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Oponentský posudek bakalárskej práce .ruraja Kusýho - The digital universe

,,Nedostatkom moderného veku je, že v mene individua]-izmu je podporovaná
komerčná kuftúra, kde sa mfadi ludia boja rozvijat' svoje typické

v]astnosti.

V dnešnej masovej spoločnosti nfadi ludla vyrastajú v strachu z otvorenia
(rozšlrovania) svojho ja. Toto vyvofáva strach a neistotu byt'sám sebou."

Od začiatku je pre mňa vefmi zaujímavé sledovať prístup šLudenta
k jeho zadaniu a k samotnému designu. Prístup k uživatefskému
prostredíu ako k produktu, v súvislosti s jeho oborom, nieje 1en
kontroveTzTlo1J témou pre bakalársku prácu/ ale aj vefmi trefný a pre
mnohých z nás í poučný pohlad na tento dočasný fenomén.

Mobilné zariadenia zaživajú v posfednom desaťročí neobyčajný rozkvet
a na ich designe móžeme pozorovať postupnú zmenu priorít v samotnom
prístupu k designu. U renomovaných výrobcov ,,smart / chyt.rých"
zariadení vidíme postupnú redukciu hmotného designu a sústredenosť
práve na uživatefské prostredie. Výsledkom je že design
najmodernejších t,elefónov sa nemení / opakuje a]_ebo že sa z celého
zaríadenia stáva v podstaLe len dísplej - softvérové rozhranie.
Desígnom sa teda stáva uživatelské prostredie,
ktorého najdóležitejšou súěasťou 1e zážLtok z jeho používania.

Tématikou je teda baka]_árska práca viac než aktuá}na a v určitých
momentoch až nadčasová. Preto si myslím, že téma je zvolená správne
a je prínosná nielen pre študenta ale aj pre celý obor.

I napríek tomu, že niesom fanúšíkom konvenčných ,,smart / chytrých"
zariadení a trendov modernej formy komunikácie, je to pre mňa vždy
nesmierne fascinujúci svet, ktorý sa snažím neodsudzovať. Naopak vo
mne v)rvoláva obdiv a určitý druh záujmu o dané téma.

Odceňujem výstižné zdelenie problematíky a zahmlené riešenie vo
forme akejsi otázky, ktorú v nás po dókladnom preštudovaní práce
zanecháva. Samozrejme je takáto forma vefmi 1ahko napadnutetná
a móžeme k tomu pristupovať aj vefmi kritícky.
Vefmi pozitívne hodnotím obsiahle a na vysokej úrovní spracovanú
obsahovú časť bakalárskej práce, ktorá je navíac vsadená do obzvtášť
vkusnej a modernej grafickej formy. Celkový vizuálny štý1 nielen
grafického spracovania užívavtefského rozhrania je študentovi zjavne
vlastný a viditelný aj v jeho predošlých prácach. Vidíme tu značnú
spojitosť s prácami minuJ_ými, čo značí o autorovej jasnej predstave
o jeho zameraní a o smerovaní jeho tvorby.

Obzvlášť odceňujem orginálne riešenie vymanenia sa z formátu
mobilných zariadení, vo forme digítálneho vesmíru, kedy redukuje
mriežku uživatefského prostredia na minimum a prispósobuje sa
uživatefovi v čase.



Široké obsiahnutie danej problematiky sa na prvý pohlad zd,á byť
nrÍ'1 i§ chaotické ale po dókladnom preštudovaní je jasne viditelná
logická 1inka myš}ienkových pochod"ov študenta. Tento extrémne

/ individualistický pristup sa móže zdať na prvý pohlad arogantný,
/

no som presvedČený o tom, že 1e to prístup mnohokrát 1epši než báť
sa otvoriť a byť samým sebou.

Kriticky sa musím postaviť k forme tejto bakalárskej práce, kLorá na
mňa pósobí príliš textovo a na prvý pohlad nepochopitefne. Chýba mi
jedoduché a schémat,ické vysvetlenie zámeru a princípu bez toho aby
to čfovek v práci muse]_ hladať. Odceni]_ by som štrukturovanejší
text.
Všetky tieto nedostatky však zatieňuje
nepriestrelnýn kvalitám, ktoré sú možno
naopak na pohlad zvedavejšieho záujemcu
tohto tématu a široký záber presahujúci
nesmíerne prínosné a dóležité odceniť.

práca samotná vďaka jej
na prvý pohlad schované, no
ponúka veImi hlbokú analýzu
hranice daného oboru, čo je

Prácu t,eda hodnotím ako viac než zvládnutú a aj napriek jej
nedost,atkom ju hodnotim za A - teda rrýborne.
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