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Petra Kasnarová se ve své magisterské práci věnuje transformační etapě vývoje 

Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, konkrétně roku 1990 až 1994, jež 

pokládá za formativní. Zajímá ji, co pro festival znamenal zánik státního monopolu v oblasti 

kinematografie, a tedy i jemu nadřízeného orgánu, Československého filmu, a jak se do jeho 

fungování (ekonomického i programového) promítaly nové podmínky svobodného 

kapitalizujícího se státu i zapojení nových osobností (zejména Evy Zaoralové). Zaměřením na 

festival v Karlových Varech otevírá Kasnarová zcela nové téma z období, které dosud bylo 

popisováno zejména perspektivou privatizace Barrandova a změn v produkční kultuře a 

distribuci filmů. To dovoluje Kasnarové vyprávět jiný příběh – příběh reetablování instituce (a 

značky) s velmi dlouhou tradicí, v němž hraje podobnou roli vymezování se vůči „socialistické“ 

tváři festivalu, stejně jako odvolávání se na umělecké úspěchy československé kinematografie 

a hledání zcela nové identity jak na festivalovém okruhu, tak celkově v domácí i 

mezinárodní kinematografii 90. let.  

Filmové festivaly, jak jsou zkoumány specifickým oborem festivalových studií, z nichž 

Kasnarová vychází, jsou specifickým mikrosvětem ovlivňovaným řadou vnitřních i vnějších 

okolností, názorů i zájmů, současně plní řadu funkcí směrem k filmovému průmyslu, ale i 

veřejnosti. Kasnarová si je této komplexity vztahů vědoma, v textu se jí nicméně s ohledem na 

parciálnost dochovaných pramenů a dalších zdrojů daří odhalovat primárně perspektivu 

samotného festivalu. Díky dostupné sekundární literatuře fundovaně zasazuje transformační 

vývoj festivalu do konkrétních politických souvislostí, rozebírá možnosti a způsoby jeho 

financování a sleduje proměnu jeho dramaturgické vize. Méně důležité pro ni zůstávají další 

vnější jevy, například detailnější vhled do procesu vyjednávání o pozici na festivalovém 

okruhu, apod.  

Jak se domnívám, a jak jsme o tom s diplomantkou též diskutovaly, celkově přínosná práce by 

se stala čtivější, pokud by nebyla mechanicky strukturována. Diplomantka však argumentovala 

inspirací v metodách festivalové badatelky Skadi Loist, z níž vychází v prvních kapitolách, a 

tento svůj postup si tak obhájila.  

Coby školitelka bych ráda zohlednila celkově iniciativní a tvůrčí přístup Petry Kasnarové 

k výzkumu, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.  
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