
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích 

na návštěvnost českých kin 

  

Diplomová práce 

 

 

 

Autor práce: Bc. Iva Karlíčková 

Studijní program: Mediální studia 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.  

Rok obhajoby: 2019  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 6. 5. 2019 Iva Karlíčková 

 

  



 

Bibliografický záznam 

KARLÍČKOVÁ, Iva. Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na 

návštěvnost českých kin. Praha, 2019. 74 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních 

studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Křeček, Ph.D.  

 

Rozsah práce: 114 873 znaků 

 



 

Anotace 

Diplomová práce Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na návštěvnost 

českých kin má za cíl ověřit, zda mají recenze a kritiky v tištěných a elektronických médiích 

vliv na to, kolik diváků daný snímek zhlédne v kině. Kromě této hlavní otázky se studie 

zaměřuje i na další hypotézy spojené s obecnou představou, že profesionální filmový kritik 

jakožto odborník má na audiovizuální dílo vyšší nároky a tedy filmy hodnocené v odborných 

časopisech mají nižší hodnocení, než když jsou hodnoceny v médiích určených široké 

veřejnosti. Teoretický rámec práce se stručně zabývá definicí a historickým vývojem kritiky 

nejprve obecně a potom kritiky či recenze filmové. Rovněž je nastíněn vývoj kinematografie 

a filmu jako média a umění. Dále jsou vzpomenuty některé další faktory, které mohou 

návštěvnost kin ovlivňovat. V poslední pasáži pak jsou shrnuty dosavadní zahraniční a 

tuzemské studie a práce, které se podobnými tématy zabývaly. Ve výzkumné části byly 

kvantitativní metodou zanalyzovány všechny filmy, které měly na našem území premiéru 

v období 2006 až 2015. Jednalo se o téměř 2 300 filmů, jejichž hodnocení byla zkoumána 

v magazínu Cinepur a Cinema, na zpravodajských serverech iDNES.cz a aktualne.cz a 

webových portálech Moviezone.cz, Kinobox.cz a ČSFD. Za pomocí ekonometrického 

modelu a také postupů z oblasti testování statistických hypotéz byla potvrzena základní 

hypotéza, že hodnocení v médiích má vliv na návštěvnost v kinech, ačkoliv nijak výrazný. 

Rovněž byl potvrzen předpoklad, že odborná periodika lze pokládat za elitářská, neboť vliv 

jejich hodnocení na návštěvnost kin je naopak negativní. 

 

 

Annotation 

Diploma thesis Stars, points, percentage: the influence of critics reviews on the Czech 

cinema attendance aims to verify whether reviews and critics in printed and electronic media 

affect how many viewers see the movie in the cinema. Besides this main question, this study 

is also focused on other hypotheses associated with the general notion that a professional 

film critic, as an expert, has higher demands on audiovisual works, and therefore films rated 

in professional journals have a lower rating than when they are evaluated in the media 



 

intended for the general public. The theoretical framework of the thesis briefly deals with 

the definition and historical development of criticism at first in general and then with the 

critics and reviews of film. It also outlines the evolution of cinematography and film as media 

and art. In addition, some other factors that may affect cinema attendance are mentioned. 

The last passage summarizes the current foreign and domestic studies and works dealing 

with similar topics. In the research part, all the films that premiered in our country from 2006 

to 2015 were analyzed by the quantitative method. There were almost 2,300 films, which 

were reviewed in Cinepur and Cinema magazines, on iDNES.cz and aktualne.cz news 

servers and Moviezone.cz, Kinobox.cz and ČSFD web portals. Using an econometric model 

as well as a procedures from the field of testing statistical hypotheses, the basic hypothesis 

that the media evaluation has an impact on cinema attendance, although not significant, was 

confirmed. The assumption that professional periodicals can be considered elitist was also 

confirmed, as the impact of their evaluation on cinema attendance is negative. 
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1 Úvod 

Současný ekonomický vývoj ukazuje na zlepšující se životní úroveň obyvatel, což s sebou 

obvykle přináší zvýšený zájem lidí o nabídku volnočasových aktivit. Vyjma sportu existuje 

celá řada možností, jak trávit rekreačně volné dny, jde například o různé workshopy, čtení 

knih, chození na výstavy, do divadla, anebo také do kina. Právě na oblast filmových projekcí 

se zaměřila tato diplomová práce, jelikož se jedná o stále velmi populární odvětví. 

Z pohledu umění nemá kinematografie tak bohatou historii jako třeba literatura, malířství či 

divadlo, ale právě díky své jednoduchosti a srozumitelnosti se stala brzy dostupnou pro 

širokou veřejnost a významnou měrou se podílela na kulturním vývoji jak minulého století, 

tak i toho současného. A obdobně jako byla literární či hudební díla podrobena přísnému 

náhledu kritiků, se brzy objektem jejich zájmu spolu se vzrůstající popularitou stal i film. 

Jak moc ale hodnocení kritiků ovlivňují chování diváka? Co si vlastně představit  

pod pojmem „filmová kritika“ a liší se nějak od „recenze“? Odpovědi přináší tato diplomová 

práce. Nejprve je však nezbytné v teoretické části vysvětlit, co to vlastně kritika je, jak 

vznikla, jak se rozlišuje. Následuje stručná historie kinematografie, uvedena je také role 

filmu v rámci umění. V další kapitole je zmíněna žurnalistika a následně jsou objasněna 

specifika kulturní publicistiky, kde se prolínají veškeré předchozí kapitoly, jelikož jde  

o oblast kultury (filmu) a kritiky (recenze). Navazují podkapitoly věnované filmovým 

periodikům, ale také návštěvnosti českých kin a faktorům, které ji ovlivňují. Závěr teoretické 

části představuje zahraniční a tuzemské výzkumy, které se zabývají podobnými tématy. 

Teoretická část by tedy měla podat co nejkomplexnější náhled na zkoumanou problematiku. 

Následující pasáž (kapitola 3) představuje cíle práce, tedy základní výzkumnou otázku a 

několik výzkumných hypotéz; a metodiku, včetně stanovení zdrojů a jejich stručného popisu. 

