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Slovní hodnocení: 
 

Diplomová práce Petra Kadaňky je autorským videem se stopáží krátkometrážního filmu. Samotný název 

odkazuje k osobnosti a ikoně dokumentárního a avantgardního filmu k Alexandrovi Hackenschmiedovi. Ač 

se diplomant k této osobnosti, v emigraci známé mj. i jako Saša Hammid, odkazuje skrze konceptuální 

podnázev diplomého projektu a filmu – Suburbs Aka Self-Harming Architecture – jeví se tato rovina asi jako 

nejvíce matoucí moment celého projektu.  

 

Nabízí se asociativný význam v rámci profesní vazby, která obrazně propojuje autora snímku, který je 

vystudovaným architektem, a Hackenschmieda, který architekturu studoval a několik z jeho snímků se 

zabývají urbánní tematikou. Předmětem textu práce i videa je autorovo znepokojení pramenící ze 

společenského nakládání s volnou a příměstskou krajinou a obecněji jde o komentář suburbáních procesů a 

tzv. sídelní kaší. Pasáž o významu filmu jako uměleckého díla zaráží zvolenými argumenty zakotvenými 

v úvahách klasické avantgardy bez snahy o aktualiazci, vazbu na instalační procesy a nakládání 

s pohyblivým obrazem. 

 

Dramaturgie snímku má své limity v rámci bezmála patnáctiminutové stopáže. Sídelní kaše je přetavena do 

symbolického podobenství rozkládajícího se mezi scény s archetypálními postavami. Objevuje se i formální 

hra s délkou záběrů a zpomalením, kdy téměř třetinu stopáže tvoří jeden ze záběrů. Součástí jsou i 

metaforické odkazy na některé motivy z děl již zmíněného Hammida. Výběr a absurdnost charakterů, 

symboliky motivů, objektů či kostýmů jsou pro pisatele oponentury velmi nesourodou směsicí významů často 

hraničící s kýčem, což by šlo vnímat jako funkční sarkastický komentář k zvolenému tématu, který se ovšem 

stává v současné podobě trochu samoúčelnou formální hrou. 

 

Stopáž krátkého filmu vnímám obecně jako velmi náročný tvar, oceňuji diplomantovo autorské úsilí v rámci 

přístupu ke kameramanské práci a střihu, přípravu storyboardu nebo odhodlání k stylizovanému a 

výpravnému vedení herců. Snímek jsem posuzoval na základě náhledové verze a nikoli výsledné 

prezentace, která bude předmětem diskuze během oponentur. 
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Otázky k rozpravě: 

 

 

Zvažoval jste jiný dramaturgický formát během práce s pohyblivým obrazem než krátký film?  

 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji. 

 
Návrh klasifikace: 

B 

 

Posudek vypracoval(a): 
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D 

 

Datum: 
9. 8. 2020 

 

 

(Podpis vedoucího)  

 

 

 


