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Autorka si vytkla za cíl podrobit důkladné analýze jeden z kultovních postmoderních 

filmů. Analýzu provedla z hlediska čtyř teoretických hledisek: psychologického, 

sociologického, filozofického a naratologického. Tuto metodologickou roztříštěnost 

vztáhla ke kaleidoskopické či nejednoznačné povaze filmu samotného, který zřejmě 

nenabízí možnost zaujetí teoretického hlediska s pevnějšími obrysy. Základním cílem 

autorky bylo provést hloubkovou interpretaci filmového díla a zasadit jej do širokého 

kontextu diskursivních událostí tzv. postmoderní epochy. Proto zřejmě nestanovuje 

vstupní hypotézy respektive ponechává je ve velmi neurčité a pružné podobě. 

Autorka dospívá k tomu, že interpretací se nabízí celá řada a víceméně se k žádné 

z nich nepřiklání jako k jednoznačnému receptu na porozumění. Už od vstupní 

kapitoly, kde se zabývá problematikou vzniku kultu daného snímku, osciluje mezi 

několika variantami interpretace. Právě problematika kultovních filmů obecně autorce 

skýtá určité vodítko, neboť nálepka „kultovní film“ má v různých kontextech 

diametrálně odlišné významy. V jednotlivých částech práce se tak setkáváme 

s rozdílnými návrhy interpretace, které nejsou završeny scelujícím pohledem a 

jakýmsi rozluštěním hádanky daného polysémantického a kontroverzního díla. 

Toto pohrávání si s významy má pochopitelně svůj smysl, nicméně výsledný dojem je 

nejen díky neustálému rozmnožování variant interpretace až příliš roztříštěný. Už 

v oddíle věnovaném problematice kultovních filmů bylo myslím na místě zmínit 

otázku tzv. dvojího čtení, která se vztahuje k postmodernímu umění balancujícímu 

mezi populární a tzv. elitní sférou, přičemž tato dvojí možnost čtení je do těchto děl 

mnohdy cíleně vkládána. Nepřehlédnutelný problém spatřuji ve stylistické a jazykové 

stránce práce, která se díky nadměrnému množství neúplných a krkolomných 

formulací stává místy téměř nečitelnou.  

Domnívám se, že formulační neúspěch práce je částečně způsoben tím, že některé 

sledované aspekty jsou značně komplikovanými teoretickými problémy, které by 

vyžadovaly i určitou závěrečnou syntézu, jíž se však autorka možná záměrně 

vyhnula. Práce má z mnoha hledisek nepřehlédnutelné nedostatky, nicméně celkově 

ji považuji za invenční a hodnotím ji známkou 3.  
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