
Oponentský posudek diplomové práce Sémiotická analýza kampaně „chodicilide.cz“ Bc.
Lucie Kutilové

Mgr. Martin Švantner

Předkládaná práce podle mého názoru spíše nesplňuje nároky kladené na práce tohoto typu.
Navrhuji hodnocení mezi dobře až nedostatečně, spíše nedostatečně. Dle mého soudu je možné
udělit známku dobře, pokud proběhne po všech stránkách výborná obhajoba a autorka práce
odpoví správně na doplňující otázky.

Důvody pro toto tvrzení jsou následující. 

Za nejvážnější považuji velké množství odborných chyb, nejasnou argumentaci, neporozumění
základním sémiotickým tématům a zcela nepřesvědčivé a chybně konstruované pojetí analýzy. 

Ačkoliv si je autorka (minimálně nominálně, viz str. 13) vědoma rozdílů mezi strukturalistickou
sémiologií a ontologicky motivovanou sémiotikou, v práci bez jakéhokoliv vysvětlení přechyluje
mezi nesouměřitelnými koncepty triadické a dyadické sémiotiky. Což by nevadilo, pokud by na to
čtenáře upozornila, nebo alespoň to deklarovala jako záměr. Zdá se však, že nejde o záměr, ale
prosté nepochopení základní sémiotické problematiky.

 Mojí první otázkou na diplomandku tak je, jak rozumí rozdílu mezi sémiotikou a jejím vztahem
k objektu a sémiologií a pojetí znaku jako psychické jednotky. A především  jak podle ní tato
pojetí proměňují případnou sémiotickou analýzu. Tato otázka ač je pro plánovanou analýzu
klíčová,  je  v práci  nezodpovězená.  Autorka  by  také  měla  vyjasnit,  proč  podle  ní  sémiotika
vycházela  z hermeneutiky  (str.  13  pozn.  2)  a  stejně  konfúzní,  následující  tvrzení,  že  pojem
sémiotiky původně patřil do pragmatismu. 

Dále se autorka chybně (anachronicky)  domnívá,  že R. Barthes vycházel  ze „Sausura“ (sic)  a
Umberta  Eca (str.  14);  dále  je  třeba  upozornit,  že  Peirce  nemluví  o sémiotice  pouze  jako o
spekulativní gramatice, ale i jako o formální logice a rétorice (viz např. dopis Lady Welby); zcela
nepřesvědčivé je vysvětlení „vzniku“ Peircovy sémiotiky (Peirce dosazující za písmenka názvy1)
na  str.  16,  navíc  je  zde  dezinterpretovaná  interpretace  znakového  vehikula;  dozvíme  se,  že
sémiotika je často řazena pod kvalitativní analýzu, nedozvíme se ale proč a kým je tam řazena a
z jakého důvodu (str.  39);  za  velmi  nepovedenou považuji  sociologizující  část  práce,  která  je
jakousi  redukovanou variací  na diskursivní analýzu:  hovoří  se o diskursu české společnosti,  o
českém diskursu apod. ovšem bez potřebného vymezení  slovníku (str.  40,  str.  47:  „Majoritní
společnost  si  často  myslí…“,  „mladí  lidé  jsou  bezstrarostní“,  str.  67).  Navíc  autorka  pracuje
v tomto případě de facto a zcela nekriticky pouze se slovníkovou literaturou! Což považuji za
další důležitou chybu. Výhradu bych také měl k redukci velmi rozmanitého díla Michela Foucaulta
na jeden odstavec a citování čtyř knih v jedné závorce (str. 41, srov. str. 66: „všichni se učíme
stejným věcem“).

 Z textu je zřejmé že autorka toho chce najednou vyřešit příliš mnoho a snad toho chce i příliš po
„sémiotikovi“, jak uvádí na str. 56:

1 Srov. např. interpretaci geneze sémiotiky v Peircově filosofii in Short 2007.



„Sémiotika se ale určitě neobejde bez velmi pečlivé analýzy značky, produktu, kultury, diskursu, národní kultury
a vlivu mezinárodního prostředí.“

Domnívám  se,  že  pečlivá  analýza  každé  této  vágní  položky  je  samotným  problémem  na
diplomovou, někdy disertační  práci.  Autorka  navíc bohužel žádnou takovou pečlivou analýzu
neprovádí.

Nepříliš jasné je autorčino tvrzení na str. 18, že ikonický znak má signifikantní rysy, přestože daný
objekt neexistuje: zdá se mi, že z hlediska Peircovy sémiotiky i z definice (ikón jako znak, který
sdílí kvality se svým objektem) se jedná o zjevný protimluv,  který by měl být (v práci ale i u
obhajoby) vysvětlen. Stejně tak je zavádějící definovat symbol jako „přirozený úzus“ (Ibid.). 