Praktická část (kapitola 4) se již věnuje skutečnému vlivu kritiky (hodnocení filmů)  

na návštěvnost českých kin. Autorka nalezla studie, které se vlivem kritiky na návštěvnost 

zabývají, avšak jejich závěry jsou protichůdné. Navíc se jedná o studie zahraniční, výzkumy, 

které by se zabývaly českým prostředím, prakticky chybí. Právě proto si tato diplomová 

práce klade za cíl odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: zda je návštěvnost filmů 

promítaných v českých kinech přímo úměrná jejich hodnocení (ať už se jedná o hodnocení 
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veřejnosti, odborných kritiků či publicistů)? K účelu analýzy bylo vybráno 2 289 filmů 

z období let 2006 až 2015. K analýze byly použity ekonometrické modely i postupy 

statistického testování hypotéz. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části práce budou uvedeny veškeré teoretické poznatky, které jsou nezbytné 

k pochopení celé práce – zejména tedy její praktické části. V prvé řadě je nutné objasnit 

pojmy jako je kritika, přiblížit vývoj kinematografie, uvést roli filmu v současné kultuře, 

také je potřeba vysvětlit žurnalistiku, její rozdělení, a uvést specifika kulturní publicistiky 

(žurnalistiky). Chybět pochopitelně nesmí vymezení pojmů kritika a recenze, a to nejenom 

té filmové. Závěr kapitoly přináší stručný přehled filmových periodik a faktorů návštěvnosti 

kin. 

2.1 Kritika 

V této kapitole bude představen historický vývoj a následná definice kritiky. Stěžejní bude 

pohled Václava Černého na kritiku v jeho díle „Co je kritika, co není a k čemu je na světě“. 

2.1.1 Historický vývoj kritiky 

Václav Černý se ve svém díle „Co je kritika, co není a k čemu je na světě“ z roku 1968 

věnuje historii kritiky, jejíž rozvoj je dle něj velmi úzce spjat s vývojovými fázemi umění. 

Černý vymezuje tři vývojové periody umění ovlivňující kritiku, a to: „od renesance 

k Boileauovi, od Boileaua k Herderovi, od romantismu po naše časy.“ 

V první vývojové fázi se podle Černého formuje kritická doktrína klasicistní. Byly uctívány 

antické vzory, lidská přirozenost, ale pouze ta část, která činí člověka člověkem. Tedy to, co 

jej odlišuje od zvířat (zejména rozum), a to, co je v něm stálé a neměnné bez ohledu na dobu 

či původ jedince. Klasicistická kritika podléhá mýtu dokonalosti, umění by se mělo snažit 

napodobit a vyrovnat se vzorům krásy. Díky mýtu Věčné dokonalosti ale klasicismus 

neuznává čas ani dějiny nebo je považuje za zbytečné. Za nejvýraznějšího představitele 

považuje Černý Nicolase Boileaua (francouzský literární kritik a teoretik). 

V navazujícím období (18. století) byl podle Černého objeven právě čas. Klasicismu bylo 

vytýkáno, že sice má tendence stavět se mimo čas a dějiny, ale svou existencí se jich účastní. 

Byla zpochybněna antická doba coby vzor dokonalosti, jelikož od antiky uplynulo mnoho 
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století, lidé udělali velký pokrok, který nutně musí být znát. A taktéž umění má být citové, 

nikoliv racionální, a nevyhnutelně musí být ovlivněno osobou tvůrce, společenským 

prostředím, místem vzniku a podobně. Na konci období stojí Johann Gottfried Herder, který 

spatřoval v národních rozdílech velký význam, byl zastáncem přirozeného lidového umění 

proti umělé kultuře. 

Na toto období navazoval romantismus, kdy začaly vznikat již nové typy kritiky, pro které 

je však společné to, že v kráse vidí historickou skutečnost a také to, že chtějí dílo vysvětlit. 

Vyvinula se kritika biograficko-psychologická, sociologická, formalistická a 

impresionistická (moralistická, tendenční). 

Představitelem biograficko-psychologické kritiky byl například Sainte-Beuve, který 

považoval pro pochopení daného díla za stěžejní autorovu osobnost, jeho život, zážitky, 

talent, dědičné dispozice, výchovu, vzdělání atp. Tento typ kritiky se vyvíjel spolu s tím, jak 

se vyvíjela moderní psychologie. Sociologický typ kritiky spatřuje v díle působení 

společenského prostředí, v němž vznikalo, a jímž je autor ovlivněn. Umělecké rozdíly jsou 

podle Hippolyta Taina dány rasou (národem), momentem (chvílí, kdy autor žije, a která jej 

historicky ovlivňuje) a prostředím (společenskou vrstvou a povahou společnosti, v níž se 

pohybuje). Do této vývojové linie kritiky lze zařadit např. i Karla Marxe a vliv jeho 

ideologie. 

Formalistická kritika uznává vliv prostředí, ale navíc tvrdí, že dané dílo samo o sobě jej 

utváří. Umění je tedy forma, která tvoří sama sebe. Autor je vlastně nucen své dílo odlišit  

od dosavadního umění, musí být dostatečně originální. Impresionistická kritika jde v tomto 

náhledu ještě dál, protože podle ní je například kniha vytvářena teprve jejími čtenáři.  

Na různé lidi působí různě, má moc je ovlivňovat, ovlivňovat celé společenské prostředí. 

Impresionistická kritika nezkoumá ani tak vznik díla, jako spíš čistě jeho působení. 

2.1.2 Definice kritiky 

Václav Černý uvádí, že kritika je vlastně soud o umění, a k tomu považuje za podstatné 

definovat, co to vůbec umění je: „Umění je imitací skutečnosti, a přece ne její kopií, a 

umělecká krása tedy zároveň musí v přírodě kořenit, a přece nemůže být v ní.“ Autor má 

přírodu v člověku pouze vyjasňovat, interpretovat. Černý dává za příklad fotografa, jenž se 
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nenarodil s fotoaparátem v ruce, ale pouze dotváří možnosti, které ponechala příroda. Černý 

se zamýšlí také nad odpovědností umělce za své dílo: „Umělec ručí za pravdivost otázky a 

za opravdovost hledání odpovědi, hledá-li ji; nikoliv za správnost odpovědi samé.“ Autor 

díla totiž učí klást otázky a hledat odpovědi, nic víc. Umění je užitečné právě proto, že je 

uměním, a nejvíce bude užitečné, pokud bude uměním co nejvíce. 

