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Téma své bakalářské práce Jan Bergl nějakou dobu hledal. Prvotní představa byla na míle 
vzdálená tématu, které po nových návrzích a dalších debatách, v nichž byla zcela zřetelná 
počáteční fascinace postavou Quentina Tarantina, vyplynulo jako zúžené na povrch. Píši zde 
o hledání tématu, protože jej považuji za klíčovou součást jakéhokoliv badatelského projektu. 
A i ochotu hledat, učit se či přehodnocovat svá východiska a měnit fascinaci či zájem 
v seriózní a nosné výzkumné téma, je třeba ocenit. Stejně jako výslednou práci. Jan Bergl 
nakonec své téma našel a je to téma s obrovským potenciálem. Na komplexním pozadí 
širokých proudů společenské, ekonomické a kulturní transformace v Československu v první 
polovině 90. let se v něm potkává proměna struktur filmového průmyslu, distribuce a uvádění, 
s kritickými diskurzy spojenými s „vpádem“ – militantní a invazivní rétorika odrážela dobové 
nálady – amerického / hollywoodského filmu na volný český trh.  

Snímek Quentina Tarantina Pulp Fiction, jehož distribuci a recepci se diplomant věnuje, je 
vybraný i s ohledem na jeho kategorizaci coby „braku“, který československý kulturní 
předrevoluční prostor programově vytlačoval a jehož pozdější přítomnost a přijetí slibovalo 
dobře nasvítit a rozklíčovat rétoriku o americkém kulturním imperialismu spojenou s 
„hollywoodským jiným“, jež se proplétala s deklamovanou smrtí československého filmu ve 
stínu privatizace Barrandova. Práce sleduje film od jeho uvedení na festivalu v Cannes, kde 
identifikuje formování prvních diskurzivních clusterů týkajících se v tomto případě střetu 
mezi Hollywoodem a Evropou – potažmo vysokou a nízkou kulturou –, jež se později v 
tuzemském prostředí překlopí do střetu mezi vyhrocenými sympatiemi k americké 
demokracii, respektive jejím symbolům, a nacionálně motivovanými obavami z nich.  

Jan Bergl pracuje důkladně s dobovými mediálními texty a ukazuje, že přítomnost 
„výbušného“ Pulp Fiction vyvolala zásadní dobové polemiky. V nich se točily – nebo také 
překvapivě netočily – motivy jako dříve tabuizované násilí, které Tarantinův „krvák“ 
automaticky evokoval, kýč nebo komerce. Podobně zajímavá je debata o povaze moderního 
filmového umění, kde Tarantinův snímek nacházel své obhájce. Možná překvapivě. Jan Bergl 
zároveň rozpracováním případové studie distribuce jednoho filmu, která doplňuje analýzu 
recepce, vstupuje na stále do velké míry neprobádanou půdu porevolučních dějin distribuce.  

Zatímco je třeba jednoznačně ocenit důslednost Jana Bergla při práci s primárními zdroji, 
stejně jako snahu celou práci dobře metodologicky ukotvit a navíc výzkumně podepřít 
metodou orální historie, výše zmíněný potenciál tématu zůstává do jisté míry nenaplněn. 
Student plně nedoříkává a nepropojuje analýzu diskurzu s dobou a změnami, kterými 
procházela na všech úrovních. Pnutí mezi „novým“ a „starým“ filmem, stejně jako mezi 
vítáním demokracie a obavami z ní je konstatováno, ale nedohlédnuto. Snímek tak visí 
v jakémsi společenském bezčasí, přestože právě jeho prostřednictvím šlo do specifické 



transformačního prostoru a temporality výrazně vkročit a mnohé z nich pojmenovat. To 
ukazuje i letmý pohled do bibliografie, kde nefiguruje žádná v tomto ohledu relevantní 
literatura. Zde jakoby byly vidět energie a čas investované do výše zmíněného hledání, 
přičemž v samotné exekuci se jich pak následně nedostávalo.  

Práce nicméně rozhodně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k 
obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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