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Anotace 

Bakalářská práce Internetové recenze dokumentárního snímku Mečiar a uživatelské 

komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi se věnuje analýze a srovnání vybraných 

internetových filmových recenzí a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové 

databázi.  

 Úvodní část práce se zabývá situací na slovenské politické scéně po roce 1989, 

konkrétně pak obdobím vlády politické strany Hnutie za demokratické Slovensko a jejím 

lídrem Vladimírem Mečiarem. Kromě toho zahrnuje stručné poznatky z teorie 

dokumentárního filmu, informace o předchozím filmovém vyobrazení Vladimíra Mečiara 

i o tvorbě Terezy Nvotové, následované analýzou snímku Mečiar.  

 Hlavní část práce je věnovaná vymezení žánru recenze, fenoménu Česko-Slovenské 

filmové databáze, přičemž samostatné podkapitoly se zabývají i dalšími dvěma filmovými 

databázemi. Závěrečná kapitola práce je zaměřena na analýzu a porovnání internetových 

filmových recenzí publikovaných vybranými médii lišícími se od sebe jak zaměřením, tak 

cílovou skupinou, a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové databázi.  

 Recenze i uživatelské komentáře jsou porovnávány z hlediska obsahového, 

formálního i jazykového. Cílem práce je pokusit se na příkladu snímku Mečiar ilustrovat, 

zda jsou uživatelské komentáře skutečně svébytným publicistickým žánrem, jenž nahrazuje 

klasické internetové filmové recenze a který je současně přesahuje.  

Annotation 

The bachelor thesis "Online reviews of a documentary film Mečiar and users‘ comments in 

Česko-Slovenská filmová databáze" focuses on the analysis and comparison of selected 

online film reviews and users‘ comments in Česko-Slovenská filmová databáze. 

            The first part focuses on the political situation in Slovakia after the Velvet Revolution 

in 1989, specifically the political party Hnutie za demokratické Slovensko and its leader 

Vladimír Mečiar. This part of the thesis also gives a brief insight into the theory of the 

documentary film, and it provides information about the first documentary portrait of 

Vladimír Mečiar, Tereza Novotová’s documentary work and also the analysis of 

a documentary film Mečiar. 

 



 

 

 

The main part of the thesis defines the publicist genre of review, and it deals with the 

phenomenon of Česko-Slovenská filmová databáze, as well as with two other different film 

databases. The final part of the thesis focuses on the analysis and comparison of online film 

reviews published in different media platforms and also on users‘ comments in Česko-

Slovenská filmová databáze. Four different platforms of online media were chosen as the 

representatives of different target groups. 

            Online film reviews and users‘ comments are compared based on of content, form 

and language differences. Using the example of the film "Mečiar", the aim of this bachelor 

thesis is to show whether the users‘ comments are truly a distinctive publicist genre that 

replaces the online film reviews and goes beyond their usual scope, thus benefiting the 

readers.  
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Úvod 

Nekompromisní politik a lídr Hnutia za demokratické Slovensko, které dominovalo 

slovenské politické scéně devadesátých let, se do historie na jednu stranu zapsal jako 

premiér, který zemi přivedl k samostatnosti, na druhou stran jako politik, který svým 

autoritářským způsobem nakládání s mocí Slovensko vzdaloval od možnosti začlenit se do 

mezinárodních struktur a za jehož vlády se stát postupně transformoval v zemi, kde nemá 

rozhodující slovo zákon, ale mafie. Vladimír Mečiar výrazně polarizoval slovenskou 

společnost a vliv takzvaného mečiarismu či antimečiarismu, je v zemi patrný dodnes.  

 Jak je možné, že Mečiara navzdory těmto skutečnostem udržoval elektorát dlouhou 

dobu na politickém vrcholu a proč se lidé nechávají vést stále stejnými typy vůdců, zajímalo 

i mladou režisérku Terezu Nvotovou. Rozhovor, který s bývalým předsedou vlády natočila 

a zpracovala jako bakalářský film na FAMU, v roce 2017 obohatila o množství archivních 

záběrů, vlastních materiálů a vstupů. Dokumentární snímek Mečiar s podtitulem „Jak 

Slovensko přišlo o rozum“ následně uvedla nejen na Slovensku, ale rovněž na Mezinárodním 

festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.  

 Snímek, u kterého si i filmoví kritici všímali výrazně subjektivního autorského 

postoje, rozebírali na internetových filmových serverech a v kulturních rubrikách už na 

podzim 2017 nejen profesionální redaktoři, ale rovněž jej probírali filmoví nadšenci 

sdružující se v prostředí filmových databází. Místem, kde diváci začali rozebírat nový režijní 

a scenáristický počin mladé slovenské režisérky, byla i Česko-Slovenská filmová databáze.  

Webový projekt, který má uživatelům kromě informací z filmového světa 

poskytnout především možnost realizovat se na sociální platformě sdružující milovníky 

filmu, nemá podle jeho zakladatele Martina Pomothyho na českém ani slovenském trhu 

konkurenci. Jedním z faktorů vypovídajících o tom, jak velkou roli Česko-Slovenská filmová 

databáze na trhu má, jsou snahy o manipulaci s uživatelským hodnocením, kterým 

administrátoři filmové databáze čas od času čelí.  
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Podle slov jejího zakladatele jsou dokonce uživatelské komentáře na Česko-

Slovenské filmové databázi v současné době jakousi novou formou filmové publicistiky, 

která v mnohém klasickou formu v tištěných periodicích i na internetových serverech 

přesahuje a která oproti recenzi sepsané jediným autorem čtenáři na jednom místě nabízí 

širokou škálu názorů a postřehů od lidí, které k psaní příspěvků v profilu filmu nemotivují 

peníze, nýbrž společná vášeň pro kinematografii.  

 Cílem této bakalářské práce je proto na příkladu dokumentárního snímku 

o kontroverzním slovenském politikovi ilustrovat rozdíly a shodné prvky současných 

internetových recenzí a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové databázi 

a porovnat, zda uživatelské komentáře svou funkcí skutečně suplují roli profesionálních 

publicistických textů a nabízí čtenářům stejné či naopak odlišné postřehy nežli internetové 

recenze.  

 Důvodem, proč jsem se rozhodla zabývat právě tímto tématem, je skutečnost, že se 

filmové publicistice věnuji ve svém volném čase, přičemž mi při rešerších často slouží jako 

odrazový můstek právě Česko-Slovenská filmová databáze. Již delší dobu mě tedy zajímalo, 

jaký je v současné době vztah mezi internetovými filmovými recenzemi a uživatelskými 

komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi, jestli se jedná o dva elementy, které se 

navzájem doplňují, nebo zda si konkurují, a uživatelské komentáře se postupně transformují 

v novou, dominantnější publicistickou formu.  

Dokumentární snímek Mečiar režisérky Terezy Nvotové jsem zvolila jednak proto, 

že mě zaujalo samotné téma i způsob, jakým režisérka s natočeným materiálem nakládala, 

jednak také proto, že mi vždy přišlo zajímavé (a znepokojující zároveň), do jaké míry může 

člověka ovlivňovat moc – ať už na straně těch, kteří ji drží nebo těch, kteří ji vybraným 

jedincům vkládají do rukou.  

 Abych uživatelské komentáře porovnala s co nejširším spektrem internetových 

recenzí, vybrala jsem pro účely této práce texty, které publikovala média různého formátu, 

zaměření a s odlišnou cílovou skupinou – konkrétně zpravodajský server Aktuálně.cz, 

nezávislý filmový blog FFFILM, filmový magazín MovieZone a internetový server 

Reflex.cz. Ačkoli by se podle mého předpokladu měly recenze a uživatelské komentáře lišit 

především po stránce jazykové a formální, nevylučuji ani možnost značných rozdílů po 

stránce obsahové.  
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V úvodní části práce čtenářům popíšu okolnosti, za jakých se dostalo Hnutie za 

demokratické Slovensko k moci, jakým způsobem s ní jeho lídr nakládal a v krátké 

životopisné kapitole jim přiblížím jak osobu Vladimíra Mečiara, tak největší kauzu, která 

jeho politickou kariéru provázela. Samostatné kapitoly pak budu věnovat stručnému 

přiblížení dokumentárního filmu a speciálně jeho etickým aspektům, kterými se na profilu 

snímku následně zabývali i uživatelé Česko-Slovenské filmové databáze. Opomenuty 

nezůstanou ani snímek Nejšťastnější den Anny Mečiarové, kterým režisér Fero Fenič vytvořil 

první dokumentární portrét Vladimíra Mečiara, přiblížení dokumentární tvorby režisérky 

Terezy Nvotové nebo analýza snímku Mečiar.  

 V hlavní části práce se zaměřím na stručné vymezení žánru recenze, fenomén Česko-

Slovenské filmové databáze a rovněž krátce představím českou Filmovou databázi a 

zahraniční Internet Movie Database. V závěrečné části práce zanalyzuji jak jednotlivé 

internetové recenze snímku Mečiar, tak uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové 

databázi a ve shrnutí popíšu, zda se výsledek shoduje s výše zmíněnou hypotézou.  

 Mám-li však v této bakalářské práci dodržet koncept formulovaný v její tezi, musím 

se odklonit zejména od literatury zaměřené na film, která mi posloužila především jako 

základní sekundární zdroj, jenž mi pomohl porozumět filmové teorii. Naopak literatura, 

která se ukázala být stěžejní především v úvodní části práce, byla zaměřená na oblast 

politologie a týkala se Vladimíra Mečiara a Hnutia za demokratické Slovensko.  
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1. Dobový kontext a Vladimír Mečiar  

1.1  Slovensko po roce 1989  

Po únorovém převratu v roce 1948 vládla na Slovensku až do sametové revoluce 

Komunistická strana Československa (KSČ), která si v zemi udržovala mocenský monopol. 

Přestože ve státě působily v rámci Národní fronty i jiné politické strany, jejich existence byla 

pouze formální a de facto sloužily jako satelity komunistů. Na Slovensku kromě toho vznikla 

Komunistická strana Slovenska (KSS), která však v praxi neměla větší význam a veškerá 

důležitá rozhodnutí činilo centrální vedení KSČ.1   

Konec rigidního režimu neschopného jakýchkoli změn přinesly až poslední měsíce roku 

1989, kdy se KSČ vzdala vedoucí role ve státě zakotvené v ústavě a byly položeny základy 

pro vznik politické soutěže. Podobně jako měli slovenští straníci před revolucí oproti českým 

kolegům větší prostor pro samostatnější politické rozhodování, neměl ani polistopadový 

režim na Slovensku vytvořené fixní vazby na český stranický systém.2 

1.1.1 Rozdělení Československa  

Přestože se Češi a Slováci v období před rokem 1989 snažili společně svrhnout komunistický 

režim a jednotně bojovat proti totalitě, po sametové revoluci získali možnost realizovat se 

v oblasti občanské aktivity a spolupodílet se na dalším vývoji státu. Nalézt vhodné řešení 

uspořádání vzájemných vztahů a takzvané slovenské otázky bylo už na začátku roku 1990 

velmi naléhavé.3 

Jako problematický se tehdy ukázal nejen návrh prezidenta Václava Havla na změnu 

státního znaku, ale i samotného názvu státu, kdy chtěl prezident z názvu Československé 

socialistické republiky především odstranit slovo „socialistická“. Nový název a jeho 

zkrácená podoba se však nelíbily Slovákům, kteří si v rámci rovnoprávnosti obou národů 

přáli název státu obohatit o spojovník (pomlčku) a započala tak takzvaná pomlčková válka.4 

Jejím výsledkem byl vznik poměrně složitého oficiálního názvu – Česká a Slovenská 

Federativní republika – a dvojí způsob psaní jeho zkrácené podoby. Zatímco Češi se 

spokojili s Československem, Slováci trvali na podobě s pomlčkou, tedy Česko-Slovensku. 

                                                           
1 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 104.  
2 Tamtéž s. 105.  
3 KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. 2. vyd. Přeložil Emil CHAROUS, přeložil Jan URBAN. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 302–303. 
4 Tamtéž s. 303. 
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Že mají oba národy rozdílné představy o pojetí společného státu, se ukázalo i v otázce 

rozdělení kompetencí mezi federální vládu a dvě vlády republikové nebo v otázce ústavy. 

Přestože Češi neměli s přijetím nové identity problém, slovenské části národa vadil český 

centrismus.5 

Fakt, že situace směřuje k rozdělení státu, potvrdil i výsledek voleb v roce 1992, kdy 

voliči od vítězných stran a jejích lídrů očekávali řešení závažných sociálních 

i ekonomických problémů.6 Předseda Občanské demokratické strany (ODS) Václav Klaus  

a lídr Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) Vladimír Mečiar se však k překvapení 

mnohých byli schopni na rozdělení republiky rychle dohodnout, a přestože kvůli snaze 

o udržení povolebních mocenských pozic nevypsali referendum o státoprávním uspořádání, 

jejich návrh brzy stvrdil federální parlament, v němž měla tato uskupení většinové 

zastoupení.7 

Poté, co 17. července 1992 vyhlásila Slovenská národní rada Deklaraci 

o svrchovanosti Slovenské republiky, dosavadní prezident česko-slovenské federace Václav 

Havel abdikoval. Zanedlouho nato, 26. srpna 1992 se Klaus s Mečiarem v brněnské vile 

Tugendhat dohodli na oficiálním datu rozdělení státu, kterým se stal 1. leden 1993.8 

1.1.2 Verejnosť proti násiliu 

Slovenská obdoba Občanského fóra, Verejnosť proti násiliu, se zformovala 19. listopadu 

1989. Většina členů platformy, která si kladla za primární cíl dovést zemi k prvním 

polistopadovým volbám, se nezrekrutovala z disentu, jako tomu bylo u Občanského fóra 

v Čechách, ale z takzvané „šedé sféry“.9 Mezi její zakladatele patřili především členové 

nepříliš početné slovenské vědecké i kulturní elity jako Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál 

či Gabriela Kaliská.10 

Přestože měly už první dva mítinky konané 20. a 22. listopadu 1989 ve společnosti 

velký úspěch, za klíčový považovali členové Verejnosti proti násiliu (VPN) až mítink 

23. listopadu 1989, na němž občanské iniciativě vyslovila podporu jedna z tváří Pražského 

                                                           
5 KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. 2. vyd. Přeložil Emil CHAROUS, přeložil Jan URBAN. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 303. 
6 Tamtéž s. 305. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
9 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 122. 
10 Tamtéž. 
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jara Alexandr Dubček.11 Koncem listopadu 1989 tvořily VPN skoro 2 miliony aktivistů12  

a o měsíc později už uskupení dominovalo slovenské politické scéně. Na rozdíl od OF však 

VPN uplatňovala svou moc spíše formou vnějšího nátlaku než obsazováním pozic ve státní 

správě.  Role, kterou měla při přechodu k demokracii, tak byla spíše kontrolní.13 Svědčí 

o tom například fakt, že složení nové vlády sice musel odsouhlasit neoficiální lídr platformy 

Ján Budaj, na ministerském postu však působil pouze jeden zástupce vedení VPN.14 

Decentralizovaná podoba Verejnosti proti násiliu, kritika toho, že slovenští 

představitelé nemají dostatečné zastoupení ve federální vládě nebo nedostatečně připravené 

amnestie z počátku devadesátých let zapříčinily, že byla společnost k VPN stále kritičtější.15 

Fakt, že hnutí svým podporovatelům nenabízelo jednotnou vizi budoucnosti a nesnažilo se 

usilovat o politickou moc, přispěl k tomu, že názorové neshody členů VPN brzy 

vykrystalizovaly v rozštěpení se na nové politické formace.16 Vznikla tak například Strana 

zelených Slovenska (SZS) nebo pozdější hlavní politický konkurent VPN – 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v čele s Jánem Čarnogurským.17 

Protože předvolební průzkumy veřejného mínění zhotovené v dubnu 1990 ukázaly, 

že VPN už nemá ve společnosti takovou podporu, rozhodlo se hnutí situaci vyřešit tím, že 

na svou volební kandidátku umístilo populární osoby, a to mnohdy navzdory jejich 

komunistické minulosti. Mezi kandidáty, kteří se prezentovali jako odborníci schopní řídit 

Slovensko a získali si tak oblibu veřejnosti, byl i budoucí premiér Vladimír Mečiar.18  

Tato strategie se VPN nicméně vyplatila. Strana v prvních polistopadových volbách 

uskutečněných 8. a 9. června 1990 získala 29,3 % hlasů a zvítězila.19 Poté, co vytvořila 

společnou vládu s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) a Demokratickou stranou (DS), 

začala VPN řešit otázku, kdo obsadí post slovenského ministerského předsedy. Nakonec se 

rozhodla pro dosavadního ministra vnitra Vladimíra Mečiara.20 Ten vynikal neobvyklou 

razantností, což chtěla VPN využít jako svou výhodu oproti konkurenčnímu KDH. Plán 

                                                           
11 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 123.  
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž s. 124. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž s. 125.  
16 Tamtéž str. 126–128. 
17Tamtéž s. 128. 
18 Tamtéž s. 128–129. 
19 Tamtéž s. 129. 
20 Tamtéž s. 130. 
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využít Mečiara jako „buldoka, který bude razit cestu“,21 se zpočátku zdál jako nadějný. 

Především v národní otázce, v níž se členové VPN rozcházeli, dokázal razantní premiér oba 

protichůdné proudy sjednotit.22  

Nekompromisním vyjednavačem a zastáncem vládních pravomocí byl Mečiar také  

v otázce kompetenčního zákona na podzim 1990 nebo v návrhu jazykového zákona, které 

byly částí slovenské veřejnosti vnímány negativně.23 VPN však záhy poznala i negativní 

důsledky své volby. Byly to právě Mečiarův původní ministerský rezort a přístup 

k informacím, kterých se předseda vlády odmítal vzdát a dělal vše proto, aby poškodil pověst 

svého nástupce Antona Andráše z KDH.24 Situace dokonce zašla tak daleko, že premiér 

během jednoho ze svých pravidelných vystoupení ve Slovenské televizi ministra vnitra 

vyzval k odstoupení kvůli nekompetentnosti k vykonávání funkce, a to bez jakékoli 

předchozí konzultace s vedením VPN.25 

Ministru Andrášovi nepomohl ani fakt, že se za něj postavilo 

Kresťanskodemokratické hnutie – premiér, který už tehdy umně mobilizoval své 

podporovatele, pod pohrůžkou „buď já, nebo on“, která představovala potenciální ohrožení 

stability vlády, docílil svého a ministr vnitra rezignoval.26 VPN tehdy poznala, že si je 

předseda vlády vědom svého mimořádně silného postavení a nemá strach jednat nezávisle 

na koordinačním centru strany.27 

1.1.1.1 Rozpad VPN 

V důsledku ekonomické reformy v Československu, která započala v lednu 1991, ve 

společnosti narůstal pocit nejistoty. Poté, co během čtyř měsíců stouply spotřebitelské ceny 

o padesát procent, popularita VPN, nejúspěšnějšího koaličního subjektu parlamentních 

voleb, výrazně poklesla.28 Okouzlení mnoha voličů premiérem, kterého do funkce hnutí 

nominovalo, však neustávalo. V době, kdy VPN procházela krizí, měl Vladimír Mečiar 

údajně podporu zhruba osmdesáti procent obyvatelstva.29 To, že se předseda vlády dokonce 

                                                           
21 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 130. 
22 Tamtéž s. 131. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 KRPELAN, Roman. Andráš – prvý, koho Mečiar odstrelil. SME.sk [online]. 13. 1. 2002 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://zaujimavosti.sme.sk/c/207713/andras-prvy-koho-meciar-odstrelil.html  
27 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 131.  
28 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 52.  
29 Tamtéž. 

https://zaujimavosti.sme.sk/c/207713/andras-prvy-koho-meciar-odstrelil.html
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přestal účastnit zasedání ministerského klubu VPN30 a de facto se choval neposlušně vůči 

politickému uskupení, jehož byl členem, vyústilo v události z března roku  

1991.  

Latentní konflikt mezi vedením VPN v čele s Fedorem Gálem a premiérem 

Mečiarem vyvrcholil 3. března 1991, kdy Milan Kňažko, ministr blízký předsedovi vlády, 

vystoupil v televizi a obvinil vedení Verejnosti proti násiliu z toho, že se pokusila cenzurovat 

premiérovy pravidelné nedělní projevy ve Slovenské televizi.31 Kromě toho, že Kňažko 

Koordinační centrum VPN nařknul rovněž z pokusu odstranit Mečiara z funkce v říjnu 1990, 

prezentoval tehdy veřejnosti podstatu sporů uvnitř hnutí jako konflikt Mečiara v roli 

skutečného zastánce slovenské politiky a těch, kteří jsou pouhými prostředníky cizích sil.32 

Ani na mimořádném jednání Slovenské rady VPN, které proběhlo o pár dní později, 

se nepodařilo zachovat jednotu hnutí. Když byla v nočních hodinách z 5. na 6. března 

v Bratislavě založena promečiarovská platforma VPN-Za demokratické Slovensko  

(VPN-ZDS),33 znamenalo to rozkol Verejnosti proti násiliu na premiérovy podporovatele 

a ty, kteří se s Mečiarovým kontroverzním politickým stylem neztotožňovali. 

Navzdory tomu, že předseda vlády zpočátku nově vzniklé seskupení uvnitř VPN 

charakterizoval jako platformu, která se bude držet původního programu VPN, se rozdíly 

mezi Mečiarovým a Gálovým liberálním křídlem prohlubovaly. V polovině března 1991 

oznámila Slovenská rada VPN, že Vladimír Mečiar ani Milan Kňažko ve vládě již 

nereprezentují zájmy hnutí a o měsíc později předsednictvo Slovenské národní rady Mečiara 

odvolalo z postu slovenského premiéra. Ve funkci ho nahradil dosavadní místopředseda 

vlády a člen koaličního Kresťanskodemokratického hnutí Ján Čarnogurský.34 

Poté, co se vedení VPN podařilo sesadit Mečiara z funkce, rozhodli členové na 

košickém sněmu 27. dubna o rozdělení hnutí.35 Vznikl tak zárodek politického uskupení, 

které po mnoho následujících let dominovalo slovenské politické scéně a ovlivnilo podobu 

politického režimu v zemi – Hnutie za demokratické Slovensko.36 

                                                           
30 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 53. 
31 RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Praha: Vyšehrad, 2012, s. 183. 
32 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 55.  
33 RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Praha: Vyšehrad, 2012, str. 183. 
34 Tamtéž s. 184–185. 
35 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 144. 
36 Tamtéž s. 143. 
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Po odštěpu Mečiarovy VPN-ZDS se hnutí přetransformovalo na politickou stranu 

a změnilo název na Občanská demokratická únia – Verejnosť proti násiliu (VPN-ODÚ), 

který v březnu 1992 vedení pozměnilo na Občianska demokratická únia (ODÚ).37 Strana 

však ve volbách získala pouhá 4 % hlasů a nedostala se tak ani přes pětiprocentní uzavírací 

klauzuli.38  

Protože se ODÚ navíc dostala kvůli nákladné volební kampani do finančních obtíží, 

rozhodli její členové o rozpuštění strany. Odchod bývalé VPN ze slovenské politické scény 

potvrdil stranický sněm v Lučenci 14. listopadu 1992.39 

1.1.2 Hnutie za demokratické Slovensko 

Jedna z nejdůležitějších politických formací, která ovlivnila podobu slovenského politického 

spektra 90. let, Hnutie za demokratické Slovensko, byla ustavena  

22. června 1991 v Banské Bystrici. Do jejího čela se tehdy postavil expremiér Vladimír 

Mečiar, pro jehož předsednictví hlasovalo 304 z 323 delegátů.40 

Ke straně, která spolu se svým lídrem v následujících letech určovala směr stranické 

soutěže, se ihned po jejím vzniku přihlásila i část poslanců VPN – ve slovenském parlamentu 

šlo o 19 lidí z původních 48 poslanců Gálova hnutí, a to včetně Milana Kňažka, Michala 

Kováče a Augustína Mariána Húsky.41 

Strana, která se zformovala jako výsledek latentních sporů uvnitř Veřejnosti proti 

násilí, se původně snažila o předčasné vypsání parlamentních voleb. To se jí však nepodařilo. 

