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S Lucií Kolesárovou jsme probírali její téma diplomové práce od října loňského roku – snad nejčastěji 
a nejdéle ze všech diplomantů. Diskutovali jsme po Skypu, ona v Rotterdamu na pracovní stáži, já 
s Terezou Hejmovou v Praze. Luciiným původním záměrem bylo upozornit na problém perzonalizace 
obsahu webu a jeho filtrování ve vztahu k uživatelským skupinám. Je škoda, že kritické vymezení 
vůči těmto praktikám v průběhu práce na projektu ztratilo na důležitosti (v samotném názvu práce 
se vyskytuje slovo google). Téma postupně vykrystalizovalo do studie o efektivnějším způsobu 
vyhledávání informací na webu pomocí nových Google nástrojů.

Ako by sme mohli googliť efektívnejšie? je primárně teoretickou sondou do on-line prostředí 
vyhledávačů. Neklade si za cíl vytvořit plně funkční nástroje, je vizí, jak by navrhovaný systém fungoval 
v nedaleké budoucnosti. Snaží se odpovědět na otázky, jak může grafické rozhraní změnit způsob 
zobrazování a vnímání výsledků uživatelem. Ve svém návrhu předpokládá využití Googlu, pro který 
vyvíji tři efektivní nástroje: Google Advice (Rada), Google Connections (Propojení) a Google Selection 
(Výběr). Návrh vychází z hypotézy, že různé druhy informací potřebují rozdílný způsob vyhledávání 
a zobrazování výsledků. K tomu bude potřeba technologického progressu například v oblastech 
hlasového ovládání, umělé inteligence nebo ovládání pomocí očí.

Fikce Lucie Kolesárové předpokládá rozvoj transdisciplinárního designu – prolínání grafického a UX 
designu s ergonomií, architekturou či sound designem. Cením si, jakým způsobem Lucie téma 
řešila: většinu času určeného diplomové práci věnovala výzkumu, analýze problému, návrhům řešení 
a hledání variant s nejistým výsledkem. Namísto očekávaného odevzdání animací k projektu jsme 
zjistili, že se účastní UX konference v Tel Avivu. V českém prostředí bývá v ateliérech grafického 
designu stále prioritou důraz na finální výsledek vizuální povahy. Jsem si jistý, že proces, kterým Lucie 
za sedm měsíců prošla, byl pro ni přínosnější, než kdyby lpěla na precizním designu. 

Otázky k projektu
V jakém časovém horizontu uvažuješ používání podobných nástrojů, které navrhuješ?
Konzultovala jsi technické možnosti například s vývojáři z Googlu?

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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