
1 
 

Formulář pro posuzování diplomových prací 
 
 
Jméno studenta/ky:  Bc. Tomáš Červenka 
Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika 
Název diplomové práce: Dohled, technologie a umělá inteligence 
Jméno posuzovatele/ky: Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D. 
 
 
Okruhy hodnocení diplomové práce:  
 
A) Formální kritéria 
Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 
stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  
 
Hodnocení (0-10 bodů): 9 
Připomínky a komentáře:  
Práce splňuje základní formální kritéria. Uspořádání je přehledné a gramaticky jsem nenašel 
vážnější chyby. Zdroje jsou citovány v souladu s požadavky. Stylisticky je práce občas 
heslovitá a některé anglické názvy by bylo možné nahradit českými ekvivalenty.  
 
B) Struktura práce 
Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 
a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  
 
Hodnocení (0-10 bodů): 10 
Připomínky a komentáře:  
Autor jasně formuluje své výzkumné téma, které odpovídá samotnému názvu práce. Jedná se 
o fenomén dohledu, jenž je v současné době zprostředkován zejména informačními 
technologiemi a stále více využívá umělou inteligenci. V úvodu je definována základní 
metodologie a zároveň výzkumné otázky. Celková koncepce i struktura jsou v pořádku a 
vhodně odpovídají zvolenému záměru. 
 
C) Rozbor tématu 
Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 
literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 
 
Hodnocení (0-10 bodů): 8 
Připomínky a komentáře:  
Celá práce je teoretická s uvedením velkého množství příkladů. Autor ji rozděluje do pěti 
částí. Hned po úvodu je představena problematika dohledu, založená zejména na poslední 
knize Davida Lyona Surveillance Culture. Rozlišeny jsou tak pojmy dohledový stát, 
společnost dohledu a kultura dohledu. Další část se velmi obsáhle a detailně věnuje tomu, co 
je umělá inteligence, jak funguje a jak se rozlišuje ve svých formách na úzkou, obecnou a 
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superinteligenci. Čtvrtá část provádí syntézu dohledu a umělé inteligence, která v dnešní 
době již „úspěšně“ funguje zejména v oblasti kamerových systémů, chytrých měst a 
sledování občanů. Poslední část nás uvádí do širšího rámce problematiky propojení dohledu a 
umělé inteligence včetně predikce možných utopických i dystopických scénářů. Rozbor 
tématu je proveden dobře, i když někdy heslovitě. Část o umělé inteligenci je možná až příliš 
technologicky popisná, ale chápu, že autor chtěl vysvětlit technickou podstatu věci. Co by 
mohlo být rozpracováno kvalitněji, je samotný závěr, který spíš heslovitě předvádí obsah 
celé práce. Možná by bylo lepší kapitoly vlastních predikcí propojit dohromady právě se 
závěrem, aby se to četlo lépe. 
 
D) Aspekt originality 
Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 
a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 
 
Hodnocení (0-10 bodů): 10 
Připomínky a komentáře:  
Problematika dohledu a umělé inteligence je velice aktuální a velmi se hodí do studia 
elektronické kultury. Autor prokázal samostatný přístup k tématu, nastudoval velké množství 
literatury, včetně cizojazyčné, a předložil práci, která je jistě v českém prostředí velmi 
originální. 
 
E) Význam práce 
Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 
celková odborná úroveň a přínos práce.  
 
Hodnocení (0-10 bodů): 9 
Připomínky a komentáře:  
Z práce je poznat, že autor má k problematice technologií blízký vztah, a dokázal toto téma 
propojit s otázkami, kterým se věnuje humanitní studium. Práce splňuje cíle, které si na 
začátku vytkla. Trochu čtivěji by bylo vhodné upravit popisnou část o umělé inteligenci a 
samotný závěr. 
 
 
Otázky na obhajobu:  
 
1. Ve své práci akcentujete spíše využití/zneužití umělé inteligence ze strany státních 
aparátů, popř. ze strany samotné AI, avšak ne tolik ze strany soukromých společností. 
Nicméně vývoj probíhá zcela jistě v obou oblastech a možná dokonce víc právě v té druhé. A 
nesmíme opomenout také akademické prostředí. Jaký myslíte, že by byl rozdíl, kdyby 
vznikla obecná umělá inteligence (AGI) v nějaké korporaci, ve státem řízené organizaci či na 
akademické půdě? A jaký by to mohlo mít vliv na dohled? 
 
2. Vím, že se záměrně vyhýbáte problematice vzniku vědomí u AGI či superinteligence 
(podobně jako Nick Bostrom). Stejně tak se příliš nezabýváte etickými problémy, jak 
„naučit“ umělou inteligenci „nějakým“ morálním hodnotám. Můžete ty důvody vysvětlit, 
případně říci, jaký k tomu máte názor. 
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Součet bodů (0-50 bodů): 46 
Celkové hodnocení (známka)*: 1 – výborně 
 
Hodnotící stupnice:  
50-40 bodů: 1 – výborně 
39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 
24- 15 bodů: 3 – dobře 
14-0 bodů: 4 – nedostatečně 
 
* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 
práce je klasifikována známkou 4.  
 
 
 
Datum:   
 
 

........................................ 
podpis   

 


