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Název práce: Akcident ve Stacku 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

Řešitel práce: Bc. Matěj Malecha 

Slovní hodnocení práce 

Malechovu práci na téma akcidentu ve Stacku Benjamina Brattona je radost číst. Autor v 

práci nejen uvádí českého čtenáře do Brattonova myšlenkového světa, ale pouhou explikaci 

díla obohacuje vlastním myšlením a interpretaci. Práce je logicky a věcně vystavěna a 

využívá nejen Brattonův text, ale i myšlení tzv. nového materialismu. Poslední část pak 

představuje završení Malechovy cesty, když z pohledu Brattonova „planetárního myšlení“ a 

s ním spojenou změnou měřítek, věnuje úloze designera a jeho myšlení. Závěrečná věta 

práce je tak přiměřeně poetizující tečkou: “Chápat Uživatele nikoli jako člověka-jednotlivce, 

ale jako lidi-druh umožnilo odhlédnout od individuální perspektivy aupřít pozornost na 

potřeby společnosti jako celku. Se změnou měřítka se novou kotvou stal stav planety, již 

lidská společnost potřebuje pro své přežití.”   

Svým tématem i zpracováním vybočuje Malechova práce z běžného pojetí diplomových 

prací na našem oboru a já jsem za to rád. Představuje totiž samostatnou myšlenkovou práci 

nad filosofickými problémy informační vědy. Práci navrhuji hodnotit známkou výborně. U 

obhajoby bych se rád zeptal, jak by u Bratton byl vztah mezi algoritmem a informací a zda by 

nestalo za úvahu obohatit o pohled Kolomogorova na který ostatně sám v práci na jednom 

místě naráží. 

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
0 – 40 bodů 40 
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přínos a novost práce 0 – 20 bodů 18 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
0 – 20 bodů 18 

slohové zpracování 0 – 15 bodů 15 

gramatika textu 0 – 5 bodů 5 

CELKEM 100 bodů 96 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 30. 8. 2020  

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

 


