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Akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek vedoucího  
 

Jméno a příjmení studenta: Michal Mitro 

Název práce: ANETARY THERMODYNAMICS: ENERGY JUSTICE 

 
Slovní hodnocení: 
Michal Mitro má zázemí v umění, technologiích i sociálních vědách a dokáže tyto perspektivy efektivně 

kombinovat, což dokazuje také v gesamtkunstwerku své diplomové práce PLANETARY 

THERMODYNAMICS: ENERGY JUSTICE, která přináší řadu spekulativních a intelektuálně, esteticky i 

politicky stimulujících podnětů. 

Rozsah Michalových prací je často ambiciózní a měřítko je takové, že vyžaduje téměř vždy participaci 

dalších osob a složitou produkci a propagaci. Náročnost jeho projektů ať už co se týká zdrojů financování, 

ale i rozsahu a charakteru práce a péče o jejich chod, je někdy na hranici realizovatelného v podmínkách, 
které má Michal k dispozici. Tento přístup lze ilustrovat třeba na jednom z předchozích projektů 

realizovaných v rámci FaVU, kdy Michal potřeboval zapojit pracovníky pro přepis a analýzu dat ze sebraných 

papírových účtů pečlivě dokumentujících jeho vlastní individuální spotřebu za více než rok jeho života. 

Požadavek přepisu, digitalizace a analýzy nebyl při tom pro “nedostatek lidských zdrojů” a zdrojů financí na 

odměny ve své úplnosti naplněn a zůstal v důsledku pouze příslibem. Podobně i původní plán jeho 

diplomové práce zahrnoval vytvoření skutečné a živé komunity obyvatel a uživatelů části zahradní kolonie. 

Náročnou “sociální plastiku” se však nedařilo “postavit” mimo jiné i pro Mitrovi zahraniční studijní a tvůrčí 

pobyty, které byly sice prestižní, ale v rozporu s každodenní komunitní prací, která je v takovém případě 
potřeba. (Nerad bych však marginalizoval také vliv čerstvého otcovství, které pochopitelně vyžaduje změnu 

životního stylu).  

Michal musel původní koncept diplomové práce hodně upravit a projekt zasadit do více spekulativní a fiktivní 

roviny, jak se můžeme přesvědčit teď. Nemám pochyb, že jde v současné podobě o zdařilé dílo, které 

obstojí jak po stránce zpracování, tak i konceptuálních a teoretických rámců, ale musím přiznat, že mám k 

Mitrovu “think big” ambivalentní vztah. Na jednu stranu upřímně obdivuji jeho sebevědomí a odvahu pustit se 

do rozsáhlých projektů (vlastností, které u řady studentů FaVU zcela chybí) na druhou stranu bojuji s 

podezřením, že jde o “megalománií”, která vyvolá řadu nenaplněných očekávání a může být také 
potenciálně zraňující pro některé spolupracovníky i samotného Michala.  
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Kromě prací prezentovaných ve škole vytvořil Michal Mitro během studia možná desítky menších realizací a 
prezentoval svou tvorbu úspěšně na řadě domácích i zahraničních výstav a festivalů. Není zpochybnitelné, 

že už po dobu studia byl profesionálem zapojeným plně do uměleckého provozu.  

Jako pedagogovi i umělci mě Michal nastavuje zrcadlo a mám pocit, že jsem musel celou dobu jeho studia 

obhajovat, k čemu by mu vlastně práce v ateliéru a obecně na FaVU měla (nebo mohla) být a Michal mi tak 

umožnil nahlédnout školu a vlastní pedagogickou praxi z jiné kritické perspektivy.   

 

Závěrečné hodnocení:  
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 

A 
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