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Abstrakt 

 

Tato práce se bude věnovat možnostem data miningu v oblasti filmu a analýze 

jeho využití při predikci hodnocení snímků na filmové databázi ČSFD na základě 

filmových anotací a dalších atributů snímku. Cílem práce je zjistit, zda je možné 

predikovat uživatelské hodnocení nových snímků a identifikovat atributy, které 

nejvíce ovlivňují jak hodnocení na filmové databázi, tak i další faktory jako 

například tržby a návštěvnost. 

 

Klíčová slova: film, analýza, data mining, filmová databáze, ČSFD 

 

 

Abstract 

This work will focus on the possibilities of data mining in film analysis and its use 

in predicting ratings on ČSFD movie diabase, based on film annotations and other 

attributes of the film. The main goal is to determine whether it is possible to 

predict user ratings of new movies and identify the attributes that affect the most 

the ratings on Movie Database, as well as other factors such as. revenues and 

attendance. 

 

Keywords: film, analysis, data mining, Movie Database, CSFD 
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ÚVOD 
 

Inspirací k vytvoření této práce byl odrazující zážitek z Karlovarského filmového 

festivalu v roce 2014, kdy jsme s přáteli v prvních dnech festivalu z programu 

poměrně nešťastně volili filmy hojně popisované slovy „umělecké“, „netradiční“, 

případně filmy s „dlouhými záběry“, „dlouhými přesně komponovanými záběry“, 

„experimentální kompozicí“, „vizuálně působivý“ nebo „meditativně vyprávěný 

snímek“. Tyto anotace bohužel ve většině případů znamenaly filmy, které nikoho 

z naší skupiny vůbec nezaujaly a ve většině případů také nebavily, případně jsme 

z projekcí zklamaně odcházeli. Naší stálou zábavou se stalo odhadování, na jaké 

hodnocení dosáhnou tyto filmy na hodnotící filmové databázi ČSFD. V mém 

případě byl mou primární inspirací k vypracování této práce argentinský snímek 

Historia del miedo (2014), který byl ve festivalovém programu popsán 

následovně: „Jsou události, které zneklidňují tím, že neznáme jejich příčinu. Proč 

se rozezněl alarm v prázdném domě? Co se stalo mladíkovi, který začal náhle 

bláznit ve frontě v bistru? A komu je určena zpráva k evakuaci? Podmanivý 

argentinský snímek patřil k nejvýraznějším soutěžním titulům letošního 

Berlinale.“
1
 Snímek na hodnotící filmové databázi ČSFD získal hodnocení 23 % 

na základě hodnocení od 76 fanoušků, přičemž mezi oblíbené filmy si tento 

snímek nepřidal nikdo
2
.  

Díky festivalu tak vznikl nápad pokusit se na základě textové analýzy anotace 

a dalších přidružených atributů konkrétního snímku určit, zda bude film vhodný 

pro naše filmové preference, a současně, zda je možné na stejném základě 

odhadnout, jaké hodnocení získá snímek od širokého publika.   

                                                             
1Program 49. MFF Karlovy Vary, 2014, Film Servis Festival Karlovy Vary a.s. 
2http://www.csfd.cz/film/365060-pribehy-strachu/ 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
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1.1 INTERNET JAKO PLATFORMA 

Internet a zejména nová média ve smyslu komunikačních technologií posunuly 

hranice komunikace za původní časové i prostorové překážky a nelze jim upřít 

zcela zásadní význam pro společnost i pro současnou kulturu. Původně vznikl 

v roce 1969 jako experimentální síť, do České republiky byl systém známý už 

jako internet zaveden v roce 1992. Internet můžeme podle databáze Národní 

knihovny ČR definovat jako celosvětovou počítačovou síť, která pracuje na 

základě protokolů TCP/IP. Ty umožňují komunikaci mezi veřejnými 

a soukromými sítěmi, a na rozličných typech médií – na telefonních linkách, 

kabelových stanicích nebo satelitech
3
. Vzájemně propojené sítě pak umožňují 

snadný přenos dat mezi jednotlivými body v síti. Díky jeho rozvoji, a díky 

snadnému přenosu dat a výměně informací, se vyvinul Web 2.0. A z původních 

uživatelů internetu a současně pouhých pasivních konzumentů obsahu stali aktivní 

uživatelé a především aktivní producenti vlastního obsahu.  

„Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu způsobená přesunem 

k chápání webu jako platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu 

na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, 

které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší.”
4
 

Web 2.0 jako termín ustanovil v roce 2005 Tim O’Reilly
5
 a chápe ho přitom jako 

decentralizovanou, dynamickou platformu, pro kterou je typická kontrola nad 

vlastními daty, kolektivní inteligence a participace uživatelů. Podle Reillyho nemá 

Web 2.0 pevné hranice, spíše se vyznačuje soudržným jádrem principů. 

Typickými příklady Webu 2.0 mohou být cloudová úložiště, blogy, webové 

stránky pro sdílení dat a obsahu, kolaborativní systémy sdílení a tvorby dat anebo 

sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr,…).  

                                                             
3 SKLENÁK, V., CELBOVÁ, L., Internet in KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 
informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2017-22-12]. 
Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000536&local_base=KTD  
4 O’REILLY, T., Web 2.0 Compact Definition: Trying Again  [online].  O’Reilly Media, Inc., 2005 
[cit. 2017-22-12]. Dostupné z http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-
definition-tryi.html 
5  O’REILLY, T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software [online].  O’Reilly Media, Inc., 2005 [cit. 2017-22-12]. Dostupné z 
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html  
 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000536&local_base=KTD
http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html
http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
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1.2 PARTICIPAČNÍ KULTURA 

Zapojení uživatelů do tvorby obsahu je zásadním přínosem rozvoje médií. Velkou 

měrou přispěl také rozvoj osobních počítačů a dostupnost připojení k internetu. 

Participační kultura je opakem kultury konzumní – uživatelé již nejsou pouhými 

konzumenty obsahu, ale stávají se sami jeho tvůrci. Henry Jenkins (2009) definuje 

principy participační kultury v šesti bodech
6
: 

1) má poměrně nízké překážky pro umělecké vyjádření a občanskou 

angažovanost 

2) má silnou podporu pro vytváření a sdílení svých výtvorů s ostatními 

3)  obsahuje typ neformálního mentorství, kde jsou znalosti těch nejzkušenějších 

předávány nováčkům 

4) členové komunity věří, že jejich příspěvky jsou důležité 

5) členové komunity cítí určitý stupeň vzájemného společenského vztahu 

(alespoň jim záleží na tom, co si ostatní lidé myslí o tom, co vytvořili)  

Participační kultura je podle Jenkinse (2009) typická tím, že ne každý člen 

komunity musí přispívat, ale musí věřit, že přispět kdykoliv může a že jeho 

příspěvek bude adekvátně přijat. S participační kulturou také úzce souvisí pojem 

obsahu tvořeného samotnými uživateli – takzvaný user-generated content. 

Internet a nová média z principu podporují aktivitu svých uživatelů a krom toho, 

že je nechávají mezi sebou interagovat, nechávají je obsah přímo tvořit. Konkrétní 

servery nebo webové stránky pak slouží jako editoři nebo moderátoři – obsah 

vytvořený uživateli často jen třídí, může přitom jít o fotografie, videa, audio ale 

také o komentáře na diskusních fórech nebo právě na mnou zkoumaných 

hodnotících databázích. 

 

 

 

                                                             
6 JENKINS, Henry. Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 
21st century [online]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2009 [cit. 2017-22-12]. ISBN 978-026-
2513-623. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=T1i_nQrg-
vkC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q=participatory%20culture&f=false 

https://books.google.cz/books?id=T1i_nQrg-vkC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q=participatory%20culture&f=false
https://books.google.cz/books?id=T1i_nQrg-vkC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q=participatory%20culture&f=false
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1.3 KOLEKTIVNÍ INTELIGENCE 

Lidové moudro praví, že víc hlav víc ví. Termín kolektivní inteligence pokrývá 

velké množství oblastí, teoretici se ale shodují, že z velké části souvisí s rozvojem 

ICT a internetu. Typickým příkladem jsou dnes hojně využívané databáze, které 

čerpají z dat poskytovaných uživateli – příkladem může být crowdsourcingová 

otevřená Wikipedie. Otevřená encyklopedie, která vznikla ještě před rokem 2005, 

kdy Reilly (2005) přišel s termínem Web 2.0, funguje na principu doplňování 

informací uživateli a na jejich vzájemné spolupráci při zlepšování, rozšiřování 

informací a jejich upřesňování či ověřování. Na podobném principu fungují 

i v práci dále zkoumané filmové databáze. Jednotlivé snímky jsou doplňovány do 

databáze některými členy daného portálu, nicméně další členové mohou 

doplňovat buď přímo informace, které se daného snímku týkají, ale především 

mohou doplnit svůj slovní komentář a hodnocení snímku. To se ve výsledku 

průměruje podle počtu hodnocení jejich váhy a výsledné hodnocení filmu je pak 

výsledkem právě kolektivní inteligence. Nutné je zmínit, že zejména 

u kinematografie je výsledná hodnota, zejména pokud mluvíme o finálním 

hodnocení snímku, vždy věcí vkusu než objektivního hodnocení podle určitých 

pravidel.  

 

Kolektivní inteligenci lze podle Heyligena (1999) definovat jako „schopnost 

skupiny vyřešit problémy lépe, než by to zvládli pouze jednotliví členové“
7
. 

Obdobnému fenoménu se věnuje také James Surowiecki ve své knize 

The Wisdom of Crowds (2004). Důležitost a současně i některé možnosti, které 

vznikly spolu s příchodem Webu 2.0, popisuje ve svém známém článku „What Is 

Web 2.0” také Tim O’Reilly (2005). „Pokud podstatná část Webu 2.0 využívá 

kolektivní inteligenci, která přeměňuje web na jakýsi globální mozek, je 

blogosféra ekvivalentem neustálé aktivity v předním mozku, hlasu, který slyšíme 

ve všech našich hlavách. Možná neodráží hlubokou strukturu mozku, která je 

často v podvědomí, ale místo toho je ekvivalentem vědomého myšlení. A jako 

                                                             
7 HEYLIGHEN, Francis. Collective Intelligence and its Implementation on the Web: Algorithms 

to Develop a Collective Mental Map. Computational & Mathematical Organization Theory 

[online]. 1999, 5(3), 253-280 [cit. 2018-05-03]. DOI: 10.1023/A:1009690407292. ISSN 

1381298X. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1009690407292 

http://link.springer.com/10.1023/A:1009690407292
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odraz vědomého myšlení a pozornosti začala i blogosféra mít silný efekt.“
8
 Ve 

svém textu také zmiňuje, že uživatelé by měli být vnímáni také jako spolu-

vývojáři, a jejich chování každým okamžikem určuje a ukazuje, jak mohou být 

určité části všech aplikací či produktů vylepšeny a používány. Na závěr svého 

textu popisuje, že v novém prostředí uspějí společnosti, které vytvoří aplikace, 

které se učí od svých uživatelů, čímž získají nejen významné výhody 

v  softwarovém rozhraní, ale také i v množství sdílených dat.
9
 

 

1.4 FILM JAKO MÉDIUM 

Od pouhé pouťové atrakce, kterou byl, když promítali první filmy bratři 

Lumiérové kolem roku 1895, se film – stručně popsatelný jako soubor statických 

záběrů, přehrávaných v řadě za sebou tak, aby vytvořily souvislý, pohybující se 

obraz - dostal mezi ty součásti každodenního života, bez kterých si leckdo svůj 

volný čas již nedokáže představit. Zprvu sbíral oblibu ve formě černobílé, němé 

grotesky, postupně spolu s vynálezy barevného a ozvučeného filmu se dostal mezi 

nejvýznamnější umělecké žánry 20. století. Stejně jako v literatuře román, 

kterému je film strukturou a schopnostmi vyprávění podobný – Monaco
10

 (2004) 

ve své knize tvrdí, že „narativní potenciál filmu je tak značný, že své nejsilnější 

pouto vytvořil nikoli s malířstvím, dokonce ani s dramatem, ale s románem,“ – 

i film má množství žánrů. Filmová teorie, co se týče žánrů, často přebírá pojmy 

právě z literární teorie. Horáček
11

 (2014) ve své bakalářské práci, ve které se 

detailně věnuje znakům filmových žánrů, popisuje proces tvorby žánru, na kterém 

se podílí jak tvůrci daného snímku, tak i filmoví teoretici.  

„V rámci samotné filmové terminologie v pojmenování žánrů dochází 

k samostatnému historickému vývoji, na kterém se podílejí jak samotní tvůrci, 

                                                             
8 O’REILLY, T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software [online].  O’Reilly Media, Inc., 2005 [cit. 2017-22-12]. Dostupné z 
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html  
9 Tamtéž 
10 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, 
dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. Albatros Plus. ISBN 80-000-1410-6, s. 41 
11

 HORÁČEK, Václav. Znaky filmových žánrů a jejich uplatnění při tvorbě audiovizuálních 

propagačních prostředků [online]. Zlín, 2014 [cit. 2018-12]. Dostupné z: 
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/30363/hor%C3%A1%C4%8Dek_2014_dp.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 
multimediálních komunikací 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
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filmoví teoretici a vědci, kteří filmová díla analyzují, tak i samotní diváci. (…) 

Žánr umožňuje produkci a dramaturgii stavět dle jasných pravidel strukturu díla, 

včetně dialogů a scén. Distributor filmu má přesně danou nálepku, kam dílo 

zařadit. Divákovi při výběru konzumace díla umožňuje jeho výběr a zároveň 

jakousi nepsanou dohodu o konstrukci díla ze strany tvůrce a způsobu přijímání 

žánrového filmu ze strany diváka.”
12

 

Žánrové zařazení tak umožňuje jasnou klasifikaci díla, a současně dává alespoň 

částečně najevo, bez jakékoliv dřívější znalosti obsahu snímku, komu je určen 

a co od něho může publikum očekávat. Monaco (2004) o žánrech píše, že „každý 

populární žánr měl svůj kodex. Část potěšení spočívala ve sledování, jak se 

s těmito základními prvky bude nakládat tentokrát. Na druhou stranu jednotlivé 

příklady daných žánrů představovaly také často specifická prohlášení. Pro 

zasvěcenějšího pozorovatele byl v daném filmu právě tak zajímavý 

mnohonásobný střet stylů – studia, režiséra, hvězdy, producenta, občas dokonce 

scenáristy, architekta či kameramana. Žánry poskytovaly z konečného množství 

prvků nesčetné kombinace.“
13

 Žánrů a také pod-žánrů existuje velké, neustále se 

rozvíjející množství – z těch nejčastějších najdeme samozřejmě drama a komedie, 

pokud vyjdeme z databáze ČSFD, které se budu v práci dále věnovat, můžeme 

mezi těmi nejčastějšími žánry identifikovat také akční, dokumentární, fantasy, 

horor, krimi, rodinný, sci-fi, thriller, válečný nebo western.  

Pro mou práci jsou zásadní také anotace, které distribuci jednotlivých snímků 

provází. V České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy 

(TDKIV) najdeme pod tímto heslem charakteristiku anotace jako “redukovaného 

text stručně charakterizujícího obsah dokumentu a popř. informujícího o autorovi, 

zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu. Anotace nebo také 

synopse, může mít vysvětlující nebo doporučující charakter a obsahovat 

informace převzaté z jiných dokumentů.”
14

 Anotace se v podobě stručného textu, 

který nastiňuje zápletku a snaží se konzumenta zaujmout natolik, aby dílu věnoval 

                                                             
12 tamtéž 
13 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, 

dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. Albatros Plus. ISBN 80-000-1410-6, s. 302 
14 ŠVEJDA, J., Anotace in KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 
(TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2017-22-12]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001780&local_base=KTD. 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001780&local_base=KTD
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svůj čas, objevují, alespoň ve spojitosti s filmem, na dokumentech, se kterými 

pracují jak osoby z oboru, tak i filmoví recenzenti ale i samotní diváci. Ti se 

s anotacemi mohou setkat na materiálech poskytovaných k projekcím, například 

na filmových festivalech, přímo na hodnotících filmových databázích nebo, v jisté 

kratší formě, i v televizních programech. 