Podivuhodně působí tvrzení na str.  26, že sémiotika je intersubjektivní: proto se další otázka
týká  objasnění  role  subjektu  ve  vztahu  k semiósis  a  sémiotice  a  jak  tato  skutečnost
ovlivňuje předkládanou analýzu  (zdá se mi neuspokojivé vágní tvrzení uvedené v textu, že
používáme znaky, které nesou významy). 

Teoretické  pasáži  by  obecně prospělo,  kdyby si  autorka  vzala  k ruce  původní  Peircův text,  a
k tomu relevantnější komentář, než Ecovy spíše populárně-vědecké  Dějiny krásy  (např. nějakou
Ecovu studii o Peircově pojetí interpretantu).  

Stejně tak by prospěla alespoň nějaká strukturovanost – text působí místy slepeně, např. na str.
26,  kde  pod  nepřeložený  citát  z oblasti  sémiotiky  a  marketingu  je  náhle  přilepen  Ogden-
Richardsův  trojúhleník,  který  je  záhy  konfúzně  interpretován  (referent  se  objevuje  na  dvou
místech trojúhelníku, autorka nerozlišuje mezi referencí a referentem, str. 27). Zdá se mi také, že
zaměnit termín nemotivovaný za libovolný je problematické – jazyk je i pro Saussurea silný kód
který moc libovolných změn neumožňuje (str. 16).

 Tyto chyby však v práci nakonec vůbec nemusely být – autorka na str. 23 jasně deklaruje svoji
snahu analyzovat kampaň nástroji Barthesovy sémiologie. Což je další z problémů práce, který
předkládám spíše diskusi. Totiž je otázkou nakolik je Barthesova sémiologie kuchařkou, kterou lze
vzít a beze zbytku podle ní vařit.  Mytologiím  jistě nelze upřít  ohromující esejistickou brilanci a
člověk má často snahu pokusit se psát alespoň podobně jako velký Roland, zdá se mi ale, že ve
druhé části  Mytologií jsou teoretické problémy spíše otevřeny k diskusi,  než že by se jednalo o
jednoduchý návod k používání sémiologie. 

Pokud  se  totiž  čtenář  Mytolgií  pustí  do  povrchní  aplikace  Barthesových  svůdných  postupů,
dopadne  bohužel  někdy  stejně  nešťastně jako autorka  předkládané práce:  z košatého stromu
předestřených  analýz  zůstane  pařez  povrchního  pochopení  denotace  a  konotace  a  překotná
pseudoanalýza. V nejhorším případě je tak sémiotika redukovaná na dojmologii (např. str. 42: kdy
je soucit na místě a kdy je nemístný?; str. 50, 51: co je to lehká a těžká provokace?; v textu se
objevují tvrzení jako „Modrá barva projasňuje“ – str. 60).

V případě  triadické  sémiotiky  autorčiny  pokusy  ji  aplikovat  končí  analogickým  nezdarem  –
vyplývajícím z toho, že autorka konceptům příliš nerozumí (viz zejm. str. 58). Sémiotika je tak
celkově redukována na dojmologii (způsobem „toto je humorné, toto není“ apod.). 



Nedostačující je také práce s literaturou:  na str. 20 se objevuje jasná parafráze textu, která
není odkázána, autorka neodkazuje na stránkování svých prací, ačkoliv je parafrázuje, na str. 44
jsou  citovány  slovníky  (!)  bez  uvedení  stran,  objevuje  se  citování  nevědeckých  zdrojů  (např.
Strategie ;  v  textu se neobjevuje  žádný odstup a kritika  použité  literatury,  citován je  zbytečně
zastaralý  McQuail str. 28)

Z hlediska  stylistiky  je  takřka  neúnosné  neustálé  opakování  banalit  a  klišé  (Kotler,  jeden  z
nejuznávanějších  vědců,  str.  33;  str.  26  –  zbytečný  podmiňovací  způsob;  pseudodialektické
tautologie: „Reklama je naší součástí a my se stáváme také její součástí“, str. 27 ad.)

V textu nalezneme poměrně velké množství překlepů a pravopisných (a stylistických chyb), kdy
některé mění zřejmě zamýšlený význam textu: str. 9, 16, 19, 20, 27, 28, 45, 49 („K zaujetí diváka
bylo využito také humorem a ironií“), 53, 56.

Z těchto důvodů – zejména tedy velmi špatně zpracované metody se pak jeví následná analýza
kampaně jako velmi nepřesvědčivá.  

Závěr: Jistě nelze autorce upřít snahu a zaujetí pro téma, a právě proto bych spíše navrhoval práci
přepracovat, odstranit chyby a cizelovat argumentaci.

 V Plzni 15. 9. 2013 Mgr. Martin Švantner