Že je nacionálně-tradicionalistické HZDS dost silné na to, aby hrálo prim na slovenské 

politické scéně, se ukázalo až v červnových volbách roku 1992.42 

Mečiarovu hnutí se téměř podařilo naplnit odvážnou předvolební vizi na zisk 

nadpoloviční většiny mandátů – Hnutie za demokratické Slovensko volby vyhrálo se ziskem 

74 ze 150 mandátů.43  

                                                           
37 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 136. 
38 Tamtéž s. 137. 
39 Tamtéž s. 138.  
40 Tamtéž s. 144. 
41 Tamtéž. 
42 Tamtéž s. 146. 
43 Tamtéž s. 145. 
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Za jeho úspěchem stály jak politický styl a odhodlání lídra Vladimíra Mečiara, tak 

silná heterogenita strany, kterou se HZDS vyznačovalo a již mnozí považovali spíše za její 

slabinu.44 

Kromě charismatu premiéra Mečiara, které fungovalo jako „tmel voličů HZDS“,45 

sehrálo na volebním úspěchu strany roli i převzetí velké části voličské banky VPN. Podle 

průzkumů z roku 1991 se HZDS povedlo získat přes polovinu voličů hnutí VPN,46 zbylý 

počet pak doplnili ti, které si Mečiarova strana získala na úkor jiných politických uskupení 

– ať už SNS, SDĽ nebo KDH. Jedním z faktorů, které ovlivnily popularitu a atraktivitu 

HZDS na Slovensku, byl rovněž projekt ekonomické transformace země.47 Premiérovo hnutí 

se tehdy postavilo proti „federální“ verzi ekonomické reformy, která se podle HZDS 

vyznačovala nerespektováním slovenských specifik a škodlivostí pro národní ekonomiku.48 

HZDS Slováky namísto toho lákalo na „bezbolestnou ekonomickou transformaci“ a budilo 

tak ve společnosti velká očekávání.49 

Metodou, kterou Hnutie za demokratické Slovensko v politice uplatňovalo a která mu 

na začátku 90. let pomohla k úspěchu, byl takzvaný centrismus. Od svého vzniku se HZDS 

pohybovala ve středu politického spektra a snažila se o co nejširší politický profil přijatelný 

pro co nejvíce voličů.50 Bez ohledu na to, že nejednoznačný postoj strany mohl na voliče 

působit chaoticky, dokázali její členové tuto vlastnost využít ke svému prospěchu.51 

Například v otázce křesťanství se HZDS sice odvolávalo na křesťanské hodnoty, 

nepodporovalo ale konzervativně katolické postoje a cílilo tak na velmi široké voličské 

spektrum.52 

Podobně hnutí hájilo i svůj postoj ke komunismu. Mečiarovo HZDS na jednu stranu 

nikdy neprojevovalo zájem o dekomunizaci, na druhou stranu se programově hlásilo  

k návaznosti na VPN, hnutí, které se významně zasloužilo o pád komunistického režimu 

                                                           
44KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 145.  
45 Tamtéž s. 157. 
46 Tamtéž.  
47 Tamtéž. 
48 Tamtéž s. 158. 
49 Tamtéž. 
50 Tamtéž s. 159. 
51 Tamtéž. 
52 Tamtéž. 
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v zemi.53 V době vlády HZDS se dokonce přestal uplatňovat lustrační zákon, což si mnozí 

vysvětlovali tím, že řada jeho poslanců měla komunistickou minulost a někteří (včetně 

Mečiara) byli dokonce evidováni jako spolupracovníci Státní bezpečnosti.54 

Po úspěchu ve volbách roku 1992 se ale taktika hnutí změnila. Nově nabytá výkonná 

moc pro HZDS znamenala přechod premiéra z role zastánce „státoprávního centrismu“ do 

role „otce národa“ či „zakladatele státu“.55 

1.1.2.1 Strana jednoho muže   

Temperament a kontroverzní politický styl Vladimíra Mečiara se sice ukázaly jako důležité 

prvky pro úspěch u voličů, právě kvůli nim však čas od času docházelo nejen ke konfliktům 

s ostatními politickými subjekty, ale i k závažným vnitrostranickým sporům.56 V HZDS se 

utvořily různé názorové proudy, žádný z nich ale zároveň nebyl dost silný na to, aby se 

postavil autoritářskému předsedovi strany a razil vlastní politickou linii.57  

Jedním z prvních sporů, který stranou otřásl, byl konflikt mezi Mečiarem 

a místopředsedou strany Milanem Kňažkem. Důvodem jejich neshod byl kupříkladu 

požadavek, aby Mečiar neobsazoval důležité posty neoficiálními tlumočníky svých vlastních 

názorů – ať už Ivanem Lexou či Annou Nagyovou.58 Jejich další spory se týkaly situace po 

vítězství HZDS ve volbách 1992. Kňažko, který zastával funkci ministra zahraničí, totiž 

musel vysvětlovat Mečiarovy kontroverzní politické kroky a výroky.59 Před prvními 

prezidentskými volbami v roce 1993 vystoupil ministr Kňažko s názorem, aby byl 

prezidentem zvolen nestraník bez komunistické minulosti. Ministrova představa se však 

neshodovala s premiérovou vizí. HZDS ze svých řad vybralo hned dva kandidáty – Romana 

Kováče a v případě jeho neúspěchu „zálohu“ Michala Kováče.60 Oba navrhovaní byli 

opakem Kňažkova požadavku, tedy aktivní členové HZDS a bývalí komunisté.61  

 

 

                                                           
53 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 159.  
54 Tamtéž s. 160.  
55 Tamtéž.  
56Tamtéž.  s. 147. 
57 Tamtéž.  
58 Tamtéž.  
59 Tamtéž s. 147–148. 
60 Tamtéž s. 148-149. 
61 Tamtéž s. 149. 
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Po volebním neúspěchu Romana Kováče obvinil Mečiar Kňažka z porušení stranické 

disciplíny a na lednovém stranickém sjezdu v Trnavě požádal o svolání představenstva 

HZDS kvůli disciplinárnímu potrestání ministra.62 Návrh však překvapivě neprošel. Jak ve 

své knize Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran poznamenal 

slovenský novinář Marián Leško, Milan Kňažko totiž patřil k otcům zakladatelům hnutí  

a jeho politická kariéra nebyla odvozena od Mečiara. Poté dne 9. března 1993 navrhl Mečiar 

nově zvolenému prezidentovi Michalu Kováčovi odvolání Kňažka z postu ministra 

zahraničí.63 

Michal Kováč, který dostál svým předvolebním slibům, pozastavil členství v HZDS 

a obklopil se lidmi z širokého spektra politických stran, se místo okamžitého odvolání 

ministra zahraničí obrátil na Ústavní soud s dotazem, jestli musí Milana Kňažka skutečně 

odvolat.64 Jelikož však Mečiar pohrozil rezignací na post ministerského předsedy a hrozila 

tak destabilizace vlády, prezident tlaku podlehl a 19. března 1993 Kňažka z funkce odvolal.65  

Poté, co s Mečiarovým přičiněním Milan Kňažko neobhájil ani své posty v rámci 

HZDS, exministr stranu opustil a založil vlastní iniciativu – Alianciu demokratov Slovenskej 

republiky.66 Eliminace nedůvěryhodných funkcionářů z vlády i HZDS se stala v době 

Mečiarova ministerského předsednictví běžnou věcí. Podobně jako v roce 1993 probíhaly 

obdobné „rotace kádrů“ i v Mečiarově vládě mezi lety 1994–1998.67 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 149. 
63 Tamtéž. 
64 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 110.  
65 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 150.  
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž s. 151.  
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1.1.2.3 Mečiar proti všem   

Poté, co místopředseda vlády Roman Kováč a nový ministr zahraničí Jozef Moravčík 

projevili nesouhlas s politikou předsedy HZDS a v únoru 1994 založili antimečiarovskou 

platformu Alternatíva politického realizmu (APR),68 „přeběhlo“ k uskupení hned deset 

poslanců HZDS.  

Mečiarova vláda se rázem stala menšinovou a premiérovi hrozil druhý mocenský 

pád. Situaci se snažil zachránit tím, že požádal prezidenta, aby oba ministry odvolal. Kováč, 

který si uvědomoval dopady premiérovy svéhlavé politiky, mu však nevyhověl.69 

Kováčova snaha o to, aby Mečiar nezaplnil důležitá křesla ve vládě svými šedými 

eminencemi, byla patrná i na parlamentní schůzi o stavu země 9. března 1994, kdy prezident 

zkritizoval politiku vládnoucí strany a chování jejího předsedy. O dva dny později proběhlo 

hlasování o vyslovení nedůvěry premiérovi, v němž Mečiar svou pozici neudržel.70 Protože 

HZDS nebylo schopné vytvořit většinovou vládu a její představenstvo zároveň odmítlo 

nabídku SDĽ podílet se na nové vládě, odešlo Hnutie za demokratické Slovensko do 

opozice.71 Že se nejedná o Mečiarovu prohru, však bylo z průzkumů jasné už před 

předčasnými volbami, kdy voličské preference opět jednoznačně ukazovaly na HZDS.72 

Podle průzkumů veřejného mínění klesala popularita HZDS a Mečiara od už voleb 

roku 1992. Odchod do opozice tak byl v tomto ohledu pro hnutí prospěšný.73 Parlamentní 

puč, jak se březnovým událostem roku 1994 přezdívalo, dokázalo HZDS velmi efektivně 

využít v kampani k předčasným parlamentním volbám. Mečiar, který se sžil s rolí 

mučedníka, spatřoval viníky nejen v opozici, ale i v „odpadlících“ z hnutí, a to včetně 

prezidenta Kováče.74 O odlivu poslanců, který se HZDS stal osudným, měl Mečiar jasnou 

představu: „Aj Kristus mal svojho Judáša. Mám len vás.“75 
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69 KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 
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72 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996],s. 117.  
73 Tamtéž. 
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(CDK), 2007, s. 154.  
75 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 118.  



 

 

16 

Březnové události straničtí představitelé veřejnosti prezentovali jako protiústavní pád 

vlády, což v kombinaci se srozumitelnými volebními sliby, chytlavými slogany či hymnou 

Už nikdy žádný svár (Vivat Slovakia), na voliče velmi zapůsobilo.76 HZDS před volbami 

vytvořila masivní kampaň schopnou vzbudit v lidech nedůvěru k dočasné Moravčíkově 

vládě a vyvolat pocit národního ohrožení.77 Úsilí se však straně vyplatilo a Mečiar po 

volbách v roce 1994 znovu stanul v čele vlády. 

Přestože se Mečiarovi obtížně hledaly subjekty ochotné uzavřít s vítěznou HZDS 

koalici, hnutí nakonec koaliční partnery našlo – 13. prosince 1994 jmenoval Michal Kováč 

novou vládu Vladimíra Mečiara, která sestávala z vítězného Hnutia za demokratické 

Slovensko (HZDS), Slovenskej národnej strany (SNS) a radikálně levicového Združenia 

robotníkov Slovenska (ZRS).78 

Že je trojkoalice schopna držet pospolu a přivírat oči nad Mečiarovými 

kontroverzními rozhodnutími, se však ukázalo už během takzvané „dlouhé parlamentní 

noci“ z 3. na 4. listopadu 1994.79 Na druhé schůzi nového parlamentu tehdy poslanci během 

jediné noci odhlasovali zřízení vyšetřovací komise, která měla kupříkladu prozkoumat 

odvolání Mečiara z funkce v březnu téhož roku. Poněkud alarmujícím rozhodnutím byla také 

čistka ve vedení veřejnoprávních institucí. O místo tehdy přišel jak ředitel televize nebo 

rozhlasu, tak například generální prokurátor nebo předseda Nejvyššího kontrolního úřadu.80 

Třetí Mečiarova vláda si podrobila veřejnoprávní média včetně Slovenské televize 

nebo Slovenského rozhlasu, pro nějž se vžilo dobové označení „Rádio Mečiar“.81 Kromě 

médií si HZDS vybudovala silné podpůrné sítě všude, kde docházelo ke koncentraci 

rozhodovací moci. Věrné stranické představitele Mečiar odměňoval pozicemi ve státní 

správě, úzce se napojil rovněž na některé podnikatele nebo odbory. K nejvýznamnějším 

subjektům navázaným na HZDS patřila například Matice slovenská či odštěp od Slovenského 

syndikátu novinářů nazvaný Sdružení slovenských novinářů.82 

 

Trojkoalice v praxi fungovala jako Mečiarův jednobarevný kabinet, který uplatňoval 
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78 Tamtéž s. 155.  
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81 Tamtéž s. 162. 
82 Tamtéž.  
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monokratické rozhodování. Protože si nikdo z poslanců HZDS netroufal postavit se vůli 

svého předsedy, Mečiar de facto rozhodoval „o všech a o všem“.83 Aby si pojistil loajalitu 

poslanců a vyvaroval se minulých chyb, pokusil se premiér o prosazení imperativního 

(vázaného) mandátu, a to i přesto, že tento koncept nebyl v souladu s ústavou. 

Přestože na jaře 1994 prezident Kováč odmítl vypsat referendum, Mečiar po volbách 

nalezl jiný způsob, jak docílit toho, aby se poslanec při vystoupení z politické strany, za niž 

byl zvolen, vzdal svého mandátu a přenechal jej „mateřské straně“.84 HZDS nechávalo své 

poslance podepisovat závazek, že se v případě odchodu ze strany vzdají svého poslaneckého 

mandátu, čímž své členy přimělo k poslušnosti.85 

Dokládá to například aféra o vystoupení Františka Gauliedera, jednoho ze 

zakladatelů hnutí, z HZDS. Když Gaulieder na podzim roku 1996 oznámil svůj odchod, 

odeslal současně předsedovi parlamentu dopis o tom, že HZDS sice opouští, avšak svého 

poslaneckého mandátu se nevzdává. Následně měl ale předsedovi Ivanu Gašparovičovi přijít 

list, který původní rozhodnutí vyvracel. Navzdory protestům nebo ústavní stížnosti 

Gaulieder o mandát přišel a nahradil jej „loajálnější“ Ján Belan.86 

Že byl premiér ochotný použít jakékoli prostředky k tomu, aby dosáhl svého cíle, lze 

ilustrovat i na největší kauze Slovenska 90. let, kdy měli příslušníci Slovenské informační 

služby SIS unést prezidentova syna Michala Kováče mladšího. Poté, co začaly důkazy 

ukazovat na tehdejšího šéfa služby a Mečiarova spolustraníka Ivana Lexu, se do hledáčku 

vyšetřovatelů dostal i sám premiér.  

Ani úspěch HZDS a zdánlivá nedotknutelnost jejího předsedy však netrvaly věčně. 

Přestože si Mečiarova platforma dlouho držela image masové strany a její členská základna 

údajně v roce 1998 čítala okolo sedmdesáti tisíc členů, parlamentní volby v témže roce 

provázela výrazná polarizace slovenské společnosti, která se hnutí stala osudnou.87 
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86 Tamtéž s. 157. 
87 Tamtéž s. 163.  
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1.1.2.4 Izolace HZDS a zánik strany 

Přes nárůst odpůrců „mečiarismu“ nebo významný argument vládní opozice, že Mečiarovo 

HZDS Slovensko vzdaluje od možnosti začlenit se do struktur EU a NATO, se premiérově 

straně podařilo ve volbách roku 1998 znovu zvítězit. Na rozdíl od voleb v roce 1992 a 1994 

ale volební výsledek nebyl pro HZDS závratný a jejich voličská základna se výrazně 

zmenšila.88 

Ačkoli premiér kvůli medializaci svého hnutí dokonce neváhal na Slovensko sezvat 

tváře showbyznysu z celého světa (Mečiarovi se před volbami objevili bok po boku 

například Gérard Depardieu, syn Jeana-Paula Belmonda či Claudie Schiffer),89 HZDS 

nebylo schopné nalézt koaliční partnery. V říjnu 1998 tak byla jmenována vláda Mikuláše 

Dzurindy (SDK), a to bez účasti vítěze voleb.90 

Po zatlačení hnutí do politické izolace oznámil Vladimír Mečiar odchod z politiky. 

Nebylo překvapením, že se svého poslaneckého mandátu vzdal ve prospěch Ivana Lexy, 

jemuž tou dobou hrozilo trestní stíhání za způsob, jakým vedl Slovenskou informační službu 

v letech 1995 až 1998 (kauza únosu Michala Kováče mladšího).91 Mečiar však politický háv 

odložil jen na čas a v době, kdy HZDS procházela hlubokou krizí, oznámil svou 

prezidentskou kandidaturu. Navzdory tomu, že ve druhém kole nezvítězil a porazil jej 

Rudolf Schuster, znamenal květen 1999 posílení Mečiarovy autority ve straně a potvrdil 

expremiérovu přetrvávající popularitu u části slovenské společnosti.92 

Své někdejší slávy však Hnutie za demokratické Slovensko nebylo už schopné 

dosáhnout. Po volbách 1998 začalo docházet k postupnému rozkladu podpůrné 

klientelistické sítě, což mělo za následek nejen ztrátu velké části financí strany, ale 

i loajálních podporovatelů ve státní správě či podnikatelů. Spousta lidí už nespatřovala 

v členství v HZDS žádné výhody, někteří si dokonce nepřáli být se stranou, které zůstala 

pověst toho, kdo ohrožoval demokratické principy v zemi, jakkoli spojováni.93 Odliv voličů 

a izolace byly zřejmě jedny z důvodů, proč poslanci HZDS tou dobou odmítali téměř 
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všechny návrhy vlády, zneužívali možnosti faktických dotazů a nevyhýbali se verbální 

agresivitě. Straně už se nedařilo mobilizovat ani zdaleka tak velké množství podporovatelů 

jako v době, kdy byl Mečiar na vrcholu.94 

Ve snaze o navrácení se k moci byla dokonce strana v roce 2000 ochotná naprosto 

změnit svou dosavadní rétoriku a proměnit se na „lidovou stranu“.95 S tím se pojila i změna 

názvu na Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana (HZDS-ĽS), která se o tři roky 

později dočkala úpravy na Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS).96  

Mečiar a jeho následovníci se rovněž snažili o zlepšení image strany v zahraničí 

a začali svůj program stavět na integraci Slovenska do NATO a EU.97 Po velkém odlivu 

elektorátu do Hnutie za demokraciu (HZD) založeného bývalým členem HZDS Ivanem 

Gašparovičem, vznikla uvnitř HZDS vnitrostranická platforma Vojtěcha Tkáče, která si 

kladla za cíl nalézt cestu z izolace a sesadit dosavadního autoritářského předsedu. Jelikož ale 

Mečiar avizoval, že se svého místa nehodlá vzdát, opustilo stranu v únoru 2003 spolu 

s Tkáčem deset poslanců HZDS a založili Klub nezávislých poslancov.98 

Situaci nezachránily ani prezidentské volby v dubnu 2004, kdy se proti sobě ve 

druhém kole postavili Vladimír Mečiar a „dezertér z HZDS“ Ivan Gašparovič, který ve volbě 

zvítězil.99 Ani změna strategie nebo snaha o roli konstruktivní opozice nic nezměnily na 

voličském úpadku, který definitivně potvrdily parlamentní volby v roce 2006.100 Mečiarovo 

hnutí, které v 90. letech pravidelně získávalo přes 30 procent hlasů,101 tehdy získalo pouhých 

15 mandátů, což znamenalo nejnižší volební výsledek v historii strany. Kromě skalních 

podporovatelů Vladimíra Mečiara, kteří svému výběru zůstali věrni, nalákal spoustu 

někdejších voličů HZDS Smer Roberta Fica.102 
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Ve Ficově vládě figurovala ĽS-HZDS v roce 2006 a od roku 2010 se do parlamentu 

už nedostala – v předčasných parlamentních volbách v roce 2012 dokonce strana nezískala 

ani jedno procento hlasů. V lednu 2014 pak na sjezdu v Žilině delegáti rozhodli o zániku 

strany.103  

1.2 Vladimír Mečiar  

Několikanásobný slovenský premiér, nekompromisní politik a ideologický vůdce HZDS 

Vladimír Mečiar se narodil v roce 1942 ve městě Zvolen v Banskobystrickém kraji.104 

Vyrůstal v obci Ladomerská Vieska poblíž Žiaru nad Hronom na středním Slovensku, kde 

už jako patnáctiletý založil Československý svaz mládeže. Jednou z jeho největších inspirací 

byl v té době místní farář, Mečiar dokonce v tamním kostele vypomáhal jako ministrant a 

později se chtěl stát knězem.105 Tuto vizi však vystřídal sen o boxerské dráze, který Mečiar 

následně hodnotil jako důležitou etapu pro jeho budoucí život: „Učil som sa prjímať úder. 

Naučil som sa nebáť sa.“106 Poté, co dokončil studium na jedenáctileté střední škole 

v Žarnovici107, začal pracovat jako referent odboru místního hospodářství Okresního 

národního výboru v Žiaru nad Hronom.108 

Během vojenské služby vstoupil Mečiar v roce 1962 do KSČ. Přestože se v průběhu 

devadesátých let označoval za „růžového komunistu“ a tvrdil, že stranu v roce 1969 opustil 

pro nesouhlas se sovětskou okupací, ve skutečnosti z ní byl vyloučen až v roce 1970.109 Poté, 

co z politických důvodů přišel o práci a nedařilo se mu sehnat nové místo, ho v roce 1971 

zaměstnali jako taviče ve slévárně v Dubnici nad Váhom. Současně s prací v ocelárně 

Mečiar dálkově studoval práva a po dokončení studií nastoupil na místo podnikového 

právníka ve Skloobalu Nemšová.110  
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Podnik, pro který pracoval patnáct let, opustil až po revoluci v roce 1989, kdy 

nastoupil na post slovenského ministra vnitra. Jak se z podnikového právníka z Nemšové 

stal jeden z nejvyšších státních funkcionářů, není dodnes zcela jasné. Ačkoli Mečiar tvrdil, 

že doporučení, díky kterému se mohli kandidáti dostat na pohovor s předsedou vlády, mu 

dal sám Alexandr Dubček, politik později popřel, že by ministra před rokem 1989 znal.111 

Brzy nato Mečiar po prvních polistopadových volbách v roce 1990 usedl do křesla 

předsedy vlády, kam se nejdříve dostal jako člen VPN a později jako lídr vítězné volební 

strany HZDS. Přestože působil ve funkci premiéra celkem třikrát (od června 1990 do dubna 

1991, od června 1992 do března1994 a od prosince 1994 do října 1998), společným 

jmenovatelem pro všechny jeho vlády byly kontroverzní výroky, svéhlavá rozhodnutí 

a nekompromisní, autoritářská politika.  

Ne nadarmo si tak od západních médií vysloužil přezdívku „Lukašenko na 

Dunaji“,112 která předsedu vlády přirovnávala k Alexandru Lukašenkovi, běloruskému 

prezidentovi, jenž bývá pro svůj způsob zacházení s mocí a více než dvacetileté setrvávání 

v úřadu prezidenta označovaný jako poslední evropský diktátor.113  

Mečiarův způsob zacházení s mocí, který slovenský novinář Marián Leško označil 

za politiku bez skrupulí,114 se rovněž nápadně podobá fenoménu, který popsal britský 

psychiatr a bývalý ministr zahraničí David Owen. Takzvaný syndrom hybris podle něj 

postihuje osoby, jejichž povolání je spjato s výkonem a držením moci. Mezi příznaky 

poruchy, kterou v minulosti údajně trpěli Tony Blair, George W. Bush nebo Margaret 

Thatcher, Owen zařadil výbušnost, přísnou víru ve vlastní úsudek, spasitelský styl 

vyjadřování se o vlastních skutcích, tendenci přehánět, nepřiměřenou snahu o vylepšení 

vlastní image či přesvědčení, že se nezodpovídá nikomu kromě historie nebo Boha.115  
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Že by se mohl fenomén týkat i Vladimíra Mečiara ostatně naznačil i Leško, když 

poznamenal, že o sobě předseda vlády často hovoří ve třetí osobě.116 Rovněž premiérův 

politický pád a následná izolace kopírují symptomy mocenského syndromu – období 

voličského úpadku HZDS tak mohla být de facto ovlivněna důsledky hybristické 

nekompetentnosti jejího předsedy.117  

1.2.1 StB a únos Kováčova syna  

Mečiarovo působení v politice je opředeno nejrůznějšími skandály, které otřásly nejen 

Slovenskem, ale vyvolaly pochybnosti i v zahraničí. Jedním z nich je například záhadná 

spojitost expremiéra s StB, kdy byl v jejích záznamech až do roku 1973 veden jako osoba 

nepřátelská socialistickému zřízení.  