Anotace ve většině případů v české lokalizaci vznikají překladem synopse nebo 

průvodního textu k filmu, který poskytuje distribuční společnosti přímo studio, ze 

kterého daný snímek vychází. Pouze v některých případech vznikají anotace 

přímo v místní distribuční společnosti. Pro účely své práce pracuji pouze 

s anotacemi od distributorů, na ČSFD se vyskytují také anotace vytvořené přímo 

uživateli, ty pro účely tohoto textu nevyužívám. 

 

1.4.1 HODNOTÍCÍ FILMOVÉ DATABÁZE 

Filmové databáze jsou relativně snadno dostupným zdrojem detailních informací 

o velkém objemu filmové tvorby a distribuce. Současně obsahují velké množství 

dat, která mohou pomoci identifikovat nejzásadnější trendy v kinematografii. 

Hodnotící filmovou databázi pro účely této práce chápu jako veřejně dostupnou 

online databázi, která obsahuje dostupné informace o jednotlivých snímcích 

a celkové filmové distribuci. V této kategorii může uživatel databáze očekávat 

jednotlivé filmové atributy, anotace, obsazení snímku a jeho tvůrce, filmové 

plakáty, trailery, recenze, případně doplňující informace o filmu. V druhé řadě zde 

pak najde také hodnocení snímku, případně komentáře dalších uživatelů této 

služby. V poslední řadě pak databáze mohou umožňovat vytvořit si zde vlastní 

profil, pod kterým mohou uživatelé komunikovat s komunitou, která se na dané 

databázi pohybuje, případně pod vlastním profilem databázi dále autorsky 

dotvářet. Problematická je extrakce těchto dat ze zmíněných databází – ani IMDb 

ani ČSFD
15

, které se v práci budu nadále věnovat, neumožňují snadné získání dat 

ve snadno zpracovatelném formátu, data jsou dostupná pouze ve strojově 

nečitelné podobě, v jaké je najdeme přímo v profilech konkrétních snímků. 

                                                             
15Pro ČSFD je dostupná API, která s Česko-Slovenskou filmovou databází provozovanou 

POMO Media Group s.r.o není nijak spojena. API poskytuje data ve formátu JSON, bohužel ale 

neposkytuje komplexní informace o filmu, rovněž není možné filmy filtrovat na základě jejich 

výdělků za určitý rok. API je k nalezení na http://csfdapi.cz/ 

http://csfdapi.cz/
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Rovněž nelze filmy porovnávat podle tržeb nebo návštěvnosti v daném roce – 

databáze ČSFD tyto informace neobsahuje.  

 

1.4.2 ČESKO-SLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZE 

ČSFD je hodnotící filmová databáze provozovaná společností POMO Media 

Group s.r.o., fungující na principu nepovinné registrace uživatelů, kteří buďto 

aktivně hodnotí filmy nebo databázi pouze pasivně využívají k rozhodování, který 

film shlédnout, na základě recenzí dalších uživatelů, profilu jednotlivých filmů 

a tvůrců nebo atributů, které jsou k jednotlivým snímkům přiřazeny. Registrace je 

pro hodnocení snímků nutná.  

„V televizi běží film, o němž jsi vůbec neslyšel, a nechceš riskovat nějakou 

potenciální pitomost? Zahlédl jsi někde zajímavé, leč neznámé béčko a potřebuješ 

se o něm dozvědět víc, či si o něm podiskutovat se znalci? Ve filmovém klubu 

promítají nějakou těžkotonážně intelektuální prapodivnost, která tě láká, ale 

nehodláš při ní přijít o zdravý rozum, pročež na ni chceš být dostatečně 

připraven? … Lačníš po prezentování svých pisatelských schopností a filmových 

znalostí těm, kteří by tě mohli zaměstnat jako filmového publicistu? Nebo naopak 

hledáš zběhlé recenzentské talenty? Pro tohle vše, a v budoucnu i pro něco víc, tu 

je pro tebe filmové království ČSFD.cz.“
16

 

Hodnocení probíhá registrovanými uživateli na škále vyjádřené hvězdičkami. 

Nejlépe lze snímek ohodnotit pěti hvězdami, nejhůře pak slovním hodnocením 

„odpad“. Hodnocení je možné neomezeně upravovat. V rámci jednoho dne je 

možné ohodnotit pouze 100 filmů, osobní hodnocení uživatele se do výsledného 

hodnocení filmu začne započítávat až ve chvíli, kdy ohodnotí 200 filmů. 

Uživatelé, kteří ohodnotí více jak 200 filmů a projdou znalostním testem, mohou 

k filmům následně přidávat komentáře. 

                                                             
16http://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/ 

http://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/
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Obrázek 1 - JurassicWord (2015), uživatelské hodnocení 

ČSFD rozlišuje dvě metriky – oblíbenost filmu a jeho kvalitu. Kvalita je daná 

procentuálním hodnocením, které je průměrem uživatelských hodnocení filmu. 

Oblíbenost snímku je daná počtem jeho fanoušků, resp. velikostí jeho „fanklubu“. 

Každý uživatel může být fanouškem max. 10 snímků.  

Filmy jsou tříděny do tří hlavním kategorií podle kvality, které v uživatelském 

hodnocení dosáhly – pokud je snímek hodnocen v průměru nad 70 %, je profil 

vyveden v červené barvě, pokud je hodnocen mezi 69 % a 31 % je profil v modré 

barvě a pokud má hodnocení horší než 30 %, je profil vyveden v černé barvě. 

K získání „barvy“ je nutné, aby snímek ohodnotilo alespoň 10 uživatelů. Pokud je 

film pro hodnocení uzavřen nebo je hodnocen méně, než 10 uživateli, je profil 

označen šedou barvou.  

 

Obrázek 2- Snímek nad 70 % 

 

Obrázek 3 - Snímek do 30 % 

 

 Obrázek 4 - Snímek s 31 % až 69 % 

 

Obrázek 5 - Snímek  neodemčený k hodnocení 

„Odemykání“ snímků pro hodnocení většinou probíhá ve chvíli, kdy je film 

uveden do kin v ČR/SR, popř. v okamžiku, kdy prokazatelně proběhla alespoň 
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novinářská projekce snímku. Snímky jsou také odemykány k hodnocení v případě, 

že film neměl v ČR/SR premiéru, ale je k sehnání na internetu popř. v zahraniční 

distribuci nosičů (DVD, Blu-ray, atd.) a o jeho odemčení k hodnocení žádalo již 

více uživatelů. Odemykání filmů k hodnocení provádějí redaktoři, kteří jsou na 

databázi vybírání z řad aktivních uživatelů. 

Na webu současně fungují žebříčky nejlepších filmů, které neberou v potaz jen 

procentuální hodnocení filmu, ale „jsou tvořeny komplikovaným vzorcem, který 

přikládá velkou váhu i počtu těchto uživatelských hodnocení. Film s hodnocením 

90%, zprůměrovaným z dvaceti tisíců uživatelských hodnocení, má v žebříčcích 

mnohem větší váhu, než film s hodnocením 95%, zprůměrovaným z patnácti 

uživatelských hodnocení.“
17

 Vzorec v současnosti není na webu volně k dispozici.  

 

1.4.3 IMDB 

International movie database (IMDb) je jedničkou mezi webovými portály 

zaměřenými na film a audiovizuální díla s více než 200 miliony unikátních 

návštěvníků měsíčně. Spuštěna byla v roce 1990
18

, a k dubnu 2015 je v databázi 

přes 3 miliony filmů a TV programů a přes 6 milionů tvůrců a herců.  

 

Obrázek 6 - IMDb - Jurassic World 

                                                             
17http://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/ - Jak se tvoří Žebříčky nej filmů? 
1817. října 1990 

http://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/
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Databáze umožňuje přihlášeným uživatelům hodnotit filmy a pořady na škále od 

1 do 10 hvězd. Výsledné hodnocení je váženým průměrem, který se často výrazně 

odlišuje od průměru hodnocení.  

IMDb zavedlo žebříček TOP 250 nejlepších filmů, která jsou seřazeny na základě 

hodnocení pravidelných uživatelů databáze. Současně není známo, jaká kritéria 

IMDb používá nebo jak definuje pravidelného uživatele. Původně využívaný 

vzorec pro výpočet váženého průměru: 

19
 

W zastupuje vážené hodnocení, R je průměrný rating filmu (0 – 10), v udává 

počet hlasů u snímku, m je minimální počet hlasů potřebný k započtení na listinu 

TOP 250, C průměrné bodové ohodnocení ze všech uvedených. 

IMDb rovněž spustila službu IMDbPro, která má za úkol propojovat filmové 

profesionály, herce, žurnalisty, scenáristy a další obdobné profese.  

 

1.4.4 ROTTENTOMATOES 

RottenTomatoes je americká hodnotící filmová databáze, která se od ostatních 

výrazně odlišuje zahrnutím hodnocení od filmových kritiků. Ti jsou schvalování 

podle kritérií pro tištěná, vysílaná
20

 nebo online média (500 000 unikátních 

zhlédnutí měsíčně, recenze v délce minimálně 300 slov, atd., 

viz.CriticsSubmission
21

).  

Na stránce funguje tzv. Tomatometer, založený na názorech velkého počtu 

filmových a televizních kritiků. Hodnocení reprezentuje rozdělení na kvalitní 

nebo nekvalitní snímky – kvalitní snímky, resp. dobré recenze s hodnocením nad 

60 % obdrží obrázek červeného rajčete, tzv. „Fresh“, nekvalitní snímky, resp. 

špatné recenze, které jsou hodnoceny 59 % nebo méně procenty, získávají 

hodnocení „Rotten“ spolu s obrázkem shnilého rozprsknutého rajčete. 

                                                             
19https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database 
20broadcast 
21http://www.rottentomatoes.com/help_desk/critics/ 
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Tomatometer poměřuje poměr kritiků, kteří snímek doporučili k celkovému počtu 

hodnocení, které daný snímek obdržel.  

 

Obrázek 7 - Star Wars – Tomatometer 

 

Obrázek 8 - Jupiter Ascending - Tomatometer 

Aby snímek obdržel hodnocení „Certified Fresh“, musí být jeho dlouhodobé 

hodnocení alespoň 75 % nebo lepší. Filmy dodávané v široké distribuci potřebují 

alespoň 80 recenzí od kritiků včetně 5 recenzí od TOP kritiků, limitovaná 

distribuce vyžaduje minimální počet 40 recenzí včetně 5 recenzí TOP kritiků. 

Televizní seriály vyžadují skóre 75 % s minimálním počtem 20 nebo více recenzí 

včetně 5 recenzí TOP kritiků.  

 

Obrázek 9 - Systém hodnocení RottenTomatoes 
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TOP kritici jsou nejvýznamnější přispěvatelé filmového diskurzu. Toto označení 

získají uživatelé, kteří jsou zaměstnáni jako filmoví kritici celostátní úrovně po 

dobu alespoň pěti let nebo ti, kteří mají na webových stránkách více než 

1,5 milionu unikátních návštěv měsíčně alespoň po dobu tří let. TOP kritikem se 

uživatel stává na základě vlivu, pověsti a/nebo kvality psaného projevu, což 

posuzují editoři a zaměstnanci RottenTomatoes. 

Databáze zahrnuje také metriku „Audience rating“, která pomocí kyblíku 

s popcornem vyjadřuje procento uživatelů Flixter.com a RottenTomatoes, kteří 

daný snímek nebo seriál hodnotili pozitivně.  

Na rozdíl od ČSFD lze na RottenTomatoes hodnotit na pětihvězdičkové stupnici, 

která umožňuje udělovat i poloviny bodů.  

Plný kyblík reprezentuje snímek, který obdržel 3,5 hvězdiček nebo více, 

převržený kyblík poukazuje na hodnocení 3,5 nebo méně hvězd. Modré plus se 

objevuje u filmů, které zatím žádná uživatelské hodnocení nebo recenze nemají. 

Procenta u těchto filmů vyjadřují podíl uživatelů, kteří si daný snímek do seznamu 

filmů, které chtějí vidět v budoucnu. 

 

Obrázek 10 - "Audience rating" na RottenTomatoes 
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1.4.5 DALŠÍ DATABÁZE 

Flixter - Americký „social“ web určený pro objevování nových snímků 

a setkávání se s lidmi s podobným filmovým vkusem. Stejně jako další zmíněné 

filmové databáze umožňuje uživatelům prohlížet filmové upoutávky a dovídat se 

o připravovaných filmech. Založen byl v roce 2007 a od ledna 2010 je fakticky 

rodičovskou stránkou RottenTomatoes. 4. března 2011 obě webové stránky 

získala společnost WarnerBros. Na stránce funguje integrovaná služba 

MovieTickets.com, která rovněž umožňuje uživatelům kupovat lístky do kina skrz 

aplikaci.  

The Movie Database - je další z databází, které jsou (v tomto případě od roku 

2008) vytvářené komunitou uživatelů online prostoru. V popisu stránky
22

 je 

kladen důraz na mezinárodní prostředí a šíři databáze. Užívána je dle informací ve 

více než 180 zemích, přičemž oficiálně nabízí 39 jazykových mutací včetně 

českého jazyka. Současně také nabízí rozsáhlá regionální data – v její databázi se 

nalézá přes 380 tisíc snímků a více než 70 tisíc seriálů.  

  

                                                             
22 https://www.themoviedb.org/about?language=cs 
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1.5 DATABÁZE JAKO ZDROJ 

Databáze nebo datové banky jsou, jak ukázaly předchozí dva výzkumy, rozsáhlým 

zdrojem informací. Zprvu z běžných papírových kartoték se spolu s rozvojem 

technologií a převedením práce na stroje postupem času staly rozsáhlé systémy 

schopné pojmout a zpracovávat obrovské množství dat z různých zdrojů. 

Databáze můžeme definovat jako systémy souborů – informací nebo přímo dat -

 s určenou pevnou strukturou. Podle typu dat pak můžeme rozlišovat databáze 

textové, numerické, obrazové nebo multimediální.
23

 Pro uživatele je také 

podstatné, zda jde o databázi, ve které se data dají pouze číst, nebo zda lze data 

také zapisovat. 

1.5.1 ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ 

Získávání dat z databází, známé pod zkratkou KKD nebo Knowledge discovery in 

databases lze podle Fayyada (1996) definovat jako „proces netriviálního 

objevování implicitních, dopředu neznámých a potenciálně použitelných znalostí 

v datech”
24

. KKD je tedy proces, mapování jednoduchých dat a jejich 

seskupování nebo přetváření do jiných, kompaktnějších forem. “Na rozdíl od 

standardního použití statistických metod a metod umělé inteligence (také 

strojového učení) se v procesu dobývání znalostí z databází již klade důraz i na 

přípravu dat pro analýzu a na interpretaci výsledných znalostí.“
25

 Cílem procesu 

je pak získat co nejvíce informací relevantních pro řešení daného problému.  

Modelováním a rozvíjením prediktivních modelů lze na základě dat předpovídat 

budoucí modely. Díky tomu se získávání znalostí z databází stalo velmi důležitým 

procesem v oblasti obchodu, kde dostupná data exponenciálně narůstají a ruční 

extrakce dat by byla jen velmi obtížná. V současné době se KDD dá aplikovat na 

nejrůznější odvětví jako je analýza sociálních sítí, odhalování podvodů, ve vědě, 

                                                             
23 KUČEROVÁ, H., Databáze. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 
vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2017-12-17]. Dostupné 
z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000089&local_base=KTD 
24 FAYYAD, U., PIATETSKY-SHAPIRO, G., SMYTH, P., From Data Mining to Knowledge 
Discovery: An Overview in Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press / 
The MIT Press, 1996 
25 PROCHÁZKA, P., Techniky dobývání znalostí z databází [online]. Agris.cz [cit. 2017-22-12]. 
Dostupné z: http://www.agris.cz/Content/files/main_files/61/139278/proch.pdf 
 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000089&local_base=KTD
http://www.agris.cz/Content/files/main_files/61/139278/proch.pdf
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predikce investic, využití najde ve výrobě a telekomunikacích, ve sportu, 

vyhledávání informací a do značné míry slouží také jako nástroj pro marketing. 

