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Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: BcA. Adam Hejduk 

Název práce: Transparentnost hlasu a světla 

 

 

Slovní hodnocení: 

S předešlou prací Adama Hejduka jsem se měl možnost seznámit během studentovy stáže 
v ateliéru Nová média 1 na pražské Akademii výtvarných umění. Vždy mě na ní zajímala 
Adamova fascinace analogovou produkcí zvuku pomocí komplikovaných prostorových 
řešení a výrazem monumentální avšak současně fragilní a křehká práce s materiály. Pro 
svou diplomovou práci se student rozhodl jít poněkud jinou než léty práce ověřenou cestou, 
což je nutné ocenit. 
Byť to ve svém textu zmiňuje jako fakt, který není hodný zvláštní pozornosti, domnívám 
se, že sběr primárního materiálu v ulicích během státem nařízeného zákazu vycházení je 
důležitou součástí přemýšlení o této práci. Pokud je společnost nuceně uzavřena 
lockdownem, pak se mnohem větší a podstatnější část našich životů odehrává 
v domácnostech, za dveřmi a okny našich domů a bytů. Home office, distanční výuka, 
nemožnost cestovat, stres, to vše již podle dnes kvantifikovaných zjištění vede k nárůstu 
domácího násilí, psychických chorob, úzkostí. Tyto změny v chování jednotlivců se pak 
samozřejmě odrážejí i v sociální interakci. 
Adam Hejduk tak možná ne zcela vědomě, ale domnívám se, že o to přesněji vystihl ve své 
diplomové práci současný duch doby. Nikoli jako nezávislý pozorovatel, dokumentarista, 
či chceme-li voyuer, ale jako filmař. 

Diplomová práce se neskládá z pěti dokumentačně stavěných videí, byť primární zvukový 
a obrazový materiál jím je. Ukazuje nám pět krátkých filmů, ve kterých jde o krátké, 
naznačené příběhy, které jsou však vědomě budovány autorem a také náležitě 
postprodukčně zpracovány. Nakládání s obrazem, zvukem, střihem napojeným na zvukovou 
stopu odkazuje spíše na práci režiséra videoklipů, než na observačního dokumentaristu. 
Stejně tak i vrstvení materiálu přes sebe, modulace a rozšiřování původních významů pak 
odchyluje tuto práci od chladného záznamu někam k augmented reality. 
Nedíváme se tedy na výsledky romantické práce fantoma pohybujícího se tmavými 
a prázdnými ulicemi, ale na vědomá rozhodnutí autora, který na základě filmové zkušenosti 
buduje sérii krátkých příběhů. Je na ně třeba tak nazírat a i je takto hodnotit. 

Domnívám se, že videa jsou zpracována dobře, je z nich patrný záměr, střihově i zvukem 
budované napětí funguje. Nejsem si však jistý, zda přidaná vrstva hashtagu a číslování 
s prolnutím záběrů z Hitchcockova filmu Okno do dvora zvolenému tvaru pomáhá. Odkaz 
na sociální sítě mi přijde zbytečný a navíc, stejně tak odkaz na klasické kinematografické 
dílo. 

Způsob instalace na samostatně stojícím skleněném objektu odkazuje k Adamově předešlé 
práci se skleněnými tabulemi. Zdá se mi pro tento účel vhodně zvolený. Pro videa tím 
definuje způsob prezentace s odkazy na neformální hnutí Expanded cinema. 
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Otázky k rozpravě: 

Jaká je role a podoba voyeura / flenéra v digitální době? 
Jak funguje budování vlastního příběhu na základě found footage? 
Jak nakládat s audiovizuálním obsahem ve spojitosti s jeho předpokládanou prezentací? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Domnívám se, že představená diplomová práce je kvalitní, současná svou formou 
i obsahem. Přes uvedenou výtku doporučuji diplomovou práci Adama Hejduka k obhajobě 
a navrhuji hodnocení B. 
 

Návrh klasifikace: 

Hodnocení B 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D. 

 

Datum: 

7.6.2021 

 

 