Složku s číslem 12398 na jméno Satelit však StB zrušila a nahradila novým 

pozorovacím svazkem, který byl zaarchivován v roce 1976. V prosinci 1992 Mečiar přiznal, 

že se jej v polovině sedmdesátých i osmdesátých let pokusila Státní bezpečnost získat jako 

svého agenta, údajně však bez úspěchu.118 

Poté, co Mečiar před volbami v roce 1990 oznámil, že má k dispozici agenturní 

svazky významných slovenských osobností, začala se nabízet otázka, jak dokumenty StB 

získal. S ministrovou teorií o obálce, která se jednoho rána záhadně objevila na stole v jeho 

kanceláři, nekorespondovala výpověď tehdejšího předsedy Inspekční komise ministerstva 

vnitra Leonarda Čima z března 1991, v níž uvedl, že vynesením svazků z Tisovy vily, sídla 

StB, ho osobně pověřil právě Mečiar. Přestože Čimo tvrdil, že pro ministra svazky tajných 

spolupracovníků StB získal a dokumenty mu předal, Mečiar tuto skutečnost nikdy 

nepřiznal.119  

Ani podobný skandál z období před začátkem volebních kampaní v roce 1992, kdy 

Slovenskem kolovala zpráva, že spolupracovník StB nasazený na Alexandra Dubčeka 

evidovaný pod číslem 31048 s krycím jménem Doktor, je právě Vladimír Mečiar, politickou 

image někdejšího premiéra nepoškodil, naopak.  

 

                                                           
116 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 171.  
117 OWEN, David. Nemocní u moci: choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby. Praha: Paseka, 2011, s. 

20. 
118 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 18. 
119 Tamtéž s. 65–68. 
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Protože svazek agenta 31048 z archivu zmizel a vedoucí vyšetřovacího výboru raději 

uprchl do zahraničí, nepodařilo se nikdy dokázat, že Mečiar vědomě spolupracoval s StB. 

Obvinění, která se na jeho osobu snesla, obrátil ve svůj prospěch a volební kampaň poté 

prezentoval jako „Mečiarovu trnitou cestu ke slovenské svrchovanosti“.120 

Mečiarovu politickou kariéru však poznamenala i další kauza poloviny devadesátých 

let, která měla na slovenský elektorát opačný efekt a měla podíl na premiérově mocenském 

pádu. Na konci srpna 1995 unesli neznámí pachatelé prezidentova syna Michala Kováče do 

rakouského Hainburgu, kde ho zanechali opilého a zbitého v autě zaparkovaném před 

policejní stanicí. Přestože byl v Německu na Kováče mladšího vydán mezinárodní zatykač 

kvůli tzv. kauze Technopol, rakouští kriminalisté ho Němcům nevydali a v únoru 1996 se 

mohl vrátit zpět na Slovensko.121 

Poté co jeden z bývalých členů Slovenské informační služby SIS Oskar Fegyveres 

přiznal, že za únosem, na kterém se sám podílel, skutečně stojí SIS vedená Mečiarovou 

šedou eminencí Ivanem Lexou, ukryl se korunní svědek v zahraničí. Jeho jedinou spojkou 

na Slovensku zůstal kamarád a bývalý policista Robert Remiáš. Tomu však neznámý 

pachatel 29. dubna 1996 umístil na zadní nápravu auta plastickou trhavinu, ve vhodné chvíli 

ji odpálil a Remiáš v autě uhořel.122 Fegyveresovu verzi podpořil v lednu 2018 další bývalý 

člen SIS Luboš Kosík, který ve vyjádření pro deník Sme uvedl, že únos prezidentova syna 

řídil skrze tajnou službu její tehdejší šéf Ivan Lexa.123 

Poté, co Mečiarova vláda v roce 1998 krátce převzala část prezidentských 

pravomocí, vyhlásil předseda vlády na vše spojené s únosem amnestie, které země zrušila 

až v roce 2017.124 Přestože důkazy napovídaly, že v pozadí únosu Michala Kováče mladšího 

i zřejmě politicky motivované vraždy Roberta Remiáše, je vlivný premiér, oba případy 

zůstávají dodnes nevyřešené. 

 

                                                           
120 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 68–71.  
121 TASR. Chronológia prípadu únosu Michala Kováča mladšieho. Sme.sk [online]. 29. 2. 2008 [cit. 2019-02-19]. 

Dostupné z: https://domov.sme.sk/c/3755049/chronologia-pripadu-unosu-michala-kovaca-mladsieho.html  
122 FRÁNEK, Tomáš. Slovensko trápí nevyřešená vražda. Aktuálně.cz [online]. 24. 8. 2006 [cit. 2019-02-19]. Dostupné 

z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovensko-trapi-nevyresena-vrazda/r~i:article:141094/?redirected=1550501606  
123 TASR, ČTK a SME. Únos Kováčova syna řídil přímo tehdejší šéf slovenské tajné služby, tvrdí bývalý agent. ČT24 

[online]. 18. 1. 2018 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2365333-unos-kovacova-syna-ridil-

primo-tehdejsi-sef-slovenske-tajne-sluzby-tvrdi-byvaly-agent 
124 TASR, ČTK a SME. Únos Kováčova syna řídil přímo tehdejší šéf slovenské tajné služby, tvrdí bývalý agent. ČT24 

[online]. 18. 1. 2018 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2365333-unos-kovacova-syna-ridil-

primo-tehdejsi-sef-slovenske-tajne-sluzby-tvrdi-byvaly-agent  
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2. Dokumentární film  

Navzdory tomu, že v současném globalizovaném světě už film není technologickou 

novinkou, zůstává i po více než sto dvaceti letech existence médiem, které neztrácí na 

významu. Podle profesora Michiganské univerzity Thomase C. Fostera film využívá lidské 

schopnosti obrazového myšlení125 a na jeho přetrvávajícím úspěchu může hrát roli i fakt, že 

se jedná o jedinou literární formu, která je založena na „zachycení, uchování a prezentaci 

pohybu.“126 

Výjimkou nejsou vedle fikčních filmů ani dokumentární snímky, které sice z velké 

části v posledních třiceti letech opustily kinosály, své publikum si však našly díky televizi, 

která produkci dokumentární tvorby částečně sama podporuje.127  

Samotný termín dokumentární film, jehož kořeny sahají ještě hlouběji než kořeny 

filmu hraného, má svůj původ v latinském termínu documentum, což můžeme v překladu 

chápat jako důkaz, svědectví či výstrahu – tím ostatně tyto snímky skutečně jsou.128  

Jasně vymezit hranice dokumentárního filmu přitom není zcela možné, neboť 

definice nemůže obsáhnout všechny různé žánry této specifické formy kinematografie.129 

Navzdory tomu se o něm John Grierson, který položil institucionální základy 

dokumentárního filmu a je tudíž společně s Robertem Flahertym či Dzigou Vertovem130 

považovaný za jednoho z jeho otců,131 kupříkladu vyjadřoval jako o „tvůrčím zpracování 

skutečnosti, které pojí skutečnost s filmařovou invencí.“132 Dokumentární snímek podle něj 

vypovídá o reálných událostech, vypráví o opravdových lidech, kteří nehrají role, a sděluje 

příběhy, které jsou odrazem dění v žitém světě. 

 

 

 

 

                                                           
125 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložil Lucie CHLUMSKÁ. 

Brno: Host, 2017, s. 295.  
126Tamtéž s. 42. 
127 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 19.  
128 BERNARD, Jan a Pavla FRÝDLOVÁ. Malý labyrint filmu. Praha: Albatros, 1988, s. 114. 
129 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 159.  
130 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 246.  
131 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 235.  
132 Tamtéž s. 26–31. 
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Filmový teoretik Bill Nichols však podotýká, že příběhy vyprávěné dokumentárními 

filmy sice pochází z žitého světa, je však třeba pamatovat na to, že jej filmoví tvůrci ukazují 

ze svého úhlu pohledu a zprostředkovávají vlastním hlasem. Dokumentární tvorbu podle něj 

nemáme vnímat jako „reprodukci reality“, nýbrž jako „reprezentaci světa“, v němž 

žijeme.133  

Cílem dokumentů tak na rozdíl od běžných filmových záznamů není posloužit jako 

věrný otisk reality, nýbrž spíše jako svědectví podané z autorského, zaujatého, pohledu. 

Dokumentární snímky sice reflektují skutečnost, činí tak však pouze zprostředkovaně 

a umožňují divákům spatřit jen fragmenty reálného světa. Nemůžou tedy posloužit jako 

pramenný materiál, od kterého by divák očekával věrnou kopii reality a nebral v potaz 

významnou roli autorské perspektivy.134 Takovouto formu kinematografie vnímá Nichols 

jako „prostor, v němž se věci neustále mění“ a kde se objevují „stále nové formy 

zpochybňující hranice dokumentárního filmu“,135což svědčí o životaschopnosti této 

umělecké formy.  

Jednou z možností, jak naznačit hranice dokumentárního snímku, je vymezit jej vůči 

fikční tvorbě. Zatímco základem fikčních snímků jsou podle Guye Gauthiera vyprávění  

a fabulace, dokumentární film vychází z „vědeckého poznání a jeho předávání“,136 o čemž 

by měl své diváky přesvědčit „formou i vztahem ke skutečnosti“.137 Na rozdíl od fikce, která 

diváky provází světy, jejichž součástí nejsou, hovoří dokumentární snímky o prostředí, kde 

společně žijeme,138 a zakládají si na autentičnosti natáčeného.139 Je však třeba myslet na to, 

že i fikční filmy dokážou navodit dojem autenticity – důkazem je existence takzvaných 

mockumentů, které cíleně využívají zažité dokumentární postupy a navozují dojem 

opravdovosti. Ve skutečnosti jsou však výsledkem předem daného scénáře.140 

 

 

 

                                                           
133 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 32.  
134 MATĚJŮ, Martin a Martin ŠTOLL. Praha dokumentární. V Praze: Malá Skála, 2006, s. 16–17.  
135 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 34–35.  
136 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 21 
137 Tamtéž s. 179. 
138 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 86.  
139 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 13  
140 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 36. 
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Zatímco Gauthier zmiňuje dvě hlavní složky dokumentárního filmu, jimiž jsou 

„tvůrčí svoboda a autentičnost“,141 Nichols píše o čtyřech klíčových prvcích, které tvoří 

základ dokumentární tvorby. Ta má podle něj kořeny ve 20. a 30. letech dvacátého století, 

kdy začalo docházet ke „sblížení narativní stavby příběhu, poetického experimentu, indexové 

dokumentace a rétorického oslovení“.142  

Navzdory tomu, že se podoba této filmové formy neustále mění, ať už vlivem 

technologického pokroku, diváckých preferencí nebo proměnou představ tvůrců o tom, jak 

má dokumentární snímek vypadat, lze vysledovat různé způsoby, jakými se hlas 

dokumentárního filmu projevuje a rozdělit tuto tvorbu do několika kategorií.143  

Podobně jako můžeme u filmů obecně rozlišovat fikci a nonfikci či tvorbu dělit na 

dokumentární a nedokumentární, navrhuje Bill Nichols dokumentární snímky rozdělit buďto 

podle nonfikčních modelů (investigace/reportáž, výzkum/cestopis, profil, deník, svědectví, 

esej v ich formě apod.) nebo takzvaných dokumentárních modů.144 Ty podle něj fungují jako 

„kostra, kterou filmaři obalují podle vlastního uvážení“145 a „přispívají bližšímu vymezení 

formy a atmosféry filmu“.146 Mohou se navíc různě prolínat.147  

Mody rovněž představují nepsanou společenskou smlouvu mezi diváky a filmaři, 

která odráží přístup tvůrce k vyjádření skutečnosti, a ovlivňuje divácká očekávání.148 Jak 

poznamenal Thomas C. Foster, už první scény snímku, které diváci spatří, a prvky, s nimiž 

pracuje, diváky ovlivňují a poskytují jim nápovědu, „jak by film měli číst“.149 

Na rozdíl od modelů se mody omezují pouze na oblast filmové tvorby a fungují jako jisté 

přiblížení struktury snímku, neudávají však jasně daná pravidla, jimiž by se měli tvůrci řídit.  

Přestože je každý z nich jistým prototypem, hlas, který filmaři snímku poskytnou a úhel 

pohledu, z něhož divákům téma představí, dokumentární film rozšiřují a činí ho 

jedinečným.150  

                                                           
141 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 351.  
142 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 144.  
143 Tamtéž s. 158–159.  
144 Tamtéž s. 160–164.  
145 Tamtéž s. 159.  
146 Tamtéž s. 168.  
147 Tamtéž s. 169.  
148 FERENČUHOVÁ, Mária. Dokumentárny film v krajinách V4. Vysoká škola múzických umění v Bratislavě: FORDIS, 

2014, s. 160.  
149 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložil Lucie CHLUMSKÁ. 

Brno: Host, 2017, s. 151.  
150 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 173–174.  
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V šesti modech, mezi které Nichols zařadil modus výkladový, poetický, observační, 

participační, reflexivní a performativní,151 tvůrci využívají různé metodické postupy, ve 

všech se však specificky prolíná příběh snímku, tvůrce a diváků.152 Je to právě divácké 

nastavení mysli, které může vedle umístění kamery, její stability153 či například střihu 

významně ovlivnit vyznění celého příběhu.154 Vezmeme-li v úvahu také fakt, že 

dokumentaristé velmi často následují scénář, který sami nenapsali,155 je pro tvorbu v tomto 

kinematografickém odvětví mimořádně důležité věnovat pozornost etickým aspektům 

filmařské práce.156 

2.1  Etika dokumentárního filmu  

Zatímco se u fikčních filmů herci řídí předepsaným scénářem, naslouchají režisérovým 

pokynům a jejich sociální roli determinuje především role profesionální, úkolem režiséra je 

přimět postavy dokumentárních filmů chovat se podle svých standardních zvyklostí a 

fungovat více méně tak, jako by kamery nebyly přítomné. Jejich cílem není dokonale 

zamaskovat skutečné osobnostní rysy, ale využít běžné chování sociálních herců pro potřeby 

filmaře.157 

Jelikož dokumentární snímky divákům ukazují realitu z různých perspektiv 

a spoluutváří náš pohled na svět, nese s sebou tvorba tohoto žánru velkou odpovědnost 

a staví filmaře před mnohem komplikovanější etické otázky, než s jakými se potýkají tvůrci 

fikčních filmů.158 Etika, která je podle amerického filmového teoretika Billa Nicholse jedním 

ze znaků profesionální dokumentaristiky,159 se však netýká pouze vztahu filmařů 

k natáčeným subjektům, ale i k samotným divákům.  

 

 

                                                           
151 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 225. 
152 Tamtéž s. 111.  
153 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložil Lucie CHLUMSKÁ. 

Brno: Host, 2017, s. 57.  
154 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 114. 
155 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 43.  
156 Pozn. aut.: O tom, co je a co není dokument a jaké má v současné době díky rozvoji internetu či občanské žurnalistice 

podoby, by bylo možné vytvořit samostatné pojednání. To však není cílem této bakalářské práce.  
157 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 63. 
158 Tamtéž s. 60–66.  
159 Tamtéž s. 76.  
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Jejich tendence považovat předkládaná vyobrazení reality za skutečná a pravdivá, 

vytváří jistou formu závazku160 – jelikož v oblasti dokumentární tvorby neexistuje žádná 

dozorčí rada, která by odhalovala manipulativní praktiky, zůstává tato role na divákovi161 a 

dokumentaristé tak zodpovídají za sdělení, která předávají svému publiku. 

Respektování etických norem v situacích, kdy striktní pravidla a zákony nestačí, 

může pomoci ochránit důstojnost subjektů nebo zabránit tomu, aby tvůrci podlehli touze 

natočit působivý snímek za každou cenu.162 Avšak přestože se filmaři mohou snažit ochránit 

natáčené osoby udržením si odstupu, informováním subjektů o možných negativních 

dopadech jejich účasti v dokumentárním filmu nebo si vyžádají podpis informovaného 

souhlasu, nikdy nelze spolehlivě dopředu předpovědět, jaký bude mít snímek na publikum i 

budoucnost účinkujících dopad.163 

Stejně jako divákům a účinkujícím nezbývá než věřit v morální odpovědnost filmařů, 

musí zase tvůrci spoléhat na svůj úsudek a nenechat se zmanipulovat. Za těchto předpokladů 

je pak základem „trojsměrného vztahu“164 mezi tvůrcem, sledovaným subjektem a diváky 

především vzájemná důvěra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 83. 
161 Tamtéž s. 163. 
162 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 74.  
163Tamtéž s. 69–75.  
164 Tamtéž s. 76.  
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3. První portrét Mečiara – Nejšťastnější den Anny Mečiarové  

„Nech si kto chce, čo chce tára, Slovensko je za Mečiara.“165 

Krátkometrážní snímek režiséra Františka (Fera) Feniče Nejšťastnější den Anny Mečiarové 

vznikl v roce 1992 jako další z filmů dokumentárního cyklu OKO. Dvacetiminutový snímek, 

který bývá označován jako jeden z nejpozoruhodnějších dokumentárních počinů, jaké 

Feničova filmová a televizní produkční společnost Febio uvedla, se soustředí na Annu 

Mečiarovou, matku bývalého slovenského předsedy vlády Vladimíra Mečiara.166  

Fero Fenič se spolu s filmovým štábem vydal do Ladomerské Viesky, kde 

kontroverzní politik vyrůstal, a společně s paní Mečiarovou zde strávil 17. červenec 1992, 

den, kdy byla vyhlášena svrchovanost Slovenska. Anna Mečiarová tvůrcům vypráví o svém 

životě, synově dětství, jeho svazácké minulosti i prvním politickém pádu.167 

Fenič se ve snímku spolu s kameramanem Jozefem Bardoczym a paní Mečiarovou 

prochází vesnicí, kde Mečiarova matka rozmlouvá se sousedy a následně se s některými 

schází u sebe doma.168 Tam na černobílém televizoru společně sledují přímý přenos 

premiérova slavnostního projevu, během kterého paní Mečiarová filmařům líčí, jak moc je 

na syna pyšná. Za jásotu nadšeného davu v televizi přiznává, že toto je nejšťastnější den 

jejího života. V závěru dokumentu se pak filmaři spolu s paní Mečiarovou vydávají na 

slavnostní zapálení vatry svrchovanosti. 

Fenič v Nejšťastnějším dnu Anny Mečiarové divákům umožnil nahlédnout na 

významnou slovenskou osobnost z perspektivy jedné z jeho nejbližších osob a ukázal, že 

Mečiara s jeho matkou nepojí pouze stejný smysl pro humor, ale kupříkladu i tendence 

k pointovanému vyprávění nebo identická argumentace.169  

 

 

                                                           
165 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 14.  
166 Nejšťastnější den Anny Mečiarové a Slovenské tango: OKO: Nejšťastnější den Anny Mečiarové. Česká televize 

[online]. [cit. 2019-02-24]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-

febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/  
167 Nejšťastnější den Anny Mečiarové a Slovenské tango: OKO: Nejšťastnější den Anny Mečiarové. Česká televize 

[online]. [cit. 2019-02-24]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-

febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/  
168 Nejšťastnější den Anny Mečiarové a Slovenské tango: OKO: Nejšťastnější den Anny Mečiarové. Česká televize 

[online]. [cit. 2019-02-24]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-

febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/  
169 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus: politik bez škrupúl', politika bez zábran. Bratislava: VMV, [1996], s. 13. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500010-nejstastnejsi-den-anny-meciarove-a-slovenske-tango/
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Podobně jako premiér, totiž i Anna Mečiarová kupříkladu odkazuje na křesťanské 

motivy a přirovnává Mečiarovu první politickou prohru k situaci, kdy i Ježíše Krista lidé 

nejdříve opěvovali, a následně jej ukřižovali.170 

Jak Feničovo dílo ukazuje, jako bojovníka za vlast, hrdinu, který vzkřísí slovenský 

národ, či „chudáka Vlada“ nevnímala Mečiara v roce 1992 pouze premiérova matka, ale 

i obyvatelé Ladomerské Viesky. Tento fakt ilustruje například rozhovor paní Mečiarové 

s jednou ze sousedek, která filmový štáb neváhala poučit, aby natočený materiál „dobre 

vyobrazili a nie na zle obrátili, ako Čarnogurský robí“.171 

Kromě dobové atmosféry tvůrci ve snímku vystihli i osobnostní rysy Anny 

Mečiarové, kterou ukázali jako skromnou ženu, jež by pro blaho svého syna obětovala 

cokoli, a která je přesvědčena o tom, že svou roli pro slovenskou společnost již splnila, neboť 

národu dala jeho vůdce.  

Tuto skutečnost ve snímku zdůrazňuje zvuková složka v pozadí záběrů – ať už jde o 

Mečiarův premiérský slib, slovenskou státní hymnu nebo lidovou píseň Nebudem ja 

v starom dome bývať, jejíž první sloku nazpívanou paní Mečiarovou režisér ve snímku využil 

hned několikrát. Jednoduché verše, které snímek kompozičně ohraničují, přitom o vztahu 

paní Mečiarové a jejího syna vypovídají mnohé:  

Nebudem ja v starom dome bývať, 

nebudem ja pálenôčku píjať. 

Postavím si dom svoj, poschodový, 

polovicu dám svojmu synovi.172 

 

 

 

                                                           
170 Nejšťastnější den Anny Mečiarové [dokumentární film]. Režie Fero FENIČ. Scénář Fero FENIČ. Praha: Krátký film 

Praha a. s., 1992.  
171 Nejšťastnější den Anny Mečiarové [dokumentární film]. Režie Fero FENIČ. Scénář Fero FENIČ. Praha: Krátký film 

Praha a. s., 1992.  
172 Nebudem ja v starom dome bývať. Pesničky pre všetkých: Texty a noty ľudových piesní [online]. [cit. 2019-03-02]. 

Dostupné z: https://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/?view=song&id=14398  

https://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/?view=song&id=14398
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4. Dokumentární tvorba Terezy Nvotové  

Slovenská režisérka a herečka Tereza Nvotová se narodila v roce 1988 v Bratislavě. Nejprve 

navštěvovala misionářskou školu Hnutí víry, v šestnácti letech se však rozhodla přesunout 

do Prahy, kde nastoupila na gymnázium. Poté, co opustila Fakultu humanitních studií 

Univerzity Karlovy, nastoupila na pražskou FAMU, kde se věnovala dokumentaristice a 

následně režii hraného filmu.173 V rámci současné české kinematografie se dá Nvotová 

zařadit k debutující mladé generaci tvůrců, z nichž většina je právě studenty či absolventy 

FAMU.174 

Fakt, že je Nvotová dcerou herečky Anny Šiškové a režiséra Juraje Nvoty, výrazně 

ovlivnil její budoucí kariéru. V deseti letech ji otec obsadil do svého snímku Priateľstvá 

padajúceho lístia a o deset let později si jejího talentu všiml režisér Zdeněk Tyc, který 

Nvotovou a její matku obsadil do hlavních rolí v koprodukčním dramatu Malé oslavy.175 

Ačkoli Tereza Nvotová nadále pokračovala v herecké kariéře a diváci ji tak mohou znát 

z českých seriálů (Kriminálka Anděl, Gympl s (r)učením omezeným) a filmů (Bludičky, 

Martin a Venuše, 10 pravidel jak sbalit holku, Mars),176 sama sebe v první řadě vnímá jako 

scenáristku a režisérku.177 

Stejně jako velká část režijních počinů Nvotové se i debut Ježíš je normální! z roku 

2008 zabývá tématem, s nímž má režisérka osobní zkušenost. V dokumentu natočeném 

v koprodukci s HBO Nvotová divákům umožňuje nahlédnout do života křesťanské 

komunity, jejíž součástí kdysi sama byla, řeší komplikovanou otázku výchovy dětí 

v kontroverzních náboženských skupinách a zkoumá hranice svobody a manipulace.178  

 

 

 

                                                           
173 Tereza Nvotová: Životopis. Filmový přehled [online]. Nedatováno [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/person/33079/tereza-nvotova  
174 FERENČUHOVÁ, Mária. Dokumentárny film v krajinách V4. Vysoká škola múzických umění v Bratislavě: FORDIS, 

2014, s. 160. 
175 Tereza Nvotová. Artzóna [online]. Nedatováno [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/profil/tereza-nvotova-Q1nFj  
176 Tereza Nvotová: Biografie. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. Nedatováno [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/tvurce/43261-tereza-nvotova/?biography=42069  
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178 Ježíš je normální: Anotace. Filmový přehled [online]. Nedatováno [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: 
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Po sérii krátkometrážních filmů, mezi které patří například Gypsy Superstar nebo 

Discoland, natočila Nvotová v roce 2017 úspěšné celovečerní drama Špína. Ve filmu, který 

získal několik ocenění v Čechách i v zahraničí, režisérka na příběhu sedmnáctileté Leny 

ilustrovala, do jaké míry může lidskou psychiku poznamenat zneužití, a okrajově se rovněž 

dotkla problematiky postavení žen v současné společnosti.179 

V témže roce vstoupil do kin i dokumentární film Mečiar, který vznikl jako rozšíření 

stejnojmenného původně středometrážního bakalářského filmu, který režisérka natočila 

během studia na FAMU a v roce 2013 jej uvedla na Mezinárodním festivalu dokumentárního 

filmu v Jihlavě.180 Ve snímku Nvotová mapuje osudy bývalého slovenského vrcholného 

politika Vladimíra Mečiara a ukazuje, na kolik byl jediný člověk schopen ovlivnit podobu 

tehdejšího Slovenska.181 Novou, devadesátiminutovou verzi Nvotová obohatila o širší 

kontext a osobní vzpomínky z dospívání v mečiarovské éře, což snímku v lednu 2018 

vyneslo hlavní cenu filmařské soutěže Trilobit.182 V témže roce byl Mečiar v kategorii 

Nejlepší dokumentární film nominovaný jak na Českého lva,183 tak slovenské Slnko 

v sieti.184  

Kromě herectví a režie se Tereza Nvotová věnuje i scenáristice – podílela se 

například na tvorbě scénáře ke sci-fi snímku Benjamina Tučka Mars, v němž si zároveň 

zahrála jednu z hlavních postav. Na čas si také vyzkoušela roli moderátorky hudebního 

pořadu Knock Out na Óčku, který se zaměřoval na alternativní klubovou scénu.185 
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Na rok 2019 Nvotová připravuje další celovečerní film, tentokrát nazvaný Světlonoc. 