 

1.6 DATA MINING 

Pojem data mining, v překladu tzv. „dolování dat“ nebo také „vytěžování dat“, je 

analytický proces určený ke zkoumání dat, většinou ve velkém objemu – známém 

také pod pojmem big data
26

. Mezi jednotlivými proměnnými se hledají jednotlivé 

vazby a vztahy, které se často následně potvrzují či vyvrací použitím na jiném 

setu dat. Dle Principles of Data Mining
27

 lze tento proces charakterizovat jako 

„analýzu často objemných množin dat s účelem najít dříve neznámé vztahy, 

objasnit je a vyložit novými, srozumitelnými způsoby.“
28

  

Pomocí data miningu je možné zkoumat skupiny záznamů s podobnými 

vlastnostmi a hledat mezi nimi další podobnosti, nebo na základě jich nacházet 

další záznamy, lze odhalit informačně hodnotné anomálie, záznamy, které se od 

zbytku dat zásadním způsobem odlišují, lze odhalit vztahy a pravidla mezi 

jednotlivými záznamy, definovat pomocí regresních analýz funkce a modely, na 

nichž jednotlivé sady dat fungují a získaná data lze objasnit díky vizualizacím 

a zobrazovacím metodám, které nám mohou pomoci jednotlivé záznamy a jejich 

vztahy detailněji pochopit.
29

 

Data mining lze použít k doporučování nového obsahu – hodnotící filmová 

databáze IMDb využívá určitých forem data miningu k doporučování filmů, na 

které by se uživatel mohl chtít podívat na základě jeho předchozích hodnocení 

podobných snímků, resp. lze data mining použít k předpovídání. Tento proces se 

                                                             
26Velké soubory dat, které běžnými softwarovými prostředky nelze zpracovávat. 
Citace: „big data je termín aplikovaný na soubory dat, jejichž velikost je mimo 
schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně používanými 
softwarovými nástroji v rozumném čase.” Dostupné z: 
http://www.systemonline.cz/clanky/big-data.htm 
27 HAND, D. J., Heikki. MANNILA a Padhraic. SMYTH. Principles of data mining. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2001. ISBN 978-026-2082-907 
28Tamtéž 
29 HAN, J., KAMBER, M., PEI, J., Data mining: concepts and techniques [online]. 3rd ed. 
Burlington, MA: Elsevier, c2011 [cit. 2018-05-03]. ISBN 978-0-12-381479-1. Dostupné z: 
http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-
Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-
Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf 

http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf
http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf
http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf
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sestává ze tří obecných kroků: 1) průvodní výzkum, 2) budování modelů 

a identifikace vzorců spolu s jejich verifikací, 3) rozvinutí, resp. aplikace 

zjištěného modelu na nové sadě dat.  

 

1.6.1 TECHNIKY DATA MININGU 

Data mining lze rozřadit do jednotlivých úloh, které korespondují se záměrem 

prováděné analýzy dat. Rozřazení popisují autoři v knize Principles of Data 

Mining
30

. 

1) Explorační analýza (Exploratory Data Analysis (EDA)) 

 

Data jsou zkoumána bez prvotního stanovení cíle výzkumu. Typické jsou 

vizualizace a interaktivní techniky zobrazení na relativně malých datasetech. 

Mohou odhalit další cíle výzkumu, ale při velkých datasetech je pravděpodobné, 

že dojde ke ztrátě důležitých detailů. 

 

2) Deskriptivní modelování (Descriptive Modeling)  

Cílem je popsat všechna data nebo proces jejich generování. Lze sem zařadit 

metody shlukové analýzy a další metody třídění proměnných na základě jejich 

podobností. Rovněž sem lze zařadit modely, které popisují vztahy mezi 

jednotlivými atributy zkoumaných datasetů.  

3) Prediktivní modelování (Predictive Modeling) 

Cílem je postavení modelu, který umožní predikování hodnot jedné proměnné na 

základě ostatních proměnných v celém datasetu. V případě že je hodnota nebo 

atribut dané proměnné kategoriální tzn. nabývá hodnoty z určité množiny, nazývá 

se tento proces klasifikací. V případě analýzy číselných atributů je označován jako 

regrese.  

 

 

                                                             
30 H HAND, D. J., Heikki. MANNILA a Padhraic. SMYTH. Principles of data mining. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2001. ISBN 978-026-2082-907, s. 12 
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4) Hledání vzorů a pravidel (Patterns and Rules) 

Předchozí data miningové metody se týkají modelové detekce, tedy odhalování 

vztahů v množinách, zde ale nejde o kompletní popis celého datasetu. Naopak se 

tato metoda používá pro určování podmnožin, které se výrazně odlišují od zbytku 

dat v určitém datasetu.  

5) Vyhledávání dle obsahu (Retrieval by Content) 

Uživatel typicky hledá v sadě dat vzor, který je podobný předem vybranému 

vzoru.  Typicky se používá u textových a grafických dat. Vzorec může být set 

klíčových slov, které se uživatel snaží vyhledat ve velkém množství textu (typicky 

webové vyhledávání) nebo jde o dohledání obrázků s podobnými atributy, jako 

má obrázek vzorový.  

 

Obrázek11 -  Postup získávání informací z databází, převzato31 

 

Data mining zahrnuje velký objem metod a pracovních postupů a jejich popis je 

proto velmi obtížný. Během 90. let se objevily dvě metodologie, které alespoň 

přibližně popisují jednotlivé kroky celého procesu: metodologie SEMMA 

a CRISP-DM. Jejich cílem bylo navrhnout univerzální postup pro aplikaci data 

miningu v komerční sféře.  

                                                             
31 FAYYAD, U., PIATETSKY-SHAPIRO, G., SMYTH, P., From Data Mining to Knowledge 
Discovery: An Overview in Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press / 
The MIT Press, 1996 
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SEMMA
32

 je akronymem slov Sample, Explore, Modify, Model and Assess, které 

popisují jednotlivé fáze procesu dolování dat. Česky můžeme tento postup popsat 

jako roztřídění – prozkoumání – modifikaci – modelování – posouzení. SAS 

Institute Inc., který s modelem přišel, ho ale označuje spíše za “logické 

uspořádání funkční sady nástrojů”.  

CRISP-DM neboli Cross Industry Standard Process for Data Mining je 

standardizující proces šesti kroků, které jsou detailněji popsány v materiálu 

A Data Mining &Knowledge Discovery Process Model.
33

  

1) Porozumění problematice 

V prvním kroku se formulují cíle projektu a stanoví se kritéria jeho úspěšnosti. 

V dalším kroku se zrevidují dostupné zdroje, vytvoří se odhad rizik a přínos 

projektu. Rovněž se stanoví předběžný plán celého projektu.  

 

2) Porozumění datům 

Cílem je získání základního přehledu o dostupných datech. Zjišťuje se základní 

charakteristika datasetu, tedy dat, které jsou k dispozici – např. struktura a jejich 

množství. Dochází k první exploraci dat, formulují se předběžné hypotézy 

a výzkumné otázky, výzkumník si může předběžně určit zajímavé podmnožiny 

dat. Rovněž se posuzuje kvalita dat a jejich chybovost – důležité jsou chybějící 

hodnoty a zjišťuje se, zda je vzorek reprezentativní pro zkoumanou situaci.  

 

3) Příprava dat 

Výsledkem by měla být data ve formátu, který odpovídá analytickému postupu 

a algoritmu, který si výzkumník zvolí. To zahrnuje výběh vhodných atributů 

a vyčištění dat. Pokud někde atributy či hodnoty chybí, je nutné nastavení 

implicitních hodnot, případně jiné doplnění. Data je možno transformovat, a na 

základě dostupných hodnot je možné dataset doplnit. Data se převádí do formátu, 

který bude vstupem pro analytický algoritmus. 

                                                             
32 https://en.wikipedia.org/wiki/SEMMA 
33 MARBÁN, Oscar. A Data Mining: The '80s experience. Data Mining and Knowledge 
Discovery in Real Life Applications [online]. I-Tech Education and Publishing, 2009, 2009-01-
01, 2(2), 35-50 [cit. 2018-12-01]. DOI: 10.5772/6438. ISBN 978-3-902613-53-0. ISSN 0899-
7764. Dostupné z: 
http://www.intechopen.com/books/data_mining_and_knowledge_discovery_in_real_life_app
lications/a_data_mining__amp__knowledge_discovery_process_model 
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4) Modelování 

Dochází k nasazení analytických algoritmů. Důležité je vytvoření testovacího 

mechanismu, který umožňuje ověření výstupu algoritmu. Data je možné rozdělit 

na dvě množiny – testovací a validační data, přičemž testovací data jsou přímým 

vstupem algoritmu a validační data jsou použita u ověření výstupu.  

 

5) Vyhodnocení výsledků 

Pokud jsou výstupy předchozí fáze v pořádku z hlediska analytických metod, 

dochází k vyhodnocení výsledků. Hodnotí se celkový průběh projektu a dochází 

k návrhu dalšího postupu zkoumání. Celý proces lze upravit na základě již 

získaných dat.  

 

6) Využití výsledků 

Konečným výstupem procesu je popis využití nově získaných informací v praxi 

a případný postup monitorování této praxe. 

 

Obrázek 12 - Proces dobývání znalostí z databází, převzato34 

  

                                                             
34 https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_for_data_mining 
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1.6.2 WEB SCRAPING 

Web scraping je jednou z forem data miningu. Lze ji definovat jako metodu 

cíleného, automatizovaného získávání nestrukturalizovaných dat z webových 

stránek nebo z HTML, či jiného mark-upového jazyka. V bakalářské práci z roku 

2013, která se na definici web scapingu z velké části zaměřovala, můžeme nalézt 

i tuto definici: „Web scraping je termín pro různé metody používané pro sbírání 

informací v prostředí internetu. Obecně je toho dosaženo pomocí programu, který 

simuluje prohlížení webu lidským uživatelem za účelem získání konkrétních 

informací z různých webových stránek. Uživatelé programů utilizujících web 

scraping mohou vyhledávat konkrétní data k prodeji dalším uživatelům nebo 

k použití za účelem zvýšení publicity nějakých stránek.”
35

 

Webové stránky typicky obsahují velké množství informací, které jsou 

prezentovány v uživatelsky přívětivé podobě, kdy je člověk schopen pomocí 

webového prohlížeče tato data dobře číst, nicméně pro automatizované třídění, 

získávání nebo následnou analýzu dat – nebo převádění takových dat z velkého 

množství webových stránek do větších databází – jsou nepraktické. Web 

scrapingový software
36

, který se na tento způsob získávání dat zaměřuje, 

automaticky vyhledá na webové stránce uživatelem požadovaná data (např. 

obrázky, konkrétní texty, přesně specifikované informace nebo jejich části). 

Nástroje, které umožňují scrapovat nebo získávat data v uživatelsky přívětivém 

grafickém prostředí jsou vhodné i pro osoby, které nemají potřebné 

programátorské dovednosti – a dobře se tedy hodí i pro datažurnalistické projekty 

nebo zpravodajská témata, která se soustředí především na obsah dat a jeho 

zpravodajské sdělení (The data journalism handbook 2013). Získaná data pak 

software následně ideálně převede do strojově čitelného formátu, například csv, 

xml, nebo tabulek, které lze následně dále analyzovat. 

Zákonnost scrapování se po celém světě liší. Dobrovolný ve své práci uvádí, že 

„web scraping jako metoda není nikde oficiálně popsán, nemohou existovat ani 

zákony, které by ho přímo upravovaly. … při používání dat scrapery získaných, je 

                                                             
35 DOBROVOLNÝ, V., Použití information scrapingu pro tvorbu výukových simulací, Praha, 
2013. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s.10 
36 Wikipedie jako jednu z technik web scrapingu uvádí i manuální kopírování dat 
uživatelem v případě, že cílové webové stránky mají nastavené adekvátní bariéry, 
které mají získávání dat zabránit. 
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možné narazit na konflikt se zákonem, zejména se zákony o autorských právech a 

zákony o informačních a informatických zločinech”
37

. Ve své práci pak dále 

popisuje české prostředí, ve kterém je oproti zahraničí případů, které by použití 

traperů popisovaly či zakazovaly minimum. Jako nástroj, který pracuje s daty, by 

tak měl být využíván uvědoměle a s ohledem na etická pravidla, současně by pak 

neměl žádným způsobem poškozovat provozovatele webových stránek, ze kterých 

čerpá.  

  

                                                             
37 DOBROVOLNÝ, V., Použití information scrapingu pro tvorbu výukových simulací, 
Praha, 2013. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 25 
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1.6.3 TEXT MINING 

Text mining neboli dolování textových dat je blízkým příbuzným data miningu 

a textové analýzy, přičemž zahrnuje získávání informací, lexikální analýzu, která 

umožňuje identifikovat distribuci a frekvenci slov v textu, rozpoznávání vzorců, 

označování tagy a tvorbu anotací. S tím se rovněž pojí možnost skrze text mining 

vytvářet vizualizace textu. Text mining pracuje s nestrukturalizovaným textem
38

, 

pomocí kvantifikace jednotlivých výrazů v textu. Výrazem lze v tomto případě 

rozumět jednotlivá slova nebo slovní spojení. Na základě frekvenční analýzy resp. 

podle počtu jednotlivých slov nebo výrazů v textu je možné identifikovat téma 

celého textu. Na základě shlukové analýzy je pak možné identifikovat konkrétní 

textové záznamy. To lze využít např. v marketingu, kde je text mining užitečným 

nástrojem při analýzách otevřených odpovědí v dotaznících. Adekvátní nástroj je 

schopen roztřídit odpovědi podle jejich emočního zabarvení, provádí tedy tzv. 

sentiment analysis, rovněž známou jako opinion mining. Z textu je schopen 

rozpoznat i složitě formulované výrazy, vyjadřující negativní, pozitivní a další 

přístupy k předkládanému problému. Rovněž lze text mining využít v medicíně 

popř. v pojišťovnictví, kde usnadňuje vyhledávání v kartách pacientů.  

 

1.6.4 METODY TEXT MININGU 

Uldrich ve svém textu Text mining aneb kladivo na nestrukturovaná data uvádí, 

že „nástroj text mining kvantifikuje jednotlivé objekty v textu. Objektem 

rozumíme jednotlivá slova nebo důležitá spojení – termy (eskontní úvěr, cystická 

fibróza, gotické památky), například slovo traumacentrum indikuje vyšší pojistné 

plnění, neboť klient byl pravdě- podobně vážně zraněn. Termy se pak zobrazí 

v matici slov, která je vytvořena na základě frekvenční analýzy. Podle počtu 

a struktury slov lze identifikovat téma a smysl čteného dokumentu, přitom nemusí 

jít pouze o mnohastránkovou ročenku nebo diplomovou práci, ale například 

o webovou stránku. Zajímavější možností je potom definice konkrétních 

hledaných slov nebo spojení. Nástroj tak může prohledávat obsah webových 

                                                             
38ULDRICH, M., Text mining aneb Kladivo na nestrukturovaná data [online].  IT Systems, 2011 
[cit. 2017-22-12] Dostupné z: https://www.systemonline.cz/clanky/text-mining-kladivo-na-
nestrukturovana-data.htm 
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stránek a nacházet ty s pro vás klíčovým sdělením.”
39

 Na základě analýzy shluků 

klíčových slov v textu lze tyto klasifikovat a zařadit zpět do databází v numerické 

podobě, se kterou již dataminingové metody umí pracovat. 