Naproti tomu podle Jamese Monaca nelze umění definovat. Jak uvedl ve své publikaci „Jak 

číst film“ (2004) – umění je spíše postoj, nežli činnost. Postupem času se umění podle 

Monaca zformovalo do několika druhů: 

 scénické umění (odehrává se v reálném čase), 

 reprezentativní umění (závisí na jazykových konvencích, jak obrazových, tak 

literárních, aby bylo možno doručit informace pozorovateli), 

 záznamová umění (zprostředkovávají přímější cestu k pozorovateli,  

než reprezentativní umění). 

Zpět ke kritice - ta podle Černého nemá mít pedagogický účel, pokud dobrá kritika čtenáře 

vzdělává, je to spíše druhotný účinek. Kritika také není uměním, nýbrž vědou. Kritika by 

měla být vybavena kontrolovatelnými a spolehlivými metodami, aby bylo možné kritiku 

vědecky dokázat, obhájit, a to ve snaze o objektivní pravdu, k níž by kritika měla směřovat. 

Kritika nemusí nutně používat vlastní metody, může přebírat metody z jiných oborů, jako 

například historie, jazykovědy, psychologie, sociologie a další. Pro kritika jsou nutné 

vědomosti o umělci, aby vůbec mohl kritický soud vynést, rovněž potřebuje mít znalosti  

o vzniku a povaze díla, a všechny si je musí opatřit výhradně vědecky. Kritik by se tedy 

pomocí vědy měl naučit vše, co naučitelné je. 

Černý dále ve svém díle „Co je kritika, co není a k čemu je na světě“ uvádí: „Kritika by 

prostě byla – jako historie – vědeckým poznáváním jedinečného, individuálního, osobního, 

vědou o činech. Ještě víc než to: o činech svobody. O činech dokonce čím svobodnějších, tím 

umělečtějších, neboť míra uměleckosti závisí přímo na umělcově samostatnosti, originalitě.“ 

Úkonem kritiky je vlastně filosofování. 
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2.2 Kinematografie 

Další řádky přinesou pohled na kinematografii a pokusí se objasnit její historii a její roli 

v současné době, a to zejména prostřednictvím Kristin Thompsonové a Davida Bordwella a 

jejich díla „Dějiny filmu“ z roku 2011. Thompsonová a Bordwell označili film za jedno 

z nejvlivnějších médií posledních více než 100 let, film je podle nich formou poznání. Filmy 

má smysl se zabývat, jelikož existují filmy, které jsou z uměleckého hlediska naprosto 

výjimečné a některé jsou dokonce i vlivné. Dokáží ovlivnit jiné filmy, vytvořit či změnit 

žánr, nebo získat popularitu vedoucí k jejich napodobování. Publikace Jamese Monaca „Jak 

číst film“ z roku 2004 zase představí možné pohledy na film – lze jej vnímat jako záznamové 

médium, novou technologii, jako umění, jako součást zábavního průmyslu, ale má také svou 

ekonomickou úlohu.  

Vynález filmu koncem 19. století přinesl velkou revoluci, tento druh zábavy se stal velmi 

rychle oblíbeným (spolu se zlepšením promítacích technologií) a poskytl umělcům nový 

prostředek. Filmy byly promítány v mnoha zemích světa, ale natáčeny byly zejména  

ve Francii, Velké Británii a ve Spojených státech amerických. Filmové společnosti  

na americkém trhu soupeřily spíše mezi sebou navzájem, Hollywoodu pomohla  

ve vybudování vedoucí pozice až první světová válka, která v Británii i Francii utlumila 

filmový pokrok. Postupem času se začala tvorba filmového průmyslu zdokonalovat, byla 

více promyšlená, propracovaná. V průběhu 20. let vznikaly sítě kin, aby byl zajištěn odbyt 

filmů, koncem dekády už se začaly objevovat první filmy se zvukem. Během druhé světové 

války (a i krátce před ní) byl film používán k propagandě (a to jak v Německu, tak i 

v Sovětském svazu). 

Větší rozmach umělecké tvorby, ale také dokumentárních a experimentálních filmů, byl 

zaznamenán od 60. let minulého století. Film byl vnímán nejenom jako záznamové médium 

masové zábavy, ale také jako umění. Filmový průmysl se však potýkal s krizí díky novému 

soupeři: televizi. S nástupem nové generace režisérů, jako byl George Lucas, David Lynch, 

Terrence Malick, či Peter Bogdanovich (původně filmový kritik), se americký umělecký 

film oživil a rozvíjel. Další vzestup znamenal příchod videokazet a později i digitálních 

technologií. Avšak díky televiznímu vysílání filmový průmysl již neměl takovou 

ekonomickou sílu, jako dříve. Současné období nazývá Monaco (Jak číst film, 2004) jako 

postmoderní. Uvádí, že se dnes poměrně běžně při tvorbě filmů využívají počítačové 
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animace, různé speciální efekty, postsynchrony (metoda opravy zvukové stopy tak, aby 

seděla časově do obrazového děje) a další. 

2.2.1 Film a jeho vztah k umění 

Z filmu – původně záznamového média – se zrodilo umění. Film coby umění přebírá postupy 

jiných, a to i starších uměleckých činností. Aby bylo možné si jeho roli v rámci umění 

přiblížit, je důležité uvést rozdělení umělecké tvorby dle míry abstrakce tak, jak jej rozděluje 

Monaco ve své publikaci „Jak číst film“ (obrázek č. 1). Monaco uvádí, že film má význam 

coby praktické umění (jde o technický vynález), zasahuje také do environmentálního umění, 

ale rovněž vykazuje prvky obrazového, dramatického, narativního či hudebního umění. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Rozdělení umění dle míry abstrakce [zdroj: Monaco, 2004, vlastní zpracování]. 