Scénáře snímku zahrnujícího prvky hororu a magického realismu se podobně jako u Špíny 

ujala Barbora Námerová. Světlonoc, v níž se chce Nvotová inspirovat slovenskými bájemi a 

pověstmi, se má znovu zaměřit na ženskou hlavní hrdinku, která bude tentokrát navíc oplývat 

kouzelnými schopnostmi.186 Kromě filmové tvorby se Tereza Nvotová v současnosti věnuje 

i natáčení reklam, podcastů či hudebních klipů.187 

5. Analýza dokumentárního snímku Mečiar 

„Keď som mala desať, najčastejšie som sa s kamoškou hrávala na Winnetoua, E.T.-ho 

mimozemšťana a na Mečiara.“188 

Celovečerní dokumentární film Mečiar, který Tereza Nvotová vytvořila z původního 

středometrážního bakalářského filmu, se soustředí na osobu bývalého slovenského premiéra 

Vladimíra Mečiara a události, které provázely jeho působení na slovenské politické scéně. 

Důvodem, proč se režisérka rozhodla zaměřit zrovna na někdejší kontroverzní politickou 

ikonu, není jen fakt, že mečiarismus a antimečiarismus fungovaly jako hybné síly utvářející 

podobu Slovenska 90. let, ale především to, že jejich následky zemi ovlivňují dodnes.189 

Jak Nvotová ve snímku sama podotýká, Mečiar byl svým způsobem součástí jejího 

života i životů všech okolo už od jejího raného dětství: „Bol všade okolo. V telke, na 

plagátoch, v debatách rodičov a v našich hlavách.“190 Jedním z podnětů, který ji k natočení 

dokumentárního filmu o kontroverzním politikovi inspiroval, byla informace, že Mečiar 

z politiky odchází – tehdy se Nvotová rozhodla, že se pokusí poodhalit alespoň zlomek 

osobnosti bývalého předsedy HZDS.191 Navzdory tomu, že se Mečiar zcela izoloval od 

veřejného života do vily Elektra v Trenčianských Teplicích, s natáčením souhlasil.  
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Mohl tak vzniknout základ pro filmové dílo, které později režisérka doplnila 

rozhovory s pamětníky a obohatila o množství archivních materiálů. K tvorbě 

dokumentárního snímku Mečiar s podtitulem „Jak Slovensko přišlo o rozum“ měla Nvotová 

ve finále k dispozici zhruba 100 hodin natočeného materiálu a okolo 250 hodin archivních 

záznamů, z nichž pak vybírala a snímek dotvářela ve střižně.192 Na vzniku filmu se kromě 

zastřešující produkční společnosti Pubres podílela i televize HBO Europe a následně i česká 

společnost Negativ, jde tedy o slovensko-české koprodukční dílo.193 

Nahrávaný telefonní hovor s Mečiarovou sekretářkou, v němž se Nvotová snaží 

domluvit schůzku s bývalým lídrem HZDS, režisérka využila jako zvukový podklad pro 

otevírací záběry filmu. Kamera v nich divákům nabízí jak pohled na bratislavský Most 

Slovenského národního povstání z ptačí perspektivy, tak se spolu s Nvotovou přesouvá zpět 

na místa spojená s milníky mečiarovské éry. V prvních zhruba šesti minutách, které od 

zbytku dokumentu odděluje střih a záběr na vysoký živý plot, režisérka divákům rovněž 

představí metody, které bude ve snímku využívat (rozhovor, archivní záběry, amatérské 

domácí video, autorský komentář apod.) a dává jim tak návod, jak mají její dílo číst.  

Živý plot, jenž posloužil jako pozadí pro nápis Mečiar, se navíc zdá být více než 

pouhou kulisou – v kontextu snahy expremiéra o odstřihnutí se a izolaci může představovat 

symbolickou bariéru, kterou Mečiar po politickém pádu udržuje mezi sebou a okolním 

světem. Jak sám tvůrcům v prvních minutách snímku potvrdil, netouží už po životě „za zdmi 

Elektry“ ani přílišné socializaci. Vysoký, hustý zeravový plot možná rovněž symbolizuje 

neprůhlednou hranici, kterou kolem sebe bývalý ministerský předseda vybudoval, a za níž 

skrývá odpovědi na otázky, jichž se slovenští vyšetřovatelé snaží dopátrat přes dvacet let.  

Při vyprávění se Nvotová drží chronologie a vrací se k událostem devadesátých let 

v takovém pořadí, v jakém se skutečně odehrály. Rozhovorové pasáže z vily Elektra, v nichž 

Mečiar filmaře provází přestavěným penzionem, ukazuje jim, jak se mu zde žije, cvičí nebo 

opéká špekáčky, doplňuje velké množství archivních záběrů, jimiž Nvotová své vyprávění 

dokresluje, a které ve finále tvoří základ celého snímku.  

 

 

                                                           
192 Mečiar: Synopse. Asociace českých filmových klubů [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: 

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/  
193 Tamtéž.  
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Většina těchto materiálů, skrze které se režisérka snaží na diváky přenést atmosféru 

doby a co nejvěrněji jim tehdejší dění ilustrovat, pochází z archivů České televize, RTVS 

a TV Markíza.194 Přestože u mnohých záběrů ponechává i zvukovou složku, některé využívá 

pouze jako obrazový doprovod, který opatřuje vlastním komentářem.  

Autorský komentář, v němž Nvotová postupně vypráví o událostech devadesátých 

let a připojuje i vzpomínky z dětství, přispívá k užšímu vztahu s publikem, který si režisérka 

následně dál buduje jak v rozhovoru s Mečiarem, tak při zpovídání pamětníků událostí nebo 

dotazování se náhodných kolemjdoucích. K dojmu rovnosti s diváky a blízkosti tématu 

přispívá jednak subjektivní kamerou, jednak i osobním vyprávěním, které neváhá doplnit o 

rodinné video nebo dobové fotografie svých rodičů.  

Archivní materiály a záběry na Bratislavu natočené z ptačí perspektivy režisérka 

doplňuje i o vlastní vstupy před kamerou, a to například při dotazování se náhodných 

respondentů nebo před začátkem rozhovoru s Mečiarem. Lépe tak ilustruje, že problematika, 

na kterou film poukazuje, se netýká pouze jí, ale všech Slováků. Své ambici porozumět lépe 

tomu, kdo to Vladimír Mečiar je, a toto poznání sdílet s diváky,195 také přizpůsobuje 

filmařské metody. 

Kromě výkladového modu, pro nějž jsou typické promluvy k divákovi, kupříkladu 

ve formě komentáře, Nvotová ve snímku výrazně využívá i modus participační, kdy spolu 

filmař a natáčené subjekty interagují. Režisérka zde vystupuje zpoza kamery a do jisté míry 

v dokumentárním snímku plní roli sociálního herce. Tato metoda je v Mečiarovi patrná 

zejména při hovorech s obyvateli Nemšové nebo během silvestrovské ankety na konci 

snímku. Zdůraznění režisérčina zaujetí námětem nebo oslovení publika pak naznačují i 

prvky modu performativního.196 

Vedle archivních záběrů či rozpravy s předsedou vlády, Nvotová snímek obohacuje 

o krátké rozhovory s osobami, které byly s událostmi devadesátých let přímo spojeny – jsou 

mezi nimi například Petr Pithart, Fedor Gál, Marián Leško, Milan Žitný, Ján Snopko, Fedor 

Flašík, Václav Bartuška, Michael Kocáb, Peter Zajac, František Mikloško či Oskar 

Fegyveres.197  

                                                           
194 Mečiar: Synopse. Asociace českých filmových klubů [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: 

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/  
195 Tamtéž.  
196 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 181–197. 
197 Vo filme vystupujú. Film Mečiar [online]. [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: http://www.film-meciar.sk/ucinkujuci  

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/
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Místa, kde režisérka rozhovory vede, přitom nejsou nahodilá – ve většině případů 

jsou spjata s událostí, o níž dotyční hovoří.  

Rozhovor s novinářem Milanem Žitným, který se Mečiarovým případem zabýval 

a s nímž Nvotová probírá politikův nezvykle rychlý kariérní vzestup, se tak například 

odehrává před areálem bývalého Skloobalu Nemšová (dnešní Vetropack Nemšová s. r. o.). 

Rozhovor s Petrem Pithartem navazující na záběry ze setkání státníků na popradském letišti 

se rovněž odehrává na letišti, zatímco novinář Marián Leško vypráví o mečiarismu 

v prostorách haly, v níž probíhalo setkání s příznivci HZDS na předešlých záběrech.  

Rozpravu se svědkem únosu prezidentova syna a bývalým příslušníkem Slovenské 

informační služby, Oskarem Fegyveresem, pak Nvotová vede v autě a následně poblíž něj, 

kde se tři muži pokoušejí simulovat únos Michala Kováče mladšího a snaží se 

s Fegyveresovou pomocí o rekonstrukci události. Tuto část snímku režisérka doplnila rovněž 

o zvukový záznam nahrávaného rozhovoru mezi šéfem SIS Ivanem Lexou a ministrem 

vnitra Ľudovítem Hudkem, z něhož vyplývá, že o Kováčově únosu věděli nejen oni, ale i 

Vladimír Mečiar.  

Přestože s Nvotovou bývalý předseda vlády rozprávěl přímo ve vile Elektra, kam se 

svého času mělo problém dostat i ozbrojené policejní komando,198 ani tentokrát neprozradil 

tajemství, kterými je opletena jeho vláda, vražda Roberta Remiáše i únos prezidentova syna. 

Ze lží a klamání národa sice ve snímku obvinil někdejšího prezidenta Michala Kováče, 

podrobnosti však odmítl uvést s tím, že „čas musí dozrieť na všetko. Aj pre tých, čo to 

urobili“.199 

Režisérka ve snímku využila nejen rozhovor s Mečiarem, ale i s jinými aktéry 

podílejícími se na utváření Slovenska devadesátých let a dala tak všem prostor pro vyjádření. 

Tím dosáhla alespoň částečné rovnováhy, většina těchto svědectví však, ostatně jako celkové 

vyznění snímku, hovoří proti Mečiarovi. A přestože náhodné dotazování se obyvatel 

v Nemšové nebo užité archivní záběry vytváří silný dojem autenticity, anketa, kterou 

Nvotová umístila do závěrečné části snímku, může být eticky zpochybnitelná. 

 

                                                           
198 TASR. Aj rok po zásahu polície v Elektre visí nad kauzou Mečiarových odmien otáznik. Sme.sk [online]. 19. 4. 2001 

[cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://domov.sme.sk/c/37082/aj-rok-po-zasahu-policie-v-elektre-visi-nad-kauzou-

meciarovych-odmien-otaznik.html  
199 Mečiar [dokumentární film]. Režie Tereza NVOTOVÁ. Scénář Tereza Nvotová, Josef Krajbich. Slovensko, Česká 

republika: PubRes, 12. 10. 2017. 89 min.  

https://domov.sme.sk/c/37082/aj-rok-po-zasahu-policie-v-elektre-visi-nad-kauzou-meciarovych-odmien-otaznik.html
https://domov.sme.sk/c/37082/aj-rok-po-zasahu-policie-v-elektre-visi-nad-kauzou-meciarovych-odmien-otaznik.html
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Režisérka pravděpodobně zamýšlela vytvořit záběry kontrastní k těm, které převzala 

z archivu slovenské televize, v nichž se v dobách Mečiarova největšího politického úspěchu 

všichni respondenti vyjadřovali „pro Mečiara“. Proti slovům, jakými ho v devadesátých 

letech popisovala veřejnost, pro níž byl z velké části „veľmi múdry, pravdovravný, statočný 

premiér“,200 postavila Nvotová vyjádření náhodně odchycených respondentů během oslav 

silvestrovské noci. Namísto blahořečení mladí lidé bývalého ministerského předsedu 

neváhali označit za „najväčšieho zlodeja storočia“,201 „najväčšie zlo“202 nebo ho popsali 

nevybíravými expresivními výrazy.  

Je otázkou, jestli by Nvotová nedosáhla stejného výsledku, pokud by se zeptala 

náhodně vybraných Slováků za bílého dne, a zda svým činem zbytečně neohrozila 

důvěryhodnost snímku. Silvestrovská anketa může působit dojmem, že chtěla režisérka 

dosáhnout předem stanoveného cíle a v postprodukci, na níž celý film stojí, tento efekt 

vystupňovat, ať už za jakkoli ušlechtilým cílem. Fakt, že si nyní Slováci z bývalého premiéra 

spíše utahují, však ve filmu potvrdil i sám Mečiar, když dodal: „No po koľkých ľuďoch 

zostane veta v učebnici? Bude to pozitívne alebo negatívne, ale bude, že bol.“203 

Celý film graduje do momentu, kdy režisérka vytváří významovou paralelu 

a nechává diváky, kteří doteď sledovali davové šílenství mečiarovců, aby současné dění 

porovnali s aktuální situací na Slovensku, kterému v době natáčení dominoval Robert Fico. 

Jak Nvotová na záznamu jednoho z mítinků s oblíbeným politikem ukazuje, Fico a jeho 

Smer – sociálna demokracia (SMER-SD), kterým politik Mečiarovu HZDS de facto 

nahradil, vykazovaly už v době rostoucí popularity strany stejné znaky jako Mečiar a HZDS 

v devadesátých letech.  

Tento fakt ve snímku potvrzuje i marketér Fedor Flašík, který nejprve tvořil volební 

kampaň pro Mečiarovu HZDS a po premiérově pádu pomáhal budovat politickou image 

Ficova Smeru: „U neho (Roberta Fica, pozn. aut.) som takisto cítil, že môže osloviť široké 

masy. Rétoricky dobre vybavený, vysoký nad 180 centimetrov, mladý, právnik, z dediny.“204  

 

                                                           
200 Mečiar [dokumentární film]. Režie Tereza NVOTOVÁ. Scénář Tereza Nvotová, Josef Krajbich. Slovensko, Česká 

republika: PubRes, 12. 10. 2017. 89 min.  
201 Tamtéž.  
202 Tamtéž.  
203 Tamtéž.  
204 Tamtéž.  
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Flašíkovo tvrzení, že k podobnému úspěchu mnohdy stačí opakování stejných 

silných myšlenek a sloganů, rovněž potvrzuje anketa, kterou Nvotová natočila před 

volebním mítinkem voličů Smeru.  

Výroky jako „taký premiér ešte nebol“,205 „robí to z celého srdca a pre ľudí“206 

nebo „na prvom mieste je Fico, potom Svätý otec“207 výstižně shrnuje komentář jedné 

z voliček, která Nvotové odpověděla, že je Fico „pán Mečiar pionier“.208 

Jásot davu po skončení mítinku s Ficem a heroická hudba dokazující, že se stejně 

jako Mečiarovi podařilo i Ficovi stvořit vlastní kult, posloužily režisérce jako zdůraznění 

toho, že se historie skutečně opakuje až do chvíle, než se z ní lidé poučí. Vrací se tak 

k myšlence vyslovené na samém začátku snímku („Mám pocit, že podobná story sa 

odohráva všade možne okolo.“)209 a vede diváky k uvědomění, že odstavení Vladimíra 

Mečiara od moci nevyřešilo problémy slovenské společnosti. Jak Nvotová naznačuje, ty totiž 

budou přetrvávat do doby, než si lidé uvědomí, že jsou to oni, kdo tyrany živí svou 

pozorností a dávají jim právo vládnout.210 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Mečiar [dokumentární film]. Režie Tereza NVOTOVÁ. Scénář Tereza Nvotová, Josef Krajbich. Slovensko, Česká 

republika: PubRes, 12. 10. 2017. 89 min.  
206 Tamtéž.  
207 Tamtéž.  
208 Tamtéž. 
209 Tamtéž.  
210 LA BOÉTIE, Étienne de. Rozprava o dobrovolném otroctví. Přeložil Zdeněk RUCKI. V Praze: Rybka, 2011, s. 11.   
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6. Vymezení žánru recenze  

Název druhu publicistického textu, který v současné době v různých variacích dominuje 

kulturním rubrikám tištěných i internetových periodik, má etymologický původ v latinském 

pojmu re-censeo, což můžeme chápat jako „posuzovat, přehlížet či uvažovat“.211 Takzvaná 

recenze, jež má podle autorů Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace především informovat veřejnost o uměleckém díle, ať už o filmu, knize nebo 

například výstavě, a představit ho v základních rysech, toto dílo rovněž obvykle sleduje od 

jeho zrodu, zařazuje ho do kontextu a neopomíná krátce představit jeho tvůrce.212 

Pro účely této práce, pro níž jsou klíčové internetové filmové recenze, postačí žánr 

vymezit vůči uživatelskému komentáři a kritice. Na rozdíl od uživatelských komentářů 

(kupříkladu na Česko-Slovenské filmové databázi, pozn. aut.), které mají formu poměrně 

krátkých a stručných poznámek k filmu, a které může k profilu snímku přidat kdokoli, kdo 

po registraci splní kritéria databáze, bývají autory recenzí v tištěných i online periodikách, 

ať už v kulturních rubrikách zpravodajských serverů nebo filmových webů, převážně 

filmoví publicisté. Texty internetových filmových recenzí, vyjma takových, jejichž autory 

jsou blogující filmoví fanoušci, vycházejí oproti uživatelským komentářům na ČSFD, které 

zastřešuje pouze filmová databáze, ve většině případů na serverech, které jsou i pro zvýšení 

důvěryhodnosti své i svých recenzentů opatřeny vlastním mezinárodním standardním číslem 

seriálové publikace (ISSN).  

Kromě toho se profesionální recenze, na rozdíl od komentářů, drží zavedených 

formálních i obsahových pravidel, přičemž textům tohoto typu obvykle nechybí společné 

rysy jako úvodní odstavec, pasáž stručně shrnující děj, analýza jednotlivých prvků, které 

recenzent považuje za důležité, či například část, v níž se čtenář dozví, jestli podle autora 

stojí nebo nestojí za to film zhlédnout.213 Uživatelské komentáře, na druhé straně, nemívají 

pevně danou strukturu, a přestože mnohdy představují stylisticky zdařilou a údernou reflexi, 

na rozdíl od recenzí sepsaných filmovými publicisty neprochází uživatelské poznámky ve 

formě komentáře kontrolou editora nebo šéfredaktora serveru a nejsou nijak lingvisticky, 

obsahově ani stylisticky limitované.  

                                                           
211 DOLANSKÁ, Nora. In: OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA, ed. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 168.  
212 Tamtéž.  
213 Film Review: Writing the Film Review. Thompson Writing Program Duke University: Writing Studio [online]. Duke 

University [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.edu/files/file-attachments/film-review-

1.original.pdf  
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Zatímco uživatelské komentáře bývají zpravidla kratšího rozsahu než recenze, kritika 

pojatá v užším slova smyslu bývá obvykle většího rozsahu. Publicistický útvar podobný 

recenzi, který svůj název odvozuje z řeckého slova kriteion, což můžeme v překladu chápat 

například jako „posuzovat“,214 kromě toho na dílo nahlíží z více úhlů pohledu, pátrá po 

důvodech jeho vzniku, zasazuje ho do životopisných, společenských i uměleckých 

souvislostí a snaží se plnit nejen funkci informativní, ale rovněž interpretační.  

Útvar, jehož cílem je pomoci svým čtenářům vzniklé dílo pochopit, se kromě toho 

také váže k nejrůznějším uměleckým žánrům – ať už k filmu, divadlu, hudbě, literatuře či 

například k samotným médiím.215 Zatímco v českém prostředí bývá kritika obvykle vnímána 

v užším slova smyslu, ve francouzštině zahrnuje jak kritiku v našem významu, tedy 

chápanou jako oblast publicistiky, tak kritiku jakožto vědeckou činnost.216 

Podle autorů Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace pak 

kritika v širším slova smyslu představuje metodu novinářské práce, při níž dotyčný kriticky 

hodnotí určité osoby či aktuální události.217 

Velmi podobně kritiku vnímá i autor knihy Teorie umělecké kritiky Jiří Hájek, který 

uměleckou kritiku charakterizuje jako „jeden z publicistických druhů literární tvorby“, 

jehož předmětem zkoumání je „výklad a hodnocení uměleckého díla a společenských jevů, 

které se v nich zrcadlí“.218 Ačkoli se podle něj kritika nachází na pomezí literatury a vědy 

o umění, pojem kritiky umění ve skutečnosti přerůstá. Při hledání vhodné definice autor také 

dochází k názoru, že kritika svým způsobem reflektuje rozpor mezi hodnotovými 

představami a realitou a její důležitost spočívá právě v tom, že v sobě „hromadí argumenty 

pro přípravu změny“ a může tak být „hybnou silou společenského pokroku“. 219 

Přestože se první náznaky filmové kritiky v českém prostředí objevují už ve studii 

Václava Tilleho Kinéma z roku 1908, kdy šlo pouze o jakousi reflexi repertoáru kin, dobový 

tisk se začal filmu více věnovat až po první světové válce.220 V českých zemích se filmovou 

kritikou od roku 1919 v Právu lidu zaobíral Emil Vachek, v Rudém právu pak o několik let 

                                                           
214 DOLANSKÁ, Nora. In: OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA, ed. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 108. 
215 DOLANSKÁ, Nora. In: OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA, ed. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 108.  
216 SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 493.  
217DOLANSKÁ, Nora. In: OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA, ed. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 108. 
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později autoři jako Jaroslav Seifert, Jaroslav Čecháček či Jiří Weil.221 V květnu roku 1927 

pak vznikl takzvaný Klub za nový film, volné sdružení Devětsilu, jenž k českým snímkům 

zaujímal vesměs negativní postoj, který však přispěl k tomu, že se ve společnosti začalo na 

film pohlížet spíše jako na umění nežli řemeslo či obchod. 

