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Název  práce:  HUMAIN  –  o  designu,  umění,  humanitních  vědách  a  umělé  inteligenci  
  
  

  

Slovní  hodnocení:  

Alina  Matějová  nastoupila  na  FaVU  do  Ateliéru  grafického  designu  2  po  předchozím  studiu  Teorie  
interaktivních  médií  na  MUNI.  Je  radost  číst  jasně  strukturovaný  text  její  diplomové  práce  hemžící  
se  odkazy  na  poznámky  pod  čarou,  elektronické  zdroje  a  bibliografii  v  míře,  jež  je  u  designérů  spíš  
výjimkou.  Čistě  sobecky  bych  sice  uvítal,  kdyby  se  Alina  více  rozepsala  o  vztazích  umělé  
inteligence  a  grafického  designu,  ale  to  můžeme  probírat  později.  Jsem  rád,  že  magisterskou  
obhajobou  naše  vzájemná  spolupráce  nekončí,  Alina  bude  na  FaVU  pokračovat  jako  doktorandka  
výzkumem  umělé  inteligence  ve  vizuální  kultuře.  
  
HUMAN  +  ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  =  HUMAIN  
Alina  svůj  projekt  chytře  pojmenovala  novotvarem,  který  v  kombinaci  s  výraznou  vizualitou  
přitahuje  pozornost  k  jeho  podstatě:  HUMAIN  jako  platforma  sdružující  odborníky  z  oblastí  umělé  
inteligence,  umění,  designu  a  humanitních  věd.  HUMAIN  jako  tvůrce  „AI  komunity“  podporující  
umělce,  designéry,  vývojáře,  teoretiky.  HUMAIN  jako  akademický  kolaborativní  projekt  FaVU  a  FF  
MUNI.  Prvním  společným  výstupem  bude  konference  o  deseti  mluvčích  s  paralelně  probíhající  
výstavou.  
  
ALINA  IN  WONDERLAND  
Myslím,  že  většina  grafických  designérek  a  designérů  (sebe  nevyjímaje)  touží  aspoň  jednou  
v  kariéře  potisknout  zrcadlový  materiál.  Alina  tuhle  metu  pokořila  první  propagací  pojektu.  
Lesknoucí  se  plakáty  s  hluboce  černými  amorfními  verzálkami  HUMAIN  jsou  pro  mě  vtipně  
prvoplánové.  Baví  mě,  jak  už  tolikrát  použitou  metaforou  zrcadlení  ironizují  zažitá  klišé  
v  zobrazování  umělé  inteligence.  Nebo  si  v  nich  zrcadlím  jen  vlastní  interpretace?  Homepage  
webu  humain.space  mění  zrcadlo  v  interaktivní  mlhovinu  reagující  na  pohyb  kurzoru.  Na  mobilu  je  
efekt  doslova  boží,  škoda  jen,  že  ho  ruší  rozpadlá  typografie  úvodního  textu.  Web,  který  je  hlavním  
informačním  rozhraním  projektu  i  chystané  konference,  by  si  zasloužil  lepší  responzivitu  (horní  
menu,  textový  obsah)  a  celkově  vychytání  několika  much.  
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Velmi  oceňuji  HUMAIN  za  aktivní  čeření  místních  stojatých  vod  napříč  obory.  Celému  kolektivu  
přeji  úspěšné  pokračování  projektu,  Alině  Matějové  a  jejím  spolupracovníkům  děkuji!  
  

Otázky  k  rozpravě:  
Jak  plánujete  HUMAIN  do  budoucna  financovat?  
Kdybyste  nebyli  limitovaní  finančními  prostředky,  jaký  by  byl  ideální  scénář  rozvoje  projektu?  

  
Závěrečné  hodnocení:  Práci  doporučuji  k  obhajobě.  
  

Návrh  klasifikace:  A  
  
Posudek  vypracoval:  doc.  MgA.  Mikuláš  Macháček  
  
Datum:  10.  srpna  2020  


