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Martin Dlabaja konzultoval práci na dvou osobních pohovorech v průběhu zimy, 
poté poslal dva screenshoty toho, jak vizualizace sond bude vypadat.  Zadání práce 
víceméně naplnil, samostatné práce schopen je, nicméně výslednou podobu  - resp. 
animovaný náhled – ukázku – celého projektu dodal velmi, velmi pozdě. Přesto, že 
anotace byla dodána ve stanoveném termínu, vizuál byl dodán po termínu.   
Práce, jejímž hlavním cílem je ukázat pomocí  3D animace změny zemského klimatu 
v časovém úseku téměř miliónu let a korelaci těchto změn s lidskou činností 
(historickými událostmi) a s jinými, mimolidskými faktory, je velmi ambiciózní, zejména 
díky propojení vědeckého výzkumu a jeho uměleckého ztvárnění za účelem 
popularizace zjištění v tomto oboru a uvědomění si společenských a přírodních 
souvislostí. Z nástinu animace, kterou v tomto okamžiku jako oponent mám 
k dispozici, mohu soudit, že řešení je vizuálně atraktivní a skutečně rozšiřuje díky 
dynamicky grafickému znázornění času naši představu o tom, co se se zemským 
klimatem v jednotlivých údobích dálo.  
 
Otázky k rozpravě: 
 
Slabiny projektu nicméně spatřuji v: cílové skupině: návštěvníci galerií? Náhodní 
uživatelé internetu? Vědci? Žáci ve školách? Není mi z propozic jasné. S otazníky nad 
cílovou skupinou je spojena logicky i otázka distribuce projektu.  
Jako závažnější se mi jeví fakt, že pokud je mi známo, Martin Dlabaja nekonzultoval 
svůj projekt s klimatology či jinými vědci, kteří mohli poskytnout relevantní zpětnou 
vazbu. Animace vychází z obsáhlých databází, což je v pořádku, ale celý projekt 
není adekvátně argumentačně zakotven. Z jaké literatury, z jakého teoretického 
zázemí vlastně projekt vychází, proč byl zformován tak, jak byl zformován, jaké je 
jeho ideologické pozadí? Celá anotace projektu, tak, jak mi byla poskytnuta, má spíš 
charakter nesourodých poznámek,  což je snad omluvitelné u uměleckého projektu, 
čímž asi Ice Core Project je především, nicméně vzhledem k tomu, že projekt má 
potenciál skutečně popularizovat určitý úsek vědeckého poznání, který má vliv na 
každodenní směřování dnešního světa, na politiku, ekonomiku, demografii, atd, je 
velmi „nedotažený.“ Vzhledem k tomu, že Ice Core Project má zajímavý a skutečně 
přínosný potenciál, je obrovská škoda, že zatím kolem něj vidím více otazníků než 
odpovědí. Jedinou útěchou pro Martina Dlabaju budiž to, že jde zatím pouze o práci 
bakalářskou. Pokud skutečně začne studovat na Přírodovědné fakultě, časem zjistí, 
že na rozdíl od umění j ve vědě zapotřebí jasnost, logika, přesnost, podloženost 
argumenty. V momentu, kdy Ice Core Project bude doplněn o aspekty, které mu 
chybějí, může být skutečně přínosný. Jako zásadní se mi nicméně jeví jeho 
konzultace s odborníky z příslušných oborů – pokud by je zaujal, mohl by např. být 
prezentován na konferencích – pokud vím, nedávno proběhla v Praze konference 
klimatologů, na které vystupovala i umělkyně, která (poměrně konvenčně) umělecky 



ztvárňovala dopad klimatických změn na životní prostředí. Dlabajův projekt by 
v takovém kontextu, viděno mým subjektivním a především laickým pohledem, mohl 
zazářit. To, zda by tomu tak skutečně mohlo být, by ale měli posuzovat nejen umělci, 
ale vzhledem k povaze Ice Core Projectu stejně tak i vědci.  
 
 
Závěrečné hodnocení: kvůli nevyjasněnosti řady otázek  - viz výše – navrhuji Martinovi 
Dlabajovi E, s tím, že při vylepšení řady nedokonalostí z něj může být skvělá věc.  
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