Ve skupině se kromě avantgardních umělců sdružovali i kritici, kupříkladu Karel 

Smrž, Ctibor Haluza, A. J. Urban, Artuš Černík či Lubomír Linhart. Podle Jana Svobody je 

s příchodem Klubu za nový film taktéž spojen nástup nezávislé filmové kritiky.222 

Poté, co došlo k zákazu stranického tisku, se rubrika Film ve Večerníku Rudého 

práva věnující se filmovým kritikám přesunula do časopisu Tvorba, který redigoval Julius 

Fučík. S koncem dvacátých let pak Karel Smrž svými texty přispíval do Lidových novin, 

zatímco Jiří Lehovec, L. E. Berka nebo Alexander Hackenschimed své kritiky publikovali 

v deníku Národní osvobození. Jak píše ve svém příspěvku v knize Teorie umělecké kritiky 

Jiřího Hájka Jan Svoboda, jejich cílem tehdy byla především analýza ideovosti.223 V roce 

1930 se následně ustavil takzvaný Klub filmových referentů a publicistů (Filmklub), který 

navazoval na aktivitu Klubu za nový film a jako svou publikační platformu užíval hlavně 

revue Studio, kterou do roku 1932 vydával Otakar Štorch-Marien v nakladatelství 

Aventinum.224 

Ve třicátých letech se také podle Jana Svobody odborný filmový tisk vyznačoval 

seriózností, velkým ohlasům se podle něj těšil například týdeník Kinorevue a negativní 

postoj k domácí produkci měl během třicátých let vystřídat „odpovědný kritický zájem“.225 

V roce 1936 pak byla ustavena Československá filmová společnost, kde v době nacistické 

okupace „vykrystalizovala myšlenka poválečného znárodnění naší kinematografie“.226 

O zachování „národní tradice a kulturního povědomí“ se podle Svobody zasloužilo 

i Sdružení filmových novinářů v rámci Syndikátů československých novinářů, které vzniklo 

v roce 1938.227 

 

 

                                                           
221 SVOBODA, Jan. In: Teorie umělecké kritiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986,  s. 197.  
222 Tamtéž s. 198.  
223 Tamtéž s. 199–200.  
224 Tamtéž s. 201.  
225 Tamtéž s. 203.  
226 Tamtéž s. 204.  
227 Tamtéž.  
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V době před únorovým převratem v roce 1948 docházelo ke sporům o podobu, jakou 

bude filmová kritika v následujících letech mít.228 Představitelé marxisticky orientované 

kritiky, kterou Jan Svoboda označil za progresivní linii,229 podle něj „sváděli boj 

s maloměšťáckým „vkusem“ a iluzemi, které přežívaly o produktech buržoazní (především 

americké) kinematografie“.230 

 K těmto autorům Svoboda zařadil A. M. Brousila, Jana Kučeru, Jana Žalmana či 

Vladimíra Bora. Tou dobou se také ve specializovaném tisku začínají vedle recenzí 

objevovat i úvahy, studie či portréty. Po únorovém převratu se pak začal k principům 

socialistického realismu hlásit i Klub filmových novinářů.231 

Od druhé poloviny padesátých let se pak začali v oboru prosazovat i někteří 

z absolventů filmové vědy na pražské FAMU, kupříkladu Jaroslav Boček, kteří podle 

Svobody přispívali ke zvýšení úrovně filmové kritiky.232 Pozornosti se tou dobou dostává 

i dokumentární tvorbě, které se v kritikách věnoval Antonín Navrátil, nebo tvorbě 

animované, o níž psal například Jan Hořejší.233 

Na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století se spolu s rozšířením 

telefikace rozvíjí rovněž televizní kritika pravidelně komentující vysílaný program. Podle 

Jana Svobody v té době někteří kritici využívali umělecké kritiky jako prostředku 

k „prosazování antisocialistických politických koncepcí“.234 K takovýmto autorům zařadil 

například redaktora Literárních novin A. J. Liehma.235 

V sedmdesátých letech pak nastupuje nová generace redaktorů, kteří podle Svobody 

teprve „získávají dostatečnou profesionální průpravu“236 a proto stále převažuje „průběžné 

recenzování uváděných premiér nad hlubší, soustavnější analýzou podstatných 

problémů“.237 

 

                                                           
228 SVOBODA, Jan. In: Teorie umělecké kritiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s. 205.  
229 Pozn. aut.: Je třeba vzít v úvahu, že Hájkova publikace Teorie umělecké kritiky vyšla v roce 1986, kdy 
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Filmy, které byly během komunistického režimu zakázány a uzavřeny „do trezoru“, 

se na filmová plátna dostaly až po roce 1989. Mezi takové snímky patří například film 

Všichni dobří rodáci oceněný na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, Skřivánci na 

niti, Bílá paní či kupříkladu Spalovač mrtvol.238 

Žánr, který se váže na vývoj a stav kultury dané doby, našel (ve své současné podobě, 

pozn. aut.) své místo nejen v kulturních rubrikách tištených periodik a v publicistických 

sekcích zpravodajských webů, ale hojně se objevuje na serverech věnovaných filmu či na 

osobních blozích filmových nadšenců.239  

Mezi současné známé české autory filmových recenzí, které se v posledních letech 

prosadily především v internetové podobě, patří například Mirka Spáčilová přispívající 

svými texty do Mladé fronty Dnes a na server iDNES.cz, Kamil Fila a Tomáš Stejskal 

publikující na serveru Aktuálně.cz, František Fuka píšící na svůj nezávislý blog FFFILM 

nebo například Jindřiška Bláhová, která recenzemi přispívá do týdeníku Respekt a současně 

vede filmový časopis Cinepur.  

Kromě časopisu Cinepur bývají recenze v tištěné podobě publikovány kupříkladu ve 

čtvrtletníku Film a doba, který vychází od roku 1955. Kromě recenzí snímků, které se 

dostaly do české distribuce, časopis přináší i recenze z českých a světových filmových 

festivalů, a nesoustředí se pouze na hraný film, ale neopomíná ani snímky experimentální, 

dokumentární či animované. Časopis, který je uznávaný odborníky nejen u nás, ale i 

v zahraničí, je dokonce zařazen na věhlasném seznamu vydávaném Mezinárodní organizací 

filmových archivů (FIAF).240  

Dalšími známými českými časopisy zaměřenými na filmovou tvorbu jsou například 

Iluminace, která funguje od roku 1989 a je zároveň tiskovým orgánem Národního filmového 

archivu,241 nebo časopis Cinema založený na komerčním principu a snažící se vyhovět 

i zájmu těch čtenářů, kteří „nemají film jako svůj hlavní koníček“.242 

                                                           
238 VANĚK, Lukáš. TOP 8: Filmy, které komunisti zakázali a dali do trezoru. NaFilmu.cz [online]. 1. 11. 2018 [cit. 2019-
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předmětem této práce.  
240 O Filmu a době. Film a doba [online]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: http://filmadoba.eu/o-filmu-a-dobe/  
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Mnozí z autorů, kteří se u nás filmové kritice věnují, rovněž spojili síly ve Sdružení 

českých filmových kritiků, které pravidelně uděluje Ceny české filmové kritiky a dává si za 

cíl „upozornit na nejlepší filmové počiny roku, nové objevy a naděje české kinematografie 

nestranným pohledem profesionálních filmových novinářů“.243 Předsedkyní sdružení je 

v současné době Jindřiška Bláhová.244 

7. Fenomén Česko-Slovenské filmové databáze  

Jedno z nejvlivnějších českých a slovenských médií věnující se filmové tvorbě,245 Česko-

Slovenskou filmovou databázi (ČSFD), založil podnikatel a filmový nadšenec Martin 

Pomothy v roce 2001.246 Webový projekt, který se stal natolik populárním, že z hlediska 

návštěvnosti v poměru k počtu obyvatel obou států v současnosti již překonává například 

i světoznámou filmovou databázi Internet Movie Database (IMDb.com),247 vytvořil 

Pomothy především jako sociální platformu, kde se budou moci filmoví fanoušci sdružovat 

a o svých zážitcích společně diskutovat.248  

Databáze také bývá pravidelně nominována v soutěži Křišťálová lupa, kde například 

v roce 2017 získala první místo v kategorii Nástroje a služby249 a v roce 2018 pak ve stejné 

kategorii obsadila druhou pozici.250 

Právě v tom, že byla Česko-Slovenská filmová databáze od počátku budována jako 

místo, kde spolu mohou uživatelé sdílet své filmové dojmy, a nikoli jako komerční projekt, 

jehož primárním cílem by bylo vytvoření databáze filmů, se web odlišuje jak od obdobných 

českých databází, tak od zahraničních projektů.  
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244 Tamtéž.  
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2019-04-02]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/pomo-csfd-predstavuje-novou-a-lepsi-filmovou-
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Zatímco světový gigant IMDb v sobě koncentruje velký objem mnohdy podrobných 

informací a funguje i jako filmová databáze pro profesionály, ČSFD se soustředí pouze na 

základní informace o jednotlivých filmech a cílí především na mainstreamovou veřejnost.251  

Proto Pomothy, který se prý nejznámější světovou filmovou databází při vytváření 

svého webu neinspiroval,252 nepovažuje žádný tuzemský ani zahraniční projekt za 

konkurenční a vnímá ČSFD jako absolutní originál. „Návštěvník si k téhle stránce 

(IMDb.com, pozn. aut.) nevytvoří vztah jako k ČSFD.cz, kde potká spřízněné duše. Jdeme 

vlastní cestou.“253 

Ačkoli Pomothy neuvedl, čím se při vytváření databáze inspiroval, má filmová 

databáze několik předchůdců, kteří sice staví na odlišné mediální platformě, ale zakladatel 

ČSFD se jimi při vytváření své databáze mohl inspirovat.  

Filmové databáze se už v knižní podobě objevily v Československu, kdy v roce 1974 

slovenské nakladatelství Obzor vydalo titul Malá encyklopédia filmu: zahraničná tvorba. V 

rozsáhlé filmové encyklopedii obsahující na tři tisíce hesel, kterou stvořil kolektiv autorů 

včetně Richarda Blecha, Jaroslava Brože či Ivo Hepnera nebo recenzentů Ladislava Lajchy, 

Petera Mihálika a Ernesta Štrice, nechybí abecedně seřazené stručné charakteristiky 

zahraničních tvůrců a pojmů místy doprovázené fotografiemi, krátké články o jednotlivých 

národních kinematografiích, ani výpis jednotlivých ročníků filmových festivalů, přehled 

udělených ocenění Oscar, výčet filmových adaptací známých literárních předloh, seznam 

filmových škol nebo rejstřík filmů seřazených podle abecedy doplněných o zemi produkce 

a rok výroby.254 Obdobný, doplněný titul pak v témže nakladatelství vyšel v roce 1993 pod 

názvem Encyklopédia filmu. Na jeho sestavení rovněž dohlížel dr. Richard Blech.255 
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Podobnou knižní verzí filmové databáze pak byly i tituly od amerického filmového 

kritika a filmového historika Leonarda Maltina vycházející pod názvem Leonard Maltin's 

Movie Guide, které byly vydávány od roku 1969 do roku 2014, kdy byl publikován Maltinův 

poslední „filmový průvodce“. Už u Maltinových titulů se mohli čtenáři například setkat 

s hodnocením filmů na škále od jedné do čtyř hvězdiček.256 

Zda nebyl při tvorbě ČSFD Pomothy ovlivněn kupříkladu ani filmovou databázi 

Microsoft Cinemania, která byla v devadesátých letech k dostání na CD a která v sobě 

zahrnovala sesbírané poznatky, postřehy, recenze a údaje o filmech shromážděné 

uznávanými filmovými kritiky Leonardem Maltinem, Rogerem Ebertem či například 

Pauline Kael,257 je otázkou. 

Co se týče rozsahu současné ČSFD, ke 12. 4. 2019 databáze obsahovala 711 835 

profilů filmů, 283 319 profilů herců a vlastní účet na ní mělo založených 436 000 uživatelů. 

Celkový počet komentářů ke všem filmům byl v té době roven číslu 3 950 344.258 Tyto údaje 

z ní činí nejrozsáhlejší českou a slovenskou filmovou databázi a to navzdory tomu, že se 

podobným titulem prezentuje Filmová databáze (FDb),259 která však ve skutečnosti žádnou 

z vyjmenovaných cifer ČSFD nepřevyšuje. 

Obsah filmové databáze, která je zároveň jedním z nejnavštěvovanějších webů 

v Česku,260 tvořil Pomothy zpočátku pouze s pomocí dalších filmových fanoušků, kteří do 

systému postupně přidávali filmy a rozebírali je v diskusi. Fakt, že ČSFD nevznikla za 

podnikatelským záměrem a fungovala čistě jako Pomothyho záliba, ovlivnil, že zakladatel 

údajně první roky existence databáze nekontroloval statistiky a nezajímal se o návštěvnost, 

ale pouze o spokojenost uživatelů. Jelikož se však Pomothy, který se do té doby živil jako 

filmový publicista, toužil ČSFD věnovat naplno, rozhodl se na svém webu pronajmout 

reklamní plochy, což mu vyneslo dostatečný obnos na to, aby založil vlastní firmu.261 

                                                           
256 HAMMOND, Pete. Leonard Maltin’s Movie Guide Ending After 45 Years – Internet Kills Iconic Print Paperback. 

Deadline.com [online]. 19. 8. 2014 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://deadline.com/2014/08/r-i-p-leonard-maltins-

movie-guide-internet-kills-iconic-print-paperback-after-45-years-821849/ 
257 KELLY, Kevin. Cinemania '94. Wired.com [online]. 11. 1. 1994 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.wired.com/1994/11/cinemania-94/  
258 Česko-Slovenská filmová databáze: ČSFD.cz v číslech. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: https://www.csfd.cz/  
259 Statistika Filmové databáze: Obecná statistika. FDb.cz [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.fdb.cz/statistiky/  
260 CANDRA, Robert a Martin MELICHAR. Martin Pomothy: Nic jiného než ČSFD.cz dělat nechci. Radio Wave 

[online]. 2. 6. 2014 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/martin-pomothy-nic-jineho-nez-csfdcz-delat-

nechci-5239575  
261 TŮMA, Ondřej. ČSFD.cz: Příběh impéria filmových fanoušků. Peníze.cz [online]. 24. 3. 2012 [cit. 2019-04-02]. 

Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku 

https://deadline.com/2014/08/r-i-p-leonard-maltins-movie-guide-internet-kills-iconic-print-paperback-after-45-years-821849/
https://deadline.com/2014/08/r-i-p-leonard-maltins-movie-guide-internet-kills-iconic-print-paperback-after-45-years-821849/
https://www.wired.com/1994/11/cinemania-94/
https://www.csfd.cz/
https://www.fdb.cz/statistiky/
https://wave.rozhlas.cz/martin-pomothy-nic-jineho-nez-csfdcz-delat-nechci-5239575
https://wave.rozhlas.cz/martin-pomothy-nic-jineho-nez-csfdcz-delat-nechci-5239575
https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku
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Na tom, že ČSFD pro Pomothyho představuje „koníček, ne byznys“,262 se nic 

nezměnilo ani poté, co databáze navázala spolupráci s filmovými distributory, 

s poskytovateli DVD a Blu-ray a uzavřela barterové dohody s provozovateli kin.263 Možnost, 

že by ČSFD někdy prodal, je podle Pomothyho naprosto nereálná.264 Projekt, který zpočátku 

vytvářela hrstka filmových nadšenců, v současné době zaměstnává okolo dvaceti pracovníků 

a dvakrát tolik externistů.265 Svým vývojářům může nyní výkonný ředitel ČSFD, který, 

podle jeho slov, na počátku databáze žil „na špagetách s kečupem a mražené pizze“,266 

nabídnout nejen finanční ohodnocení, ale kupříkladu i možnost pobytu na firemní rekreační 

chatě na Floridě.267 Kromě známé filmové databáze Pomothyho živí komerční projekty jako 

realitní web nebo překladatelská agentura.268 

Kromě toho, že ČSFD návštěvníkům poskytuje možnost prohlížet si profily filmů, 

zjistit, co zrovna dávají v televizi nebo v kině, mít přehled o novinkách ze světa filmu či 

zhlédnout nové filmové trailery, má celý projekt posloužit především registrovaným 

uživatelům, kteří se zde mohou realizovat – zapojit se do diskuzí, zhodnotit filmy na škále 

od jedné do pěti hvězdiček (přičemž jedna značí nejhorší hodnocení a pět nejlepší, pozn. 

aut.) nebo snímky komentovat. Databáze také umožňuje například poslouchat filmové rádio 

nebo nakupovat DVD a Blu-ray.  

Profily filmů, kvůli kterým web velká část neregistrovaných uživatelů navštěvuje, 

kromě základních informací o filmu, fotogalerie nebo výčtu zajímavostí nabízí například 

možnost prohlédnout si film ve filmotéce, zjistit datum jeho premiéry nebo nahlédnout na 

uživatelská hodnocení. Registrovaným uživatelům ČSFD kromě toho nabízí například 

možnost sestavit si seznamy oblíbených filmů, tvůrců či uživatelů nebo si vést vlastní 

„Deníček“.269 

                                                           
262 TŮMA, Ondřej. ČSFD.cz: Příběh impéria filmových fanoušků. Peníze.cz [online]. 24. 3. 2012 [cit. 2019-04-02]. 

Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku 
263 Tamtéž.  
264 VYLEŤAL, Martin. Martin Pomothy: ČSFD bych neprodal ani za půl miliardy. Lupa.cz [online]. 14. 4. 2011 [cit. 

2019-04-02]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/martin-pomothy-csfd-bych-neprodal-ani-za-pul-miliardy/  
265 Provozovatel a redakce: Redakce. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/vyvojari/  
266 TŮMA, Ondřej. ČSFD.cz: Příběh impéria filmových fanoušků. Peníze.cz [online]. 24. 3. 2012 [cit. 2019-04-02]. 

Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku 
267 Vývojáři: Hledáme nové kolegy. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/vyvojari/  
268 TŮMA, Ondřej. ČSFD.cz: Příběh impéria filmových fanoušků. Peníze.cz [online]. 24. 3. 2012 [cit. 2019-04-02]. 

Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku 
269 Návod k použití: Jak si sestavím uživatelský profil?. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media 

Group, ©2001-2019 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/  
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Podle výsledného čísla hodnocení se mění i barevný design profilu snímku – 

u divácky úspěšných snímků bývá červený (hodnocení nad 70 %),270 u méně úspěšných 

(hodnocení mezi 70 a 31 %) modrý,271 černý u těch, které nebyly natolik divácky úspěšné, 

aby jejich výsledné procentuální hodnocení přesahovalo 30 %272 a u filmů, které neohodnotil 

dostatečný počet uživatelů pak šedý (aby film na ČSFD získal „barvu“, musí jej ohodnotit 

alespoň deset uživatelů).273  

Filmová databáze rovněž nabízí možnost zakoupit DVD nebo Blu-ray filmu přímo 

skrze přímý odkaz z jeho profilu nebo například návštěvníka přesměrovat na profil snímku 

na světové IMDb.com.  

V dubnu 2017 pro své fanoušky tým ČSFD dokonce natočil první čtyřdílný seriál 

Exploring Movie Studios: Warner Bros. Studios z prostředí Hollywoodu, jenž zaštítila 

Pomothyho firma Pomo Media Group, která je zároveň provozovatelem databáze. 

V budoucnu by ČSFD mělo podle jejího zakladatele s vlastní tvorbou pokračovat a ideálně 

navštívit i další filmová studia po celém světě.274 

Pro registrované členy také tým ČSFD pořádá speciální akce, jako jsou takzvané 

„ČSFD projekce“. Těchto promítání se může zdarma zúčastnit každý registrovaný uživatel 

databáze, avšak platí, že zvýhodněni budou ti s vyšším počtem uživatelských bodů, které 

členové získávají za svou aktivitu v databázi. Vyplní-li tedy formulář na webu do uzávěrky 

uživatel s vyšším počtem bodů než člen na posledním místě seznamu (poslední přihlášený, 

pozn. aut.), bodově zvýhodněný uživatel jej nahradí.275 

Jak v rozhovoru pro server Aktuálně.cz ze srpna 2015 přiznal sám Pomothy, bodový 

systém, s nímž ČSFD pracuje, má svá úskalí. Zvýhodňuje totiž uživatele, kteří se 

zaregistrovali v době, kdy databáze teprve začínala – komentáře k filmům se například 

i neregistrovaným návštěvníkům zobrazují v závislosti na počtu bodů, kterými člen 

disponuje.  

                                                           
270 Návod k použití: Co avizují "barvy filmů"?. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, 

©2001-2019 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/  
271 Tamtéž.  
272 Tamtéž.  
273 Tamtéž.  
274 AUST, Ondřej. ČSFD.cz natočilo svůj první seriál, z Hollywoodu. Mediář [online]. 9. 11. 2017 [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: https://www.mediar.cz/csfd-cz-natocilo-svuj-prvni-serial-z-hollywoodu/  
275 ČSFD projekce Hellboy. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/akce/304-csfd-projekce-hellboy/  
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Příspěvky k filmu od uživatelů s velkým počtem bodů, kteří mají být 

„důvěryhodnější“,276 se tak automaticky zobrazují mezi prvními, zatímco komentáře od 

„nováčků“ zůstávají v jejich závěsu.277  

Registrovaným uživatelům se na předních pozicích v komentářích na profilu snímků 

zobrazují komentáře těch uživatelů, které zařadili na svůj seznam oblíbených uživatelů, kam 

může každý člen zařadit až sto přispěvatelů.278 Jestliže má navíc uživatel ohodnocených více 

jak pět set filmů a má na databázi založený účet alespoň půl roku, udělí prvním dvaceti 

uživatelům na svém seznamu oblíbených jeden bod, jenž následně ovlivní celkové pořadí 

nejoblíbenějších uživatelů ČSFD.279 Pokud však návštěvníci chtějí, mají možnost nastavit si 

řazení příspěvků podle času vložení nebo podle hodnocení, které uživatelé snímku přidělili. 

Tím mají možnost si sami určit, které komentáře jim přijdou relevantní, a které 

nikoli. To, že má uživatel vysoký počet bodů a jeho hodnocení se u filmu zobrazuje na 

předních příčkách, totiž automaticky neznamená, že mohou návštěvníci jeho poznámkám 

důvěřovat. Přestože jsou mezi takovými uživateli například samotný Martin Pomothy 

(s uživatelským jménem POMO) či například filmový publicista Kamil Fila (s uživatelským 

jménem Tetsuo), nachází se na předních příčkách kupříkladu i uživatel verbal, který je 

pověstný vulgárním humorem v komentářích, jímž jednoznačně porušuje uživatelská 

pravidla ČSFD. Kvůli jeho velkému bodovému zisku a popularitě však jeho účet 

administrátoři neplánují vymazat.280  

Porušování pravidel databáze se podle uživatelských pravidel členové také dopustí 

kupříkladu tím, že žádají po ostatních uživatelích, aby je zařadili do svých seznamů 

„oblíbených uživatelů“ nebo když hodnotí nebo komentují dílo, které nezhlédli.281 

 

 

                                                           
276 SVOBODA, Martin. Pomothy: ČSFD nabízí novou a lepší filmovou publicistiku. Aktuálně.cz [online]. 5. 8. 2015 [cit. 
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277 Tamtéž.  
278 Pozn. aut.: Informace z takzvaného „Návodu k použití“ jsou dostupné pouze po registraci na Česko-Slovenské 

filmové databázi.  
279 Návod k použití: Jak se filmy hodnotí hvězdičkami?. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media 
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©2001-2019 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/  
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7.1  Vliv a problémy Česko-Slovenské filmové databáze  

Ačkoli Pomothy jakožto zakladatel a šéf ČSFD databázi stále vnímá jako „maličké děťátko, 

které zakládal v garáži“,282 uznává, že ČSFD má v současnosti i na malém českém a 

slovenském trhu moc ovlivnit nejen to, jak budou film po zhlédnutí uživatelských hodnocení 

vnímat členové, kteří mu hvězdičky udělovali, ale především neregistrovaní návštěvníci, 

kteří se podle procent mnohdy rozhodují, jestli má či nemá cenu kino navštívit.  

