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Formulář pro posuzování diplomových prací  
  

  

Jméno studenta:          Bc. Tomáš Červenka  

Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika  

Název diplomové práce:   Dohled, technologie a umělá inteligence  

Posuzovatel:  Martin Švantner, PhD  

  

  

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): 7 

Připomínky a komentáře:   

Práce z většiny splňuje formální kritéria, objevuje se pouze pár překlepů (např. s. 105 

v nadpisu podkapitoly je „Vlastí [sic] predikce“).  

Má první výtka je stylistická: autor často používá žurnalistický jazyk;  

druhá se týká uvádění článků z Researchgate ve formě, kde jako zdroj je uvedena právě tato 

stránka: např. (s. 50 ad.); např. zdrojem pro text S. Franklina „A Foundational Architecture 

for Artificial General Intelligence“ není stránka RG, ale časopis Frontiers in Artificial 

Intelligence and Application atp.;  

třetí se týká některých drobnějších stylistických nedostatků způsobených nejspíše překlady 

z angličtiny (např. s. 78: „Jižní Korea je zemí, která se technologickým zaměřením silně 

vyznačuje“ apod.).  

  

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): 6 

Připomínky a komentáře:   

Na textu oceňuji autorovu schopnost formulovat témata jasně a přehledně, někdy avšak až 

příliš zkratovitě (jako je tomu v případě autorova vypořádání se s problematikou Dohlížet a 

trestat cca ve dvou odstavcích). 

Velmi oceňuji také jeho nebývalý smysl pro proporčnost textu, rozvahu s jakou je 

konstruován a také pečlivou linii argumentace (až na oddíly o historii AI a závěrečné pasáže, 

se autor snaží vyložené koncepty propojovat do souvislého celku).  

Žánrem práce je spíše teoretizující eseje a co do formy je poměrně zdařilým kompilátem, 

proto v úvodu proklamovaná snaha uzavřít jej do jakési pseudo-sociálně vědní metodologie 

působí poněkud křečovitě (jak sám autor uvádí, v případě „výzkumných otázek“ jde vlastně o 
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„tematické okruhy“, viz s. 6). Pokud by autor chtěl dané téma nějak zarámovat do nějakého 

výzkumného designu, celý text by musel vypadat jinak. 

Za podstatnější strukturální problém považuji fragmentárnost a žurnalistickou podobu závěru 

práce – namísto aby autor shrnul škálu posbíraných témat a informací, vrší další 

problematiku (např. deepfake etc.).  

  

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): 3 

Připomínky a komentáře:  

Zdá se mi, že popisu historie vývoje AI je věnován zbytečně velký prostor a je pochopitelně 

velmi reduktivní – mnohem zajímavější pro práci by bylo, kdyby organicky autor popisoval 

paralelní vývoj, ovlivňování apod. mezi dohledovými technologiemi a kybernetikou.  

Literatura, se kterou autor pracuje je co do odbornosti proměnlivé kvality – vedle vědeckých 

monografií se odkazuje na sylaby k vysokoškolským kursům, učebnice a celou řadu spíše 

popularizačních článků.  

Celá práce je tak nakonec rozpačitá: není ani filosofickou esejí, ani zasvěceným popisem 

technologické změny, ani sociálně vědním zkoumáním. 

Další konkrétní výhrady:  

s. 23: 

Je nepřesné tvrdit, že „[...] otázkou, zda mohou stroje myslet, se zabývali i někteří filosofové již 

v 17. století, jako například René Descartes, Blaise Pascal či Thomas Hobbes“, jde o mnohem 

starší (a komplikovanější) problematiku. 

s. 27-29: 

Poněkud nepřesvědčivě podle mého soudu působí rozlišení slabé a silné AI, které je přejaté 

z popularizačního blogu. 

s. 37 

Autor uvádí, že „Pro počítač ale nebylo lehké získat význam slov, která četl, pokud nebyly 

spojeny s konkrétními věcmi v reálném světě.“ Co to znamená, že počítač „čte“? Co to znamená, 

že „referuje“? Co to znamená pro počítač, že slova jsou spojena s věcmi?  

Podle mého soudu je celá řada těchto témat, kde se můžou objevit zajímavé otázky a motivy 

např. pro sémantiku strojového učení, umělých jazyků apod. je autorem bohužel často nemístně 

banalizována a trivializována (podobně otázka vývoje jazyka u malých dětí a možná paralela 

s vývojem umělého jazyka atp.) Osobně jsem si kladl otázku – jestli autor vůbec studoval 

sémiotiku, když celou řadu (řekl bych, až výsostně sémiotických a provokativních témat nechal 

zcela stranou. 
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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): 5  

Připomínky a komentáře:   

Jde v podstatě o neoriginální, nicméně po formální stránce slušný kompilát jak vědecké, 

učebnicové (Kybernetika pro každého), tak populární (a ilustrativně i beletristické) literatury. 

  

E) Význam práce  

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 5  

Připomínky a komentáře:   

 Cíle práce byly naplněny, výhrady viz výše. 

  

  

Otázky na obhajobu:   

1.  Autor uvádí (s. 36), že „Nástup neuronových sítí a jejich schopnosti učení umožnilo, 

aby počítače začaly řešit problémy spojené se znalostmi reálného světa a na jejich 

základě činily subjektivní rozhodnutí.“ Rád bych se dozvěděl, jak přesně počítače činí 

„subjektivní rozhodnutí“. 

2. Co míníte v práci „referováním ke skutečnému světu“?  

  

Součet bodů (0-50 bodů): 26  

Celkové hodnocení (známka)*: 2 

  

Hodnotící stupnice:   

50-40 bodů:  1 – výborně  

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 24- 

15 bodů: 3 – dobře  

14-0 bodů:  4 – nedostatečně  
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* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.   

  

  

  

Datum:     

  

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

  