Lemmatizace 

V českém jazyce je kvůli skloňování těžší identifikovat správné tvary slov 

(skloňování, jednotné a množné číslo, různé časy) a tím pádem i jejich přesné 

počty v konkrétním textu. Lemmatizace je proces, který vyhledává pro jednotlivá 

slova tzv. lemma, teda základní gramatický tvar. Ve výsledných vizualizacích 

popř. dalších výstupech je možné použít přesné počty daných slov, vždy 

převedené do základního tvaru
40

.  

Stop Words 

Pro relevantnější vizuální reprezentaci obsahu určitého textu jsou ignorovány tzv. 

stop words, tedy slova bez vlastního významu jako např. předložky a spojky, 

kterých je v každém textu značné množství. 

Word Clouds 

Nejčastější a nejrozšířenější vizuální reprezentací textové obsahu je tzv. 

wordcloud, neboli tag cloud či „textový obláček“. Skrze analytický nástroj (např. 

Voyant-tools
41

) lze identifikovat nejčastěji používaná slova v určitém textovém 

korpusu, případně slova vyskytující se na určité webové stránce. Další 

funkcionalitou je seskupení těchto slov do obrazce, přičemž velikost daného slova 

v obrazci je úměrně závislá na počtu výskytů slova v analyzovaném textu. Slova, 

která se v textu vyskytují často, jsou v obrazcích zobrazena výrazně větším 

písmem, než slova, která se v textu vyskytují pouze několikrát. Formát je tak 

vhodný pro rychlé odhalení obsahu textu bez jeho čtení.  

                                                             
39 ULDRICH, M., Text mining aneb Kladivo na nestrukturovaná data [online].  IT Systems, 
2011 [cit. 2017-22-12] Dostupné z: https://www.systemonline.cz/clanky/text-mining-
kladivo-na-nestrukturovana-data.htm 
40Podstatná jména jsou převedena na první pád jednotného čísla, přídavná jména na 
první pád jednotného čísla mužského rodu prvního stupně v rámci stupňování a 
slovesa na infinitiv 
41http://voyant-tools.org/ 
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Obrázek13 – prostředí analytického nástroje Voyant-tools 

 

Obrázek14 - Word cloud ze scénáře k původnímu Jurskému parku (1993) 
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1.7 PREDIKCE HODNOCENÍ  

Předpovídání úspěchu konkrétního snímku bylo a stále je předmětem zájmu 

mnoha výzkumníků a pracovníků v oboru. Podle některých analytiků je ale 

„Hollywood krajinou tušení a divokých odhadů“
42

, zejména kvůli 

komplikovanému odhadování poptávky po konkrétních produktech. Pro investory 

tak jde o rizikovou záležitost. Jack Valenti, prezident Motion Picture Association 

of America, tvrdí, že „Navzdory všem zkušenostem, se všemi tvůrčími instinkty 

těch nejmoudřejších lidí v našem podnikání, nikdo, naprosto nikdo neumí říci, jak 

si film bude vést na trhu. Mezi nápadem, ze kterého vzejde scénář a hotovým 

produktem se toho může přihodit tolik – a často se to děje.”
43

 

V některých studiích se autoři zabývali možnostmi predikce úspěšnosti snímku 

podle aktivity na profilu daného filmu na Wikipedii
44

. Další studie se zaměřily na 

předpovídání finančního výnosu daných snímků pomocí neuronových sítí
45

, 

přičemž bylo využito nikoli škály bodového hodnocení filmu, ale škály 

pokladních kategorií – od prodělečného snímku až po blockbuster. Obdobný 

systém byl využit také Delenem (2012) v jeho studii
46

 využití text miningu při 

predikci úspěchu snímku. Využil přitom dataset složený ze synopsí filmů za 

pětileté období, což bylo více než 1000 filmů promítaných v letech 2002 až 2006. 

Na základě výše uvedené devítistupňové škály zkoumáním anotací a jejich 

rozložením na proměnné, tedy jednotlivá slova nebo výrazy, kterým byla následně 

                                                             
42 LITMAN, Barry R. a Linda S. KOHL. Predicting financial success of motion pictures: The 
'80s experience. Journal of Media Economics [online]. 1989, 2(2), 35-50 [cit. 2018-05-03]. 
DOI: 10.1080/08997768909358184. ISSN 0899-7764. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08997768909358184 
43VALENTI, J., Motion Pictures and Their Impact on Society in the Year 2001 [online]. Midwest 
Research Institute, 1978 [cit. 2017-22-12]. Dostupné z 
https://shsmo.org/about/kansascity/mcp/Valenti-4-25-78.pdf 
44 MESTYÁN, M., YASSERI, T., & KERTÉSZ, J., Early Prediction of Movie Box Office Success 
Based on Wikipedia Activity Big Data: The '80s experience. PLoS ONE [online]. I-Tech 
Education and Publishing, 2013, 2009-01-01, 8(8), e71226- [cit. 2018-12-01]. DOI: 
10.1371/journal.pone.0071226. ISBN 978-3-902613-53-0. ISSN 1932-6203. Dostupné z: 
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0071226 
45 SHARDA, R a D DELEN. Predicting box-office success of motion pictures with neural 
networks. Expert Systems with Applications [online]. 2006, 30(2), 243-254 [cit. 2018-05-03]. 
DOI: 10.1016/j.eswa.2005.07.018. ISSN 09574174. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417405001399 
46 DELEN, D., Predicting Box Office Success of Motion Pictures with Text Mining in 

Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications 

[online]. Academic Press, 2012, [cit. 12-2-2018]. Dostupné z 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/practical-text-

mining/9780123869791/xhtml/CHP023.html#CHP023tit 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08997768909358184
https://shsmo.org/about/kansascity/mcp/Valenti-4-25-78.pdf
https://www.safaribooksonline.com/library/view/practical-text-mining/9780123869791/xhtml/CHP023.html#CHP023tit
https://www.safaribooksonline.com/library/view/practical-text-mining/9780123869791/xhtml/CHP023.html#CHP023tit
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v programu přiřazena různá důležitost, pak došel k závěru, že byl skrze uvedený 

nástroj schopen adekvátně identifikovat kolem šestnácti procent výsledků, které 

snímky co do úspěšnosti vykazovaly. Ve svém materiálu následně uvedl, že čistě 

textová informace nemusí být dostatečným zdrojem dat pro jasné určení, jak si 

film po uvedení do distribuce povede.  

V roce 2004 provedli M. Saraee, S. White a J. Eccleston studii na hodnotící 

databázi IMDb. Ta je podle nich excelentním zdrojem informací a dat o filmech, 

ale také seriálech nebo videohrách. Současně je také zdrojem pro identifikování 

aktuálních kinematografických trendů. Ve svém výzkumu se soustředili na 

atributy podstatné pro uživatelská hodnocení snímků. Sami svou studii popsali 

takto: 

„Shromažďujeme řadu zajímavých faktů a vztahů pomocí různých technik data 

miningu Zejména se soustředíme na atributy, které se týkají uživatelského 

hodnocení filmů, jako je například ověřování, zda jsou velkorozpočtové filmy 

populárnější než jejich low-budget protějšky, nebo zda je pravděpodobné, že 

existuje nějaký vztah mezi filmy vyprodukovanými během "zlatého věku" 

(tj  Občan Kane, Život je krásný, atd.) a zda je pravděpodobné, že obsazení 

nějakého konkrétního herce nebo herečky pomůže filmu uspět. Práce také ukazuje 

použité techniky, příklady jejich implementace a jejich dalšího využití.“
47

 

Data z databáze IMDb nicméně vykázaly nedokonalosti v podobě dat, velkou část 

práce tedy podle autorů zabralo jejich čištění a úpravy. Problematický byl rozsah 

různých formátů, ve kterých byla data k dispozici, neměli tedy pro výzkum 

jednotný soubor CSV. Nedílnou součástí tedy bylo čištění poškozených dat 

a duplikátů. Ze zkoumaných dat rovněž vyloučili nerelevantní informace, uvádí 

například kompletní seznamy tvůrců a techniků, editorů, producentů a zbytku 

štábu, cizojazyčné názvy, soundtracky. Kvůli rozsáhlosti textových informací 

byly vyloučeny také biografie, citace, trivia a další informace. Po vyčištění 

nepotřebných dat ve výzkumu zůstali faktory jako herci a herečky, certifikace, 

                                                             
47SARAEE, M., WHITE, S., ECCLESTON, J., A data mining approach to analysis and prediction 
of movie ratings  in: The Fifth International Conference on Data Mining, Text Mining and their 
Business Applications [online]. University of Salford, 2004 [cit. 2017-22-12]. Dostupné z 
http://usir.salford.ac.uk/18838/1/Wessex_movie.pdf 

http://usir.salford.ac.uk/18838/1/Wessex_movie.pdf
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barevnost snímku, skladatelé, země, režiséři, dále mimo jiné i žánry, produkční 

společnost, hodnocení a délka snímku. 

„Velká část tohoto výzkumu byla samozřejmě věnována první části KDD 

(Knowledge Discovery in Databases) procesu – tedy čištění a integraci dat. 

Jakmile jsou data vhodně vyčištěna a integrována, bude třeba jejich selekce 

a transformace, aby se textové informace, pokud je to třeba, převedly na 

numerické hodnoty, které mohou být analyzovány data miningovým procesem. 

Tato fáze rovněž vyřadí nerelevantní data a může vyselektovat vhodný subset dat 

k vytěžení, protože původní dataset obsahuje stovky tisíc záznamů. Chceme 

provést analýzu relevance, abychom zjistili, které faktory nejvíce přispívají 

k vysokému hodnocení snímků. Dále chceme data clusterovat podle toho, jaký je 

vztah mezi rokem, kdy byl film vytvořen a jeho hodnocením. Nakonec chceme 

zkusit klasifikovat, resp. predikovat obecné hodnocení nových filmů na základě 

předem dostupných informací, tedy metadat.“48 

Navzdory uživatelsky nepřátelskému formátu dat tým zjistil, že úspěch filmu 

neovlivňuje jeho rozpočet – jak uvádí, výsledky byly podle očekávání nezávislé 

na rozpočtu. Ten podle jejich výzkumu sám o sobě není identifikátorem toho, zda 

bude film úspěšný nebo ne. A naopak herecké obsazení a režisér hraje velkou roli 

v úspěšnosti konkrétního snímku. Rovněž byli schopni identifikovat klesající 

trend v kvalitě filmů v průběhu času. Hlavní problém, se kterým se tým potýkal, 

byl formát dat, které se na hodnotící databázi IMDB vyskytují pouze ve formě 

neuspořádaných textových záznamů. 

„Z analýzy relevantnosti hodnocení filmu vyplývá, že zatím nejdůležitějším 

faktorem jsou herci a herečky, u kterých jsme stanovili relevanci na 90 %. Režisér 

hraje také důležitou roli, kolem 55 % a rozpočet je signifikantním ukazatelem, 

hodnotu jsme stanovili na 28 %. Certifikace snímku a jeho žánr hrají pouze malou 

roli, kolem 5 %.“
49

 

                                                             
48 SARAEE, M., WHITE, S., ECCLESTON, J., A data mining approach to analysis and prediction 
of movie ratings  in: The Fifth International Conference on Data Mining, Text Mining and their 
Business Applications [online]. University of Salford, 2004 [cit. 2017-22-12]. Dostupné z 
http://usir.salford.ac.uk/18838/1/Wessex_movie.pdf 
49 Tamtéž 

http://usir.salford.ac.uk/18838/1/Wessex_movie.pdf
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V následující tabulce sestavil tým predikce hodnocení několika filmů, přičemž 

vycházeli z rozdělení bodového hodnocení, které se klasicky pohybuje na stupnici 

od 1 do 10 do čtyř kategorií: 

7.5-10 Excellent 

5-7.4 Average 

2.5-4.9 Poor 1- 

2.4 Terrible 

 

Obrázek 15 - Tabulka filmů 

Pro ilustraci úspěšnosti jejich predikcí přikládám hodnocení některých filmů, 

které v tabulce zmiňovali. Na základě výzkumu byli schopni správně odhadnout 

hodnocení Nolanova Batmana, které dosáhlo 8,3 bodu, tzn. kategorie 

„excelentní“. Čtvrtý díl Harryho Pottera byl predikován do kategorie „průměrný”, 

nicméně v uživatelském hodnocení dosáhl o desetinu bodu na kategorii 

„excelentní“. Zde může svou roli sehrát stáří výzkumu a současně i dokončení 

celé Harry Potterovské série, která může fanoušky vést k nadhodnocování filmů 

se svými oblíbenými hrdiny. U filmu Because of Winn-Dixie, který byl 
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predikován jako „podprůměrný“ dosáhlo hodnocení 6,4 bodu, tedy kategorie 

„průměrný“. Je ovšem otázkou, zda je to způsobeno stářím výzkumu 

a hodnoceními v mezičase mezi vznikem původního výzkumu a této práce, spíše 

se však přikláním k tomu, že model predikace v tomto případě selhal. 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Příklady hodnocení na Rotten Tomatoes 
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Podobný výzkum provedli Achal Augustine a Manas Pathak ve svém výzkumu 

User rating prediction for movies
50

, kdy se soustředili na možnost predikce 

hodnocení filmu založené na dostupných atributech každého snímku. Tento 

výzkum byl rovněž založen na hodnotící databázi IMDb. Ve své práci poukazují 

na vztah mezi kvalitou snímku a umělci, kteří se na jeho realizaci podíleli. Pro 

vyhodnocení použili následující vzorec, kde mi vyjadřuje zkoumaný film, resp. 

jeho výsledné hodnocení.  

 

Obrázek 17 - User rating prediction for movies, vzorec 

Hodnocení filmu je přímo závislé na hodnocení zúčastněného štábu. Hodnocení 

jednotlivých členů vycházelo z počtu filmů, ve kterých hráli, bez závislosti na 

úspěchu jejich filmů. Po prvotní části výzkumu byl tento algoritmus upraven 

následujícím způsobem: 

 

Obrázek 18- User rating prediction for movies 

Změřením odchylky každého filmu od průměrného hodnocení v datasetu 

a následně použili tuto odchylku jako určující hodnocení každého filmu. Filmy 

                                                             
50 AUGUSTINE, A., PATHAK, M., User rating prediction for movies [online]. Department of 
Computer Sciences, University of Texas at Austin, 2007 [cit. 27-12-2017]. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.4298&rep=rep1&type=pdf 
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s horším hodnocením tak svému štábu vynesly horší resp. negativní skóre 

v žebříčku tvůrců a filmy s lepším než průměrným hodnocením vynesly skóre 

pozitivní. Tvůrci s několika málo úspěšnými filmy tak byli hodnoceni podobně, 

jako tvůrci s velkým počtem průměrných snímků. Na prvních příčkách žebříčku 

se umístili tvůrci, kteří měli na svém kontě nejvíce filmů s hodnocením vyšším, 

než byl průměr ve zkoumaném datasetu.
51

 Následně provedli regresní analýzu
52

.  

Pro projekt shromáždili data pro celkem 1100 snímků, které se skládaly z top100 

filmů za každý rok od roku 1995 do roku 2006. Data z let 1995 – 2005 byla 

použita pro výzkum, data za rok 2006 byla využita k ověření funkčnosti. Rovněž 

shromáždili všech 8000 filmů za rok 2007 a seřadili je podle predikovaného 

hodnocení do top 20 dosud neuvedených snímků. S použitím uvedeného systému 

byli schopni predikovat hodnocení filmu s přesností na 9,83 %.  

                                                             
 
52 Regresní analýza je statistická metoda, umožňující nám prozkoumat vztah mezi 
dvěma proměnnými - tzv. nezávisle proměnnou (X – nazýváme regresand, cílová 
proměnná) a tzv. závisle proměnnou (Y – nazýváme též regresor). Pomáhá nám 
pochopit, jak se změní hodnota závisle proměnné v návaznosti na změnu jedné z 
nezávisle proměnných (zatímco ostatní nezávisle proměnné zůstávají konstantní). 
Konečný odhad je založen na tzv. regresní funkci.  
(https://wikisofia.cz/index.php/Korela%C4%8Dn%C3%AD_a_regresn%C3%AD_anal
%C3%BDza) 
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Obrázek 19- predikce hodnocení 2007 

 

Aktuální hodnocení některých filmů z tabulky:  

The Lovely Bones 6,7  

Burn Notice 8,0 

The Savages: 7,2 

Sweeney Todd: 7,4. 

