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Téma disertační práce :  

Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947–1990.       
 

Průmyslový design je disciplína na pomezí vědy, techniky a umění. Jako samostatný obor se 

konstituoval až po 2. světové válce a v Československu (nejen) postrádal a stále postrádá 

teoretickou základnu, což se projevuje nedostatkem odborné literatury včetně nemožnosti 

relevantně publikovat, nedostatkem objektivních kritérií přístupu k designu, hodnocení atd. 

a  současně je stále více pociťována určitá „černá díra“, do které se stále nenávratněji propadají 

i  reálné produkty, designérská řešení a tedy paměť docela nedávné minulosti.  

 

Téma práce tak mělo za cíl alespoň v mezích současných možností zachytit mizející svět 

průmyslového designu z let 1947–1990 a bylo zacíleno na oblast sdělovačů obráběcích strojů, 

jejich dokumentaci a systemizaci a určení základních vývojových rysů vizuálních informací nutných 

k ovládání stroje. Jakákoliv odborná práce v této oblasti, jak výše uvedeno, není snadná, protože 

existuje mnoho protichůdných pohledů, odporující si terminologie, pamětníci si nepamatují 

a  mnoho strojů prostě již nepřežilo a to ani v reálu ani v dokumentaci. 

 

Orientovat se v problematice proto vyžaduje analytické schopnosti a vytýčení určité linie, vlastního 

názoru podpořeného i vlastním i designérským řešením vhodných opatření vizuální komunikace. 

Tuto schopnost Ing. E. Fridrichová v práci potvrzuje, jednotlivé kapitoly práce na sebe přehledně 

obsahově navazují a tvoří logicky budovaný celek.  

 

Práce se solidně zabývá analýzou problematiky vizuální řeči ovladačů a sdělovačů. Z dostupné 

úrovně poznání je vytvořen kvalitní syntetický materiál poskytující poměrně dobrý přehled 

a vyhodnocení směrem k současné situaci v této oblasti. 
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Původní představa o obsahu a rozsahu práce tj. zpracování komplexního archivu používaných 

vizuálních pokynů a symbolů u obráběcích strojů v Československu a zkoumání důvodů jejich 

použití a jejich řešení (vzhledu) se v průběhu práce musela korigovat a zúžit a některá řešení i 

opustit, a to v intencích požadovaných pro tento typ práce na ÚK FSI VUT, a to tak, aby téma také 

nebylo zcela vyčerpáno a zůstal prostor i pro další postupy a doplňující řešení této otázky 

navazujícím badatelům.  

 

Stěžejní část práce přináší předpokládané, ale v základní otázce i možná překvapivé výsledky, tj. 

všímá si autorské přítomnosti, individuálního stylu tvůrce promítajícího se do vzhledu vizuálních 

symbolů, což je typické pro design, tedy pro „průmyslové výtvarnictví“ ve středoevropském 

prostoru. Autorka na konci práce podle mého názoru vhodně formuluje závěry a naznačuje další 

možnosti rozvoje tématu. Určitým bonusem práce jsou i vlastně „navíc“ uvedené autorské návrhy 

vybraných symbolů, které autorka po vizuální stránce sjednocuje nejen grafickým výrazem ale i 

potřebnou mírou rozlišitelnosti jednotlivých obsahů. Studentka se pro designéra jistě 

nejzajímavější tvůrčí možnosti postihnout dané téma (zde tedy příklady řešení informačních 

symbolů – piktogramů) již podrobněji nevěnovala a popis a odůvodnění vlastních řešení je až příliš 

stručný. Pro výzkum vědeckého charakteru to však není podstatné.  

 

Disertační práce je zpracována pečlivě a fundovaně, celkově psána sice až příliš heslovitým 

jazykem, přináší však dosud nezpracovaný potřebný fundamentální pohled na vývoj a stav 

problematiky v daném období u nás. Zítra by bylo již pozdě.  

 

Doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

podpis školitele 

V Brně 27. 9. 2017 
 


