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Slovní hodnocení práce 

Benjamin H. Bratton představil svůj popis světa nazvaný The Stack ve stejnojmenné knize 
vydané roku 2015. Ta se v českém prostředí až dosud dočkala nezaslouženě malé pozornosti. 
Proto je třeba ocenit autora předložené práce (a dozajista též jejího vedoucího) už za samotnou 
volbu tématu. 

Brattonův Stack není nic menšího než pokus popsat svět (hmotný, mentální i strukturální) jako 
soustavu vzájemně interagujících síťových (mega)struktur, které lze rozčlenit do několika 
vrstev, z nichž každá má své vlastní zákonitosti; inspirací přitom jsou tzv. referenční modely 
softwarových architektur (např. model ISO/OSI) používané v technické praxi, Bratton ovšem 
použil jazyk těchto modelů poměrně volně. Technická inspirace je přesto zjevná a nezastíraná, 
což je ostatně v souladu s tím, že Bratton pokládá počítačové systémy za podstatnou složku 
svého popisu světa. 

Předložená práce si vytyčila za cíl jednak popsat Brattonův přístup jako takový, jednak 
podrobněji vysvětlit jednu z jeho důležitých tezí: že totiž Stack je „akcidentální“ struktura, že 
se neřídí žádným celkovým plánem a že jeho mnohé vlastnosti jsou emergentní. Tato teze je 
jednak samozřejmá (nutně plyne z toho, že se na vzniku a proměnách Stacku podílí mnoho 
nespolupracujících aktérů a ostatně už ze samotné velikosti systému – Bratton skutečně nemá 
na mysli nic menšího než celou planetu), jednak radikální (protože znamená, že cílené kroky 
manipulující se Stackem obvykle nepovedou k očekávaným výsledkům, že příčinné vazby 
mohou být víceméně neviditelné a vazba mezi příčinou a následkem silně nelineární – což 
vcelku splňuje nároky, jaké dnes na popis světa máme). Sama teze není nijak nová, její 
zpracování do vrstevnatého modelu však ano. 

Autor předložené práce dobře vyložil základní Brattonova stanoviska, přičemž se mu většinou 
dařilo převést hutný Brattonův styl, nijak nešetřící čtenáře, do srozumitelnějšího jazyka. 
(Škoda, že nepřidal víc názorných příkladů.) Ve výkladu akcidentálnosti Stacku se autor 
přidržel názoru, který sdílí většina interpretů Brattonova díla: co se jeví jako náhodné nám, 
může mít vnitřní logiku, avšak jinou než lidskou. „Akcidenty, tak jak o nich píše Bratton, jsou 
souborem událostí ve světě, které jsou specifické tím, že vyústily v jiný než očekávaný účel – 
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ovšem pouze v očích lidských aktérů.“ (str. 42 diplomové práce). Tím lze také podepřít názor, 
že akcidenty stabilizují Stack (ač by se možná dalo čekat, že budou mít právě opačný efekt, 
v důsledně inženýrském pohledu na věc by tomu tak bylo). Udržují ho v dynamické rovnováze, 
což je pro systém této kategorie nejspíš vůbec jediná možnost existence. 

Diplomovou práci lze pokládat za dobrý úvod do Brattonova myšlení (tj. do jeho stavu před 
pěti lety) s načrtnutím některých souvislostí (nový materialismus, obecná teorie informace). 
Vytknout se jí nedá v podstatě nic až na nedostatek názornosti, což je ovšem dáno tématem; 
vyložit Brattona názorně by znamenalo interpretovat ho radikálněji, než se možná na 
akademickou kvalifikační práci tohoto stupně sluší. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

Možné otázky k obhajobě: 

1. The Stack vyšel roku 2015. Vyvolal podle vašeho názoru reakci v akademických 
kruzích úměrnou svému významu? Zkuste odpověď zdůvodnit. 

2. Co je The Stack spíše – metafora, anebo popis? Zvažte význam takového rozlišení. 
3. Zkuste si představit The Stack jako součást (nebo dokonce základ) nějaké politické 

ideologie. Jaká ideologie by to mohla být, jaké hodnoty by akcentovala, na jaké 
příznivce/voliče by se nejspíše mohla obrátit? (Neomezte se na triviální odpověď.) 

4. Co to je náhoda? Existuje taková věc vůbec? 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

35 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 20 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 14 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 94  

V Praze dne 30. 8. 2020 

Petr Koubský 