Bohužel vzhledem k zjednodušení názvů není možné ověřit, který film byl 

konkrétně zkoumán – v letech 2006-2007 byly například natočeny dva snímky 

s názvem Sweeney Todd. Odvozovat lze podle obsazení. 
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 
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2.1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Hodnotící filmové databáze jsou rozsáhlou sítí, která může obsahovat cenné 

informace o kinematografických trendech. Ty mohou zajímat jak tvůrce snímků, 

kteří se podle výsledného diváckého hodnocení a celkového úspěchu snímku 

mohou orientovat při další tvorbě. Současně mohou být dobrý zdrojem informací 

i pro distribuční společnosti a distributory, kteří se kinematografickou tvorbu 

snaží rozšířit mezi diváky, a podle toho tedy přizpůsobují jak marketingové 

kampaně, tak i například texty, skrze které se snaží získat pozornost potenciálních 

diváků. Současně mohou databáze jako je IMDb nebo ČSFD hrát ale zásadní roli 

i samotné diváky, kteří si na jejich základě často vybírají, do kterých snímků 

investují svůj volný čas.  

 

2.1.1 CÍL A PŘEDMĚT VÝZKUMU 

Ve výzkumu bych ráda alespoň částečně navázala na předcházející práce, které se 

věnovaly zejména zahraničním filmovým databázím a predikcím uživatelského 

hodnocení. Cílem práce je zjistit, zda je možné identifikovat atributy, které 

nejvíce ovlivňují jak hodnocení na filmové databázi. Mezi těmi jsou například 

délka respektive stopáž snímku, dále jeho žánr, rovněž bych také ráda zjistila, 

jakou roli hrají i další faktory jako např. tržby a návštěvnost. Zajímám se také 

o to, jak jednotlivé atributy ovlivňují divácký výběr snímku a zda vůbec při 

výběru filmu hrají pro diváka roli.  

Jako výzkumné otázky, kterými se ve svém výzkumu hodlám zabývat, jsem na 

základě shromážděných materiálů a záměru mé práce stanovila následující: 

1) Lze určit, jaký úspěch bude mít snímek na základě jeho atributů? 

2) Které faktory zásadně ovlivňují úspěch snímku? 

3) Jakou roli hraje při výběru snímku jeho textová anotace? 

Výzkumné otázky vychází jak z mého získaného materiálu, současně by měly 

posloužit jako základ pro dotazníkové šetření, kterým hodlám doplnit výzkum 

datasetu, který jsem si pro práci připravila a na kterém se práce zakládá. 
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Jako hypotézy, se kterými jsem se rozhodla na základě dostupných zdrojů 

pracovat, jsem si zvolila následujících šest bodů. Ty jsem ve výzkumu chtěla 

ověřit zejména dotazníkovým šetřením mezi získaným vzorkem respondentů, 

zejména tedy i samotnými uživateli hodnotící databáze ČSFD.  

 Hodnotící databáze jsou důležitým zdrojem získávání informací o filmové 

distribuci a jednotlivých snímcích. 

 Uživatelé hodnotících databází se při výběru snímku orientují zejména podle 

hodnocení ostatních uživatelů. 

 Důležitým faktorem pro výběr filmu je žánr. 

 Trailer hraje důležitější roli než samotná textová anotace filmu. 

 Anotace je pro uživatele důležitá v případě, že u daného snímku chybí 

přehled hodnocení ostatních uživatelů. 

 Existují fráze, které při čtení anotace uživatele od sledování filmu odradí. 

 

2.1.2  OBJEKT VÝZKUMU 

V práci se chci soustředit na dvě různé části výzkumu. První částí je kvantitativní 

výzkum, ve kterém jsem se chtěla zaměřit na preference diváků, kteří si film 

teprve vybírají. Záměrem bylo zmapovat, jak si lidé film vybírají, jakou roli ve 

výběru hrají hodnotící filmové databáze a jak výběr ovlivňují atributy, která 

filmové databáze uvádí. Mezi těmi se soustředím na stopáž snímku, zemi původu, 

a další atributy. Roli rovněž hraje i divácké hodnocení snímků a také textové 

anotace, kterými se distributoři snaží filmu přilákat diváky. 

V další části výzkumu jsem se soustředila na reálná data z hodnotící filmové 

databáze, která jsem chtěla analyzovat a pokusit se identifikovat vztahy mezi 

jednotlivými kategoriemi dat a jednotlivými atributy (žánr, země, stopáž, 

hodnocení,…). Součástí této části výzkumu měl být také výzkum samotných 

filmových anotací. U těch jsem se chtěla pokusit zjistit, zda  i u textových anotací 

existují typické rysy nebo trendy a pokusit se je identifikovat. 
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2.2 METODIKA VÝZKUMU 

Pro kvantitativní část výzkumu jsem provedla náhodný výběr a částečně jsem 

využila také principy metody snowball. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla pokrýt 

co největší možný rozsah respondentů, rozhodla jsem se dotazník zaslat několika 

vybraným zástupcům různých skupin diváků – čímž jsem chtěla pokrýt spektrum 

zástupců obou pohlaví a různých věkových skupin, současně také různých skupin 

respondentů co se týká vzdělání, místa bydliště a také preferencí či vkusu. Pro 

distribuci dotazníků jsem mnou oslovené respondenty krom vyplnění dotazníku 

požádala také o jejich následné rozeslání svým známým. Dotazníky jsem šířila 

také na vlastních sociálních sítích. Respondenty, kteří spadají do skupin, které 

pravděpodobně sociální sítě využívat nemusí, jsem se snažila oslovit právě 

metodou snowball – skrze šíření dotazníku již oslovenými respondenty.  

 

2.2.1 ZPŮSOB TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Jako techniku sběru dat jsem se rozhodla provést kvantitativní výzkum formou 

dotazníkového šetření. Před zahájením samotného výzkumu jsem provedla pilotní 

šetření na několika osobách různého věku, pohlaví, vzdělání i životní situace, 

abych předešla případným nedorozuměním nebo ujasnila formulace, které 

z původního textu nebyly zcela zřejmé. Současně jsem se pilotním šetřením 

snažila ověřit, že respondenti otázkám rozumí. Podstatnou součástí pilotního 

výzkumu bylo ověření, že kategorie, které v dotazníkovém šetření pokrývám, jsou 

úplné a odpovídají adekvátně na výzkumné otázky, které jsem si pro výzkum 

stanovila.  

Samotný dotazník se zaměřil na to, kde uživatelé filmy sledují, co je hlavním 

faktorem nebo faktory při výběru snímku. Zaměřila jsem se také na to, které 

faktory jsou rozhodující při výběru snímků různých žánrů, a rovněž jsem se 

otázkami snažila zodpovědět, zda existují určité faktory, které diváky naopak od 

sledování snímku odradí. 

Hypotézy jsem následně ověřila prostřednictvím základních statistických metod 

a za pomoci dalších analytických nástrojů. 



 

 
51 

2.2.2 PŘEDPOKLADY VÝZKUMU 

V úvodu materiálu byl respondent ubezpečen o anonymitě výzkumu a jeho účelu. 

Rovněž jsem se snažila respondenty upozornit na specifické termíny, které se 

v dotazníku vyskytovaly a současně poskytnout jejich stručné objasnění. Tím 

jsem se snažila zajistit jednoznačné porozumění všem použitým termínům.  

Dotazník obsahoval celkem dvanáct otázek, přičemž byl rozdělen na dvě 

pomyslné části. V první jsem se dotazovala na faktory ovlivňující výběr filmu, 

součástí druhé části dotazníku byly sociodemografické údaje respondentů – 

pohlaví, věk, vzdělání.  

Možnosti odpovědí byly záměrně voleny tak, aby jim porozuměli pokud možno 

všichni respondenti, snažila jsem se eliminovat možnost chybného porozumění 

otázce. U otázek, u kterých to bylo možné, jsem rovněž poskytovala 

respondentům možnost jiné odpovědi – respektive jejího vypsání do samostatného 

textového pole. Snažila jsem se také o vyčerpávající, avšak stručný formát 

dotazníku a rovněž zároveň jsem se pokusila otázky a odpovědi sestavit tak, aby 

eliminovala nutnost žádat respondenty o dlouhé vypisování vlastních odpovědí, 

většina otázek byla tedy uzavřených.  

Mezi otázkami byl dotaz na prostředí, kde diváci nejčastěji sledují filmy 

s polouzavřenými odpověďmi, dále polouzavřené otázky na to, zda respondenti 

využívají hodnotící databázi ČSFD, zda využívají i jiné hodnotící databáze 

a pokud ano, jaké. Následovala rovněž polouzavřená otázka na to, podle čeho si 

respondenti vybírají filmy. Uzavřenou variantu jsem zvolila pro otázku, zda si 

hledají informace o filmech, na které se chtějí podívat. V následujícím dotazu „Co 

je pro vás důležité při výběru filmu?” jsem zvolila matici, kde respondenti 

každému zásadnímu atributu (žánr, země, stopáž, hodnocení,…) udělili hodnocení 

na škále nedůležité – má částečný vliv – má velký vliv – velmi důležité. Obdobně 

respondenti odpovídali na otázku týkající se důležitosti uvedených faktorů při 

výběru filmu, který dosud na hodnotících databázích nemá žádné uživatelské 

hodnocení. Polouzavřenou otázkou s více možnostmi odpovědí jsem se poté 

dotazovala na faktory, které naopak při výběru filmu odradí – faktory byly 

sestavené z užšího výběru dříve již zmiňovaných. Poslední dotaz se soustředil na 

konkrétní výrazy, které při čtení anotace respondenty odradí od sledování snímku. 
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2.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření probíhalo od 27. prosince 2017 do 25. ledna 2018. Dotazníky 

byly distribuovány jak na sociálních sítích, tak i emailem, v některých případech 

i v tištěné podobě. Respondenti byli vyzváni jak k vyplnění dotazníku, tak i jeho 

dalšímu šíření. Veškeré dotazníky pak byly sesbírány prostřednictvím serveru 

vyplnto.cz.   

K vyhodnocení se sešlo celkem 327 dotazníků, přičemž návratnost byla 

85,4 procent. Otázky byly zobrazovány po jedné, oproti uváděnému orientačnímu 

času pro vyplnění dotazníku, který byl přibližně sedm minut, respondenti 

dotazníky vyplnili během necelých pěti minut.  

Ze sociodemografických údajů vyplývá, že dotazník vyplnilo 224 žen (68,5 %) 

a 103 mužů (31,5 %). Necelých 41 procent respondentů bylo ve věku od 25 do 30 

let, druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou byli lidé ve věku 19 až 24 let 

(25,99 %). Respondenti ve věku od 31 až 34 let byli zastoupeni 11,6 procenty, 

věková kategorie 35 až 40 let pak 9,48 procenty. Skupina 51 let a více byla 

zastoupena 3,98 procenty. Respondenti ve věkové kategorii 41 až 44 let poskytli 

3,67 procent vyplněných dotazníků, kategorie 45 až 50 let pak 2,14 procent. 

Shodně odevzdalo dotazníky také 2,14 procent respondentů mladších osmnácti let 

včetně. 

Respondenti byli požádáni o poskytnutí informací o svém nejvyšším dosaženém 

vzdělání. Nejčastěji byli zastoupeni respondenti se středoškolským vzděláním 

s maturitou (35,17 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti 

s vysokoškolským magisterským vzděláním (26,19 %) a respondenti 

s vysokoškolským bakalářským vzděláním (26,61 %). Skupina se středoškolským 

vzděláním bez maturity byla zastoupena 6,42 procenty. Respondenti se základním 

vzděláním tvořili 2,75 procent zkoumaného vzorku a respondenti 

s vysokoškolským doktorským vzděláním pak 2,17 procenta.  

První otázka zjišťovala, kde respondenti nejčastěji sledují filmy, přičemž otázka 

byla povinná, respondent mohl vybrat ze stávajících odpovědí, případně vybrat 

odpověď vlastní. Drtivá většina respondentů (81,35 procent, pro tuto variantu se 

také vyslovila většina respondentů, která na otázku poskytla vlastní odpovědi) 

vypověděla, že filmy nejčastěji sledují v soukromí, dle vlastního výběru, ať už jde 
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o placené streamovací služby – například Netflix, HBO Go a podobné, webové 

stránky které poskytují filmy online ke zhlédnutí zdarma, snímky zakoupené na 

nosičích nebo jinak získané filmy. V dotazníku jsem záměrně neuvedla dotaz na 

původ respondenty sledovaných filmů – zásadní pro mou práci je prostředí, nikoli 

zda respondent film zakoupil nebo získal stažením z dostupných serverů.   

Z dalších odpovědí pak sedm procent respondentů uvedlo, že filmy sledují 

v soukromí, přičemž využívají nabídky podle televizního vysílání. Necelá čtyři 

procenta dotázaných pak sledují filmy převážně v menších kinech, 3,36 procent 

respondentů pak preferuje multikina.  

V druhé otázce byli respondenti dotázáni, zda využívají hodnotící filmovou 

databázi ČSFD. Otázka byla povinná, s možností výběru z uvedených odpovědí, 

případně s možností uvést vlastní odpověď. 50,46 procent respondentů uvedlo, že 

databázi sice využívají, ale nemají na ní založený vlastní účet. 23,85 % 

dotázaných pak uvedlo, že na databázi sami filmy hodnotí a komentují, 

13,76 procent respondentů volilo odpověď, že účet na této databázi sice mají, ale 

filmy sami nehodnotí. Pět procent dotázaných si informace hledá jinde, 

4,59 procenta dotázaných si informace o filmech aktivně nehledá vůbec.  

Další otázka zjišťovala, zda kromě případného využívání databáze ČSFD 

respondenti používají také jiné hodnotící filmové databáze. Otázka byla povinná, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď 

vlastními slovy. Pro 62,39 procent respondentů postačí využití pouze ČSFD, přes 

24,16 procent dotázaných pak využívá také IMDb. Nejméně dvě procenta 

dotázaných využívají IMDb i Rotten Tomatoes. Mezi vlastními odpověďmi pak 

respondenti také, převážně v jednotlivých případech, uváděli i databáze FDb, dále 

pak servery jako Moviezone, Serialzone, Kinobox, kfilmu.net, případně projekt 

Odvážné palce. 

V povinné otázce Podle čeho si vybíráte filmy, respondent musel zvolit alespoň 

některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. Přes 64 procent 

dotázaných si filmy vybírá podle doporučení známých, padesát osm procent pak 

podle traileru. Přes padesát procent respondentů také uvedlo, že si filmy vybírají 

podle hodnocení na hodnotících databázích (52,6 %) nebo podle recenzí 

(51,38 %). Textová anotace je důležitá pro necelých třicet procent respondentů. 
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Z vlastních odpovědí jednotlivců pak vyplynulo, že podstatný je také žánr, 

obsazení a autoři snímku, pro někoho rozhodují také žánrové žebříčky v médiích, 

doporučení ze skupin na sociální síti Facebook nebo se orientují podle roku 

výroby.  

V pořadí pátá otázka zjišťovala, zda si uživatelé hledají informace o filmech, na 

které se chtějí podívat, předem. Byla to opět povinná otázka, respondent musel 

zvolit jednu z nabízených odpovědí. 58 procent respondentů potvrdilo, že si 

informace hledají často, vždy si informace vyhledává 24,46 procent 

dotazovaných. Výjimečně pak informace vyhledává 17 procent respondentů. 

Pouze jeden dotazovaný odpověděl, že si informace nevyhledává nikdy.  

V šesté otázce jsem zjišťovala, jakou důležitost při výběru filmu přikládají 

jednotlivým atributům. Šlo o povinnou otázku, respondent se musel u každé 

podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. Atributy byly žánr, země 

původu, délka, režisér, obsazení, hodnocení uživatelů na hodnotících databázích, 

komentáře uživatelů na hodnotících databázích, trailer, anotace, recenze nebo 

plakáty. Poskytnutá škála byla čtyřstupňová, respondenti mohli přiřazovat na 

škále nedůležité – má částečný vliv – má velký vliv – velmi důležité.  