Film dokáže aplikovat postupy literární (mluvený nebo psaný jazyk) či hudební vědy 

(rytmus, zvuková stopa). I přesto, že jej lze označit jako dramatické umění, ponejvíce 

vykazuje prvky umění obrazového. V době, kdy byl film již dostatečně kvalitní (a barevný), 

byly některé jiné druhy obrazového umění (malba, kresba) považovány za překonané. 

S jevištním dramatem si je film velmi podobný, ale je zde jeden zásadní rozdíl: zatímco hru 

může divák sledovat tak, jak chce on sám, film vidí tak, jak filmař chce, aby ho viděl. Navíc 

herci na jevišti hrají více hlasem, filmoví herci spíše tváří. 

Praktická Environmentální Obrazová Dramatická Narativní Hudební 
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Pokud jde o narativní umění – zde je film nejpodobnější románu, avšak oproti románu je 

limitován svým rozsahem. Kniha umožňuje mnohem širší uvedení souvislostí v čase, 

scénáře filmů jsou přibližně třikrát kratší, než knižní romány. S hudbou je film spjat dosti 

specifickým způsobem, jednak tím, že přebírá její postupy a pravidla (rytmus, melodie, 

harmonie), a jednak také tím, že se hudba stala neoddělitelnou součástí filmové tvorby. Už  

i němé filmy bývaly doprovázeny živou hudbou.  

Environmentální umění bylo filmem zasaženo nejméně, nejzásadnější rozdíl mezi 

architekturou a filmem je ten, že architekturu lze nalézt v reálném světě, je možná přímá 

interakce s pozorovatelem, což u filmu možné není. I přesto se mohou určitým způsobem 

tyto dvě kategorie prolínat, poprvé k tomu došlo v roce 1976, kdy byly elektronické malby 

promítány na reálné konstrukce, aby vyvolaly dojem skutečného městského dění v životní 

velikosti. Film také může fungovat jako záznam o architektuře. 

Právě to, jak velmi filmová tvorba zasahuje jednotlivé části umění, činí film jedinečným a 

specifickým druhem umění, které je v stálém zájmu médií, ale také kritiků. I přesto, že film 

lze skutečně vnímat jako druh umění, a má v něm již celá desetiletí své místo, stále zůstává 

zábavou určenou pro široké spektrum diváků. Má co nabídnout vzdělanějšímu, 

vybíravějšímu divákovi, ale také tomu méně náročnému. Film tedy kromě postupů, které 

převzal z jiných druhů umělecké tvorby, kombinuje také postupy ze zábavního průmyslu, 

což z něj činí významnější a vlivnější umění, než jsou mnohá jiná. 

Na film lze pohlížet i z ekonomického a technologického pohledu. Vynález a popularizace 

filmu znamenaly tlak na zdokonalování filmařského vybavení, film je spjat také 

s technologií, která umožňuje jej dále šířit mezi diváky. Film má ale i svou ekonomickou 

úlohu, aby mohl vzniknout, musí se na něm podílet velké množství lidí, proto je možné jej 

chápat jako součást průmyslu. Z ekonomického hlediska je ale nezbytné zajistit, aby se film 

dokázal přizpůsobit pravidlům trhu. 

2.3 Žurnalistika 

Podle Jaroslava Bartoška, autora publikace „Základy žurnalistiky“ (2002), je pojem 

žurnalistika nadřazen publicistice. Opírá se také o názor Osvaldové a Halady, kteří v díle 

„Encyklopedie praktické žurnalistiky“ (1999) uvádějí, že žurnalistika obecně znamená 
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povolání novináře a vše, co z novinářské činnosti pochází, tedy informace o aktuální dění  

i názory na něj. Žurnalistika se skládá ze dvou elementárních částí – ze zpravodajství a 

publicistiky. 

Naproti tomu publicistika je žurnalistická produkce, která má objasňovat události či přinášet 

různá stanoviska. Ve zpravodajství hrají hlavní roli zejména fakta, v publicistice je navíc 

obsažen i subjektivní pohled žurnalisty, jeho hodnocení a názor. Pokud jde o publicistický 

styl, ten může zahrnovat různé postupy, které ve zpravodajství uplatnit nelze, tedy např. 

různé metafory, nespisovný jazyk apod. 

Andrej Tušer se v knize „Ako sa robia noviny“ (1999) zmiňuje o rozdělení novinářských 

žánrů, podle něj je možné rozlišovat zpravodajství a publicistiku, která může být analytická 

a beletristická. Jaroslav Bartošek v publikaci „Základy žurnalistiky“ (2002) navíc přidává 

žánry naučné a zábavní. Uvádí ale také: „Členění na žánry se dnes zpochybňuje, protože 

neexistují rigorozní hranice ani mezi zpravodajstvím, publicistikou, beletrií, vzděláváním a 

zábavou, natožpak mezi jejich žánry.“ 

Zatímco zpravodajství má za úkol objektivně informovat o aktuálním dění, o událostech, 

které se staly (či mohou stát), také o tom, jaké důsledky to přináší, různé souvislosti, atp., 

analytická publicistika už zahrnuje i subjektivní pohled novináře. Analytická publicistika dle 

Bartoška (Základy žurnalistiky, 2002) bere v potaz informace z objektivních zdrojů, za které 

lze považovat různé databáze, statistiky, průzkumy, odborné texty. Tyto informace uvádí  

do souvislostí, opírá se o fakta, argumenty a racionální důkazy, vysvětluje odborné termíny. 

Beletrizující publicistika je charakteristická obrazným pojetím událostí, které dovede líčit 

s nadsázkou a humorem, běžně se užívají rozličné metafory a alegorie. 

2.4 Kulturní publicistika 

Kulturní publicistika (žurnalistika) je samostatnou publicistickou oblastí, podrobněji se jí 

věnuje například Milan Foltýn ve své práci „Jak se píše o kultuře aneb kulturní žurnalistika 

v praxi“ z roku 2008. Uvádí zde, že se jedná o žurnalistiku zabývající se kulturou nebo 

některou z jejích částí, nikoliv však o žurnalistiku uměleckou. Kulturní žurnalista se může 

zajímat o film, ale také o literaturu, hudbu, divadlo, výtvarnou tvorbu atp. Kulturní 

žurnalistika se ale nemusí nutně zabývat pouze samotným dílem (obvykle ve smyslu 
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analýzy, kritiky, recenze), může informovat také o umělcích, o vzniku uměleckého díla,  

o ekonomickém pozadí díla, kultury, a podobně1. 

