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Akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek oponenta  

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Alina Matějová  

Název práce: HUMAIN 

Slovní hodnocení: 
Alina Matějová svojí diplomovou prací plní dva úkoly z rozličných oblastí. Obor 

umělé inteligence je natolik složitým poznáváním něčeho těžko představitelného, 

že logicky musí zasahovat do mnoha disciplín jak empirického, tak abstraktnějšího 

charakteru. Pokud se nám tedy zdá současná interdisciplinarita přebujelá a díky 

“legitimizaci” spekulativního přístupu bezbřehá, pak musíme uznat, že obor AI na to 

má plné právo. Spekulace je zde jednou z adekvátních metod. Na základní rovině 

je už obtíží vysvětlit, co to AI dnes je a jak vypadá (svým dětem říkám, že ta paní, 

co na nás mluví z mobilu během jízdy autem je robotka, co už nepotřebuje tělo, 

nikdy neodpočívá a žije všude, úplně všude a navíc na všech místech světa 

současně). 

Problémem je účast umělé inteligence v uměleckém provozu, kde se stává jednak 

tématem uměleckého díla (např. Trevor Paglen, Behold Those Glorious Times!, 

2017), jednak nástrojem či spolutvůrcem (např. Trevor Paglen, A Study of Invisible 

Images, 2017). Obojí může narážet na konzervativní umělecký diskurz: stát se 

ilustrací teze nebo se zcela dostat mimo hranice umění. Umělá inteligence je prostě 

pro umělce příliš složitá. U designérů je její propojení s oborem snazší, v podobě 

šablon, strojového učení, obrazových rekognit apod. zde byla přijata o poznání 

přirozeněji. Navíc se zde stala součástí teoretické báze a další výzvou pro 

spekulativní design, obor kriticky reflektující/pomáhající k důstojnější podobě světa. 
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Alina Matějová předkládá práci v níž vystupuje ve dvou rolích: jako teoretizující 

designérka a jako teoretička vizuální kultury (absolvovala TIM na MU). Ve 

vyspělých zemích běžná praxe s proměnlivými výsledky (např. Metahaven), u nás 

nejistý chleba související mimo jiné s pomalejším vývojem všeho. Spekulativní 

design je na uměleckých školách v počátcích (dál je na tom např. Lenka 

Hamošová, kterou budeme mít na doktorandském studiu na FAMU, vysokou školu 

absolvovala v Holandsku, kde se této disciplíně daří). Alina pořádá konferenci a 

dělá k ní design. První důležitější než druhé. Proč potřebujeme konferenci o AI 

chápu, proč musí mít konference design už méně, ale proč ne. Konferenci měla 

nachystanou a udělala dobře, že ji vzhledem k okolnostem neodsunula do 

virtuálního prostředí, ale odložila na později. 

Své pocity, závěry a poznámky shrnuji do následujících otázek určených 

diplomantce při obhajobě (poznámky končí tečkou a není třeba na ně reagovat): 

1/ Akce má skvělý název!  

2/ Akce se může stát důležitou platformou pro AI ve vizuální kultuře. Bylo by dobře 

ji udržet i po obhajobě diplomky. 

3/ Návrh: rozdělit konferenci do bloků, bude ji to lépe profilovat. Stačí jen dva bloky. 

4/ Začlenit někoho z výzkumu operativních obrazů FAMU, jednak je to “moje” škola, 

jednak je ten výzkum podstatný a ojedinělý (viz. Jussi Parikka, viz. Tomáš Dvořák). 

5/ Jak a kam HUMAIN směřovat? 

6/ Proč není textová podoba práce víc o AI a umění? Nemyslím historicky, ale TEĎ. 

Není to otázka rozsahu… V téhle podobě je to o tom, že je AI (to víme) a že 

autorka chystala konferenci a co ji k tomu vedlo. To je jen reflexe. Očekával bych 

víc jak se teorie, kterou zná, promítne do programu konference. 
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6/ Není to zrcadlo v designu klišé? Ve smyslu “Hle člověče, pohlédni do svého 

umělého/pokřiveného obrazu?” Pro mě to má zajímavé spojení s designem obálky 

časopisu TIME z prosince 2006 se zrcadlovým monitorem počítače a sloganem 

"Yes, YOU. You control the Information Age. Welcome to your world." oznamujícím, 

že osobností roku jsme MY. A víme, jak to dopadlo (viz. kapitalismus platforem, viz. 

kapitalismus dohledu). 

7/ Oceňuji remediaci fyzické zrcadlové plochy do virtuální podoby na webu 

konference. Z odrazu se stal kouř, který je stejně efemerní. 

8/ Proč překrývá název HUMAIN na webu text o konferenci? Chápu design, ale 

tady bych jej upozadil. Je to konference, zájemce by se měl dozvědět vše 

podstatné bez efektu… 

9/ Logo se mi líbí. Jako člověk, který ví o grafickém designu minimum, musím 

použít jen toto laické konstatování. Patkové písmo (klasika) + organika 

(současnost). A kdybych o tom věděl víc, tak bych se ptal: Kdy už skončí to 

devadesátkové retro? 

10/ Gratuluji 
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Otázky k rozpravě: 

viz. v textu výše 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 

A 

Posudek vypracoval(a): 
doc. Mgr. David Kořínek 

Datum: 
7. srpna 2020 

Podpis oponenta 
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