Jak však sám Pomothy zdůrazňuje, ačkoli filmová databáze přikládá procentuálnímu 

hodnocení uživatelů velkou váhu, neznamená to automaticky, že je toto dílo lepší či 

umělecky hodnotnější než filmy hůře hodnocené. Vyšší procenta a počet hvězdiček podle 

něj mají poukazovat hlavně na to, že film pravděpodobně vyhoví více lidem.283 

Navzdory tomu už i v letošním roce administrátoři řešili případ cíleného navyšování 

hodnocení filmu, kdy se někdo za pomoci falešných účtů snažil nalákat do kina více diváků, 

tentokrát na snímek Narušitel režiséra Davida Baldy.284 Ačkoli režisér popřel, že by měl 

s akcí cokoli společného, v jeho neprospěch hovoří například fakt, že profily skupiny 

uživatelů, která Narušiteli udělila hned v den premiéry nejvyšší hodnocení, zatímco 

hodnocení novinářů byla vesměs negativní, byly dokonce založeny ve stejnou dobu. Tito 

uživatelé, jejichž účty začali následně administrátoři eliminovat, navíc neváhali navyšovat 

hodnocení ani jiným Baldovým tvůrčím počinům včetně videoklipu Michala Hrůzy k písni 

Nad světem (Nezapomínej), který Balda pro snímek zrežíroval.285  

 

 

 

 

 

                                                           
282 SVOBODA, Martin. Pomothy: ČSFD nabízí novou a lepší filmovou publicistiku. Aktuálně.cz [online]. 5. 8. 2015 [cit. 
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283 Tamtéž.  
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Fakt, že navzdory uplatňování pravidla, kdy se hodnocení uživatele začne do 

procentuálního hodnocení snímku počítat až ve chvíli, kdy člen ohodnotí dvě stě filmů286 

a splní znalostní test (nebo v případě jeho nezvládnutí napíše pět ukázkových komentářů),287 

může k manipulaci s hodnocením i přesto poměrně snadno docházet, jen potvrzuje tvrzení 

Pomothyho, že bodový systém na ČSFD ještě stále není bez mezer. Jak však uvedl 

v rozhovoru pro Aktuálně.cz, vymyslet lepší řešení a zdárně ho aplikovat do zavedeného 

systému není snadné.288  

Světová jednička filmových databází, IMDb, se podobným výkyvům brání 

kupříkladu využíváním metaskóre filmu (viz kapitola 7.1.2 Internet Movie Database). 

Zobrazování obou dvou procentuálních hodnocení může divákům usnadnit porovnávání 

toho, jak film hodnotili uživatelé databáze a jak profesionální recenzenti, ale může rovněž 

administrátory při výrazném rozdílu cifer navést na stopu snah o zmanipulování hodnocení.  

Aplikovat podobný systém na ČSFD by však na české mediální scéně bylo 

pravděpodobně velmi náročné. Uživatelům, kteří by si založili účet s cílem jakýmkoli 

způsobem databázi poškodit, má v jejich činnosti podle informací uvedených 

v uživatelských pravidlech momentálně zabránit výše zmiňovaný znalostní test.289   

Další kontroverzní oblastí spojenou s filmovou databází je také otázka vztahu ČSFD 

a klasické filmové publicistiky. Ačkoli se de facto uživatelské komentáře a externí recenze 

mnohdy doplňují, může být vztah mezi nimi vnímán spíše jako konkurenční. Toto tvrzení 

potvrdil i Pomothy, který považuje komentáře na ČSFD za „novou podobu filmové 

publicistiky, která je výživnější a dalekosáhlejší než klasická podoba“.290 

 

 

                                                           
286 SLADKÝ, Pavel, Šárka GMITERKOVÁ, Anna KOTTOVÁ a Jan BARTONĚK. Podvody s hodnocením na ČSFD. 

‚Zrovna válčíme s filmem Narušitel,‘ říká k nekalé praktice šéf databáze. IROZHLAS [online]. 1. 2. 2019 [cit. 2019-04-
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filmu_1902010800_ako  
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POMO Media Group, ©2001-2019 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/  
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Jako nevýhodu profesionálních recenzních textů vnímá zakladatel ČSFD například 

fakt, že za dobu, kterou čtenář stráví při čtení individuálního názoru jediného člověka, stihne 

na ČSFD přečíst hned několik různých komentářů. Uživatelé navíc podle něj mívají stejný 

přehled jako novináři, s tím rozdílem, že píšou pro radost a ne pro peníze.291 Databáze podle 

Pomothyho navíc plní i jakousi edukativní funkci, když na oplátku uživatele učí „orientovat 

se ve filmové džungli“292 a „formovat vlastní reflexi kinematografie“.293 

7.2  Další filmové databáze 

Navzdory tomu, že zakladatel Česko-Slovenské filmové databáze Martin Pomothy nevnímá 

žádný český nebo zahraniční subjekt jako konkurenční, figurují na mediální scéně i jiné 

projekty založené na principu filmové databáze. Přestože nejsou identické a každý z nich má 

svá specifika, lze je ve vztahu k ČSFD vnímat jako substituty, které staví na stejných 

základech a nabízí svým uživatelům podobné služby.  

Kromě světově proslulé Internet Movie Database (IMDb) lze za takovýto projekt 

považovat například českou Filmovou databázi (FDb), České filmové nebe (ČFN) zaměřené 

na českou a slovenskou filmografii, které se později sloučilo se serverem Kinobox.cz,294 nebo 

kupříkladu webový projekt Filmový přehled, jenž navazuje na odkaz nejstaršího českého 

filmového časopisu, jehož tištěná podoba vycházela až do roku 2013.295 

7.1.1 Filmová databáze  

Známý server Filmová databáze (FDb) je český webový projekt prezentující se jako největší 

česká filmová databáze, která kromě informací o jednotlivých filmech divákům, podobně 

jako ČSFD, poskytuje i informace o hercích a tvůrcích. K 12. 4. 2019 databáze obsahovala 

celkem 155 362 titulů (z toho 96 049 filmů a 52 141 televizních filmů, seriálů, inscenací 

apod.), 642 257 profilů herců a tvůrců a 147 678 uživatelských účtů.296 Hlavní 

administrátorkou FDb, která zároveň zodpovídá i za uživatelskou podporu webu, je Andrea 

Pozníčková.297  
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Přestože se tvůrci databáze zamýšleli zaměřit především na českou a slovenskou 

produkci, FDb obsahuje informace i o mnoha zahraničních filmech. Podobně jako ČSFD, 

i databáze FDb nabízí kromě filmového přehledu i další funkce pro registrované 

a neregistrované uživatele.  

Návštěvníci, kteří nemají zájem o vytvoření vlastního profilu, si mohou kupříkladu 

prohlížet filmy v databázi, nahlížet na profily zaregistrovaných uživatelů a číst jejich 

komentáře k filmům, prohlížet si statistiky nebo magazín či si například procházet televizní 

program nebo program jednotlivých českých kin. Zaregistrovaní uživatelé naproti tomu 

mohou využít i další funkce jako je hodnocení filmů, jejich komentování či diskuse.298  

Na rozdíl od diskuse, v níž mohou registrovaní členové řešit téměř cokoli kromě 

informací o filmovém pirátství (warezu), věcí odporujících zásadám slušného chování nebo 

šířit neplacenou reklamu,299 mají komentáře na FDb sloužit především jako prostor, kde 

mohou uživatelé vyjádřit vlastní názor na film, přičemž jejich poznámky by měly být 

zároveň užitečné i pro ostatní. Jaké komentáře se u jednotlivých děl zobrazí, mohou 

návštěvníci ovlivnit a ponechat buď automatické řazení od nejnovějšího po nejstarší 

komentář, nebo příspěvky seřadit podle počtu bodů, kterými jednotliví přispěvatelé 

disponují.300
 

Bodový systém, s nímž FDb pracuje, stojí, podobně jako ČSFD, na principu odměňování 

uživatelů za spolupodílení se na obsahu databáze, kdy je členům v závislosti na typu úkonu 

udělen určitý počet bodů. Zatímco za přihlášení do databáze (maximálně jeden bod za den), 

ohodnocení filmu (s maximem 1000 bodů), jeho zařazení do filmotéky (s maximem 200 

bodů) nebo přidání filmové hlášky obdrží člen po jednom bodu, za odhalení chyby ve filmu 

získá body dva a za komentář k filmu nebo připojení zajímavosti k filmu či herci dokonce 

čtyři body. Největší jednorázový bodový zisk mohou registrovaní členové FDb získat za 

popisek k filmu a přidání bibliografie k herci, což odpovídá pětatřiceti a osmdesáti 

bodům.301 
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Podobně jako ČSFD i FDb příležitostně pořádá soutěže a akce pro uživatele, které 

mají nejčastěji formu speciálních filmových projekcí.302 S webem FDb je rovněž spojena 

nejpoužívanější aplikace pro správu filmů na počítači v Česku a na Slovensku nazvaná 

„Seznam DVD“, která po stažení umožňuje vytvořit si vlastní přehlednou filmotéku, jež 

automaticky načítá informace o filmech z FDb.303  

Vývojáři FDb při vytváření databáze neopomněli uživatelům nabídnout ani sekci 

Filmové žebříčky, kde si mohou návštěvníci prohlédnout jak seznam nejlépe a nejhůře 

bodovaných filmů a seriálů, tak i seznam nejoblíbenějších režisérů, herců, nebo zjistit, které 

filmy mají nejvíce komentářů, které nejvíce chyb či přidaných filmových hlášek.  

Každý film umístěný v databázi FDb také, podobně jako u ostatních databází, 

disponuje vlastním profilem. Návštěvníci u každého díla naleznou základní filmografické 

údaje, fotogalerii, informace o hereckém obsazení, uživatelské komentáře či procentuální 

hodnocení, přičemž ohodnotit film na škále od jedné do deseti hvězdiček (kdy, stejně jako u 

databáze IMDb, jedna značí nejhorší a deset nejlepší, pozn. aut.) mohou pouze registrovaní 

uživatelé. Na rozdíl od ČSFD, která se údajně databázovým gigantem neinspirovala, jsou 

filmové profily na FDb přímo propojeny s profily snímků na IMDb.  

7.1.2 Internet Movie Database  

Původně britská filmová databáze Internet Movie Database (IMDb) je nejznámější databáze 

světového rozsahu zaměřená na tvorbu filmovou, televizní i osobnosti filmových tvůrců. Že 

se skutečně jedná o giganta filmových databází, potvrzuje fakt, že v současné době IMDb 

obsahuje okolo pěti milionů profilů filmů, seriálů a televizních show a přibližně osm milionů 

profilů herců, režisérů a dalších tvůrců.304 Stránky, které mají posloužit laické veřejnosti i 

profesionálům z oboru, měsíčně navštíví okolo 250 milionů lidí a mobilní aplikaci, která 

umožňuje využívat služeb filmové databáze, si už v roce 2016 stáhlo přibližně 115 milionů 

uživatelů.305 Na sociálních sítích (Facebook, Twitter, pozn. aut.) v současnosti IMDb sleduje 

okolo 12 milionů lidí.306
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Zakladatelem a zároveň dosavadním výkonným ředitelem společnosti je Col 

Needham, který v roce 1990 položil základy IMDb, databáze, v níž údajně propojil lásku 

k filmům a nadšení pro technologie. Projekt, který se stal realizací snů filmových nadšenců 

o společném místě, kde by bylo možné dohledat detailní informace o filmech a jejich 

tvůrcích, zpočátku fungoval pouze na principu stahování. Až posléze, kdy se nechal 

Needham inspirovat nápadem studenta bristolské univerzity dostat filmovou databázi na 

web, mohl v roce 1993 vzniknout vůbec první webový projekt věnovaný filmu,307 který byl 

zárodkem dnešní IMDb.com.308
 

Filmová databáze, jejíž obsah zpočátku vytvářeli pouze Needham s dobrovolníky, si 

brzy mohla díky reklamě dovolit zaplatit první zaměstnance. Od dob, kdy IMDb uživila 

pouze Needhama, však uplynulo více než deset let, a podle informací, které Needham sdělil 

v rozhovoru pro Los Angeles Times v listopadu 2016, pro společnost už tehdy pracovalo 

něco mezi sto padesáti a tři sta zaměstnanci.309 Svůj podíl na tom, že se mohla Needhamova 

databáze rozvíjet do nynější podoby, zřejmě nese i fakt, že se IMDb v roce 1998 stala 

majetkem americké společnost Amazon.com, Inc.310
 

Škála možností, které v současnosti databáze návštěvníkům nabízí, je velmi široká, 

a činí IMDb natolik jedinečnou, že jí ani po téměř třiceti letech existence nejsou podobné 

projekty schopné konkurovat. Ve třech hlavních rubrikách zde mohou uživatelé nejen zjistit 

podrobnosti o vybraných filmech a tvůrcích, zhlédnout nejnovější trailery, kontrolovat 

přehled nadcházejících filmových premiér, zjistit, v jakém kině se bude jimi zvolený film 

promítat či se obeznámit s novinkami ze světa filmů, celebrit a filmových festivalů.  

Databáze uživatelům také kupříkladu nabízí možnost nechat si prostřednictvím 

krátkých videí IMDb TV poradit, jaké pořady stojí za to v televizi zhlédnout, otestovat své 

znalosti v tematických filmových kvízech, vytvořit si vlastní „watchlist“, udržovat si přehled 

o produkci poskytovatelů filmů online nebo například zjistit, co nového zrovna vychází na 
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DVD nebo Blu-ray. Speciálně pro fanoušky hororového žánru pak IMDb nabízí sekci 

„Horror Guide“, v níž návštěvníci objeví jak nejnovější trailery očekávaných hororů, tak 

články na témata spojená s žánrem.  

Ani v databázi IMDb nechybí žebříčky nejoblíbenějších nebo nejlépe a nejhůře 

hodnocených filmů, přičemž mohou uživatelé sledovat buď hodnocení napříč všemi žánry, 

nebo si zvolit jeden specifický. Všechny filmy v žebříčku se navíc českým divákům 

automaticky objeví v českém jazyce, podobně jako se datum premiéry na profilu snímku 

přizpůsobuje geografické poloze návštěvníka. Ohodnotit film na škále od jedné do deseti 

hvězdiček nebo jej okomentovat mohou jen registrovaní uživatelé, kterým kromě toho 

databáze nabízí možnost sestavit si „watchlist“ nebo možnost dostávat filmová doporučení 

na míru.311 Kromě zprůměrovaného čísla vypovídajícího o tom, jak moc se uživatelům film 

líbil, dává IMDb návštěvníkům k nahlédnutí i počet uživatelů, kteří film ohodnotili nebo, je-

li to u daného snímku možné, takzvané „metaskóre“ zprostředkované serverem 

Metacritic.com. Toto číselné hodnocení je založeno na zprůměrování hodnocení dvaceti 

externích recenzí, a de facto tak zabraňuje tomu, aby byl film vnímán jako zdařilý nebo méně 

povedený pouze na základě uživatelských hodnocení, která mohou být cíleně manipulovaná.  

Vedle uživatelských komentářů, u nichž mají i neregistrovaní návštěvníci možnost 

skrýt spoilery nebo komentáře seřadit podle aktivity uživatele v databázi, uživatelského 

hodnocení, přidělených hvězdiček, podle času či toho, jak moc je hodnocení užitečné pro 

ostatní, IMDb odkazuje i na externí recenze k filmu.  

Jelikož filmová databáze funguje i jako zdroj informací pro profesionály, poskytuje 

IMDb možnost zakoupit si licenci k takzvané IMDbPro umožňující nalézt kontakty 

z filmového průmyslu nebo se kupříkladu dostat k informacím, které ve standardní verzi 

ještě nejsou dostupné. 

 

 

                                                           
311 Benefits of your free IMDb account. IMDb.com [online]. [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://www.imdb.com/registration/signin?u=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0111161%2F%3Fref_%3

Dttcrv_crv_tt  

https://www.imdb.com/registration/signin?u=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0111161%2F%3Fref_%3Dttcrv_crv_tt
https://www.imdb.com/registration/signin?u=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0111161%2F%3Fref_%3Dttcrv_crv_tt
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8. Internetové recenze filmu Mečiar a uživatelské komentáře na 

Česko-Slovenské filmové databázi  

Ačkoli se dokumentární snímek Terezy Nvotové Mečiar dostal do české distribuce až 8. 

března 2018, tedy několik měsíců po slovenské premiéře, která se konala 12. 10. 2017,312 

většina recenzí publikovaných v kulturních rubrikách a publicistických sekcích 

zpravodajských webů se filmu věnovala už během října 2017. Tehdy měl snímek nejen 

premiéru na Slovensku, ale byl rovněž uveden na dvacátém prvním ročníku Mezinárodního 

festivalu dokumentárního filmu Ji.hlava, kde dokonce plnil funkci zahajovacího snímku 

festivalu.  

Reflexi filmu už na podzim roku 2017 poskytli nejen recenzenti v kulturních 

rubrikách největších českých zpravodajských webů, jakými jsou iDNES.cz, Aktuálně.cz, 

lidovky.cz nebo Novinky.cz ale rovněž portál Reflex.cz či filmové servery, kupříkladu 

Moviezone.cz. Už v den slovenské premiéry snímku se první divácké reakce objevily i na 

ČSFD, kde film neváhali okomentovat uživatelé Anderton a blondboss, kteří vyzdvihovali a 

hanili tytéž aspekty filmu, jako mnoho jiných uživatelů posléze.  

Hodnocení na škále hvězdiček, které snímku udělili, kromě toho odpovídá cifrám tři 

a čtyři, kterými uživatelé databáze k datu 16. 4. 2019 v komentářích ohodnotili snímek 

nejčastěji. Na rozdíl od recenzí, které české weby publikovaly na podzim roku 2017 a na 

jaře roku následujícího, komentovali uživatelé snímek Mečiar na ČSFD ještě na jaře roku 

2019, přičemž poslední přidaný komentář k filmu k datu 16. 4. 2019 přidal uživatel Arkanoid 

5. 3. 2019. 

Filmové servery, ať už jde o Kulturio.cz, Červený koberec, Kinobox.cz či například 

Fandímefilmu.cz, publikovaly spolu s deníkem E15.cz nebo Fukovým filmovým serverem 

FFFilm.cz své recenze až v březnu 2018, kdy se snímek dostal do českých kin.  

 

 

 

 

                                                           
312 Mečiar. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019 [cit. 2019-05-04]. Dostupné 

z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/prehled/  

https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/prehled/
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8.1  Internetové recenze filmu Mečiar  

8.1.1 FFFilm.cz  

Filmový server FFFilm.cz založil publicista a programátor František Fuka v roce 1997. 

Původně měl formu internetového týdeníku o filmu, který vycházel každou středu, nejprve 

na serveru Neviditelný pes, později na serveru Novinky.cz. Po roce 2007 se Fuka rozhodl 

změnit koncepci webu a týdeník transformoval na blog, kam ve volných chvílích přispívá 

především filmovými recenzemi.313 Fukův projekt je zároveň jedním z těch, které v Česku 

začaly využívat komunitní model přímé monetizace neboli takzvaného crowdfundingu, kdy 

je web financován dobrovolnými příspěvky od uživatelů.314
 

Recenzi snímku Mečiar Fuka na svém webu publikoval 5. 3. 2018 a, podobně jako u 

svých ostatních recenzí, do titulku tvořeného názvem filmu rovněž přidal procentuální 

hodnocení – dokumentu o autoritářském slovenském politikovi režisérky Nvotové udělil 

šedesát procent.  

Co Fuka na snímku ocenil, bylo technické provedení a schopnost velmi mladé 

režisérky seskládat spoustu různého materiálu (rozhovory, archivní záběry, domácí videa, 

vlastní promluvy k publiku) dohromady, aby vše dávalo smysl. Podle něj by film také mohl 

být přínosný pro studenty středních škol, kterým by snímek o Mečiarovi mohl pomoci 

pochopit, o co v devadesátých letech na Slovensku vlastně šlo.  

Na druhou stranu autor podotknul, že je dokument subjektivním, jednostranným 

dílem, ve kterém se Nvotová nezdráhala kritizovat bez poskytnutí prostoru pro vyjádření 

druhé strany: „(…) pokud jsou ve filmu Mečiarovi fanoušci, jsou vždy pouze retardovaní 

nebo zkorumpovaní, respektive je to sestříháno tak, aby tak působili.“315
 

Jako problematický Fuka vnímá rovněž fakt, že snímek nepřináší nic nového – 

pamětníkům pouze zrekapituluje známá fakta, zatímco publikum neobeznámené s tématem 

podle něj „bude tápat“.  

 

                                                           
313 FUKA, František. FFFILM bloguje: Co to je FFFILM?. FFFILM: František Fuka versus kinematografie. Recenze a 

různé jiné záležitosti, občas i nefilmové. [online]. 14. 2. 2007 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://www.fffilm.name/2007/02/fffilm-bloguje.html  
314 FUKA, František. FFFFriends = FFFilm Friends. FFFILM: František Fuka versus kinematografie. Recenze a různé 

jiné záležitosti, občas i nefilmové. [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://www.fffilm.name/p/ffffriends.html  
315 FUKA, František. Recenze: Mečiar - 60%. FFFILM: František Fuka versus kinematografie. Recenze a různé jiné 

záležitosti, občas i nefilmové. [online]. 5. 3. 2018 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://www.fffilm.name/2018/03/recenze-meciar-60.html  

https://www.fffilm.name/2007/02/fffilm-bloguje.html
https://www.fffilm.name/p/ffffriends.html
https://www.fffilm.name/2018/03/recenze-meciar-60.html
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Zklamání pak pro publicistu představoval především samotný rozhovor, v němž se 

divák nedozví „nic nového (…) kromě toho, že má nyní Vlado hezkou vilu, papouška a cosi 

důležitého ví, ale neřekne (…)“.316 

Fuka rovněž zmínil paralelu se současným Slovenskem, kterou Nvotová divákům 

nabídla na konci snímku. Podle autora se ale režisérka touto obecnou rovinou nezabývala 

dostatečně, následkem čehož se zdá, že postačí, aby „(…) byl Mečiar (Fico) jakýmkoliv 

způsobem odstaven od koryta, a Slovensku pak bude dobře“.317  

Po jazykové stránce se Fuka (v porovnání s ostatními autory v této kapitole, pozn. 

aut.) nejvíce blíží uživatelským komentářům na ČSFD, pro něž prakticky neplatí žádná 

formální pravidla. Ačkoli užívá i er-formu, je pro jeho recenze typická rovněž ich-forma, 

pomocí níž zdůrazňuje, že jde o jeho osobní dojem ze snímku: „Při sledování Mečiara mě 

napadaly neveselé myšlenky o tom, jak funguje demokracie.“318 K navození bližšího 

kontaktu se čtenářem si autor v recenzi pomáhá také druhou osobou množného čísla, která 

zapadá do Fukova svérázného stylu psaní: „(…) pokud něco víte o dějinách HZDS (…), 

budete se dost nudit.“319
 

Navzdory tomu, že se mnohé Fukovy texty nevyhýbají expresivním výrazům, 

v recenzi na snímek Mečiar si autor, snad kromě spojení „retardovaní fanoušci“,320 vystačil 

i bez nich. Fuka v textu rovněž pracuje například s jednoslovným hodnocením na konci věty, 

které recenzi oživuje, a neváhá text ukončit kupříkladu využitím postskripta: „P.S.: Tento 

dokument můžete už teď, před jeho českou kinopremiérou, legálně sledovat na českém HBO 

Go. Zvláštní.“,321 čímž dokládá, že jako programátorovi z povolání mu jde pravděpodobně 

především o funkčnost a využitelnost textu pro diváka. 

 

 

 

                                                           
316 FUKA, František. Recenze: Mečiar - 60%. FFFILM: František Fuka versus kinematografie. Recenze a různé jiné 

záležitosti, občas i nefilmové. [online]. 5. 3. 2018 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://www.fffilm.name/2018/03/recenze-meciar-60.html  
317 Tamtéž.  
318 Tamtéž.  
319 Tamtéž.  
320 Tamtéž.  
321 Tamtéž.  

https://www.fffilm.name/2018/03/recenze-meciar-60.html
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8.1.2 iDNES.cz 

Zpravodajský portál iDNES.cz, který je zároveň největším webovým portálem společnosti 

MAFRA, a. s., vznikl v lednu 1998.322 Kromě zpravodajství či tematicky zaměřených sekcí 

dává server prostor i publicistickým textům, které pravidelně vychází v kulturní rubrice. 

Právě zde své filmové recenze publikuje známá česká filmová kritička Mirka Spáčilová. 

Jelikož kulturní sekci, kterou autorka vede, a které navíc, co se týče počtu textů, 

jednoznačně dominuje, byla to právě ona, kdo na webu 23. 10. 2017 publikoval recenzi na 

nový snímek Terezy Nvotové o rozporuplném slovenském politickém lídrovi, který kritička 

pověstná svou nekompromisností ohodnotila padesáti procenty.  

