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PhDr. Zdeněk Křížek
posudek na bakalářskou práci

Silvie Šestakové

„Všetko je dizajn, všetko! Semiologická analýza v tvorbe Paula
Randa“

Volba a upřesnění tématu
Výběr tématu je bezesporu uvážený. Problematika logotypů a jejich propagačního využití je
aktuální. V textu této bakalářské práce je navíc patrný osobní zájem a zaujetí autorky
tématem.

Metodika zpracování bakalářské práce
Text zachovává běžnou strukturu bakalářských prací, postupuje od teorie k praktické
(empirické) části.
       Práce má nadstandardní rozsah. Zdá se mi však, že teoretická část by mohla být
stručnější. Autorka dlouho zůstává v obecné rovině, někdy se informace opakují a tato
redundance podle mého soudu text zbytečně rozvolňuje a zatěžuje. Teprve na str. 57 se
autorka dopracovává k vlastní analýze vybraných log a i zde je výklad často příliš obecný,
málo konkrétní. „Zeštíhlení“ teoretické části by podle mne jednoznačně této práci prospělo.

Práce se zdroji
Množství zdrojů je na BP pozoruhodné. Kladně hodnotím i využití cizojazyčných pramenů.
Doporučil bych ovšem sjednotit systém odkazování v textu, který je především právě
v teoretické části trochu nepřehledný (dva různé typy odkazování). V seznamu literárních
zdrojů chybí úplné bibliografické údaje, např. ISBN.
        Domnívám se, že s ohledem na téma této BP by bylo bývalo dobré zmínit publikaci
M. McLuhana „Jak rozumět médiím: extenze člověka“, především z hlediska posuzování
významu znaků, ale i další publikace – viz níže.

Obsahová stránka
Autorka prokázala, že se v problematice dokáže orientovat na dobré úrovni a umí využívat
dostupných zdrojů. Má svůj názor a umí si za ním stát.
       Nicméně jsem v textu postrádal komplexnější přístup k problematice. Není to snad
zásadní výtka, jistě záleží na tom, jaký úhel pohledu si autorka zvolí a jak jej konzultuje se
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svým vedoucím/školitelem. A je jistě problematické vytýkat něco, co bych býval v textu rád
viděl, pokud bych byl sám ve funkci školitele. Proto následující poznámku prosím chápat

spíše jako námět k rozpravě při obhajobě, než jako zásadní výtku.
        Podle mne je logo jedním ze strategických marketingových a propagačních konstant,
které využívají subjekty jak v komerční, tak v neziskové sféře. Právě tento marketingový
aspekt se však v práci podle mého názoru téměř vytrácí, či je přítomen jen latentně. Logo je
v souč. praxi standardně chápáno jako součást Corporate Identity, konkrétně korporátního
designu. Je mimo jiné základem – vstupem pro registraci ochranné známky. Jistě by si
pozornosti zasloužilo i pojednání o vztahu logo – značka – image společnosti apod. Tyto
aspekty jsou sice v textu na několika místech sporadicky zmíněny, leč domnívám se, že 2 – 3
strany teoretického ukotvení v oblasti Corporate Identity firem a společností by práci dodaly
nový rozměr a přispěly by ku komplexnějšímu pohledu na problematiku. Teoretické literatury
z této oblasti je přitom dost (např. N. Klein), včetně původní české (Foret, V. Svoboda et al.).
        V obrázku č. 14 na str. 58. je podle mého názoru chyba v dataci u třetí ukázky.

Celkové hodnocení
Bakalářskou práci Silvie Šestakové nicméně přes výše uvedené drobné připomínky považuji
za kvalitní. Cením si především pečlivosti zpracování i příjemné grafické úpravy („designu“),
která souvisí s tématem práce.

Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm 1-2 .

V Praze dne 1. 2. 2013

PhDr. Zdeněk Křížek