V oblasti analytické publicistiky se lze setkat s pojmy kritika a recenze. Zde je termínem 

kritika myšlen publicistický žánr, nikoliv kritika obecně ve smyslu, jak byla uvedena 

v kapitole 1.1. V podstatě neexistuje jejich exaktní definice, na které by se všichni autoři, 

kteří se žánry v publicistice zabývají, shodli. Někteří dokonce jakékoliv rozdíly mezi těmito 

žánry neuznávají. Že hranice není jasná lze dokázat i na významu obou slov. Zatímco 

recenze pochází z latinského re-censeo, což znamená přehlížet, posuzovat, uvažovat; kritika 

má původ v řeckém slově kriteion, tedy posuzovat. Navazující kapitola se bude věnovat 

důkladnějšímu rozboru žánrů kritiky a recenze. 

2.4.1 Recenze vs. kritika 

Například Osvaldová a Halada (Encyklopedie praktické žurnalistiky, 1999) uvádějí, že 

recenze je: „shrnující zhodnocení a posudek, druh publicistického textu, jenž má za úkol 

především informovat a představit veřejnosti dílo (knihu, film, rozhlasovou či televizní 

inscenaci, výstavu atd.) v hlavních rysech.“ Zároveň uvádějí, že oproti kritice má recenze 

menší rozsah, proto je orientována pouze na hodnocení výrazných aspektů díla, ať kladných 

nebo záporných. Recenze může také stručně představit autora či uvést okolnosti vzniku díla. 

Naproti tomu kritika jde více do hloubky, kriticky hodnotí dílo, objasňuje jeho vznik, uvádí 

jej do souvislostí. Kritika a recenze jsou podle Osvaldové a Halady útvary velmi podobné, 

liší se však rozsahem a také tím, že zatímco recenze má o díle informovat, kritika má navíc 

pomoci jej pochopit. 

Bartošek (Základy žurnalistiky, 2002) označil recenzi za nejběžnější text kulturní analytické 

publicistiky, na definici se v podstatě s Osvaldovou a Haladou shoduje, navíc uvádí, že 

recenze je primárně určena pro širší veřejnost, pro ne příliš informované, ale vážné zájemce. 

Kritiku Bartošek vysvětluje jako odbornou recenzi. I podle něj je kritika rozsáhlejší a 

přísnější. Kromě analýzy díla se zabývá i návrhy na jeho zlepšení. 

                                                     

1 V kontextu předchozí kapitoly je tedy vhodné spíše označení kulturní publicistika. 
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Tušer (Ako sa robia noviny, 1999) rozlišuje recenzi ve smyslu posudku, kritiky a navíc  

i recenzi s ukázkami (uplatňuje se zejména při hodnocení básnických či prozaických děl). 

Tušer vidí hlavní rozdíl v tom, kde je text publikován. Recenze je podle něj určena spíše pro 

univerzální periodika a proto také by neměla obsahovat příliš odborných termínů, aby byla 

srozumitelná i naprostému laikovi. Kritika je zacílena spíše na odbornou veřejnost a tomu 

také odpovídá její publikování v periodikách odborně zaměřených. Tušer ještě uvádí, že 

kritika je méně informační a více hodnotící. 

Viktor Jílek se ve své práci „Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a 

mimojazykových vlivů“ (2009) zabývá také konkrétní kompoziční výstavbou recenzí. Úvod 

by měl být věnován autorovi a informacím o jeho díle (případně i o další tvorbě autora). Stať 

je zaměřena na hodnocení díla, žurnalista (či odborník, který text píše) zde může využít  

i prostor k vyjádření svého postoje vůči autorovi díla a také k jeho celkové tvorbě. Závěr 

přináší pak souhrn, stručné zhodnocení. 

Zde je nutno podotknout, že Jílek vidí pojmy kritika a recenze odlišně od již zmíněných 

autorů. V kritice podle něj není místo pro uvádění informací o osobě autora, kritika je psána 

spíše pocitově a jednodušeji než některé typy recenzí (i přesto by měla být určena převážně 

intelektuální části publika). Kritika by také neměla být příliš rozsáhlá (což je v přímém 

rozporu s definicí Tušera či Osvaldové a Halady), ale je nezbytné dodat, že Jílek se zabývá 

spíše kritikou novinovou, žurnalistickou. 

Jílek rozlišuje tři druhy recenzí podle toho, pro jakou publikační sféru jsou určeny, tedy kdo 

je jejich příjemcem: recenze odborná, publicistická, komerční. Odbornou recenzi chápe 

v podstatě podobně, jako ostatní autoři žánr kritiky. Odborná recenze by podle Jílka měla 

předložit komplexní náhled na dílo, měla by být obsáhlejší, určená převážně pro odborníky, 

také autor by měl být patřičně vzdělán v oboru. Publicistická (popularizační) recenze je 

psána žurnalistou, který je odborně zaměřen. Zde je možné Jílkovu definici ztotožnit 

s pojmem recenze tak, jak jej chápou ostatní výše uvedení autoři. A nakonec komerční 

recenze, které píší žurnalisté, jsou zaměřeny ponejvíce na získání diváka, bývají často 

doplněny o grafické hodnocení formou hvězdiček, bodů atp. 

Z uvedených definicí publicistických žánrů kritiky a recenze je zjevné, že hranice skutečně 

nejsou jasné a různí autoři je mohou chápat odlišným způsobem. Obecně na základě 

většinového postoje je možné říci, že kritika je v podstatě odborná recenze, má uvést dílo  
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do širších souvislostí, zanalyzovat jej. Recenze umělecké dílo spíše představuje, může 

čtenáře seznámit také s autorovou osobou. Komerční recenze je psána převážně tendenčně 

s cílem čtenáře získat, zde nelze očekávat přílišnou odbornost ani textu, ani žurnalisty, který 

jej vytvořil. 