Žánr byl hodnocen na škále jako atribut, který má na výběr velký, případně 

částečný vliv, v průměru obdržel známku 2,7. Za atribut s velkým vlivem ho 

označilo 46 procent respondentů, pro částečný vliv se vyjádřilo 30,3 procent a za 

velmi důležitý ho označilo 18,3 procenta dotázaných. Země původu snímku byla 

hodnocena jako převážně nedůležitá, případně má na výběr pouze částečný vliv. 

Za nedůležitou ji označilo 43 procent dotázaných, pro částečný vliv se vyjádřilo 

42,8 procenta. Délka snímku pak z dotazníku vyšla jako nedůležitá – označilo ji 

tak 74 procent respondentů. Částečný vliv má pak na 22,6 % dotázaných, velký 

vliv má na dvě a půl procenta respondentů. Režisér snímku má při výběru vliv 

spíše nedůležitý (50,5 %), částečný vliv má při výběru pouze na 36 procent 

dotázaných. Obsazení snímku vykázalo vyšší důležitost, i přesto má ale pouze 

částečný vliv na výběr (53,5 %). Pro 17,7 procent je obsazení nedůležité, pro 

22,6 procenta má pak velký vliv. Velmi důležité je obsazení pouze pro 

6,1 procenta.  
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Hodnocení uživatelů na hodnotících databázích má částečný vliv na téměř 

polovinu dotázaných (47,4 %), velký vliv přiznalo 31,8 procent, velmi důležité je 

pro 6,7 procenta dotázaných. Za nedůležité ho označilo 14,1 % respondentů. 

Komentáře uživatelů vykázaly menší důležitost, pro většinu dotázaných mají 

pouze částečný vliv (49,2 %), nebo jsou nedůležité (29,7 %) Velký vliv mají při 

výběru pro necelých dvacet procent respondentů, velmi důležité jsou pro méně 

než 2 procenta. Trailery byly hodnoceny jako atribut s částečným až velkým 

vlivem, shodně je tak hodnotilo v obou případech 35 procent respondentů. 

Nedůležité byly pro 19,3 procenta dotázaných, velmi důležité pro 10 procent. 

Textové anotace označili respondenti jako atribut s částečným vlivem na výběr – 

nedůležité byly pro 24 procent dotázaných, částečný vliv jim byl přisouzen 

v 49,8 procentech případů, velký vliv v 21,1 procentech, a za velmi důležité je 

považuje 5,2 % respondentů. Recenze vykázaly o něco vyšší důležitost než 

textové anotace – částečný vliv měly pro 50,5 % respondentů, velký vliv pak pro 

30,6 procent z nich. Poslední možnost, filmové plakáty, byly převážně hodnoceny 

jako nedůležité, pro což se vyslovilo 71,3 % respondentů. Částečný vliv jim byl 

přisouzen v 22,3 procentech případů. Velký vliv měly jen v 5,5 procentech.  

Jako nejzásadnější faktory, které při výběru filmu hrají roli, se tedy ukázal 

především žánr, dále hodnocení uživatelů na hodnotících databázích a trailer, 

případně recenze.  

Sedmá otázka zjišťovala, podle kterých atributů se lidé řídí při výběrů filmů, které 

na hodnotících databázích dosud nebyly hodnoceny – typicky filmy festivalové 

nebo premiérová uvedení. Šlo o povinnou otázku, respondent se musel u každé 

podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. Atributy byly žánr, země 

původu, délka, režisér, obsazení, trailer a anotace. Poskytnutá škála byla 

čtyřstupňová, respondenti mohli přiřazovat na škále nedůležité – má částečný vliv 

– má velký vliv – velmi důležité.  

Žánr vykázal opět nejvyšší vliv na rozhodování – za atribut s velkým vlivem ho 

označilo 39,8 procenta dotázaných, za velmi důležitý ho považuje 26 procent 

respondentů. Částečný vliv mu přisoudilo 25,1 procenta, nedůležitý je pouze pro 

9,2 procenta respondentů. Země původu vykázala nepatrně vyšší důležitost, než 

u filmů, které již jsou hodnoceny dalšími uživateli. Nedůležitá je pro 43,1 % 

dotázaných, částečný vliv má na 37,6 %. Velký vliv jí přisoudilo 16,8 procent, 
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velmi důležitá je pouze pro 2,4 procenta. Délka snímku je nedůležitá pro 

70 procent respondentů a z daných možností vykázala důležitost nejnižší. Režisér 

je nedůležitý pro 39,1 % dotázaných, pro 30 procent má ale částečný vliv na výběr 

a pro 20,8 procent má a výběr velký vliv. O něco důležitější je obsazení snímku, 

která má částečný vliv na 41 %, velký vliv na 33,3 %. Nedůležité je pro 

14 procent dotázaných, velmi důležité pak pro 11,6 %. Trailer vykázal po žánru 

druhou nejvyšší známku v hodnocení důležitosti – částečný vliv má pro 

27,2 procenta, velký vliv pro 37,6 procent a velmi důležitý je pro 23,5 procent 

dotázaných. Textová anotace měla z daných možností průměrnou důležitost – 

nejvíce respondentů jí přisoudilo částečný vliv na výběr (40,5 %), velký vliv má 

na 27,3 procenta, nedůležitá je pro 21,2 % a velmi důležitá pro 11 procent 

dotázaných.  

Při výběru snímku pak většinu respondentů dokáže odradit především špatné 

hodnocení na hodnotících databázích (50,46 %), na druhém místě dokáže 

nejspolehlivěji odradit žánr (42,81 %). Diváky dále odradí trailer (37 %), shodně 

byly hodnoceny komentáře uživatelů na hodnotících databázích nebo recenze, 

které dokáží odradit 35,47 procent dotázaných. Nejméně respondenty odradí délka 

snímku nebo režisér. Mezi jednotlivými odpověďmi, které poskytli sami 

respondenti, pak mohou odradit také dostupnost filmu s titulky nebo dabingem, 

špatně zvolený název filmu nebo jeho nedostupnost online.  

V poslední otázce byli respondenti vyzváni, aby, pokud takové výrazy znají, 

poskytli konkrétní výrazy, které je při čtení anotace film odradí od jeho sledování. 

Byla to nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Nejčastěji uváděnými výrazy byla „komedie“ (35 výskytů), často ve spojení se 

slovem „romantická“ (27 výskytů). Dále byl často uváděn žánr horror 

(24 výskytů), případně přímo samotný žánr bez jeho bližší specifikace 

(19 výskytů). Výrazně méně výskytů pak měla slova jako „umělecké“ (7), 

„anotace“ (5), bláznivá (5), česká (5), nebo Troška (5). V menší míře se pak 

vyskytovaly i výrazy spojené s obsazením filmu a režií, válečné filmy, násilí, 

krvavé scény a dlouhé záběry. V níže přiloženém wordcloudu jsem sesbírané 

odpovědi vyčistila za pomoci nástroje Voyant Tools od nadbytečných slov, jako 

jsou předložky a spojky, a kde to bylo možné, jsem skloňované výrazy 
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(romantický, romantická, romantické, …) pro jasnější reprezentaci spojila do 

jednoho výrazu.  

 

Z dotazníkového šetření lze zodpovědět výzkumné otázky, které jsem si před jeho 

realizací položila. 

  Hodnotící databáze jsou důležitým zdrojem získávání informací o filmové 

distribuci a jednotlivých snímcích – pro 88 procent dotázaných jsou hodnotící 

databáze zdrojem pro získávání informací, ať už primárním, nebo pouze zdrojem 

doplňkovým. Přes 36 procent respondentů na nějaké hodnotící databázi má vlastní 

účet a 23 procent z nich tyto účty aktivně používají k hodnocení nebo 

komentování jednotlivých snímků. Ač většině respondentů stačí pouze databáze 

ČSFD, čtvrtina dotázaných používá také zahraniční databáze, primárně IMDb 

a Rotten Tomatoes. Uživatelé si přitom informace o filmech předem hledají, 58 % 

dotázaných uvedlo, že takové informace vyhledávají často, čtvrtina dotázaných je 

hledá vždy. 

 

 Uživatelé hodnotících databází se při výběru snímku orientují zejména 

podle hodnocení ostatních uživatelů – hodnocení ostatních uživatelů je při výběru 

filmu důležitým prvkem, orientuje se podle něj přes 52 procent respondentů. 

Současně je také důležitým prvkem doporučení známých, na které dá více než 

64 procent dotázaných. 

 

 Důležitým faktorem pro výběr filmu je žánr – žánr je při výběru zásadním 

faktorem, alespoň nějakou důležitost mu přisuzuje více než 94 procent 
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respondentů. Pro 46 procent respondentů faktorem s velkým vlivem na 

rozhodnutí, částečný vliv má na výběr pro 30 procent dotázaných. Velmi důležitý 

je pro 18 procent respondentů. 

 

 Trailer hraje důležitější roli než samotná textová anotace filmu – 

z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že trailer má skutečně větší vliv na 

rozhodnutí, než textová anotace. Alespoň částečný vliv má pro 80 procent 

dotázaných, přičemž velmi důležitý je pro deset procent z nich. Textové anotace 

oproti tomu mají pouze částečný vliv, pro čtvrtinu respondentů byly zcela 

nedůležité, alespoň částečný vliv na rozhodnutí mají pro 75 procent dotázaných, 

přičemž většina jim přisoudila právě částečný vliv. 

 

 Anotace je pro uživatele důležitá v případě, že u daného snímku chybí 

přehled hodnocení ostatních uživatelů – i když respondenti nemají k dispozici 

hodnocení ostatních uživatelů filmových databází, je pro ně stále nejdůležitějším 

faktorem pro rozhodnutí žánr. Větší roli při výběru hraje také trailer nebo 

obsazení filmu, anotace má převážně částečný vliv, velmi důležitá je pouze pro 

11 % dotázaných, její důležitost tedy oproti situaci, kdy mají respondenti 

k dispozici hodnocení, vzrostla z 5 procent.  

 

 Existují fráze, které při čtení anotace uživatele od sledování filmu odradí – 

mezi výrazy, které uživatele odradí od výběru filmu, patří především specifikace 

žánru, výrazný podíl mají přitom výrazy jako romantická komedie, horor, dále ve 

spojení se slovy jako bláznivá, česká, případně respondenti v několika případech 

uváděli také konkrétní jména tvůrců, nejvíce výskytů zaznamenalo jméno režiséra 

Zdeňka Trošky.  

Z daných výzkumných otázek je tedy možné na základě dotazníkového šetření 

potvrdit a zodpovědět čtyři otázky kladně, nepotvrdil se předpoklad, že anotace je 

pro uživatele zásadním faktorem, pokud se nemůže rozhodnout na základě 

hodnocení ostatních uživatelů hodnotících databází. Rovněž nelze zcela potvrdit 

domněnku, že existují určité fráze, které při čtení anotace potenciální diváky 

odradí – pro část respondentů takové fráze existují, část uváděla, že si na žádné 

takové nevzpomínají.  
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2.4 VÝZKUM 

Druhou částí výzkumu bylo ověření stanovených hypotéz na skutečných datech 

získaných z databáze ČSFD. Ta zahrnovala jak dataset, u kterého jsem se snažila 

prozkoumat a stanovit důležitost jednotlivých atributů a jejich vzájemný vztah, 

tak i dataset složený ze souboru textových anotací jednotlivých filmů.  

2.4.1 DATASET 

Pro sestavení data setu jsem se nejprve pokusila oslovit zástupce distribučních 

společností, které zajišťují distribuci snímků do českých kin. Bohužel, data 

v požadované formě jsem byla schopna získat pouze od jedné z oslovených 

společností. Od dalších společností jsem buď neobdržela dopovědi, případně jsem 

byla odkázána na zdroj, ze kterého jsem nakonec skutečně data čerpala. I proto 

jsem se rozhodla využít jako dataset k výzkumu jiný balíček dat, který jsem 

získala svépomocí z dostupných a adekvátních zdrojů. Nutností je zmínit, že 

využívaná data dokumentují pouze část filmů distribuovaných do českých kin 

a nepokrývají plně celou nabídku distribuovaných snímků. Výběr nebyl omezen 

v rámci výzkumu, ale byl založen na návštěvnosti snímků diváky.53 

 

Tabulka1 – Česká republika – základní údaje o filmovém trhu 

K analýze byla použita data získaná z ročních výsledků TOP 50 snímků za 

jednotlivé roky z webové stránky Unie filmových distributorů. Ta obsahuje TOP 

                                                             
53*)Pozn: Vzhledem k platnosti nového zákona č.496/2012 Sb., o audiovizi,  od 
1. 1. 2013 (proti stejným údajům z minulých let) UFD vykazuje průměrnou cenu 
vstupenky a celkovou tržbu včetně platné sazby DPH a poplatku z kinematografického 
představení! (http://www.ufd.cz/clanky/ceska-republika-zakladni-udaje-o-filmovem-
trhu) 
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50 nejvýdělečnějších filmů pro každý rok od roku 1998. Současně jsou na webu 

uváděna i souhrnná data jako počet představení za rok, celkový počet diváků 

všech představení, čisté tržby a průměrné vstupné během let.
54

 

Pro účely výzkumu jsem v práci použila data z TOP 50 filmů od roku 2010 po rok 

2016. Data byla doplněna o rok, za který film dané výsledky (tržby, návštěvnost) 

získal, dále o procentuální hodnocení uživateli hodnotící filmové databáze ČSFD 

a o počet těchto uživatelských hodnocení. Pro lepší přehlednost o úspěšnosti byla 

v tabulce u jednotlivých snímků použita stejná barevná hodnotící škála jako na 

ČSFD.
55

 

 

Obrázek 20 - Dataset 

Data byla rovněž doplněna o atributy jako země původu, rok výroby a délku 

snímku v minutách. Z databáze ČSFD jsem následně získala také anotace 

jednotlivých vybraných snímků, které jsem do datasetu přidala.  

                                                             
54http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky 
55Pokud je snímek hodnocen v průměru nad 70 %, je profil vyveden v červené barvě, 
pokud je hodnocen mezi 69 % a 31 % je profil v modré barvě a pokud má hodnocení 
horší než 30 %, je profil vyveden v černé barvě 
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Prostým tříděním respektive seřazením v excelové tabulce je znatelné, že jedním 

z faktorů, které pravděpodobně hrají roli je délka snímku – u prvních 25 

nejdelších snímků jasně vede zahraniční produkce, s drtivou většinou amerických 

filmů, pouze jeden film v první dvacítce byl britský. Délka těchto snímků 

přesahuje ve všech případech dvouhodinovou stopáž. Z dat je rovněž patrné, že se 

v první dvacítce nejdelších filmů najdou čtyři filmy hodnocené jako průměrné. 

Nejdelší zkoumaný český film jsou Babovřesky, které stopáží přesahují dvě 

hodiny a v diváckém hodnocení získaly pouze 24 procent.  

 

Obrázek 21 - TOP 25 filmů dle stopáže 

Seřazením podle hodnocení je patrné, že výrazně hůře dopadají snímky české, 

kterých je v datasetu celkem 87. Medián hodnocení snímků je 67, přičemž 

průměrné hodnocení českého filmu v sesbíraném souboru je 65,4. Oproti tomu 

medián hodnocení u amerických snímků je 68 (průměr 67,2), těchto snímků je 

v datasetu 214. Žádný ze zahraničních snímků nebyl ale hodnocen jako 

podprůměrný. 

 

Obrázek 22 - Nejhůře hodnocené filmy CZ 
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Obrázek 23 - Nejhůře hodnocené filmy US 

Překvapivě pokud se podíváme na pořadí filmů s ohledem na jejich návštěvnost, 

mezi první desítkou nejnavštěvovanějších filmů najdeme pět nadprůměrných a pět 

průměrných snímků, v první dvacítce pak figuruje i jeden film hodnocený na šedé 

škále - podprůměrný, který za rok 2013 vykazuje mezi českými filmy nejvyšší 

návštěvnost. Stejně tak v první desítce snímků najdeme pět českých filmů a pět 

amerických.  

