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Jméno a příjmení studenta: Michal Mitro

Název práce: PLANETARY THERMODYNAMICS: ENERGY JUSTICE

Slovní hodnocení:

O konceptu diplomové práce jsme debatovali pomocí emailů během jarního období sociální 

izolace, ale samotné území Michala Mitra jsem mohl navštívit teprve v červenci. Zaujal a překvapil 

mne protiklad ideového modelu – počítačová vizualizace na jedné straně a bizarní skutečnosti, se 

kterou jsem se dotyčné strmé lokaci setkal. Michal Mitro mi napřed předložil trochu futuristický 

koncept vydesignované novomediální instalace, který jsem považoval za ironický a z jakéhosi 

důvodu přiložil 3D gif rotujícího loga, sestaveného ze třech písmen M. Stoupání a klouzání po 

příkrém svahu se zahrádkářskými terasami a dvojicí dřevěných bud mi nabídly inspirativní korekci 

poněkud nedůvěryhodného snu o utopické energetické spravedlnosti, tvořící referenční a 

myšlenkový rámec předkládané diplomové práce. Není jisté jak samotná instalace bude vypadat, 

proto se zde zaměřím zejména na obsahová témata, objevující se v textu diplomové práce.

Autor se musel v první řadě vypořádat se skutečností, že původně plánovaná koncepce  

participativního a komunitního prostoru, který na svahu na Svratkou chtěl uskutečnit se ukázala 

jako nereálná. Nezdá se, že příliš dlouho hloubal, proč se mu to nepodařilo. Každopádně zvolil a 

využil strategii, posunující celý projekt “do úvozovek”, směrem k umělecké praxi. Tak se mu 

podařilo z problematické situace “reality check” vybruslit: “the location was the very place where 

local revolutionaries were attempting to establish a post-capitalist utopia, based on principles of 

Energy Justice, Interspecies Respect and Planetary Consciousness”. (viz strana 18). 

Samotná instalace má navodit trochu krkolomnou představu, že se odehrává v budoucnosti, někdy

po roce 2038, kdy budoucí archeolog prohledává dotyčnou lokaci a nachází různé předměty 

pocházející ze současnosti, tvořící jednu komponentu instalace. Připomělo mi to jednu instalalaci 

Otise Lauberta, vystavenou kdysi v NG. atd. Jak řečeno, neumím z předložené vizualizace 

posoudit, nakolik bude instalace přesvědčivá, protože Michal Mitro mi zatím fotodokumentaci z 

prostoru neposkytl. 
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Projekt lze - pokud odhlédnu od osobního setkání  - interpretovat z několika hledisek.

1. Jde vlastně o kritiku, nebo perzifláž módního environmentálního umění přičemž idea 

“energetické spravedlnosti” je součástí konceptu. To se mi nezdá jako pravděpodobné. I když by to

bylo pochopitelné vzhledem k současnému trendu přemíry ekologických aktivistů v galeriích, 

přelétajících z jedno místa zeměkoule na druhé.

2. Projekt navozuje vědomě pocit ambivalence: reflektuje sice autorovo bytostné uvažování o 

lidské zodpovědnosti k budoucím generacím jak společensky, tak z hlediska jednotlivce. Nastoluje 

ale koncept utopického modelu budoucího společenství, které by vstoupilo do zcela proměněných 

ekonomických, nebo energetických podmínek, či paradigmat. Ty budou směřovat k “energetické 

spravedlnosti”, která ovšem není v textu práce jasněji definována a hlouběji argumentována. 

Odkazy a citace textů Lukáše Likavčana, T.J. Demose a Nicka Srnicka mne musím přiznat docela 

nepřesvědčily, že autorovi je jasné, v čem by představa budoucího planetárního člověka, nebo 

věku byla spásná? 

“We shall finally dispose of dated dichotomies.

human/nature

nurture/nature

culture/nature

technology/nature”

Jak budou takové zásadní dichotomie našeho věku překonány? Samozřejmě vím, že to není v 

kompetenci ani posláním umělce podobná řešení nalézat. Škoda, že zde nedošlo k nějaké další 

analýze, která by naznačila, jak Mitro vnímá například vzájemnost provázanosti technologie a 

environmentální krize. Atd.

3. Je možné, že Projektant se příliš snadno vzdal původní ideje směřující k designu a vyzkoušení 

modelu autonomního energeticky ekonomického mikrosystému? Vykonstruovaná stafáž 

nabubřelých citací o planetárních souvislostech, post-kapitalistických utopiích a mezidruhové 

solidaritě takové praktické selhání možná jen omlouvá? Proč se mu vlastně nepodařilo nikoho 

přesvědčit, aby se do jeho osobní utopie zapojil? Byla chyba v prvotně ambiciozním, nereálném 

plánu, nebo v schopnostech na poli managmentu? Podařilo se Projektantovi formulovat prvotně 

svoji představu, jak by mohla komunitní zahrádka jako autonomní systém fungovat? Podobných 
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míst a projektů najdeme přece v ČR a v mnoha zemích tisíce? A některé budou patrně také 

fungovat na svazích. 

Každopádně oceňuji Projektantovo nasazení, se kterým se na svém dominiciu pokusil vytvořit cosi 

a chápu komplexnost protivenství s nimiž se musel během doby potýkat. Postrádám v textu 

reference na podobné projekty a první věc, která by mně napadla, je najít a setkat se s někým, ať 

už by šlo o umělce, o aktivisty, nebo zemědělce, s nimiž bych se setkal a poradil. Navrhl jsem 

setkání s brtiským umělcem, žijícím v Praze Paulem Chaney, který se velice podobným konceptem

zabývá prakticky i teoreticky řadu let. Myslím že by takový kontakt mohl vnést do řešení 

energetické spravednosti víc světla, než třeba teoretické úvahy Lukáše Likavčana, nebo 

Benjamina Brattona. Klást si sám omezení je velkou výzvou a doufám, že v tak nelehké cestě 

bude Michal Mitro dál ve své profesi pokračovat. Každopádně téma, kterým z Michal Mitro zde 

zabývá je patrně nejpalčivějším problémem dneška -  v lokální i v globálním měřítku. Jsme s ním 

konfrontování každodenně: když jdeme nakoupit, když splachujeme v koupelně záchod, když 

natáhneme ruku k vypínači, nastupujeme do tramvaje, nebo - nedej bože! - do automobilu.

Otázky k rozpravě: nechávám na vedoucím práci

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace:B

Posudek vypracoval: Mgr. Miloš Vojtěchovský

Datum: 7.8.2020

Miloš Vojtěchovský
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