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Slovní hodnocení:

Štefan Mlynarčík ve své práci prezentuje svůj výzkum politiky tvorby map a všímá si 
možností digitálních platforem, jež mapy vytvářejí a způsobů, jak se staví k územním 
sporům. Téma samotné považuji za velmi vhodně vybrané a pozitivně hodnotím jeho 
zacílenost. Autor prokazuje dlouhodobý zájem o politiku map a geopolitické problémy a 
jeho závěrečná práce je jasným vyústěním těchto snah, lze tedy jednoznačně pozorovat 
konzistenci v jeho tvorbě. Psaná část diplomové práce je velice erudovaná a autor má 
načteno a ví přesně, na jakém poli se pohybuje. Zná termíny specifické pro tuto oblast a 
dokáže je jednodušše vysvětlit, zná umělce, kteří pracují podobným způsobem a umí sám 
sebe zařadit.


Výběr takto formulovaného tématu s sebou bohužel nese past, která často zamezuje 
autorům pracujícím na poli vizuálního umění s tématem volně nakládat a získat od něj 
odstup. Štefan Mlynarčík podle mého bohužel do této pasti padá a zůstává až příliš věrný 
datům, se kterými pracuje a prezentuje je jako případové studie, aniž by je transformoval 
do divácky přijatelné formy. Práce má tedy velice podle mého až přespříliš technický 
charakter. Prezentovaná instalace je mixem několika přístupů (screenshot banu uživatele, 
screenshoty mapy, video zobrazující cestu přes Irsko-Severoirskou hranici) které se podle 
mého až příliš drží původní předlohy a nepouští se do autorského experimentu s 
předkládanými daty. Samotný výběr forem též považuji za spíše nahodilý. Výsledek je 
tedy mnohem přesvědčivější v psané formě než v té vizuální, což je škoda, jelikož téma 
samotné je velice atraktivní a ve vizuálním umění málo používaná. Rozhodně si ale 
myslím, že projekt může být rozvinut v budoucnosti a více dotažen formálně.


Co se týče vybraných přístupů, moc nechápu výběr jednotlivých případů a rád bych se 
autora zeptal, zda-li by nebylo lepší se zaměřit spíše na jeden z těchto případů a rozvést 
jej. Podle mého by za rozvinutí rozhodně stál akt přemístění Falklandského hlavního 
města na Antarktidu a tomuto aktu by mělo být věnováno více pozornosti, ne-li celá 
diplomová práce. Akt je to podle mého výsostně poeticko-utopický a jako takový skýtá 
obrovský potenciál pro představivost. Tady mě mrzí, že autor zůstává pouze v roli 
pozorovatele a více nerozvíjí vlastní asociace.
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Abych to shrnul, hodnotím velice pozitivně výběr tématu a vzhledem k mým výtkám 
ohledně formální stránky projektu jsem se Štefana Mlynarčíka rozhodl ocenit známkou C.


Otázky k rozpravě:

Pod jakou jurisdikci spadá Great Garbage Patch v Tichém oceánu a kdy se o něj povedou  
války, zjistí-li se jak efektivně těžit plast? Jaké jsou případné enviromentální faktory tvorby 
map?


Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji obhajobě.


Návrh klasifikace:


C


Posudek vypracoval(a):

MgA. Jozef Mrva
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