Kromě těchto profesionálních recenzí se lze setkat i s recenzemi amatérskými, které vznikají 

na portálech zabývajících se kinematografií (např. Česko-Slovenská filmová databáze). 

Amatérské recenze píší sami diváci, proto nemusí plnit požadavky na daný žánr recenze, 

případně kritiky. 

2.4.2 Filmová kritika 

Trochu jiný pohled na filmovou kritiku a recenzi mají autoři, kteří jsou odborně vzdělání 

spíše v oblasti kinematografie a nezabývají se primárně žurnalistikou, jsou to zejména sami 

filmoví kritici. Zde budou uvedeny názory dvou českých filmových kritiků (Heleny Bendové 

a Zdeňka Holého) a amerického filmového teoretika Davida Bordwella, autora (a 

spoluautora) několika publikací z oblasti kinematografie. Lze říci, že na rozlišení pojmů 

recenze a kritika příliš nebazírují. Je to nakonec pochopitelné s ohledem na jejich zaměření. 

Chtějí zejména analyzovat a hodnotit filmy, jejich souvislosti, trendy atp., pro jejich práci 

ve výsledku není podstatné, zda se drží jednoho či druhého žánru, tím spíš, že sami autoři 

zabývající se teorií žurnalistiky nejsou v jejich vymezení jednotní. 

Tématu filmové kritiky se věnoval např. časopis Cinepur, který sám sebe označuje za časopis 

pro moderní cinefily a který sdružuje několik filmových kritiků. V čísle č. 31 byl otištěn 

článek kritičky Heleny Bendové „Omyly kritiky“ (2003), která se termínem recenze vůbec 

nezabývá. Její článek vymezuje kritiku spíše v negativním pojetí, tedy uvádí, co vše kritika 

není a nemá být. Podle Bendové skutečná kritika nemá být reklamou2, což lze v periodikách, 

která jsou určena pro širokou veřejnost (např. Lidové noviny), pozorovat. Také se dle 

Bendové až příliš zabývá okolnostmi, za příklad dává film Krysař, kterému se dostalo 

                                                     

2 V souvislosti s předchozí kapitolou tuto funkci v podstatě plní komerční recenze, tento druh kritiky má 

dle Bendové až podbízivý charakter, za každou cenu se přizpůsobuje vkusu běžného diváka. 
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obrovské pozornosti převážně díky době natáčení (24 hodin), než kvůli filmu samotnému, 

který byl spíše opomíjen. Toto počínání označuje za téměř bulvární3. 

Bendová negativně hodnotí i některé kritiky vycházející ve specializovaných periodikách 

(např. Film a doba), kterým vytýká nedostatečnou objektivitu až střet zájmů, když například 

o určité společenské události píše autor, který je na dané události nějak zainteresován (např. 

dramaturg některé sekce filmového festivalu) a tím pádem není schopen psát o události  

bez osobního zaujetí a podat nezávislý pohled na průběh události. 

Kritika také nemá být pouhým popisem děje, bez uvedení souvislostí či bez jakékoliv 

analýzy. Divák přeci nepotřebuje dopředu znát celý děj. Jako problematické rovněž vidí 

hodnocení režisérových pohnutek k natočení daného snímku a také to, co chtěl autor filmem 

říci a zda se mu to podařilo (kritik ale nezná režisérovy myšlenky, těžko může hodnotit jeho 

záměr). Podle Bendové je také mylné vnímání kritiky jako naprosto objektivní nebo naprosto 

subjektivní, kritika nemá být ani subjektivní ani objektivní. Objektivně lze vnímat prvotní 

kvality filmu, ale subjektivní vjem dotváří konkrétní divák sám svou náladou a svou fantazií. 

Zdeněk Holý se ve svém článku „Mystická louže“ (2003) publikovaném rovněž v č. 31 

časopisu Cinepur zabývá jednotlivými druhy umělecké (filmové) kritiky – rozlišuje kritiku 

impresionistickou, deníkovou a kritickou reflexi (uměleckou kritiku). Impresionistická 

kritika směřuje spíše do žánru eseje, je psána odlišnou formou, její vyjádření je více 

básnické, využívá k tomu prostředků z poetiky a rétoriky (přívlastky, metafory, 

neologismy). Holý uvádí přístup impresionistického kritika: „k umění jako k přesahující 

události, kterou je především třeba zachytit a šířit dál.“ Impresionistické kritice vyčítá 

nedostatek kritického odstupu od díla, o němž pojednává. 

Deníkovou kritiku (či také kritiku populárních časopisů) Holý definuje jako prodlouženou 

ruku trhu, určuje vkus diváků, či spíše konzumentů, kteří nechtějí o filmu příliš přemýšlet a 

nechávají se unášet tím, co je jim předkládáno jako správné4. Kritická reflexe má přinášet 

skutečně nezávislý pohled na umění. Měla by být imunní vůči vlivům umění, naopak by si 

                                                     

3 Informace tohoto typu jsou předmětem kulturní publicistiky obecně, nikoliv přímo kritiky. 

4 Zde je také možno spatřit podobnost s komerční recenzí ve smyslu předchozí kapitoly.  
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měla držet od umění odstup, aby byla schopna přinést skutečně kritický pohled pro příjemce 

(diváka, čtenáře), který přemýšlet chce. A vůči němu má kritická reflexe velkou 

zodpovědnost, jelikož přináší poznání a má možnost diváka ovlivnit. 

Další interpretaci filmové kritiky lze hledat u Davida Bordwella v jeho publikaci „Making 

meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema“ (1991). Bordwell vymezil 

tři skupiny: kritiku žurnalistickou, esejistickou a akademickou; rozlišuje je zejména 

podle toho, pro koho jsou určeny. Žurnalistickou kritiku je možné nalézt v celostátních 

zpravodajských denících a týdenících (a také v televizi a rádiu), je určena pro nenáročné 

příjemce. Protipól k ní tvoří kritika akademická, je psána odborným jazykem, snaží se dílo 

vysvětlit a podložit vědecký pohled na něj věcnými argumenty. Akademická kritika bývá 

uveřejňována v odborných časopisech a její čtenáři jsou odborně vzděláni v oblasti filmu. 

