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Slovní hodnocení:

The research on ‘How can we google more efficiently?’ and proposal for the achieving the 
efficiency is a very urgent subject for the designers in general. They are the ones who shape 
the information: how people read / search / collect and link different mediums, sources and 
pieces of information. Designers do it not only by visualization of the information, but also but 
developing (together with programmers & business) the logic of the search / gathering / link 
of information, and designing new interfaces where the users ‘experience’ data, its medium 
and interaction. Therefore I find all the included aspects of the research by Lucia Kolesarova, 
up to date and important to include in any design practice. She analyses and proposes an 
alternative to the excising systems how the information is operated, and looks beyond the 
style and appearance of data. Indeed the Google services are the most popular and 
developed for the moment and using Google as a case study I consider very much 
appropriated. 

What I find remarkable is the consist presentation by Kolesarova: the problem, which she 
researched and formulated; and possible solutions, which are also decided up to level, on 
which other expertise (such as search engines developers) can join the project and develop 
it to the final stage. I find it very good balance between conceptual, analytical and practical 
parts of design activities. Therefore I see this diploma work as a good presentation of the up-
to-date design skills, urgent for the contemporary successful designer. 

What I would add as a suggestions for the further steps of the research is questioning deeper 
the reasons and meanings of the search engines, such as Google. The mechanism of search 
is not only addressed to serve the users’ needs and curiosity, –– it’s often designed to 
observe users’ behavior for the further mediation of this behavior, driven by profit. Mediation 
is based on the recognition of the research patterns of an individual and further suggestion of 
the information based on these patterns. So the result of the search (information) of this 
particular individual will be predefined by his or her previous activities online. The 
suggestions in this case are easily influenced by different parties: such as advertising, 
political propaganda and censorship. This creates a very question about the truly liberation 
and democratization of the interfaces of the search engines. I would argue that any 
professional, especially designer, who contributes to the innovation and efficiency of the 
informational infrastructure should be aware of the meanings and social values which are 
influenced by their work, first of all. For me the reasons and values created and manipulated 
by design comes first rather then style and efficiency. This very aspect –– the ethical part of 
the Kolesarova’s proposal I would suggest to elaborate further. 



Preklad:

Výskum na tému „Ako by sme mohli googliť efektívnejšie?“ a návrh na dosiahnutie 
efektívnosti je naliehavou témou pre designérov všeobecne. Oni sú tí, ktorí dávajú tvar 
informáciám: ako ľudia čítajú / vyhľadávajú informácie / zbierajú a spájajú rozličné médiá, 
zdroje a kusy informácií. Designéri to nerobia len vizualizáciou informácií, ale taktiež (spolu s 
programátormi a biznis sférou) vytváraním logiky vyhľadávania / zhromažďovania / 
prepájania informácií a designovaním nových rozhraní, v ktorých môže používateľ „zažiť“ 
dáta, ich nosič a interakciu. Preto si myslím, že  všetky zahrnuté aspekty výskumu Lucie 
Kolesárovej sú aktuálne a je dôležité zahrnúť ich do akejkoľvek designérskej praxe. 
Analyzuje a navrhuje alternatívu k existujúcemu systému nakladania s informáciami, pozerá 
sa za hranice štýlu a zobrazovania dát. V súčasnosti je Google v skutku najpopulárnejšou a 
najrozvinutejšou službou, a preto považujem použitie Googlu ako prípadovú štúdiu za veľmi 
vhodné.

Za pozoruhodnú považujem konzistenciu Kolesárovej prezentácie: problém, ktorý skúma a 
formuluje; a jeho možné riešenia, ktoré tiež rozhodla až na úroveň, na ktorej sa do projektu 
môžu zapojiť ďalší odborníci (napríklad vývojári vyhľadávačov) a rozvíjať ho do konečného 
štádia. Myslím si, že návrh má veľmi dobrú rovnováhu medzi koncepčnou, analytickou a 
praktickou časťou. Preto vidím túto diplomovú prácu ako dobrú prezentáciu súčasných 
designérských zručností, nevyhnutných pre súčasného úspešného designéra.

Pre ďalšie kroky výskumu by som odporúčala hlbšie sa zaujímať o dôvody a zmysel 
vyhľadávačov, ako je Google. Mechanizmus vyhľadávania nie je určený slúžiť len 
užívateľovým „potrebám a zvedavosti“ - je často navrhnutý tak, aby pozoroval správanie 
užívateľov pre ďalšiu mediáciu tohto správania a je hnaný získaním profitu. Mediácia je 
založená na rozpoznaní vyhľadávacích zvyklostí jedinca a následnom sprostredkovaní 
informácií, ktoré zodpovedajú jeho zvyklostiam. Takže výsledok vyhľadávania (informácie) 
tohto jedinca budú preddefinované jeho predošlými online aktivitami. Návrhy výsledkov 
vyhľadávania sú takto jednoducho ovplyvniteľné rozličnými stranami: reklama, politická 
propaganda a cenzúra. Toto podnecuje dôležitú otázku o skutočnom oslobodení a 
demokratizácii rozhrania vyhľadávačov. Povedala by som, že každý profesionál, najmä 
designér, ktorý prispieva k inováciám a efektivite informačnej infraštruktúry by si mal byť v 
prvom rade vedomý významu a spoločenských hodnôt, ktoré svojou prácou ovplyvňuje. Pre 
mňa sú na prvom mieste dôvody a hodnoty vytvárané a manipulované designom, až na 
druhom mieste stojí štýl a efektivita. Preto by som navrhovala hlbšie rozvinúť tento dôležitý 
aspekt –– etickú časť Kolesárovej návrhu.

Návrh klasifikace: B

Posudek vypracoval(a): 
Irina Shapiro

Datum: 7. 5. 2016

Podpis:


