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Diplomová práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Jonáš Svoboda 

Název práce: Metody kontingence / Hladové oči a Psí duše / Zkus si zavázat tkaničku během chůze 

 

Slovní hodnocení: 

Práci Jonáše Svobody sleduji delší dobu a jeho přemýšlivý přístup k základním otázkám o povaze našich 

životů a způsobu, jakým náš život opatřujeme smyslem (např. tím, že o něm vyprávíme), mě oslovuje.  

Postupy práce s intimním audiovizuálním materiálem, které můžeme v předložené práci pozorovat, testoval 

již v předešlých realizacích a dá se říct, že video Metody kontingence… je v jistém smyslu uzavřením 

(obsahem i formou) svébytné tvůrčí strategie.  

Náš život plyne obyčejně až na chvíle, kdy přestáváme vidět „konec v každém začátku“. Dnes nemíváme 

potřebu předpovědět cestu příběhu, který naše zkušenosti jednoduše opatřuje smyslem; příběhu, který 

začínáme vyprávět v každém předělu, mezeře či hranici, které jsou předpokladem vnímání změny a změny 

vnímání. Tahle ztráta ostrosti, kterou teorie v nultých letech reflektovala nikoli jako ztrátu síly, ale podporu 

jemnosti, nám nadále nevyjevuje věci kolem jako prostor k prohlédnutí, ale ukazuje je jako něco, co je třeba 

zakusit, jako otevření se diskusi a vlastnímu procesu vzniku. 

V autorově metodě práce s archivem vidím, více než Mekasovu linii, duch obráceného pozorování Naomi 

Kawase. Netradiční matice záběrů je tím, co síť vícevektorového čtení jednoho (osobního) příběhu, 

sestávajícího z perplexu vzpomínek a představ a mimovolných záznamů každodennosti, dělá ojedinělou 

i srozumitelnou. Je-li směr správný, pak se dokumentární stává imaginárním, pohyblivý obraz získává 

atributy snu, ve kterém je obraz vztahem, v němž se díváme a vymýšlíme si vztah k někomu nebo něčemu 

jinému. Je asociací.  

V autorově pojetí „přítomné minulosti“, u níž lze vidět, jak nás v každém teď tlačí dopředu (tedy žádná 

přítěž, kterou si vlečeme a musíme za ní dělat tlusté čáry, abychom se hnuli), se právě tohle esenciální 

zhušťování vyjevuje nečekaně přesným tvarem. Zdánlivá absence koherence ve vyprávění činí z viděného 

sledu obrazů jeden silný obraz, celistvý pocit, vzniknuvší střihem, přiblížením, který už neroste ze 

sémantické logiky časového vývoje příběhu, ale v prostoru poezie. Tohle je něco, o čem a jak se píší básně 

a proč se často probouzíme na jiných místech, když ve snech cestujeme. Zvládnout (nutně otevřený) tvar 
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takto hermeneutického rozumění je velkou výzvou, kde je nutné věřit, že co dává smysl na počátku, dává 

smysl i na samotném konci. Je to věc důvěry. Jsem rád, že se toho autor nebojí, a že má potřebu se s mnoha 

jinými básníky drobného postřehu i důvěrné blízkosti a úzkosti ptát: „Proč měnit sklon cesty, která vede 

zdola až k vrcholu, když nemáme ani čas ani sílu urazit ji celou?“ 

Autorem (i v teoretickém textu) reflektovaná „rovina pohledu“ psa je přesná. Jde o pocity, které držíme 

v dlani, u sebe, bez ironie a odstupu, s altruizmem (zájmem a láskou k lidem), tak jako se chová (každý) 

náš pes. Pes je štěstí (nebýt sám, když člověk nechce být sám). „Pes“ je znak, je náš (bez uvozovek), 

v rukověti: držíme ho jako symbol v dlani, jako vlčí dítě, které se netoulá. Je pohledem naší upřímné snahy 

o rozumění. O co nakonec jde, jsou nepatrné zásahy do okolností, o drobné pohyby, které dají situacím 

metaforičnost (vzpomínka na léto a atlantický oceán, který tě olizoval jazykem, jako to pes dělal odjakživa). 

Nemusíme se pak bavit o metodách (recyklaci, archivu) nebo estetice (chaotických uspořádáních, 

nelinearitě). Pes najde jedno (obecnost) v různých lidech. Bez otázek, bez mluvení. 

 

Otázky k rozpravě: Bez otázek. 

 

Závěrečné hodnocení:  

Předložená práce splňuje požadavky na úspěšné ukončení magisterského studia.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: Výborně, A. 

 

Posudek vypracoval(a): doc. MgA. Filip Cenek 

 

Datum: 4. 5. 2018 
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