Mezi oběma kategoriemi stojí kritika esejistická, Bordwell ji chápe obdobným způsobem 

jako Holý kritiku impresionistickou, jelikož esejistická kritika představuje spíše volnou 

úvahu nad dějem, než kritický pohled na dílo. Nalézt ji je možné ve specializovaných či 

intelektuálních periodikách. 

2.5 Filmová periodika 

Spolu s tím, jak film nabýval po svém vzniku na popularitě, začali se objevovat i první 

filmoví kritici a spolu s nimi i filmová periodika, kde byly kritiky uveřejňovány. Podrobněji 

se jejich vzniku věnuje David Bordwell v díle „Making meaning: Inference and Rhetoric  

in the Interpretation of Cinema“ (1991). Bordwell uvádí, že první filmoví kritici byli 

žurnalisté, kteří se na denní či týdenní bázi zabývali aktuální produkcí filmového průmyslu. 

První filmové časopisy určené pro veřejnost a vydávající esejistické kritiky vznikaly během 

desátých a dvacátých let 20. století. Po druhé světové válce se filmová periodika stala 

významným zdrojem nových teorií a poznatků o filmu. Zmínit lze například francouzský 

L'Écran français, La Revue du cinéma; anglický Sequence, Sight and Sound či Movie; nebo 

americké časopisy Film Culture a Cahiers du cinéma in English. 

Koncem 60. let se začala většina trendů ve filmové kritice (a tedy v interpretaci filmů) tvořit 

mimo akademickou půdu, do té doby byl klíčový zejména Britský filmový institut 

v Londýně. Vznikaly asociace filmových pedagogů a teoretiků. V průběhu 70. let se 
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vzdělávací a akademické časopisy, které vydávaly právě tyto asociace, konkrétně britský 

časopis Screen nebo americký Cinema Journal, začaly zaměřovat více na teorii a kritiku.  

I přesto, že se začal k filmové produkci stáčet i zájem masmédií, kde byl kritický náhled  

na filmovou tvorbu upozaděn, stále působily také časopisy Cahiers du cinéma, Movie, či 

Film Culture5 v roli kritiků, kteří se snaží dílo interpretovat. 

Cahiers du cinéma působí stále, vybudoval si silnou pozici a stal se velmi vlivným 

periodikem. Stále aktivní je i Screen či Sight & Sound. Za významné magazíny lze považovat 

dále také Empire, Film Comment, BoxOffice, American Cinematographer, Variety či 

MovieMaker. 

Jak uvádí Luboš Ptáček v publikaci „Panorama českého filmu“ (2000) – v českých zemích 

byly první filmové časopisy vydávány již ve 20. letech minulého století (Pražské filmové 

listy, Český filmový zpravodaj). V jejich případě ale není možné hovořit o jakékoliv snaze  

o objektivitu, měly spíše propagační a reklamní charakter. Kromě nich byla krátce vydávána 

revue Studio, která publikovala jak původní kritiky, tak i překlady zahraničních recenzí. 

Ukončení její činnosti si lze vysvětlit tehdejším nevalným zájem o tuto oblast a také vysokou 

cenou periodika. V průběhu 2. světové války nastal pochopitelný útlum způsobený jednak 

chudší filmovou produkcí a jednak také protektorátní cenzurou. 

S nástupem komunismu se změnila jednak filmová tvorba (resp. ta, která zde vznikala či 

byla oficiálně povolena) a také rétorika filmových kritik – filmy byly hodnoceny především 

z hlediska naplnění komunistických ideologií. V roce 1954 byl založen měsíčník Film a 

doba, který až s nástupem nového vedení v roce 1962 začal nabývat skutečných kvalit a 

v 60. letech významnou měrou ovlivňoval filmové dění. Další kulturní periodika jako Host 

do domu, Literární noviny či Světová literatura odmítaly přijmout nastolené komunistické 

tendence a sdružovaly kolem sebe umělce, jako byli Kundera, Vaculík či Havel. V období 

normalizace sice Film a doba pokračoval ve vydavatelské činnosti, publikované texty však 

byly ideologicky orientovány. Kromě něj vycházely analýzy i v dalších časopisech: Záběr, 

Scéna, Filmový přehled a další. Svou filmovou rubriku měl například i časopis Květy. 

                                                     

5 Film Culture a Movie skončily s vydavatelskou činností v 90. letech.  
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K určitému uvolnění situace přispěl až rok 1989, kdy nově založený časopis Iluminace začal 

přinášet zahraniční články. Po sametové revoluci většina magazínů zanikla, udržel se pouze 

Film a doba a Filmový přehled, které působí i v současnosti. Nově vznikaly i české verze 

populárních zahraničních měsíčníků – Cinema či již zaniknuvší Premiere. Od roku 1991 

vychází dříve zmiňovaný Cinepur. Filmové rubriky lze nalézt například i v Respektu či 

Literárních novinách. Ptáček (Panorama českého filmu, 2000) uvádí, že: „nejrozšířenějším 

žánrem je ovšem deníková recenze, která je pro většinu diváků vodítkem při výběru filmu, ta 

však za tuto funkcí platí daň určitým zploštěním a útržkovitostí informace.“ 

2.6 Návštěvnost českých kin 

Oficiální statistiky návštěvnosti českých kin od roku 1989 jsou k dispozici na stránkách Unie 

filmových distributorů (www.ufd.cz). Na obrázku č. 2 jsou statistiky návštěvnosti  

za posledních 15 let, údaje jsou uvedeny v milionech diváků. I přes výkyvy se návštěvnost 

v průběhu tohoto období celkově zvýšila o necelých 36 % a v uplynulém roce byla vůbec 

největší za celé sledované období. 