Na rozdíl od Fuky nebo redaktora Rimsy Spáčilová článek titulovala nejen označením 

recenze, ale i celou větou, která čtenářům více napovídá o ději a rysech snímku: „RECENZE: 

Čekal jsem to horší. Vezměte si Dubčeka, říká Mečiar a peče buřty“.323 

Podobně jako ostatní zmiňovaní recenzenti, i Spáčilová snímku vytkla přílišné 

zaměření na politiku, která podle ní mladším generacím nic neřekne a vzhledem k tomu, že 

Nvotová opakuje historická fakta, aniž by přinesla něco nového, nepřinese dílo nové 

poznatky ani starším generacím. Kromě politování nad tím, že režisérka během rozhovoru 

s Mečiarem příliš nevyužila možnosti konfrontace, zdůraznila kritička také fakt, že ačkoli 

na začátku filmu Nvotová tvrdí, že je jejím cílem „pochopit minulost“,324 nejedná se 

o „nestranné hledačství“325 – režisérka podle Spáčilové materiál vsadila do předem 

připraveného vzoru, z něhož jasně vyplývá její postoj k mečiarismu: „(…) výsledný portrét 

má už ustálenou podobu démona“.326  

Místo toho, aby Nvotová v dokumentu nechala kupříkladu promluvit své rodiče, 

které zde často zmiňuje, je podle Spáčilové naopak příliš prostoru věnováno únosu Michala 

Kováče mladšího, což má za následek, že toho diváci od dobových svědků o samotném 

Vladimíru Mečiarovi příliš neuslyší.  

 

                                                           
322 Čtenáři iDNES.cz. Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A170113_TVE_014_IDNES.PDF  
323 SPÁČILOVÁ, Mirka. RECENZE: Čekal jsem to horší. Vezměte si Dubčeka, říká Mečiar a peče buřty. IDNES.cz 

[online]. MAFRA, 23. 10. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/meciar-

recenze.A171023_094457_filmvideo_ts  
324 Tamtéž.  
325 Tamtéž.  
326 Tamtéž.  

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A170113_TVE_014_IDNES.PDF
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/meciar-recenze.A171023_094457_filmvideo_ts
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/meciar-recenze.A171023_094457_filmvideo_ts
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Paralelu na konci snímku Spáčilová na rozdíl od mnohých recenzentů zmiňuje pouze 

náznakem, díky čemuž se jí daří v textu příliš neprozradit pointu, kterou Nvotová snímek 

uzavírá: „Nová fakta se tedy divák (…) nedozví, jen se v něm svářejí dva pocity. „Zlaté 

Česko“, kdykoli vidí vzedmuté vlastenčení s písní Vivat Slovakia – a současně „úplné 

Česko“, když se film nastaví o dnešní vůdce s povzdechem, že národ volí pořád stejně.“327  

Podobně jako v jiných autorčiných recenzích, i v textu o dokumentárním filmu 

Terezy Nvotové se Spáčilová vyjadřuje spisovným, úsporným jazykem, drží se er-formy 

a používá metafory („portrét má už ustálenou podobu démona“)328 či epiteta („přemrštěná 

kovbojka“),329 která svědčí o její bohaté slovní zásobě. V její hře se slovy jsou navíc 

rozpoznatelné i stopy humoru, ironie a sarkasmu, a to aniž by opustila formální hranice žánru 

nebo se uchýlila k expresivním vyjádřením: „(…) a pokračuje v autoportrétu vyrovnaného 

rentiéra, který u ohně při opékání buřtů vykládá, že si lidi málo váží toho, co mají.“330
 

8.1.3 MovieZone 

Filmový server MovieZone.cz (někdejší TrailerZone.cz), který se prezentuje jako web 

vedený partou kamarádů se společnou láskou ke kinematografii, vznikl v roce 2005.331 

V dubnu 2019 vyšlo podle informací uvedených na serveru jeho čtrnácté číslo. Současným 

šéfredaktorem webu, jenž návštěvníkům poskytuje novinky z filmového světa, nejnovější 

trailery i filmové recenze, a který se zároveň označuje za největší domácí filmový magazín, 

je Karel Ryška.332
 

Recenze na dokumentární snímek Mečiar na MovieZone.cz vyšla 1. 11. 2017, tedy 

několik dní po uvedení na jihlavském festivalu. Jako její autor je uveden jeden 

z přispěvatelů, který na serveru vystupuje pod přezdívkou Rimsy. O kterého z autorů 

spolupodílejících se na obsahu webu, jejichž jména jsou uvedena v tiráži, se jedná, však 

návštěvníci nezjistí.  

 

                                                           
327 SPÁČILOVÁ, Mirka. RECENZE: Čekal jsem to horší. Vezměte si Dubčeka, říká Mečiar a peče buřty. IDNES.cz 

[online]. MAFRA, 23. 10. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/meciar-

recenze.A171023_094457_filmvideo_ts  
328 Tamtéž.  
329 Tamtéž.  
330 Tamtéž. 
331 FAQ: Kam zmizela TrailerZone?. MovieZone.cz [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.moviezone.cz/faq  
332 Redakce. MovieZone.cz [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.moviezone.cz/redakce  

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/meciar-recenze.A171023_094457_filmvideo_ts
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/meciar-recenze.A171023_094457_filmvideo_ts
https://www.moviezone.cz/faq
https://www.moviezone.cz/redakce
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Už v úvodu textu, který autor otevírá Mečiarovým citátem z archivních záběrů 

využitých ve filmu „S pánom Bohom, idem od vás, neublížil som žiadnemu z vás (…)“333 

následovaným větou „Tereza Nvotová letos docela jede“, je patrné, že recenze publikovaná 

na MovieZone.cz se bude, podobně jako recenze Františka Fuky, z formálního hlediska 

některými aspekty podobat uživatelským komentářům na ČSFD.  

Podobně jako ostatní recenzenti, si i redaktor Rimsy všímá paralely uplatněné 

v epilogu a doplňuje, že „(…) načasování promítání na jihlavském festivalu krátce po našich 

parlamentních volbách není tak úplně náhodné“.334 Kromě informací o tom, že je film 

rozšířením bakalářského filmu Nvotové obohaceným o množství archivních materiálů, 

rozebírá autor i domácí videa a osobní vzpomínky, kterými režisérka snímek obohatila.  

Navzdory tomu, že podle něj film jasně „protimečiarovské vyznění“,335 kterým se 

režisérka nechala ovlivnit i ve střižně, tento fakt redaktor nevnímá jako problematický 

vzhledem k tomu, že se Nvotová svým postojem a osobními zážitky spojenými 

s mečiarismem i vlivem okolí netají. Jako problematický naproti tomu vnímá fakt, že 

vzpomínky režisérky mohou na publikum působit jako „(…) otravné a zbytečně rozmělňující 

informační bohatost“.336
 

Ačkoli redaktor dílo ve shrnutí popisuje jako „zábavný politický dokument“337 

a uděluje mu v hodnocení sedm z deseti možných hvězdiček, v textu převažují popisné 

pasáže, které jeho autorský hlas částečně upozaďují. Rozsáhlé bloky, do kterých autor text 

rozčlenil, nejsou ve srovnání například s recenzemi Fuky či Spáčilové natolik informačně 

bohaté a text tak může působit plytkým dojmem. Přestože na sebe jednotlivé úseky navazují, 

některé z aspektů, ať už protimečiarovský ráz dokumentu nebo historický kontext, autor 

rozebírá na více místech a text tak v kombinaci s nepříliš úderným jazykem působí 

nesjednoceně. 

 

 

                                                           
333 RISMY. Mečiar: Recenze. MovieZone.cz [online]. 1. 11. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

https://film.moviezone.cz/meciar/recenze  
334 Tamtéž.  
335 Tamtéž.  
336 Tamtéž.  
337 Tamtéž.  

https://film.moviezone.cz/meciar/recenze
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Z jazykového hlediska se Rimsyho recenze drží er-formy a spisovného jazyka, ten 

však autor místy prokládá výrazy jako „hacienda“,338 „příjemné pokoukání“,339 metaforami 

jako „vyjet za východní hranici“340 či „radostí neskáče“341 nebo stručným „Tereza Nvotová 

letos docela jede“,342 které ho pro svou nadnesenost pojí i s některými uživatelskými 

komentáři na ČSFD. 

8.1.4 Reflex.cz 

Reflex.cz je internetová verze českého týdeníku, který se začal formovat na počátku 

devadesátých let.343 Médium, které má být „odrazem i hybatelem společenského dění“,344 

se prezentuje jako svobodomyslný novinářský projekt, jehož šéfredaktorem je v současné 

době Marek Stoniš. Kromě zpráv z domova a ze světa, komentářů nebo fotografické sekce, 

věnuje Reflex.cz prostor i kultuře, pro níž zřídil samostatnou sekci.  

Text s rysy recenze na snímek Mečiar publikoval na serveru 14. 10. 2017 redaktor 

Marek Douša, který na rozdíl od redaktora Rimsyho nebo Františka Fuky zvolil stejně jako 

Mirka Spáčilová větný titulek – „Dokument Mečiar vstoupil do slovenských kin, v Čechách 

bude k vidění v televizi“.345
 

Přestože autor ani redakce text neoznačili jako recenzi a Douša svůj názor jako jediný 

ze jmenovaných recenzentů nevyjádřil pomocí procent ani hvězdiček, má text rysy 

odpovídající žánrovému rámci. Na rozdíl od zmíněných recenzí má však Doušův text 

výrazně informativní charakter, kdy čtenářům kupříkladu titulek ani perex neposkytnou 

hodnotící soud.  

 Ten však redaktor zcela neopomíjí, když podotýká, že se režisérka tématu, nad 

kterým by se podle něj v současné době měli pozastavit nejen Slováci, ale i Češi, věnuje spíš 

z historického hlediska a opomíjí politické či sociologické aspekty „fenoménu Mečiar“.346  

                                                           
338 RISMY. Mečiar: Recenze. MovieZone.cz [online]. 1. 11. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

https://film.moviezone.cz/meciar/recenze  
339 Tamtéž.  
340 Tamtéž.  
341 Tamtéž.  
342 Tamtéž.  
343 O Reflexu. Reflex.cz [online]. 16. 3. 2010 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/o-reflexu  
344 Tamtéž.  
345 DOUŠA, Marek. Dokument Mečiar vstoupil do slovenských kin, v Čechách bude k vidění v televizi. Reflex.cz 

[online]. 14. 10. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/kultura/82502/dokument-meciar-

vstoupil-do-slovenskych-kin-v-cechach-bude-k-videni-v-televizi.html  
346 Tamtéž.  
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Ačkoli by si podle něj film zasloužil podrobnější zkoumání, nemyslí tím Douša 

nedostatečně využitý prostor pro konfrontaci politika během rozhovoru s Nvotovou, ale 

zkoumání tématu z hlediska psychiatrie nebo trestního práva.347
 

 Na rozdíl od předešlých autorů se Douša o tom, že film nepřinese pamětníkům nic 

nového, nezmiňuje v negativním slova smyslu, když uvádí, že „pro diváky, kteří tuto dobu 

zažili na vlastní kůži, je film Mečiar z odstupu dvou desítek let intenzivním připomenutím 

bizarnosti (…)“.348 Pro mladší generaci pak podle něj zapůsobí „jako sci-fi, které se ovšem 

opakuje s téměř železnou bizarností (…)“.349 To, že Nvotová spíše zrekapitulovala dějiny 

Slovenska 90. let, navíc autor obhajuje citací Nvotové z rozhovoru pro server iRozhlas.cz, 

kde uvedla: „Když mi bylo deset, hrály jsme si s kamarádkou na Vinnetoua, E. T. 

Mimozemštana a Mečiara, což je samo o sobě spojení tak dokonale surreální, že není jiné 

východisko, nežli podstoupit nějakou terapii. Dokument je dobré východisko a může navíc 

pomoci lidem stejně postiženým“,350 čímž autor odkazuje na moment, kdy na začátku snímku 

Nvotová mluví o tom, že sama touží pochopit, co se na tehdejší politické scéně vlastně dělo.  

 Jako handicap filmu Douša nevnímá ani subjektivně zaujaté vyznívání snímku, film 

na něj naopak působí tak, že je „dobrým připomenutím a jeho stále dětsky nevěřícný pohled 

režisérky na události těsně porevoluční události je čistý“.351 Nezmiňuje ani paralelu na konci 

snímku, jejímž náznakem by ale mohlo být tvrzení: „Nás to možná čeká, Slováci už své 

zkušenosti mají“352 nebo řečnickou otázkou, zda ve snímku sledujeme svoji minulost či 

budoucnost. Recenzi Douša podobně jako Fuka zakončuje informací o tom, že pro české 

diváky bude dokument dostupný na webu televize HBO.  

 Autor se v recenzi držel spisovné češtiny, a přestože využíval er-formu, místy dojmu 

společné identity se čtenáři napomáhal první osobu množného čísla: „Ve svém filmu nás 

jenom prostě znovu nechává sledovat (…).“353 Na rozdíl od Fuky nebo Spáčilové se příliš 

nesnažil o lingvistické inovace, nepoužíval neologismy, neobvyklá slovní spojení ani 

metafory.  

                                                           
347 DOUŠA, Marek. Dokument Mečiar vstoupil do slovenských kin, v Čechách bude k vidění v televizi. Reflex.cz 

[online]. 14. 10. 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/kultura/82502/dokument-meciar-
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8.2 Uživatelské komentáře k filmu Mečiar na Česko-Slovenské filmové 

databázi354 

Kromě profesionálních publicistů nebo filmových nadšenců přispívajících recenzemi na 

filmové servery začali ještě v den premiéry snímku na Slovensku (12. 10. 2017, pozn. aut.) 

hodnotit dokumentární film Mečiar i uživatelé na ČSFD. K 16. 4. 2019 film ohodnotilo 

celkem 2309 uživatelů databáze a komentář k filmu napsalo 114 lidí,355 tedy necelých 5 % 

z celkového počtu uživatelů, kteří Mečiarovi udělili nula až pět hvězdiček  

(viz Příloha č. 7).  

Ačkoli se od sebe recenze a uživatelské komentáře liší především formálními 

a jazykovými aspekty, z obsahového hlediska se například na nedostatcích snímku uživatelé 

i novináři shodovali. Kupříkladu skutečnost, že režisérka Nvotová rozhovory s Mečiarem a 

ostatními osobnostmi utvářejícími dějiny Slovenska devadesátých let v postprodukci 

obohatila o řadu archivních materiálů a dokument je ve výsledku spíše rekapitulací známých 

faktů, rozebírali nejen autoři recenzí, ale rovněž řada uživatelů. 

Podle uživatele SAINTS například „Pre ludi ktory zažili mečiarizmus film neprinaša 

nič nove“,356 s čímž souhlasil i uživatel P1tr, který napsal, že dokument „nenabízí nic 

nového formálně ani informačně“,357 nebo uživatel nascendi: „Film (…) nepriniesol nič 

nové, nič objavné.“358 Jelikož na tuto skutečnost reagovalo podobným způsobem mnoho 

uživatelů, mezi komentáři se objevují postřehy jako „není v něm žádná přidaná hodnota“,359 

„no najviac ma mrzí, že nič nové to neprinieslo“360 nebo „sklamanie u mňa súvisí 

s obsahovou stránkou, od ktorej som proste očakával čosi viac“.361  

 

                                                           
354 Pozn. aut.: Vzhledem k tomu, že kapitola analyzuje uživatelské komentáře na Česko-Slovenské databázi nejen 

z hlediska obsahového, ale i po stránce formální či jazykové, byly všechny citované komentáře nebo jejich části 

ponechány ve své původní podobě, a mohou tak obsahovat interpunkční, pravopisné, typografické, stylistické či jiné 

prohřešky.  
355 Mečiar. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019 [cit. 2019-04-16]. Dostupné 

z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/prehled/  
356 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 22. 10. 2017 

[cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-5/  
357 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 8. 3. 2018 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-2/  
358 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 14. 10. 2017 

[cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
359 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 20. 3. 2018 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/  
360 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 15. 10. 2017 

[cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
361 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 27. 11. 2017 

[cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-3/  
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Našli se však i takoví, kteří pro absenci nových skutečností našli zdůvodnění 

a Nvotové na hodnocení neubrali – například uživatel xwerm usoudil, že „je ťažké na 

slovensku natočiť čokolvek a tak pridám jednu hviezdu za strašne ťažké podmienky točiť“.362  

Další oblastí, kterou, podobně jako Fuka nebo Spáčilová, rozebírali v komentářích 

na profilu snímku i registrovaní členové ČSFD, je režisérčin rozhovor s Mečiarem, jenž 

zmínění recenzenti ve svých textech vnímali jako ne příliš přínosný. K podobnému názoru 

došli i někteří z uživatelů, Cheeter například poznamenal, že „jediné, čím mohl překvapit, 

byl rozhovor s Mečiarem, na něm se ale nic zvláštního nedozvíme“363 a souhlasil s ním 

i uživatel Derek, když napsal, že Nvotová po Mečiarovi v dokumentu „nejde (…) ako 

pittbull a nedava mu prilis otazky na telo“364 nebo uživatelka Anetulicek: „Nič v zlom 

rozhovor s pánom M. byl zbytočný… opäť v ňom tliachal, nič nové nepovedal (…) a videli 

sme ako si ujo Vladko na staré kolená dobre nažíva.“365  

Podobně reagoval i uživatel Cappuccino, který v komentáři uvedl, že Mečiarova 

zpověď „nepriniesla prakticky nič nového, okrem toho, že sme pozreli v akom kráľovstve si 

náš „otec národa“ býva“.366 Ačkoli nikdo z recenzentů nevnímal rozhovor s Mečiarem ve 

vile Elektra jako nejsilnější část dokumentu, na profilu snímku v databázi ČSFD kupříkladu 

uživatel blondboss uznal, že „ten pomerne úzky vstup do Mečiarovho súkromnia ma dosť 

prekvapil, avšak čakal som trošku viac“.367 Že snímek nepřináší nic nového a chybí mu 

přidaná hodnota, zmínilo v komentářích pod snímkem k 16. 4. 2019 přibližně 25 % 

z celkových 114 přispěvatelů.  

Subjektivního pohledu na věc, který Nvotová do snímku promítla, si stejně jako 

zmínění kritici všimla i řada uživatelů ČSFD. Ne všichni se jí však cítili znepokojeni jako 

například uživatelé LV.Helter: „strašne ma tá režisérka iritovala aj jej subjektívne 

názory“,368 uživatel Illioplius: „K slovu sa dostávajú kritici Mečiara, jeho názor na veci ju 

                                                           
362 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 20 . 10. 2017 

[cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-5/  
363 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 4. 3. 2018 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-2/  
364 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 29. 4. 2018 [cit. 

2019-04-23]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/  
365 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 15. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
366 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 29. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/  
367 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 12. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
368 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 16. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-5/  
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akoby až tak nezaujímal“, uživatel jakubvojt: „Čo mi veľmi prekážalo bol veľmi subjektívny 

názor režisérky. Bola, je a pravdepodobne aj bude posadnutá Mečiarom“369 nebo uživatel 

kocik1, podle něhož „dokument asi není příliš vyvážený“.370 Uživatel zároveň dodal, že jej 

bere jako „pohled mladé „holky“ na dobu minulou“.371 Uživatelé Dannysek4U a kebom 

naproti tomu filmu strhli body za „prilis mnoho dojmologie, prilis malo odbornosti“372 a 

druhý jmenovaný za „nezvládnutý pohľad na osobnosť Mečiara“,373 přičemž kebom pak 

zároveň Nvotové neodpustil, že „samotný Mečiar hovorí v „aktuálnom“ čase len krátko, 

alebo opéká klobásu“.374 

Tak jako například publicista Marek Douša, i některé uživatelské komentáře 

režisérčin subjektivní přístup k tématu sice zmiňují, ale nachází v něm smysl. HenryIvan 

kupříkladu poznamenal, že „Mečiar síce opodstatnene spočíva vo velkej subjektívnosti 

režisérky, no mám pocit, že inak sa to ani podať nedalo“375 nebo uživatel jakeer, který 

vyjádřil rozčarování nad výtkami k postoji Nvotové a neváhal položit řečnickou otázku, zda 

„aj o Hitlerovi máme robiť tzv. nezaujaté dokumenty?“, načež si vzápětí také sám 

odpověděl: „Nie. Mečiar je takisto číre zlo, zlodej a vrah a iný historický pohlad si 

nezaslúži.“376   

Zda Nvotová jednala v souladu s etikou dokumentaristiky, mnozí uživatelé 

zpochybnili na příkladu rozhovorů s kolemjdoucími během silvestrovské noci. Uživatelka 

Anetulicek například uvedla, že by si „odpustila (…) rozhovor s podnapilou mládežou“377 a 

stejného názoru byl i uživatel Santino7, který „silvestrovské spovedanie podguráženej 

mládeže“378 vnímal jako zbytečné a rušivé.  

                                                           
369 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 16. 12. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-3/  
370 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 14. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
371 Tamtéž.  
372 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 26. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/  
373 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 26. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/ 
374 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 26. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/ 
375 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 8. 11. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-3/  
376 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 16. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-5/   
377 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 15. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
378 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 27. 11. 2017 [cit. 
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A rovněž uživatel Sunwheel, který ve svém komentáři sice upozornil, že nepatří 

k Mečiarovým fanouškům, na druhou stranu uznal, že subjektivní vyznění dokumentu 

„ilustruje záver (…), kde sa pýtajú mladých opitých študentov na osobu, ktorú ani nezažili 

a oni použijú skutočne erudované odpovede“.379 

Někteří z uživatelů se také negativně vymezili vůči domácím videím z dětství 

Nvotové, kterými režisérka a scenáristka ve snímku dokreslovala atmosféru doby a dotvářela 

osobní výpověď o Mečiarovi. Zatímco uživatelce Anetulicek se „domáce videá“380 líbila, 

uživatel Derek uvedl, že by se „kludne (…) obisiel bez pohladu do nvotovej osobneho 

života“381 a uživatel zette dokonce napsal, že dokument by nebyl špatný, kdyby se „Tereza 

Nvotova odprostila od sveho vnimani one doby a nezminovala ani sve rodice, protoze me ve 

filmu o Meciarovi skutecne nezajima, kdy ho stary Nvota volil ci nevolil“.382 

Velmi diskutovaným aspektem filmu byla mezi uživateli rovněž významová paralela 

vytvořená na konci snímku, kterou režisérka ilustrovala podobnost mezi érou mečiarismu a 

současnou politickou situací na Slovensku, kde se v době vzniku dokumentu těšil podobné 

oblibě jako kdysi Mečiar expremiér Robert Fico. Uživateli Plaque například přišlo, že 

„záverečné prepojenie na dona Fizzina je dokonalou bodkou s nadčasovým odkazom filmu“, 

zatímco uživatel Othello napsal, že „je fascinující (…) sledovat, jak lid (…) potřebuje svoje 

idoly, tatíčky, lidi, kteří budou silní za ně a vyřeší problémy místo nich“.383 

Co mnohé uživatele ČSFD zaujalo, byla také postava Fedora Flašíka, jenž 

v minulosti pracoval jako marketér pro Mečiarovu HZDS a následně pak pro Smer v čele 

s Robertem Ficem, a který v dokumentu popisoval, jak snadné je stvořit „vůdce národa“. 

Uživatel Alex v reakci na to například poznamenal, že jsou Mečiar a Fico „produkty stejné 

marketingové kampaně“ a že „je to smutné připomenutí, jací vlastně 

jsme…Nepoučitelní!“.384 Zmínil pak i samotného Flašíka, který podle něj racionálně 
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shrnuje, že „za vším jsou emoce“.385 Podle uživatele SAINTS bylo „zabavne (…) sledovat 

niektore vyroky Fedora Flašika ktorý robil kampan Mečiarovi a potom presedlal 

k Smeru“386 a uživatel matolas, který měl k dokumentu hned několik výtek, dokonce uvedl, 

že „za pozitívum beriem jedine Flašíkové vyjadrenie o tom, ako tvorí reklamnú kampaň, že 

to povedal na drzovku a v podstate to je aj tak úplne jedno, lebo cieľovka to má 

ukradnuté“.387 K 16. 4. 2019 zmínilo bývalého marketéra HZDS a Smeru v komentářích na 

profilu snímku necelých 8 % ze 114 přispěvatelů. 

