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ÚVODEM
Slovník prvků praktické globální vizuální komunikace vychází
jako součást série učebních textů zabývajících se principy
tvorby a vnímání v tomto svébytném oboru lidského sdělování.
Jde o slovník naučný, který slouží především k procvičení druhé
gramotnosti, zejména v rovině systémových vztahů.
V mnoha případech však může tento slovník posloužit i přímo
v praxi. Nemůže ovšem nahradit komplexnější publikaci, která
by obsahovala všechny užívané prvky jednotlivých oblastí lidské činnosti. Ke zpracování takového slovníku vzniknou v českém prostředí předpoklady, až bude vedle vědeckých pracovišť
zaměřených na verbální komunikaci fungovat alespoň jedno
specializované na neverbální vizuální sdělování, které je v posledním období významným fenoménem globální civilizace. Takový slovník bude mít optimálně digitální podobu, aby usnadnil
různé způsoby vyhledávání. Některé dílčí obory lidské činnosti
se již o různé digitální pomůcky tohoto typu s různým úspěchem
snaží, ale pro soudobou společnost je potřebná komplexní publikace, neboť komunikace jednotlivých oborů přirozeně navzájem prolíná a je při vnímání člověkem zpracovávána jako integrovaný celek.
Jestliže tento slovník vzhledem ke globálnímu charakteru vizuální komunikace uvádí české i anglické významy komunikačních prvků, může sloužit také jako podpora výuky angličtiny, neboť verbální vazbu češtiny a angličtiny současně kognitivně
podporuje vizualizace.

POPIS KOMUNIKAČNÍHO SOUBORU
NÁZEV SOUBORU
Názvy souborů jsou mnohdy vytvořeny neformálně, tak aby
charakterizovaly komunikační oblast. Mnohé obory lidské činnosti mají praktickou vizuální komunikací pokrytu jen některou
svoji část.
UŽITÍ
Stručný popis, k čemu se prvky souboru v praxi používají (např.
mapy, informační systémy informace v terénu apod.).
SYSTÉMOVOST
Každý komunikační prvek je mj. charakteristický tím, zda může
být použit pouze v rámci omezeného souboru, často vázaného
na určité předměty nebo část prostředí, nebo je jeho užití univerzálnější. Systémové vztahy podporující komunikativnost jsou
sledovány jako uvnitř specifických souborů, tak i vně, mezi
dvěma, či více soubory. Tento odstavec se pokouší orientačně,
stručným způsobem tyto okolnost charakterizovat.
VÝZNAMOVÉ MUTACE
Gramatický princip významových mutací není vždy aplikován
prostřednictvím obecného barevně-tvarového kódu, ale i různými, méně funkčními nesystémovými způsoby. Proto je nezbytné na to u jednotlivých souborů upozornit. Užitečné je upozornit i na to, když soubor z různých důvodů princip mutace
v praxi neužívá.
SOUVISEJÍCÍ BAREVNÉ KÓDY
Užití prvků souboru může být v praxi provázeno aplikací různých dalších barevných kódů, na které je třeba upozornit, aby
jejich znalost předešla snížení komunikační kvality. Např. soubor pro značení dopravy na pozemních komunikacích pracuje
nejen s obecným barevným kódem, ale také s orientačním barevným kódem a specifickými barevnými kódy pro vodorovné
značení a pro orientační sloupky na krajích vozovky.

GRAMATICKÉ PRINCIPY
Z hlediska vzdělávání je užitečné upozornění na to, které gramatické principy byly pro tvorbu prvků systému užity.
ZÁVAZNOST
Jde o závaznost informací zprostředkovávaných souborem a
závaznost užití přesných tvarů znaků a symbolů. V obou případech je tím pojištěna požadovaná funkčnost. Jde o složitější
komplexní problematiku, která v tomto odstavci může být jen
stručně naznačena.
UNIFIKACE
Unifikace má řadu rovin, od podnikových nebo oborových norem, přes státní, kontinentální až k mezinárodním.
ČITELNOST
Čitelnost prvků je závislá na množství a velikosti jejich detailů
ve vztahu k velikosti, v níž se užívají a vzdálenosti, z níž jsou
vnímány. K jejímu objektivnímu stanovení slouží různé metody
testování. Převažující čitelnost prvků souboru lze v tomto odstavci proto popsat jen přibližně.
SROZUMITELNOST
Srozumitelnost je vázána ještě více relacemi než čitelnost. Více
srozumitelné jsou méně stylizované kresby symbolů, méně srozumitelné jsou znaky vázané sociálními konvencemi. Podrobně
seznamuje s problematikou učebnice praktické vizuální komunikace.
VÝBĚR ZDROJŮ INFORMACÍ
U každého souboru je uveden alespoň jeden zdroj informací,
který případně odkáže na další dokumenty. Bohatý soupis literatury k jednotlivým oblastem komunikace obsahuje učebnice.
Pro internet mnohdy nejsou odkazy nezbytné, protože vyhledávače dokážou nalézt komunikační témata přiměřeně. Problém
existuje s různými typy norem, jejichž obsah není z komerčních
důvodů dostupný a je nezbytné je kupovat za vysoké ceny.

POZNÁMKA
V poznámkách je umožněno doplnit různé doplňující informace.
Vyskytují se v nich také vysvětlení k použitému kódování symbolů, které je zatím jen pomocné a čeká na nové zpracování
českých odborných institucí.

STRUKTURA SLOVNÍKOVÉHO HESLA

Závazný význam
prvku česky

Závazný význam prvku anglicky.
V angličtině bývají někdy voleny
stručnější formy.

_________________________________________________
ENTRANCE FOR WOMEN
vstup pro ženy
postava v sukni
________________ISO 7____________________________
Kódové
označení
komunikačního prvku
přejaté
z některého
z dokumentačních systémů
Zobrazení komunikačního prvku jako tvarově
přesně závazné předlohy nebo jen nezávazného příkladu.
Je-li výjimečně ve slovníku zobrazena celá
značka, v pravém
sloupci blíže textu.

Popis výrazu závazné
předlohy nebo možného
příkladu prvku. Popis je
nahrazen slovním spojením „závazná struktura“,
nebo slovem „znak“
zejména v případech, kdy
nejde o úřední normu nebo
společenskou konvenci,
která by vymezovala symbol nebo znak jen slovním
popisem typu zobrazení,
ale o závaznou strukturu,
která musí být (aby nedošlo k záměně) užívána ve
vizuálně přesném provedení.
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ASTRONOMIE
UŽITÍ
Mapy hvězdné oblohy, odborné a popularizační dokumenty
SYSTÉMOVOST
Některé z prvků se vyskytují v jiných systémech s odlišným
významem. Systémovost uvnitř i vně souboru není vysoká.
VÝZNAMOVÉ MUTACE
Významové mutace se v tomto souboru nepoužívají. V případě
speciální potřeby je ale možné je vytvořit.
ZÁVAZNOST
Závaznost není stanovena.
UNIFIKACE
Odborná konvence
ČITELNOST
Čitelnost pro užití v dokumentech je dobrá.
SROZUMITELNOST
Některé z prvků jsou srozumitelné i bez učení.
VÝBĚR ZDROJŮ INFORMACÍ
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_symbols
POZNÁMKA
V souboru se z tradice nachází několik prvků souvisejících
s astrologií.
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