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Slovní hodnocení práce 

Oceňuji především jasný a přehledný a jazyk, kterým autorka popsala originální téma a jasně 
vymezila kontext zájmu /vztah paměti, fotografie a lifeloggingu/. Práce je ovšem popisná, 
obsahuje řadu postřehů, z kterých neplynou žádné výzkumné otázky, a žánrově se blíží spíše 
eseji než diplomové práci. Není jasné čemu výzkumné metody /autoetnografie a několik 
rozhovorů s uživateli/ vlastně slouží a jaký je cíl práce, totiž které z řady zmíněných témat je 
tématem hlavním: extenze lidské paměti a smyslů, využívání lifeloggingu u poruch paměti, 
sousveillance, umělecké a fotografické kvality snímků pořízených přes algoritmy, interakce 
uživatelských preferencí a AI u snímků atd.  Témat zmíněných v práci je hodně, jakožto i 
zajímavých postřehů, ale chybí jakýkoli pokus formulovat tezi a provést na základě toho 
výzkum, zdůvodnit metodu a ukázat výsledky. Velký problém je i malá provázanost první 
části práce, která obsahuje nástin kulturní kritiky a analýzy lifeloggingu z pohledu "obratu k 
obrazu", s autoetnografickou částí, která popisuje zážitky s používáním podobného přístroje. 
Velkým nedostatkem je také závislost na českých zdrojích a minimální snaha podívat se na 
zahraniční literaturu, ať už by cílem byl výzkum UX designu a zlepšení algoritmů nebo 
kulturní analýza a porovnání lifeloggingu s fotografií, včetně těch pořízených náhodně nebo 
algoritmem /viz Wendersův "Lisabonský příbeh", generative art a fotografie/. Nemluvě o tom, 
že práce si není ani vědoma současných metod, jako je Cultural analytics, které se otázkám 
výzkum obrazových médií věnují. Možná nejzajímavější je pasáž, kde autorka porovnává 
vztah individuální a kolektivní paměti k fotografii a řeší na tom otázky dokumentace 
minulosti, archivu, intencionality a pravdy: "Fotografie se tak stala nástrojem paměti 
kolektivní a často je jednou z mála připomínek událostí, jejichž přímí svědci již nežijí. Stala se 
ale také nástrojem paměti osobní, nástrojem k upamatovávání rodinných okamžiků a 
významným zdrojem informací o dětství. A protože je lidská paměť velmi složitá, plná 
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paradoxů, osobní a spletitá, oklamatelná a variovatelná, těží zde fotografie ze své povahy 
technického obrazu, z níž plyne bezprecedentní víra v pravdivost toho, co bylo fotografickým 
aparátem zaznamenáno." /s. 19/ Toto téma by bylo zajímavé spojit s otázkou saturace a 
crowdsourcingu uploadovaných snímků, kde uživatelé nabízejí různé pohledy na jedno místo 
nebo situaci a kde se dá vztah individuálního a kolektivního zajímavě využít. Kde je dnes 
hranice mezi veřejnou dokumentací a snahou komemorovat a zapamatovat něco osobního? Je 
záznam pořízený AI skutečně "nevědomou, automatickou poznámkou, často oproštěnou 
smyslu" nebo se spíš individuální uživatel nedostane k "big data", která někdo prodává? 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 20 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 20 bodů 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 10 bodů 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 bodů 0 – 5 bodů 

CELKEM 70 bodů  

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 29. 8. 2016  .................................................................  

Mgr. Denisa Kera, Ph.D. 


