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Akademický rok 2018 - 2019 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Ing. arch. Martin Hurych  

Název práce: Proč po mně nikdo nic nechce  

 

Hodnocení: 

Student odevzdal práci v pořádku a s dostatečným předstihem.  

Práci tvoří čtyři zhruba jedenáctiminutové audionahrávky, jedná se o záznam situace popsané v textové 

části práce: Autor nechal lidi bez domova, kteří ho původně sami oslovili, číst vlastní deníkové záznamy a 

komentovat je, výměnou za poskytnuté stravenky. V nahrávkách jsou prostříhané různé hlasy a úryvky z 

konverzací na ulici, bez nějaké zjevné tematické logiky. Rozlišení četby záznamů autora a vyjadřování 

vlastních myšlenek není vždy zcela zjevné. Zaznamenaní lidé většinou komentují svou každodenní situaci, 

dotýkají se tématu bezdomovectví, práce, trávení volného času, problematiky parterských vztahů atp. V 

některých částech zaznívají úryvky z konverzace se zřejmě mladou dívkou z Hnutí Hare Kršna, která zde 

vysvětluje hlavní duchovní principy tohoto hnutí.  

Autor píše, že dílo by mělo vybízet „k interpretaci o problematice kapitalismu a jeho dopadu na společnost, 

rostoucí míry nerovnosti ve společnosti a z toho vyplývajících sociálních jevů – v tomto případě problém 

bezdomovectví.“ K nějaké hlubší reflexi ovšem nedochází. Lidé mluví víceméně volně, přeskakují z tématu 

na téma, nedozvíme se nic o jejich situaci a nedochází ani k hlubšímu rozvinutí čtených myšlenek.   

K volbě právě této skupiny lidí autor poznamenal, že je pro něj důležitý „kapitál osobnosti ve formě 

zkušenosti.“ Lze ocenit, že se autor pustil do složitého a aktuálního tématu a snažil se navázat vztah s 

běžně přehlíženou skupinou obyvatel – tedy vynést je prostřednictvím svého nahrávání z jejich 

neviditelnosti, či spíše neslyšitelnosti, dát jim hlas a zároveň poskytnout malé přilepšení prostřednictvím 

stravenky. Téma bezdomovectví a jeho zpracování v umění má svoji dlouhou historii, sám autor uvádí 

některé výrazné příklady ve svém textu (WochenKlausur, Krzysztof Wodiczko), přičemž se vůči nim zároveň 

vymezuje, když uvádí, že se záměrně nejedná o aktivismus ani o pokus o řešení otázky bezdomovectví. Lidi 

na ulici či ve svízelné životní situaci si zvolil proto, že od nich očekával nějakou obohacující zkušenost. Je 

škoda, že jejich výpovědi bohužel nezacházejí do větší hloubky, pohybují se z většiny na rovině nezávazné a 

nesoustředěné konverzace na ulici. Není mi také příliš jasné spojení zprostředkovaných myšlenek Hnutí 

Haré Kršna a sdělení ostatních zpovídaných lidí. Rozsah práce se mi zdá být značně libovolný (proč právě 

čtyři nahrávky této délky?). Nahrávky by samy o sobě svou kvalitou a sdělením, bez vysvětlení 

doprovodného textu, neobstály. Celkově práce působí jako nedotažená, s nejasným konceptem. Jak sám 
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autor uvádí, práci opustil, když ho přestala zajímat, nahrávkám se věnoval zhruba půl roku. K vytvoření 

zásadnějšího sdělení by bylo zapotřebí zamyslet se na tím, co od výsledku autor očekává, jakým způsobem 

tento způsob práce může obohatit účastníky, potenciální posluchače i samotného autora.  

 

Otázky k rozpravě: 

Jak píšete, záměrně se nejedná se o aktivismus ani o pokus o řešení otázky bezdomovectví. Proč jste k 

reakcím na vaše myšlenky oslovil zrovna tuto skupinu lidí? Proč například ne přátele, známé?  

 

Kladl jste si otázku, zdali se nejedná o zneužívání osob v nepříznivé životní situaci pro vytvoření uměleckého 

díla? Měli tito lidé možnosti si nahrávky poslechnout? Reagovat nějak na výsledný tvar?  

 

Co vám tato zkušenost přinesla? Překvapilo vás něco v průběhu práce? Splnil výsledek vaše očekávání? Co 

si myslíte, že tato zkušenost přinesla účastníkům? Chystáte se někdy na toto téma navázat?  

   

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace: 

C 

 

Posudek vypracoval(a): 

Mgr. Lenka Dolanová, Ph. D.  

 

Datum: 3. 6. 2019 

 

(Podpis oponenta)  