Uživatelé také mnohdy připodobňovali politickou scénu devadesátých let 

k současnému dění na Slovensku, ale i v Čechách. Uživatel Viper86-V1 kupříkladu 

poznamenal, že je znepokojivé, že „cela ta linie (…) jede uplne stejne i dneska s Babisem 

v Cesku“388 a podobně se na problematiku díval i uživatel MyrnaAlec, který uvedl, že 

„dějiny se evidentně pořád opakují. Slovensko přežilo Mečiara, pak přišel Fico a u nás 

vládne Babiš“.389  

Uživatel Oktavianus se pak v porovnání se zmíněnými uživateli vyjádřil ještě ostřeji, 

když apeloval na voličské preference českého národa: „Přesně tohle se teď u nás děje. 

Kdokoli volí Babiše, Zemana nebo Okamuru, ať si dá facku.“390 K současnému dění Mečiara 

přirovnal uživatel negativ, když napsal, že „vidět ty zfanatizované xychty voličské spodiny 

(…) bylo horší než sledovat sebekrvavější thriller z díly Ritchieho nebo Tarantina“.391 

Paralela či analogie se současným děním na české politické scéně zaujala přibližně 25 % ze 

114 komentujících uživatelů natolik, že některý z aspektů ve svém příspěvku zmínili.  

Na rozdíl od recenzentů, kteří film zasazovali především do kontextu režisérčiny 

předešlé tvorby, uživatelé v komentářích u profilu snímku na ČSFD film spíše porovnávali 

s dramatem Únos režisérky Mariany Čengel Solčanské, které do kin vstoupilo na jaře téhož 

roku. Uživatel klukluka si například pochvaloval, že z dokumentu „lze narozdíl od 
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celovečeráku „Únos“ pochopit, kdo je kdo v případu únosu mladého Kováče do 

Německa“392 a spatřoval v něm pozitiva, na rozdíl od uživatele filmus, který nejenže film 

ohodnotil nejnižším možným hodnocením „odpad!“, ale také poznamenal, že „keďže v tej 

dobe som žil tak ho vnímam ako účelový (podobne ako Únos)“.393 A zatímco uživatel 

Johnny.ARN položil řečnickou otázku, jestli se Nvotová „chcela (…) zviesť na sláve 

Únosu“,394 uživatel pepo snímek označil za „strhujúci a dôležitý (…), ktorým sa nestal Únos, 

pretože to bol shit“.395 K 16. 4. 2019 zmínila v komentářích na profilu snímku přibližně 4 % 

ze 114 komentujících uživatelů.  

Uživatelé ČSFD se však v komentářích nevěnovali pouze obsahové stránce snímku, 

někteří z nich hodnotili i jeho technické aspekty. Uživatel robo_sykora kupříkladu ocenil 

dronové záběry na Bratislavu396 a uživatel r3plicator dokonce uznal, že „najväčšou 

hodnotou je prehľadná a technicky skvele zvládnutá rekapitulácia“.397 Podle uživatele 

orange01 pak bylo „technické spracovanie zvládnuté na jednotku, dĺžka úplne adekvátna, 

výborná prehľadnosť medzi rozhovormi, dobrý nápad s rozprávačskou technikou 

režisérky“.398 Podle uživatele Snorlax ale naopak Nvotová „svižně seskládala puzzle 

z historických fragmentů a příliš se nezatěžovala tím, jestli jednotlivé dílky k sobě pasují“ 

a z technického hlediska měla spíše „občas (…) štěstí a samovolně to vyšlo“.399  

Na rozdíl od zmíněných internetových recenzí, které se zpravidla držely spisovné 

češtiny, si mohli uživatelé na filmové databázi dovolit mnohem více jazykových invencí, 

které byly místy nejen nespisovné, ale vymykaly se i pravidlům českého a slovenského 

pravopisu nebo zásadám stylistiky.  
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Vzhledem k tomu, že uživatelské komentáře na ČSFD nejsou v žádném z těchto 

ohledů regulovány, zůstává délka příspěvku, jeho obsah i jazyková korektnost čistě na 

uvážení a schopnostech daného uživatele.  

Uživatel xwerm se tak mohl v jediném příspěvku dopustit nejen pravopisných 

prohřešků jako „na slovensku“ s malým počátečním písmenem v názvu státu nebo 

opomenout napsat velké počáteční písmeno v příjmení bývalého slovenského premiéra – 

„rovnaký človek fico“, ale také do textu zapojit vulgární výrazy, mezi kterými se objevil 

„najväčší hajzel na slovensku“, „nasraté (…) decko“ nebo velmi expresivně vyjádřit fakt, 

že film a rozhovory s voliči dobře reflektují současnou situaci na Slovensku: „staré tetky 

(…) sú fakt obrazom dementnosti slovenskej zapredanej republiky“.400 

Po jazykové stránce nezůstal ušetřen však ani expremiér Mečiar, o kterém sice 

někteří uživatelé psali jako o Mečiarovi nebo bývalém předsedovi vlády, v komentářích se 

však také objevovaly nejrůznější přezdívky, ať už ty běžnější jako „Vlado“ či „Vladko“ nebo 

méně typické, v nichž se uživatelé mnohdy snažili reflektovat Mečiarův způsob nakládání 

s politickou mocí. Substituty pro jméno Vladimíra Mečiara tak byly kupříkladu výrazy jako 

„postkomunistický mufti“, „gauner“, „slovenský Andreotti“, „psycho-monštrum“ či 

například „monstercap“. Uživatel Plaque, který v komentáři bývalého ministerského 

předsedu nazval posledním ze zmíněných výrazů, pak kreativitou nešetřil ani v názvu 

Slovenské republiky, kterou nazval „Bananistan“ nebo v přezdívce Roberta Fica, kterého 

označil za „dona Fizzina“. Vulgární přezdívku přiřknul uživatel negativ i českému 

premiérovi Andreji Babišovi, kterého označil za „estébáckého skřeta“.401  

Vulgaritami nešetřil ani uživatel FauSSt, který označil účinkující Milana Žitného 

a Petera Totha za „pseudozurnalske presstitutky“,402 kteří jsou podle něj navíc „Kocnerovi 

lokaji“ a kromě toho, že režisérku obvinil z toho, že dokument vytvořila na objednávku, se 

na šesti řádcích textu vyjádřil ještě pomocí dalších pěti vulgárních výrazů.  
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Podobného názoru byl i uživatel Jadro, který ve svém komentáři uvedl, že dokument 

je plný „absolútnych niktošov a treťosektorových zapredancov, ktorí by dokázali aj o hovne 

rozprávať ako o jednej z možností alternatív nielen pre našu samostatnosť“.403 

Na rozdíl od textů publikovaných v kulturních rubrikách nebo na filmových 

serverech jsou některé komentáře na ČSFD typické také absencí diakritiky, což ilustruje 

například příspěvek uživatele Viper86-V1: „Staci rozpocet na politicky marketing a alfa 

samec v cele.“404 Prvek, které si osvojili uživatelé filmové databáze a recenzenti, které 

svazuje žánrová forma, nikoliv, jsou také emotikony –  uživatelka Anetulicek například 

smějícím se smajlíkem v textu zdůraznila sarkastickou poznámku, že „prezident si uniesol 

syna sám 😂“405 a uživatelka Ajculka za poslední větou svého komentáře z ne zcela jasných 

důvodů napsala „♥♥♥“.406 Podobně někteří z uživatelů nešetřili ani interpunkčními 

znaménky, uživatel AD P například pro zdůraznění věty využil kombinace otazníku 

a vykřičníku: „Aspoň že toto obdobie je už za nami ?!“ nebo „lepšie neskoro ako nikdy 

!!!!!“.407 

Že kreativita uživatelů nezná mezí, dokládají i neologismy, které komentující 

uživatelé stvořili v příspěvcích v profilu filmu – ať už jde o „Baninistán“ uživatele Plaque, 

„ficovoliče“408 uživatele Silasik nebo „ficofanatičky“409 uživatele dr.horrible.  Uživatel  pak 

neváhal v komentáři užít ani umělecké obraty jako „pandorína skrinka sa len otvára“ nebo 

použít spojení „názory jedna babka povedala“.410  
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2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
409 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 5. 3. 2018 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-2/  
410 Tamtéž.  

https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-3/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-3/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-2/
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V příspěvcích lze kromě toho místy zpozorovat i užití anglicismů, v případě 

uživatele pepo šlo kupříkladu o vulgární výraz „shit“,411 u uživatele silentname pak o 

poměrně zažité „okey“412 a uživateli r3plicator se dokument líbil natolik, že jej označil za 

„must-see“.413 

Že ani nastavené hodnocení od jedné do pěti hvězdiček (včetně hodnocení odpad!, 

pozn. aut.), nemusí být pro uživatele limitující, dokazuje fakt, že k 16. 4. 2019 přibližně 13 

% ze 114 uživatelů, kteří do profilu snímku přispěli svým komentářem, do textu 

zakomponovalo vlastní hodnocení, ať už písmeno, procentuální hodnocení, číslo nebo pouze 

číselně vystihlo počet hvězdiček, který mohou u uživatelského komentáře vidět 

i neregistrovaní návštěvníci.  

8.2.1 Shrnutí 

 Přestože Martin Pomothy v rozhovoru pro server peníze.cz z března 2012 uvedl, že jen 

v poměru k počtu obyvatel je na Slovensku méně filmových fanoušků než v Česku,414 ke 

snímku Mečiar soustředícímu se na osobnost, která ovlivňovala osudy státu v devadesátých 

letech, se v komentářích na profilu snímku na Česko-Slovenské filmové databázi k datu 16. 

4. 2019 nacházelo více příspěvků sepsaných ve slovenském jazyce nežli v českém. Za 

předpokladu, že jsou informace na uživatelských profilech pravdivé a uživatelé mají takové 

občanství, o jakém vypovídá používaný jazyk a místo, kde údajně žijí, bylo k 16. 4. 2019 na 

profilu snímku z celkového počtu 114 komentářů umístěno 66 % komentářů slovenských a 

pouze 34 % českých komentářů (viz Příloha č. 8).   

Období, kdy o snímku nejvíce psali jak filmoví kritici, tak jej diskutovali uživatelé 

ČSFD, byl podzim a zima 2017, kdy svou recenzi publikovali Mirka Spáčilová, Marek 

Douša i redaktor Rimsy a okomentovalo 69 % z celkových 144 uživatelů (údaj k 16. 4. 2019, 

pozn. aut.) v profilu snímku na ČSFD. Během roku 2018 pak vložil na svůj nezávislý blog 

recenzi na Mečiara i František Fuka a do komentářů na ČSFD přispělo svými názory a 

postřehy 33 uživatelů, což odpovídá 29 % z celkového počtu 114 komentářů na profilu 

                                                           
411 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 16. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-5/  
412 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 15. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/  
413 Mečiar: Komentáře. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019, 26. 10. 2017 [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/  
414 TŮMA, Ondřej. ČSFD.cz: Příběh impéria filmových fanoušků. Peníze.cz [online]. 24. 3. 2012 [cit. 2019-04-02]. 

Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku  

https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-5/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-6/
https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/komentare/podle-datetime/strana-4/
https://www.penize.cz/spotrebitel/233477-csfd-cz-pribeh-imperia-filmovych-fanousku
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snímku (údaje k 16. 4. 2019, pozn. aut.). Během roku 2019 v kulturních rubrikách 

zpravodajských webů ani na filmových serverech nepřibyly žádné nové recenze, avšak mezi 

uživateli se o snímku stále diskutovalo. K 16. 4. 2019 přidali v letošním roce doposud 

komentář k filmu dva uživatelé, což v celkovém počtu 114 komentářů odpovídá přibližně  

2 % komentujících (viz Příloha č. 9).  

 Z obsahového hlediska se recenze i uživatelské komentáře v mnoha ohledech 

shodují, jak filmoví kritici, tak uživatelé databáze snímku kupříkladu vytýkali, že nepřichází 

s ničím novým a jen opakuje známá historická fakta. Že archivní záběry seskládané 

s rozhovory s osobnostmi, které se podílely na událostech devadesátých let, ve výsledku 

mohou působit nevyváženě, si všimli nejen Spáčilová či Fuka, ale i mnozí uživatelé ČSFD, 

podobně jako zmiňovali paralelu na současné dění na Slovensku i v Čechách. Co rozebírali 

někteří z uživatelů ČSFD a čemu filmoví kritici nevěnovali prostor, je například etická 

otázka spojená s rozhovory s respondenty z mladé generace během silvestrovské noci. 

Oproti recenzentům, kteří Mečiara zasazovali spíše do předešlé tvorby Terezy Nvotové, 

srovnávali snímek uživatelé ČSFD spíše s dramatem Mariany Čengel Solčanské Únos, jenž 

byl na Slovensku uveden v témže roce jako Mečiar.  

 Po formální stránce nabízejí texty filmových kritiků ucelený a stylisticky sladěný 

obraz filmu, který je ve většině případů delšího rozsahu nežli uživatelské komentáře. Ty na 

rozdíl od textů, které prochází kontrolami redaktora a editora, neomezují žánrové limity. Jak 

se ukázalo na vzorku 114 komentářů k filmu Mečiar, ačkoli jsou některé příspěvky 

srozumitelné, obsahově bohaté, jazykově korektní a pestré, absence jakékoli regulace 

zapříčiňuje, že se v komentářích objevují vulgarity, slang, nespisovná čeština a slovenština, 

pravopisné, interpunkční a stylistické nedostatky, text bez diakritiky, emotikony a jiné prvky 

z prostředí online komunikace – na rozdíl od recenzentů na sebe mohou uživatelé filmové 

databáze kupříkladu navzájem reagovat a názorově si přitakávat nebo odporovat, a to aniž 

by museli přejít do diskusní sekce.  

 Co se týče samotného hodnocení filmu, zatímco Mirka Spáčilová a František Fuka 

snímku přiřadili procentuální hodnocení (Spáčilová 50 % a Fuka 60 %, pozn. aut.), Marek 

Důša se v recenzi na serveru Reflex.cz zdržel jakéhokoli číselného hodnocení filmu 

a redaktor Rimsy na webu MovieZone snímku udělil 7 z 10 možných bodů.  
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Po sečtení všech uživatelských hodnocení na Česko-Slovenské filmové databázi 

(komentujících i nekomentujících uživatelů, pozn. aut.), ohodnotilo snímek k 24. 4. 2019 

celkem 2316 uživatelů, jejichž hodnocení filmu dohromady vyneslo 68 %.  

Počet hvězdiček, který uživatelé snímku udělovali nejčastěji, byl k 16. 4. 2019 roven 

třem hvězdičkám. Toto hodnocení snímku udělilo 39 % komentujících uživatelů. Jednu 

hvězdičku pak hodnotily necelá 2 % uživatelů, dvěma přibližně 11 % uživatelů, čtyřmi okolo 

38 % uživatelů a nejvyšší hodnocení v podobě pěti hvězdiček snímku k výše uvedenému 

datu udělilo necelých 9 % ze 114 komentujících uživatelů. Dva uživatelé pak snímek 

ohodnotili jako odpad! a jeden z uživatelů sice pod profil snímku napsal komentář, ale žádné 

číselné hodnocení, ani nabízené hvězdičkové, filmu neudělil (viz Příloha č. 10).  

Závěr 

Dokumentárnímu snímku Mečiar režisérky Terezy Nvotové se během podzimu 2017 a jara 

2018 věnovali nejen filmoví kritici, ale rozebírali jej i uživatelé na Česko-Slovenské filmové 

databázi. Jelikož však příspěvky v profilu snímku na ČSFD přibývaly i na jaře roku 2019 

(podle údajů z 16. 4. 2019, pozn. aut.) zatímco tištěné ani internetové recenze nikoli, jsou 

v tomto ohledu uživatelské komentáře skutečně živým žánrem, který není oproti filmovým 

recenzím tolik zatížen aktuálností a časovým omezením, které by je limitovalo.  

 Absence hranice žánru, který v mnohém skutečně naplňuje slova svého zakladatele 

týkající se svébytnosti, s sebou ale v praxi přináší mnohá úskalí. Přestože recenze 

představuje názor a postřehy jediného člověka, zatímco uživatelská databáze jich v profilu 

snímku může nabízet prakticky neomezeně, zůstává výhoda internetových recenzí 

sepsaných kulturními redaktory v tom, že představují konzistentní, stylisticky korektní texty, 

za jejichž správnost faktickou, pravopisnou, interpunkční i typografickou ručí redaktor i na 

něj dohlížející editor.  

 Přestože z obsahového hlediska redaktoři i komentující uživatelé na ČSFD 

vyzdvihovali podobné kladné rysy snímku Mečiar a poukazovali na tytéž problémy, tvrzení, 

že co se týče pestrosti postřehů, uživatelé překonávají filmové publicisty, by se, 

přinejmenším u snímku Mečiar, dalo považovat za blížící se pravdě. Mezi 114 komentáři, 

které ke snímku uživatelé k datu 16. 4. 2019 přidali, se skutečně nachází připomínky, které 

nezmiňoval žádný z autorů vybraných internetových recenzí, kupříkladu srovnání s filmem 

Únos nebo zmínění Mečiarova a Ficova marketéra Fedora Flašíka.  
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Toto tvrzení však nemusí být aplikovatelné na komentáře na profilu jakéhokoli 

jiného snímku.  

Přestože jsou mnohé uživatelské komentáře úderné a díky tomu, že jdou jejich autoři 

často přímo k jádru věci, bývají obvykle i čtivé, mají uživatelé tendenci k užívání 

nespisovných výrazů, neologismů i vulgarit. Samoregulace platformy tak sice umožňuje 

každému uživateli se vyjádřit, na druhou stranu má ale absence jazykové kontroly za 

následek nedodržování pravidel českého a slovenského pravopisu, interpunkce či diakritiky.  

 Bodový systém, s nímž nejznámější česká a slovenská filmová databáze pracuje, má 

navíc stále nedostatky a čtenáři se tak nemohou plně spoléhat na to, že komentáře, které jim 

systém na profilu snímku zobrazí mezi prvními, jsou ty nejvěrohodnější.  

Co se týče neutrality a nezaujatosti textu, se autoři internetových recenzí i někteří 

z uživatelů ČSFD snažili do textu příliš nezatahovat vlastní emoce a hodnotit spíše způsob 

práce se získaným materiálem, a to navzdory tomu, že jak recenze, tak uživatelské 

komentáře, stojí na subjektivním názoru autora.  

V komentářích u snímku Mečiar, který se týká nedávné minulosti a budoucnosti 

slovenského národa, však měli vzhledem ke kontroverzní povaze tématu mnozí uživatelé 

tendenci vyhranit se názorově pro nebo proti osobě bývalého ministerského předsedy. 

Někteří z nich dokonce s ostatními sdíleli své vzpomínky na onu mečiarovskou éru.  

 Co se týče srovnání internetových recenzí snímku Mečiar a uživatelských komentářů 

na ČSFD, není možné říci, že by v tomto případě filmová databáze v současné době zcela 

nahrazovala publicistický žánr recenze. Označit však Pomothyho výrok z rozhovoru pro 

server Aktuálně.cz z roku 2015 za nepravdivý však nelze. Navzdory tomu, že mají texty 

filmových publicistů svou informační hodnotu a bývají doprovázeny kupříkladu 

fotografiemi z filmu, v případě Mirky Spáčilové dokonce i trailerem, filmová databáze je 

v tomto ohledu předčí. Kromě toho, že podobně jako zahraniční recenzenti využívají často 

jako základ pro své rešerše filmovou databázi IMDb.com, mají i čeští filmoví kritici jistotu 

v podobě ČSFD, ze které mohou při své práci čerpat. Tato spolupráce však funguje pouze 

jednostranně, a přestože ČSFD umožňuje zobrazit externí recenze snímku, dále je nikterak 

nevyužívá.  
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Na rozdíl od internetových recenzí, které jsou statické a neměnné, jsou uživatelské 

komentáře na ČSFD živou platformou, na níž postupně přibývají další příspěvky, kde na 

sebe mohou jednotliví uživatelé reagovat a obhajovat svůj obraz reality. Přestože se tak nyní 

jedná o dvě odlišná média zaměřující se na jiné aspekty a využívající pro své fungování jiné 

formy, je možné, že rostoucí popularita filmové databáze způsobí, že tento žánr skutečně 

převáží nad klasickou formou, a to zcela přirozeně, bez jakýchkoli úmyslných zásahů.  

Summary 

Because of the fact that online reviews of Mečiar were published only during autumn 2017 

and spring 2018 and users added their comments also in 2019, it seems possible to say that 

nowadays users‘ comments are a developing publicist genre, which is not affected by 

topicality such as the online film reviews.  

On the other hand, users‘ comments in Česko-Slovenská filmová databáze are not 

limited at all - there is no type of surveillance that would control its content, grammar 

mistakes, punctuation mistakes or comprehensibility of the text. This affects the form of 

users‘ comments and allows users to use not only slang or vulgar expressions in their 

comments, but also to emplace emoticons or nonsense, incorrect expressions in their text.  

Despite this fact, reviews written by professionals and users‘ comments of Mečiar 

have many things in common – both, journalists and users of the database, noticed the same 

problems and commended the same aspects of the film. In addition, in some of the cases 

users‘ comments included more information and details – they for example compared Mečiar 

with 2017 drama Únos and they mentioned marketing expert Fedor Flašík in their comment, 

as none of the online film reviews of Mečiar did.  

But the marking system of the database users that Česko-Slovenská databáze uses 

still faces some problems and readers can not rely on their credibility without any doubts. In 

spite of the fact that professional reviewers and also some of the users of the database tried 

to be as objective as possible, the controversial topic of political situation in Slovakia during 

the 90s was, at least for some of the database users, an opportunity to defend mečiarism or 

antimečiarism. 
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In conclusion, it is not possible to certainly say that users‘ comments are replacing 

online film reviews. But it is true that the relationship between the reviews and users' 

comments seems quite unbalanced. While the reviewers often use the film database for their 

research, Česko-Slovenská filmová databáze only mentions external reviews written by 

professionals on each of the film profiles. 

And whereas the online film reviews are a static genre, Česko-Slovenská filmová 

databáze is a lively platform, where almost everything is possible and which offers users the 

opportunity to discuss and defend their point of view. This fact combined with rising 

popularity of Pomothy's film database may cause that the relationship between online film 

reviews and Česko-Slovenská filmová databáze will transform into competitive in the future. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Plakát k filmu Mečiar (obrázek)415 

 

 

Příloha č. 2: Plakát k filmu Ježíš je normální! (obrázek)416 

 

                                                           
415 Materiály ke stažení: Hi-res fotky. In: Asociace českých filmových klubů [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/  
416 Ježíš je normální!. In: Wikipedie [online]. Wikimedia [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_je_norm%C3%A1ln%C3%AD!#/media/File:Jezis-je-

normalni-poster-permission-from-producer-pepe-rafaj.jpg  
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Příloha č. 3: Vladimír Mečiar (uprostřed), Jozef Moravčík (vlevo) a Michal Kováč 

(vpravo) na dobových záběrech (obrázek)418 

 

 

Příloha č. 4: Vladimír Mečiar během rozhovoru s režisérkou ve vile Elektra  

v Trenčianských Teplicích (obrázek)419  

 

 

 

 

                                                           
418 Materiály ke stažení: Hi-res fotky. In: Asociace českých filmových klubů [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/  
419 Materiály ke stažení: Hi-res fotky. In: Asociace českých filmových klubů [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/  
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Příloha č. 5: Režisérka Tereza Nvotová během natáčení snímku Mečiar (obrázek)420   

 

 

Příloha č. 6: Profil snímku Mečiar na Česko-Slovenské filmové databázi (obrázek)421 

 

 

 

                                                           
420 Materiály ke stažení: Hi-res fotky. In: Asociace českých filmových klubů [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

http://www.acfk.cz/filmy/meciar/  
421 Mečiar. In: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, ©2001-2019 [cit. 2019-04-24]. 

Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/544827-meciar/prehled/  
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Příloha č. 7: Podíl komentářů k snímku Mečiar a celkového hodnocení filmu (graf) 

 

 

Příloha č. 8: Zastoupení českých a slovenských komentářů ke snímku Mečiar na ČSFD 

k datu 16. 4. 2019 (graf) 
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Příloha č. 9: Počet komentářů k snímku Mečiar v letech 2017-2019 k 16. 4. 2019 (graf)  

 

Příloha č. 10: Počet hvězdiček, které uživatelé ČSFD k 16. 4. 2019 snímku Mečiar udělili 

(graf)  

 


