedních (média, statistika) či zcela obecných (filozofie, sociologie, empirický výzkum). 

Druhou osu výběru literatury pak tvoří zdroje důkladně sesbíraných vlastních obrazových příkladů. 

Citační norma byla vždy náležitě respektována, literatura je vždy zapsána bibliograficky správným 

způsobem. Poznámkový aparát je užíván technicky správně. 

Hodnota obrazových dokladů je bezesporu průkazná. Podobně i grafické znázornění výsledků výzkumu je 

dostatečně precizní. 

Grafická úprava bakalářské práce naplňuje požadované standardy. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Po jazykové stránce je práce velmi vyzrálá. Větné konstrukce jsou adekvátní, v případě potřeby dostatečně 

komplexní, nicméně patřičně srozumitelné. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Práce rozhodně prokázala samostatnost autora při stanovení vědecky relevantního problému a schopnost 

nalézt odpovídající metodu i teoretickou oporu v dosavadních pracích, získaných ostatně na základě velmi 

širokého rozhledu. Autor velmi důsledně aplikoval poznatky získané ze studia sémiotiky, ale v řadě 

případů projevil i rozhled po jiných vědeckých oblastech. Rozhodně je nutné ocenit, že přestože je daná 

problematika v tuzemských podmínkách zatím nedostatečně rozvinuta, nenechal se autor odradit a svým 

počinem již rozhodně přispěl k jejímu dalšímu kritickému prověřování. 

Velmi pozitivní je i autorova schopnost provést empirický výzkum a vyhodnotit získaná data. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je „výborně“, a to v té nejvyšší úrovni. 

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 13. 9. 2010 


