
 

 

 

Studijní oddělení / Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 
T: 541 146 806 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz 1 / 2 

Akademický rok 2018/2019 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  
 

Jméno a příjmení studenta: Ing. arch. Martin Hurych   

Název práce: Proč po mně nikdo nic nechce 

 

Slovní hodnocení: 
Martin Hurych v roce 2015 absolvoval obor Architektura na Fakultě stavební VUT v Brně, dlouhodobě 

technicky spolupracuje s Jiřím Příhodou a v současnosti je také asistentem Ateliéru Intermediální tvorby I. 

Mileny Dopitové na pražské AVU. Vedle toho je i iniciátorem a jedním z kurátorů prostoru Kulturák ARCHA 

v Lubné u Poličky, kde v roce 2018 připravil plenér a výstavu studentů AEN, ale také další projekty spojené 

se svým brněnským působením a s FaVU. To všechno jsou predispozice, které z něho dělají výjimečného 

studenta a skvělého partnera do diskuse. Neméně zajímavé jsou také jeho autorské práce, v nichž se mísí 

zájem o architekturu, urbanismus, obecněji o sociální témata a zároveň o akustické, případně intermediální 

formy a obsahy. 

Název diplomové práce Proč po mně nikdo nechce naznačuje, že půjde o otázky spojené s lidskou 

existencí. Vždyť životy mnohých přestávají být smysluplné právě momentě, kdy po nich nikdo nic nechce, 

kdy nemohou dělat nic pro druhé. Martinova práce vychází z velmi osobních deníkových poznámek, které se 

rozhodl sdílet, zveřejňovat je v protikladu k jejich charakteru na ulici, ve veřejném prostoru. Prvotní záměr byl 

nechat je přečíst lidmi, kteří ho na ulici osloví, kteří po něm budou něco chtít. Přirozeně se jimi stali takoví 

lidé, kteří městský prostor obývají nejvíce bezprostředně, lidé bez domova a sociálně slabí lidé. Autor se ale 

brání podbízivému výkladu tematizování bezdomovectví. Daleko spíš mapuje různé urbánní příběhy, 

dokumentuje schopnost člověka otevírat se intimnímu sdělení. Postupem času se důležitou součástí 

proklamace stal i záznam a následné zpracování subjektivních poznámek a výkladů Martinova textu 

oslovenými. Ti postupem času reagovali nejen na jeho deníkové záznamy, ale i na vyjádření předcházejících 

mluvčích. Vytvořil tak zajímavou sondu do uličního života ve svém akčním radiu. 

Práce je velmi inspirativní jednak z hlediska způsobu získávání dat, vedení rozhovoru a dokumentaristiky. 

Mohla by být motivující i pro sociology nebo různé terénní pracovníky. Domnívám se totiž, že kdyby se na 

život, pocity a zkušenosti na ulici ptal přímo, nikdy by se k podobným záznamům nedobral. Z nahrávek velmi 

silně zaznívají také určité společné rysy jazyka lidí na ulici, kteří jsou často pod vlivem alkoholu nebo 

ovlivněni jeho užíváním. Jejich hlasy získávají společný tón. Většině je také vlastní určitá otevřenost ke 

sdílení zkušeností a bezprostřednost. Z Martinových nahrávek sociálně slabí nevyznívají jako hodni lítosti, 
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ale spíš jako lidé s neskutečně zajímavou zkušeností, kteří jsou otevření konfrontaci. Vlastně jako ti, kteří se 

nebojí nebo nemohou bát oslovit druhé. 

I když by se na první pohled nabízelo použít jako výstup archiv takto vzniklých terénních nahrávek, Martin se 

s tímto, určitým způsobem již akademizovaným formátem nespokojil, hledal jiné výstupy. Inspirativní pro 

něho byla zkušenost z ateliéru videa, kterému chtěl nahrávky zprostředkovat v koncentrované, a přitom 

intenzivní podobě. Novými střihy vytvořil unikátní celky, které neztrácejí na atraktivitě dokumentárních 

nahrávek. Naopak se k nim přidává autorův cit pro zvukové vyjádření. 

Paralely tohoto díla se nabízí v tvorbě polského umělce Krzysztofa Wodiczka zaměřené na lidi bez domova 

nebo na různé společenské minority. Zatímco ale Wodiczkova díla jsou myšlena jako jejich podpora, 

upozornění na jejich problémy, v práci Proč po mně nikdo nic nechce je otázka kdo po kom co chce, kdo pro 

koho co dělá, rozporuplnější. To spolu s uvedenými charakteristikami vnímám jako kvalitu práce. 

Otázky k rozpravě: 
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