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Slovní hodnocení: 

 

Petr Kadaňka zpracoval diplomový projekt do formátu digitálního krátkometrážního filmu. Obrazová i 

obsahová reprezentace filmu je doplněna pevnou myšlenkovou a názorovou explikací v podobě textové části 

dokumentace závěrečné práce. Zmíněný text jsem četl dříve, než jsem měl možnost zhlédnout samotný film 

a tato skutečnost je pro další nahlížení na film prakticky neodmyslitelná. Nevylučuji však, že je pro nové 

diváky filmu možná. Záleží přirozeně jen na autorovi, jaké prekvizity před film postaví. Přesto nebudu v tomto 

posudku vycházet z hypotézy jaké by to bylo, kdybych text nečetl a budu se primárně soustředit na celkový 

myšlenkový i obrazový výstup projektu, který jsem měl dostupný. 

Projekt SASHA nás adresně informuje o tom, že naše společnost nekráčí správným směrem. Zároveň na 

zcela osobní úrovni odhaluje svědomí autora, které se sám v práci snaží přenést dál, nad rámec vlastních 

zkušeností. V této rovině je myšlenkové zázemí projektu ještě autentické. Vychází ze skutečnosti, ve které je 

Petr vystudovaným, aplikujícím architektem. Selektivně zaměřuje svou profesně kritickou pozornost směrem 

k dílčí urbanistické problematice sídelní kaše. Tedy civilizačnímu riziku ve formě současné satelitní zástavby 

zasahující do volné krajiny. Jedná se o stále sílící problém, který existuje několik desítek let. 

Výchozí postoj Petra jakožto architekta zde používá k argumentaci pojmenovaná a ukotvená témata své 

profesní obce. Neuvádí však pozitivní příklady nebo snahy o řešení problému. V tomto bodě začíná 

obsahový a ideový postoj k projektu reprezentovat převážně formální až moralizující komentář. 

Charakterově je tak bližší právě současnému uměleckému prostředí. Viditelná část projektu se tak skrývá 

v povrchovém bezpečí ekologické a urbanistické kritiky. Přesto může být právě toto rozhodnutí zcela 

záměrné, ne-li strategické a srozumitelné. Zejména pokud je primárním záměrem práce popularizace této 

problematiky. 

Zástavba volné krajiny, ať už v sídelním nebo průmyslovém měřítku, je v projektu prezentována jako 

bezvýhradní problém exteriérového rozmaru bez vazby na interiér. Zároveň zde dochází ke zkratce, na 

jejímž konci může být sdělní chápáno tak, že za znečištěným ovzduším a přemírou plastu stojí především 
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sídelní kaše. Přesto může být i tato situace subjektivním ideálem krásy. Pokud se budeme snažit tuto 

zkratku číst více jako obecnou metaforu, tak nám stále bude chybět hlubší sociologický rozměr. Popřípadě 

alespoň komentář směrem k sousedství, sdílení veřejného prostoru a krajiny nebo samotné komunikace.    

Instantní kulisa ideálního života v podobě apokalypticky intonovaného světa současných satelitních 

městeček má celou řadu forem. Samozřejmě že většina z nich představuje snadný cíl kritiky. Každá stavba 

přirozeně ovlivňuje své okolí, ať už se jedná o krajinu městkou nebo přírodní. Petr mohl projekt zpracovat 

mnohem sofistikovanějším způsobem. V měřítku, ve kterém jej člověk bez vzdělání a praxe v oblasti 

architektury předat nemůže. Na půdě umělecké školy je až metodicky logické, vydat se zcela opačným 

směrem. Ve výsledku vše pospojovat přímočarým až reklamně symbolistním jazykem, který na jedné straně 

přidává filmu na srozumitelnosti, ale na straně druhé jej staví do pozice obecného až absurdního komentáře 

populárních témat. Nelze vyloučit, že se jedná o ideální cestu, jak dostat do ekologických témat čerstvý 

vzduch.  

Dostáváme se tak k jednomu z nejzajímavějších momentů celého projektu, kterým je sám autor a jeho 

renesanční rozpolcenost. Petr během vývoje diplomové práce plánoval celou škálu potenciálních výstupů od 

figurální sochy po instalaci, až k aktuálnímu krátkometrážnímu filmu. Podobně jako hýbal s ideální formou a 

sdělením projektu, posouval i sám sebe v rolích, které chtěl nebo nechtěl do díla otisknout. Tuto skutečnost 

vnímám jako hlavní důvod vzniku textové explikace práce, která zůstává většinově architektonická. Naopak 

výsledný narativní film, který exaktní architektonickou formu z velké části opouští, nelze odmyslet od 

autorových filmařských priorit. Konzervativní kostýmy i záběry působí autenticky. Zejména v případě, kdy 

v rámci filmařského cíle reprezentují sebe sama. V projektu tak můžeme přirozeně najít místa, kde se 

autorská rozpolcenost stává dualitou, paralelou. Pokud má člověk k dispozici obě základní komponenty 

Petrova projektu, tedy textovou část a film, tak je celek sympatický. Jedna komponenta dává váhu druhé 

nebo se naopak odlehčují. Při vhodně zvoleném formátu prezentace může skutečně dojít k stimulaci diskuse 

nad zvoleným tématem. Je-li tato situace jedním z cílů projektu, pak nezbývá, než se ptát, jak ji předávat 

dál?  

Přál bych si, aby projekt SASHA posunul Petra, byť na osobní úrovni blíže k víře, ve které problém může být 

v budoucnu řešitelný, ovlivnitelný. Celkově k optimismu, který jej dokáže dál motivovat v tvorbě. Občanská i 

odborná aktivita se může otisknout do aktuálně řešených územních plánů a přiblížit se tak modelům, které 

používají naše sousední země. Petr během závěru svého studia prošel nesporně složitým obdobím. Velmi si 

cením, že dokázal diplomovou práci dokončit v předkládané kvalitě a věřím, že může na téma kdykoli 

svobodně navázat.  

Přeji mu sílu a štěstí nejen ve světě umění a architektury, ale i tam, kde není třeba profesně cokoli rámovat. 
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Otázky k rozpravě: 

Představovala by zakázka v podobě návrhu koncepce řešení příměstské zástavby předmět zájmu? 

V jaké podobě projekt SASHA dál předávat a jakým způsobem? 

Co se na projektu nejvíce nepovedlo? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

B 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Vojtěch Vaněk 

 

Datum: 8. 8. 2020 