 

 

Obrázek 24- TOP 10 dle návštěvnosti 
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2.4.2 VÝZKUM DATASETU 

Na získaný dataset byla aplikována regresní analýza, která odhaluje vztahy mezi 

nezávisle proměnnými (návštěvnost, tržby, počet hodnocení atd.) a závisle 

proměnnou (procentuální uživatelské hodnocení). Pro ověření vztahů mezi 

atributy pomocí regresní analýzy byla aplikována metoda nejmenších čtverců 

(OLS)
56

.  

 

Tabulka 2 - Analýza vztahů atributů a žánrů 

                                                             
56 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807-3674-823, s. 208 
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Podle přiložené tabulky, která zobrazuje sílu efektu nezávisle proměnných ve 

vztahu k uživatelskému hodnocení filmu na ČSFD je patrné, že statisticky 

významnými proměnnými jsou hodnocení, rok vzniku filmu, jeho délka a určité 

žánry. Konkrétně jde o žánry animovaný film, dokumentární film a pohádka. 

Všechny tyto vztahy jsou signifikantní na úrovni jistoty 95 %. 

U samotných žánrů je zajímavé, že ve zkoumaném datasetu zařazení snímku coby 

animovaný přinese filmu 11,6 hodnotícího bodu. Zařazením mezi dokumentární 

filmy získá snímek 25 hodnotících bodů, naopak pokud je snímek zařazen jako 

pohádka, získá o 11,7 hodnotícího bodu méně, než kdyby v této kategorii zařazen 

nebyl. Pokud jde o vztah mezi rokem vzniku filmu, je patrné, že novější filmy 

získávají lepší hodnocení. Konkrétně platí, že pokud je film mladší o jeden rok, je 

hodnocen o 1,5 hodnotícího bodu lépe.  

Vztah stáří filmu a jeho hodnocení zkoumal ve své práci i novinář Paul Bischoff, 

který pro tento účel využil dataset 5 tisíc snímků z let 1962 až 2016 získaný 

z The Open Movie Database. Podle jeho výzkumu získávají starší filmy lepší 

hodnocení, než nové snímky – svou domněnku dokládá tím, že po spuštění 

hodnotících databází se jejich uživatelé nedívali na – a tedy ani nehodnotili – 

dříve vydané filmy nevalné kvality, a hodnotili jen kvalitní snímky.  

 

Obrázek 25 - Průměrné hodnocení filmů 1962 - 201657 

V grafu ilustruje situaci před spuštěním hodnotících databází - zvýrazněno 

přerušovanou svislou čarou – a po jejich spuštění ve vztahu k hodnocení filmů na 

                                                             
57 BISCHOFF, P., Why old movies get better ratings on Rotten tomatoes, Metacritic, and Imdb 
[online]. Medium.com, 2016 [cit. 12-2-2018]. Dostupné z: 
https://medium.com/@pabischoff/why-old-movies-get-better-ratings-on-rotten-tomatoes-
metacritic-and-imdb-a5f030031834 

https://medium.com/@pabischoff/why-old-movies-get-better-ratings-on-rotten-tomatoes-metacritic-and-imdb-a5f030031834
https://medium.com/@pabischoff/why-old-movies-get-better-ratings-on-rotten-tomatoes-metacritic-and-imdb-a5f030031834
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těchto platformách v průběhu času. Nově vyšlé snímky těsně po premiéře naopak 

hodnotila valná většina uživatelů. To nahrává mnohem vyváženějšímu a tedy 

i nižšímu hodnocení nových filmů. Současně uvádí, že rozdíl v hodnocení je daný 

i dobou a množstvím produkce. Poptávka po vysokém počtu snímků snižuje 

kvalitu mnoha z nich, a poměr množství filmů vůči jejich kvalitě je tak nižší, než 

byl, jak autor uvádí, v 60. nebo 70. letech.  

 

Obrázek 26 - Hodnocení TOP12 filmů 1980 - 201658 

Ve své práci nicméně dále uvádí, že pokud bereme v potaz snímky, které se každý 

rok umístily v žebříčku TOP12, je patrný stoupající trend – průměrné hodnocení 

nových snímků tak podle Bischoffa stoupá. 

Tento koncept koresponduje se zjištěním, které vyplynulo z mnou zkoumaného 

datasetu – nicméně je třeba brát v potaz, že to může a pravděpodobně i je dané 

tím, že z dříve uvedených důvodů pracuji s datasetem TOP 50 filmů za šestileté 

období.  

Pokud jde o vztah hodnocení snímku na hodnotící databázi ČSFD a délky filmu, 

můžeme říci, že s každou další minutou snímku se hodnocení zlepší o 0,12 

hodnotícího bodu. Pokud jde o počet hodnocení, můžeme říci, že ohodnocení 

každým jedním uživatelem navíc přinese snímku 0,00072 hodnotícího bodu. 

                                                             
58 BISCHOFF, P., Why old movies get better ratings on Rotten tomatoes, Metacritic, and Imdb 
[online]. Medium.com, 2016 [cit. 12-2-2018]. Dostupné z: 
https://medium.com/@pabischoff/why-old-movies-get-better-ratings-on-rotten-tomatoes-
metacritic-and-imdb-a5f030031834 

https://medium.com/@pabischoff/why-old-movies-get-better-ratings-on-rotten-tomatoes-metacritic-and-imdb-a5f030031834
https://medium.com/@pabischoff/why-old-movies-get-better-ratings-on-rotten-tomatoes-metacritic-and-imdb-a5f030031834
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Mezi hodnocením snímku a atributy jako jsou návštěvnost, tržby nebo další žánry 

se pak podle provedené analýzy žádný prokazatelný vztah nepotvrdil.  

 

Obrázek 27 - Závislost hodnocení (x) na délce filmu (y) 

 

Obrázek 28 - Závislost hodnocení (x) na délce snímku(y) - trend 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100

Závislost hodnocení snímku na délce filmu 



 

 
67 

 

Obrázek 29 - Závislost hodnocení (x) na počtu udělených hodnocení (y) – trend 

 

2.4.3 ANALÝZA TEXTOVÝCH ANOTACÍ 

Pro analýzu textových anotací jsem využila dataset sestavený ze záznamů více 

než 6 tisíc filmů získaných z hodnotící databáze ČSFD. Pro co možná největší 

úplnost vzorku jsem využila kompletní seznamy premiér filmů z let 1990 až po 

duben 2018. Do datasetu jsem současně zahrnula také snímky, které se dle 

uživatelského hodnocení objevily v žebříčcích nejlepších, nejhorších, 

nejoblíbenějších a  nejrozporuplnějších filmů. Ve výsledném souboru rovněž 

zůstaly pro další porovnání položky, jako byla délka filmu v minutách, 

uživatelské hodnocení na ČSFD, rok premiéry filmu a žánr. 

Textové anotace filmů v tomto datasetu jsem rozdělila podle žánrů jednotlivých 

snímků tak, jak byly uvedeny v databázi ČSFD. Využila jsem přitom, pokud měl 

film uvedeno žánrů více, i s ohledem na další výzkum pouze ty žánry, které byly 

uváděny na prvním místě ve výpisu snímku.  

Hodnocení Průměr délky anotace Medián délky anotace 

70 - 100 886,5 782 

31 - 69 826 728,5 

0 - 30 728 592 

Tabulka 3 - Délky anotací dle hodnocení 
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Uvedená tabulka popisuje vztah délky anotace – medián a průměr počtu znaků 

včetně mezer – vůči zařazení filmu do hodnotící kategorie na ČSFD (0 nejhorší, 

100 nejlepší). 

Z dostupných dat lze odvodit, že filmy s horším hodnocením (tedy hodnocené na 

škále 0 – 30 procenty) vykazují kratší anotace, než filmy průměrné – medián 

délky anotace podprůměrných filmů je 592 znaků, u průměrných snímků je to 

728,5 znaku. Filmy hodnocené nejlépe (tedy na škále 70 – 100 procent) pak 

vykazují medián délky anotace 782 znaků.  

Tabulka níže popisuje strukturu anotací typickou pro jednotlivé vybrané žánry – 

upřednostnila jsem přitom nejtypičtější filmové žánry jako je akční film, 

animovaný, dobrodružný, dokumentární, drama, fantasy, horor, komedie, rodinný 

film, romantický, sci-fi a thriller – a jejich průměry a mediány délky textových 

anotací a také hodnocení. Záměrem pro její vytvoření bylo zjistit, zda některý 

z žánrů vykazuje typicky delší nebo naopak kratší anotace.  

 
max q3 průměr medián q1 min 

akční 3533 1073.25 864.1 742 496.5 120 

animovaný 3016 1019.75 841.9 710 512 54 

dobrodružný 3881 1018.5 827.7 710 492.5 79 

dokumentární 5927 956.25 802.2 733 519.75 65 

drama 4501 1025.5 857.2 753 532.7 89 

fantasy 2310 1184 922.6 802 564 162 

horor 2801 975.25 743.93 632 414.25 124 

komedie 4874 1088.75 872.87 781 541 79 

rodinný 2424 948.5 800.94 685 523 175 

romantický 2328 1103 826.73 695 506 166 

scifi 3843 947.5 746.74 638 442.5 165 

thriller 3115 1090.5 921.54 826.5 539 165 

Tabulka 4 - Délky anotací podle žánru 

Z tabulky je patrné, že nejkratší anotace vykazují filmy hororové (medián 

632 znaků), případně sci-fi snímky (medián 638 znaků). Nejdelší anotace pak 

vykazují fantasy snímky (medián 802 znaků) a thrillery (826,5 znaku). 
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Přehledně jsou data zobrazena v dále přiloženém krabicovém grafu. Tento graf, 

také nazývaný boxplot
59

, je „vhodný způsob popisu jak centrální tendence dat, tak 

jejich rozptýlenosti je uvedení mediánu jako míry střední hodnoty, kvartilů 

a nejmenší a největší hodnoty (minima a maxima hodnot) pro popis 

rozptýlenosti.“
60

 Hendl tento graf popisuje jako „krabičku“, která obsahuje 

50 procent dat, ta je přitom mediánem (v grafu vodorovná plná čára) rozdělena na 

dvě části. Dolní hrana je určena prvním kvartilem, horní strana třetím kvartilem -

  ty dělí soubor na části, z nichž každá obsahuje 25% jednotek. Odlehlé hodnoty – 

outliery, jsem v grafu ponechala vykreslené jako samostatné body, současně je 

v grafu zahrnut také průměr (zobrazen přerušovanou vodorovnou čarou). 

 

Obrázek 30 - Délka anotace podle žánru 

 Při porovnání je zřejmé, že výrazně kratší jsou anotace hororových filmů a sci-fi 

snímků, delší popisy děje pak volí distributoři u fantasy filmů, komedií a thrillerů.  

U jednotlivých žánrů jsem se dále pokusila zanalyzovat, jaká je typická délka 

anotace a jaký je její vztah vůči hodnocení snímku. U většiny žánrů je patrný 

trend stoupající, přičemž lépe hodnocené snímky mají typicky anotaci delší, než 

hůře hodnocené snímky. U komediálních filmů lze ale vypozorovat, že nejlépe 

hodnocené snímky (nad 80 %) mívají anotace kratší, než průměrně hodnocené 

snímky stejného žánru.  

                                                             
59 https://datavizcatalogue.com/methods/box_plot.html 
60 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807-3674-823, str. 107 
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U dokumentárních filmů je pak trend relativně stálý, jediným žánrem ze 

zkoumaného datasetu, který vykazuje trend opačný – tedy že filmy s vyšším 

hodnocením mají anotace kratší, je thriller.  
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Rovněž jsem se pokusila zjistit, zda se tvorba filmových anotací měnila v průběhu 

času – předpokladem bylo, že se texty anotací u novějších filmů a s přibývajícím 

objemem produkce zkracují. Z přiloženého grafu je patrné, že trend délky 

textových anotací má klesající tendenci – od více než 900 znaků na anotaci v roce 

1990 se v roce 2018 anotace pohybují spíše kolem přibližně 800 znaků na jeden 

snímek.  

 

Obrázek 31- Délka anotací v závislosti na roku premiéry 

Pro zjištění, zda v hodnocení snímku hraje nějakou roli i země jeho původu jsem 

vytvořila opět graf typu boxplot, přičemž medián je určen vodorovnou čarou 

v jednotlivých boxech, průměr přerušovanou čarou. Dolní hrana je určena prvním 

kvartilem, horní strana třetím kvartilem. Odlehlé hodnoty – outliery, jsem v grafu 

ponechala vykreslené jako samostatné body. 

Graf zohledňuje celý dataset filmů, jsou v něm tedy zahrnuty i země, které jsou 

zastoupeny pouze snímky v řádu jednotek. To je případ například Malajsie, která 

je zastoupena pouze dvěma snímky, jejichž medián hodnocení je pouze 

37,5 procenta. Obdobně je na tom Švýcarsko, které je v datasetu zastoupeno 

deseti snímky, s mediánem hodnocení 55,5 procent.  

V datasetu jsem tedy pro reprezentativnější zobrazení ponechala pouze země, 

které byly zastoupeny alespoň 11 a více snímky. Současně jsem, pokud se film 

natáčel v koprodukci) za zemi původu brala tu, která byla v seznamu atributů na 

prvním místě.  
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Obrázek 32 - Hodnocení podle zemí 

Z grafu je patrné, nejhorší hodnocení, resp- nejnižší medián hodnocení má 

Švýcarsko (56 %), následně Kanada (57 %), třetí nejhorší je ve srovnání Česká 

republika (58 %). Americké snímky pak mají medián 61 %. Nejlépe vychází 

z hodnocení filmy Československé, medián 86 % - lze ovšem předpokládat, že je 

to dáno tím, že v databázi jsou pouze kvalitní, divácky oblíbené a tedy i dobře 

hodnocené snímky. Z dalších zemí má nejlepší hodnocení Jižní Korea (medián 

77 %) Rakousko (74 %) a Austrálie (73,5 %).  

 

Obrázek 33 - Hodnocení podle zemí - výběr 
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Na dataset anotací, roztříděných podle slovních druhů, byla aplikována regresní 

analýza - nezávisle proměnnými byly jednotlivé filmové žánry, a závisle 

proměnnou bylo procentuální zastoupení konkrétních slovních druhů v textu 

anotací. Ty jsem omezila pouze na podstatná a přídavná jména a slovesa. Pro 

ověření vztahů mezi atributy pomocí regresní analýzy byla aplikována metoda 

nejmenších čtverců (OLS)
61

.  

Z dále uvedených tabulek vyplývá, že statisticky významnými proměnnými jsou 

pro slovesa žánr dokumentárního filmu, u kterého je (negativní) vztah nejsilnější, 

slabší vztah je pak s žánrem hororu, rodinného nebo romantického filmu. Pro 

podstatná jména je pak nejsilnější vztah k dokumentárním filmům, slabší potom 

vůči rodinným, hororovým nebo romantickým žánrům. 

            

                Obrázek 34 - Anotace – slovesa                                  Obrázek 35 - Anotace – podstatná jména 

Pro přídavná jména je nejsilnější vztah vůči dokumentárním filmům. Všechny 

tyto vztahy jsou signifikantní na úrovni jistoty 95 %. 

 

Obrázek 36 - Anotace – přídavná jména 

                                                             
61 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. 
Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807-3674-823, s. 280 
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Všechny záznamy v datasetu jsem nakonec roztřídila podle jejich žánrů a za 

pomoci nástroje Voyant Tools se pokusila sestavit přehled nejčastěji používaných 

slov, typických pro anotace vybraných žánrů. Z anotací pro jednotlivé žánry byla 

odstraněna tzv. stopwords, typicky tedy spojky nebo zájmena. U všech žánrů 

figurovaly na prvních místech slova ‚film‘, ‚filmu‘ a ‚musí‘. Ze seznamu 

nejčetnějších slov jsem je, se záměrem zjistit, zda jsou některé výrazy specifické 

pro konkrétní žánr, vyřadila. Výjimkou je žánr romantického filmu, kde se mezi 

prvními dvaceti nejčetnějšími výrazy slovo ‚musí‘, ani jeho obměny, neobjevilo 

vůbec. U dramat a komedií jsem vycházela z datasetu více než tisícovky filmů, 

u akčních filmů jsem vycházela z více než 700 záznamů, u dokumentárních (přes 

400), animovaných (přes 300), dobrodružných a hororových snímků jsem 

vycházela z více než 200 záznamů, u zbylých žánrů byl vzorek alespoň 80 filmů.  

Menší dataset je patrný zejména u fantasy snímků, kde se jako časté výrazy 

objevují jména postav nebo předměty z konkrétních filmů.  
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Tabulka 5 - Četnosti výrazů v anotacích podle žánrů 

 

 

 

  



 

 
76 

2.5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Ve výzkumu jsem se snažila alespoň částečně navázat na předcházející práce, 

které se zabývaly analýzou nebo přímo predikcí uživatelského hodnocení na 

hodnotících filmových databázích. Jako cíl práce jsem si stanovila pokusit se 

zjistit, zda je možné identifikovat atributy, které ovlivňují hodnocení snímku na 

filmové databázi. Zajímala jsem se rovněž o to, jak jednotlivé atributy ovlivňují 

potenciální diváky při výběru snímku a zda vůbec při výběru filmu hrají zásadní 

roli. 

 

2.5.1 POTVRZENÍ HYPOTÉZ 

Při formulování tématu jsem si vytyčila šest základních výzkumných otázek, které 

mi měly pomoci k hlubšímu prozkoumání vlivu jednotlivých atributů na výběr 

diváků a následné rozhodování, kterému filmu věnovat svůj čas. Rovněž jsem se 

skrze tyto otázky chtěla alespoň pokusit ověřit si nebo konfrontovat závěry, které 

jsem předpokládala, že poskytne šetření v podobě zkoumaného datasetu. 

 Hodnotící databáze jsou důležitým zdrojem získávání informací o filmové 

distribuci a jednotlivých snímcích. (ano) 

 Uživatelé hodnotících databází se při výběru snímku orientují zejména podle 

hodnocení ostatních uživatelů. (ano) 

 Důležitým faktorem pro výběr filmu je žánr. (ano) 

 Trailer hraje důležitější roli než samotná textová anotace filmu. (ano) 

 Anotace je pro uživatele důležitá v případě, že u daného snímku chybí 

přehled hodnocení ostatních uživatelů. (ne) 

 Existují fráze, které při čtení anotace uživatele od sledování filmu odradí. 

(nelze zcela potvrdit ani vyvrátit) 

Z daných výzkumných otázek je tedy možné na základě dotazníkového šetření 

potvrdit a zodpovědět čtyři otázky kladně, nepotvrdil se předpoklad, že anotace je 

pro uživatele zásadním faktorem, pokud se nemůže rozhodnout na základě 

hodnocení ostatních uživatelů hodnotících databází. Rovněž nelze zcela potvrdit 

domněnku, že existují určité fráze, které při čtení anotace potenciální diváky 
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odradí – pro část respondentů takové fráze existují, část uváděla, že si na žádné 

takové nevzpomínají.  

 

2.5.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

1) Lze určit, jaký úspěch bude mít snímek na základě jeho atributů? 

Z dříve prováděných výzkumů, například výzkumu, který vedli M. Saraee, 

S. White a J. Eccleston
62

, plyne, že na základě relevantních informací, jako jsou 

obsazení herců, certifikace, země původu, režisér, žánr, produkční společnost 

a délka snímku, lze na určité škále predikovat úspěšnost konkrétního filmu. 

Obdobně ve svém výzkumu tuto domněnku potvrdili i A. Augustine 

a M. Pathak
63

, kteří se krom běžně dostupných atributů, podle kterých lze snímky 

hodnotit, zaměřili také na vztah mezi kvalitou filmu a štábem, který se na jeho 

realizaci podílel. V závěru svého výzkumu pak byli schopni predikovat úspěšnost 

snímku – tedy jeho hodnocení s přesností na téměř 10 procent.  

2) Které faktory zásadně ovlivňují úspěch snímku? 

Z provedené analýzy datasetu vyplynulo, že určité atributy skutečně mohou 

přispívat k tomu, aby byly snímky s takovými parametry hodnoceny lépe, než 

snímky, které do určitých kategorií nespadají. Typicky horší hodnocení se dají 

očekávat u filmů, které spadají do žánru pohádky, naopak lepšímu hodnocení 

přispívá zařazení snímku coby dokument nebo animovaný film. Z dotazníkového 

šetření rovněž vyplynulo, že určité žánry jsou potenciálními diváky při výběru 

častěji odmítané kvůli svému žánrovému zaměření – typicky šlo o hororové 

snímky nebo filmy s válečnou tematikou, případně o snímky obsahující nějaké 

formy násilí. Současně je možné vysledovat vztah mezi hodnocením snímku na 

hodnotící databázi ČSFD a délkou filmu – kde delší snímky získávají lepší 

hodnocení, než snímky kratší. Zajímavé může být, že z dotazníkového šetření 

                                                             
62SARAEE, M., WHITE, S., ECCLESTON, J., A data mining approach to analysis and prediction 
of movie ratings  in: The Fifth International Conference on Data Mining, Text Mining and their 
Business Applications [online]. University of Salford, 2004 [cit. 2017-22-12]. Dostupné z 
http://usir.salford.ac.uk/18838/1/Wessex_movie.pdf 
63AUGUSTINE, A., PATHAK, M., User rating prediction for movies [online]. Department of 
Computer Sciences, University of Texas at Austin, 2007 [cit. 27-12-2017]. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.4298&rep=rep1&type=pdf 

 

http://usir.salford.ac.uk/18838/1/Wessex_movie.pdf
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vyplynulo, že délka snímku pro potenciální diváky při výběru nehraje příliš 

velkou roli, zásadnější je jeho obsazení. Lepší hodnocení také získávají filmy 

novější, oproti filmům, které již premiéru měly zpravidla před několika lety. Roli 

hraje také země původu, nejen při výběru filmu, kdy, pokud divák nemá 

k dispozici informace o hodnocení nebo uživatelské komentáře, je alespoň 

částečně důležitá pro více než polovinu dotázaných. Výzkum rovněž ukázal, že 

v některých zemích (Austrálie, Japonsko) vzniká větší množství kvalitních 

snímků, než v zemích jiných (Švýcarsko, Kanada, Česko).   

3) Jakou roli hraje při výběru snímku jeho textová anotace? 

Textové anotace jsou často jednou z prvních a také hlavních informací, ze kterých 

si mohou diváci dát dohromady představu o nabízeném snímku. I tyto atributy 

byly rovněž předmětem předchozích zkoumání – D. Delen
64

 se ve své práci 

obdobně jako jeho kolegové pokusil predikovat hodnocení snímku na základě 

jeho anotace. Ač byl schopen na základě textu jisté procento výsledků 

identifikovat korektně, dospěl k závěru, že samotná textová informace nemusí být 

dostatečným zdrojem dat pro určení, jak si film v distribuci povede. 

Z dotazníkového šetření plyne, že potenciální diváci se při rozhodování o výběru 

filmu řídí anotací pouze částečně – pro čtvrtinu dotázaných jsou dokonce zcela 

nedůležité, částečně se podle nich řídí polovina dotázaných. Podobně vypadá 

situace i v případě, že se divák rozhoduje především podle textové anotace a nemá 

přitom k dispozici další zásadní pomůcky pro rozhodnutí (typicky například 

hodnocení nebo komentáře dalších uživatelů databáze) – nejvíce respondentů jí 

v takovém případě přisoudilo pouze částečný vliv na výběr filmu, velký vliv má 

na čtvrtinu dotázaných, pouze pro desetinu z nich je v takové situaci textová 

informace velmi důležitá.  

 

  

                                                             
64 SHARDA, R a DELEN, D. Predicting box-office success of motion pictures with neural 
networks. Expert Systems with Applications [online]. 2006, 30(2), 243-254 [cit. 2018-05-03]. 
DOI: 10.1016/j.eswa.2005.07.018. ISSN 09574174. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417405001399 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem si dala za cíl pokusit se zjistit, zda je možné predikovat 

uživatelské hodnocení nových snímků a identifikovat atributy, které nejvíce 

ovlivňují jak hodnocení na filmové databázi, tak i divácký vkus a výběr snímku. 

Bohužel se mi nepodařilo naplnit svou původní představu vytvoření „křišťálové 

koule“, která by na základě atributů snímku nebo jeho anotace a konkrétních 

výrazů v ní obsažených byla schopná určit, zda bude snímek kvalitní a sejde se 

s diváckým očekáváním, nebo zda bude spíše zklamáním. Navzdory tomu jsem se 

alespoň pokusila zjistit, podle jakých atributů si uživatelé hodnotících databází 

snímky vybírají a jakou, a za jakých okolností, pro ně tyto atributy mají samy 

o sobě informační hodnotu. Za pomoci analytických metod jsem se vynasnažila 

popsat vztahy a míru, s jakou jednotlivé atributy přispívají k závěrečnému 

hodnocení filmu. Žánry, které z této analýzy vyšly jako nejdůležitější atribut 

filmu, jsem se následně pokusila popsat a prozkoumat jejich vztah k délce snímku, 

zemi jeho původu a také k textové anotaci, u které jsem chtěla alespoň nastínit 

základní možnosti textové analýzy od vztahu délky anotací a hodnocení snímku, 

jeho žánru, nebo na roku premiéry. Téma, alespoň pro mne osobně, stojí za další 

výzkum, tuto práci tedy chápu především jako předběžný výzkum, který se 

pokusil ukázat přibližný směr, kterým by bylo vhodné se vydat v další práci, která 

by do hloubky odhalila vztahy mezi jednotlivými atributy hodnocených filmů.  
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POUŽITÉ NÁSTROJE/SOFTWARE 

 

Voyant Tools - open-source, webová aplikace pro provádění textové analýzy. 

Používá se pro vědecké zkoumání a interpretaci textů nebo textových korpusů, 

zejména v oborech Digital humanities. Lze jej použít k analýze online dostupných 

textů nebo souborů nahraných přímo samotnými uživateli. 

 

R Studio – software umožňující práci v programovacím jazyce R, který se 

soustředí zejména na statistické analýzy a jejich následné grafické výstupy 
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HESLÁŘ 

 

APLIKACE  Softwarový program nebo sada programů, umožňující uživateli 

provádět specifické úkony.  

CLUSTER Shluk bodů  

CROWDSOURCING  Získávání prostředků, znalostí, zdrojů nebo nápadů 

pomocí velkého množství přispěvatelů, často skrze publikovanou výzvu široké 

veřejnosti 

CT  Technologie a telekomunikační systémy umožňující práci s daty v 

elektronické (digitální) podobě  

DIGITAL HUMANITIES Vědecká činnost na pomezí výpočetních a 

digitálních technologií a humanitních oborů. Zahrnuje systematické využívání 

digitálních zdrojů v humanitních oborech. 

INTERNET  Globální síť propojující počítače na celém světě, která se vyvinula 

z projektu armády USA.  

SOCIÁLNÍ SÍTĚ  Síť sloužící k vyhledávání přátel a sdílení obsahů přes 

internet.  

SOUNDTRACK  Hudební doprovod filmu 

USER-GENERATED CONTENT – Obsah vytvářený a přidávaný uživateli 

daného systému 

WEB 2.0  Ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah 

webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu.  

WWW  Služba internetu, poskytující hypertextové a další služby 

klientským aplikacím 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

API - Application Programming Interface 

CSV - Comma-separated values  

CRISP-DM - Cross Industry Standard Process for Data Mining 

ČSFD – Česko-slovenská filmová database 

EDA - Exploratory Data Analysis 

HTML - HyperText Markup Language 

ICT - – Informační a komunikační technologie 

IMDb – International Movie Database 

KKD - Knowledge discovery in databases 

OLS – Ordinary least squares, metoda nejmenších čtverců  

SEMMA - Sample, Explore, Modify, Model and Assess 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TDKIV - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

XML - eXtensible Markup Language 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Vyhodnocení dotazníku, detailní grafy  

Příloha 2 – Dotazník Rozhodující faktory pro výběr filmu 
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Příloha 1 – Vyhodnocení dotazníku, detailní grafy

 

Obrázek 37 - Co je pro vás důležité při výběru filmu? 
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 Graf  

Obrázek 38 - Podle čeho byste si vybírali film, který dosud nebyl na hodnotících databázích 
uživateli ohodnocen? 
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Příloha 2 – Dotazník Rozhodující faktory pro výběr filmu 

1. Kde nejčastěji sledujete filmy? 

 V multikině 

 V menším kině 

 V soukromí dle televizního vysílání 

 V soukromí dle vlastního výběru (Netflix, HBO Go, stažené filmy...) 

 Vlastní odpověď:  

 

2. Využíváte hodnotící filmovou databázi ČSFD? 

 Ano, filmy tam sám hodnotím a komentuji 

 Ano, mám tam účet, ale filmy nehodnotím 

 Ano, ale nemám tam účet 

 Ne, informace si hledám jinde 

 Ne, informace o filmech aktivně nehledám 

 Vlastní odpověď:  

 

3. Využíváte i jiné hodnotící filmové databáze? Pokud ano, které? (IMDb, 

Rotten Tomatoes...) 

 Ne 

 Ano:  

 

4. Podle čeho si vybíráte filmy? 

Zvolte alespoň jednu možnost. 

 Trailer 

 Doporučení známých 

 Textová anotace 

 Recenze 

 Hodnocení na hodnotících databázích 

 Vlastní odpověď:  
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5. Hledáte si informace o filmech, na které se chcete podívat, předem? 

 Ano, vždy 

 Ano, často 

 Pouze výjimečně 

 Nikdy 

 

6. Co je pro vás důležité při výběru filmu? 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď na dané škále: 

Žánr: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Země původu: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Délka: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Režisér: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Obsazení: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Hodnocení uživatelů na hod. 

databázích: 

Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 
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Komentáře uživatelů na hod. 

databázích: 

Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Trailer: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Anotace: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Recenze: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Plakáty: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

 

7. Podle čeho byste si vybírali film, který dosud nebyl na hodnotících 

databázích uživateli ohodnocen? (Premiéry, filmové festivaly, atd.) 

Poslední otázka tohoto typu, slibuju :) 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď na dané škále: 

Žánr: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Země původu: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 



 

 
98 

Délka: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Režisér: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Obsazení: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Trailer: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

Anotace: 
Nedůležité 

 

Má 

částečný 

vliv 

 

Má 

velký 

vliv 

 

Velmi 

důležité 

 

 

 

8. Co vás dokáže odradit při výběru filmu? 

Zvolte alespoň jednu možnost. 

 Žánr 

 Země původu 

 Délka 

 Režisér 

 Obsazení 

 Hodnocení uživatelů na hod. databázích 

 Komentáře uživatelů na hod. databázích 

 Trailer 

 Anotace 
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 Recenze 

 Vlastní odpověď:  

 

9. Existují konkrétní výrazy, které vás při čtení anotace/obsahu odradí od 

sledování filmu? Pokud ano, jaké? 

Např. žánr (romantická komedie), popis pojetí (dlouhé, umělecké záběry), 

zmínění autora (letní komedie XY)... 

 
 

10. Jste muž nebo žena? 

 muž 

 žena 

 

11. Kolik je vám let? 

 Méně než 18 

 19 – 24 

 25 – 30 

 31 – 34 

 35 – 40 

 41 – 44 

 45 – 50 

 51 a více 

 

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 ZŠ 

 SŠ bez maturity 

 SŠ s maturitou 

 VŠ – bakalářské 

 VŠ – magisterské 

 VŠ - doktorské 
 