 

Obr. 2: Návštěvnost českých kin od roku 2004 do roku 2018 [zdroj: UFD, vlastní zpracování]. 
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Zpráva Českého statistického úřadu (Kina - Úvod, © 2019) vysvětluje první velký propad 

návštěvnosti v roce 2005 nižší nabídkou filmů, které by byly pro diváky dostatečně 

zajímavé, aby je přilákaly do kin. Podobně lze vysvětlit i rok 2011, kdy zejména první 

polovina roku byla divácky slabší, navíc v roce 2010 se v kinech promítal Avatar (ačkoliv 

měl premiéru už 17. prosince 2009), ze kterého se záhy stal naprostý megahit a  

na návštěvnosti v roce 2010 se podepsal podle serveru Dokina.cz velmi významně (Kina  

v roce 2011 vykážou výrazně nižší návštěvnost i tržby, 2011). V kontextu těchto událostí se 

může propad návštěvnosti v následujícím roce jevit jako markantní, spíše ale jen rok 2010 

dočasně přerušil negativní trend, kterým se návštěvnost kin od roku 2008 začala ubírat a 

mohla by souviset se zhoršující se ekonomickou situací u nás. 

Otázkou také může být, jak často lidé do kina chodí. Český statistický úřad (Kulturní 

průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor – 2017, 2018) se odkazuje na šetření 

provedené v roce 2014, do kterého byli zahrnuti lidé ve věku 15 – 70 let, kteří si v posledním 

roce zakoupili audiovizuální služby6 (DVD, vstupenka do kina, atd.). Podle tohoto průzkumu 

za audiovizuální obsah platí 87 % osob v uvedené věkové kategorii. Nejčastěji 

provozovanou aktivitou ze všech hodnocených činností je sledování televize, ale také 

poslech hudby a přehrávání filmů v domácím prostředí nebo čtení knih. Kino alespoň jednou 

měsíčně navštěvuje 29 % populace. Srovnání je na obrázku č. 3. 

 

Obr. 3: Využívání audiovizuálních služeb v roce 2014 [zdroj: ČSÚ]. 

                                                     

6 Z průzkumu byly vyjmuty online služby na internetu – ty byly hodnoceny odděleně. 
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Obrázek č. 4 porovnává návštěvnost kin v ČR s vybranými zeměmi EU (šetření proběhlo 

v roce 2015). Zatímco například v prvním Dánsku alespoň jednou ročně navštíví kino  

66,5 % obyvatel, v ČR je číslo výrazně nižší – 47,8 %. I přesto však Česká republika v rámci 

Evropské unie patří k zemím, kde lidé chodí do kina častěji, jelikož zaujímá v celkovém 

hodnocení 11. pozici. Největší oblibě se kino těší u Francouzů – necelých 30 % obyvatel 

navštívilo promítací sály minimálně čtyřikrát do roka. 

 

Obr. 4: Procentuální zastoupení obyvatel, kteří ve vybraných zemích EU navštívili kino [zdroj: ČSÚ]. 
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Obr. 5: Vývoj průměrné ceny lístku od roku 2004 do roku 2018 [zdroj: UFD, vlastní zpracování]. 
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spotřebitelé (42 %) vyhodnotili za uplynulých pět let jako nejvíce negativní zvyšující se cenu 

lístků. Pouze 8 % hodnotilo pozitivně vyšší komfort a 9 % dotázaných zaregistrovalo lepší 

technologie. Velkou roli při rozhodování o návštěvě kina nebo konkrétního filmu hraje 

filmový žánr – vedoucí pozici zaujímají filmy akční či dobrodružné, hned v závěsu se drží 

komedie následované dramaty. Na obr. č. 6 je uveden přehled nejčastěji uváděných důvodů, 

proč respondenti chodí do kin stejně či méně v roce 2014 ve srovnání s rokem předchozím. 

 

Obr. 6: Hlavní důvody nižší nebo stejné návštěvnosti amerických a kanadských kin v roce 2014 [zdroj: Bothun, 

Lieberman; vlastní zpracování]. 
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Obr. 7: Odpovědi na otázku „Co by Vás přimělo chodit více do kina?“ [zdroj: Bothun, Lieberman; vlastní 

zpracování]. 

Výzkumníci se dále zabývali otázkou, jaké faktory hrají při rozhodování o tom, zda jít  

do kina či nikoliv, největší roli. Jak respondenti seřadili důležitost jednotlivých faktorů, 

ukazuje obrázek č. 8. 

 

Obr. 8: Důležitost jednotlivých faktorů při rozhodování o návštěvě kina [zdroj: Bothun, Lieberman; vlastní 

zpracování]. 
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sítěmi. Celkově je 35 % všech dotazovaných ovlivněno doporučeními přátel, 26 % reklamou 

a 24 % respondentů uvádí vliv odborné kritiky či recenze. 

Olga Raitoralová se ve své diplomové práci „Analýza návštěvnosti českých kin – vývoj a 

prognóza“ (2007) rovněž zabývala faktory, které návštěvnost ovlivňují. Uvádí, že každý 

digitální pokrok mění vnímání kina veřejností, avšak stále se drží. Kinům přibyla 

konkurence v podobě již zmiňovaného online obsahu, také se rozšířila nabídka 

volnočasových aktivit. Vliv má i politická a ekonomická situace, opomenout nelze ani 

počasí. V letních měsících dochází k poklesu návštěvnosti ve srovnání se zbytkem roku 

(zejména s jarem a podzimem), ale velká multikina jsou již klimatizována, což napomáhá 

v udržení návštěvníků. Raitoralová jako další pozitivní faktory uvádí jedinečnost atmosféry 

a možnost sdílet své zážitky s jinými lidmi. 

Podobně jako Bothun a Lieberman poukazuje na důležitost výběru konkrétního titulu či 

filmového žánru. I český divák má v oblibě akční a dobrodružné filmy a komedie, také se 

bezesporu ohlíží i po svém oblíbeném protagonistovi či režisérovi. Určitě není zanedbatelný 

ani vliv reklamy – pokud se o některém z filmů hovoří (byť negativně), i to diváky ovlivňuje 

v jejich výběru, podobně jako různé oficiální kritiky či recenze. Raitoralová taktéž uvádí 

jako stěžejní tzv. šeptandu – doporučení přátel – a cenu lístku. Její diplomová práce odpovídá 

tedy závěrům z již představeného zahraničního průzkumu. Velké specifikum českého 

návštěvníka kin spočívá však v zálibě v domácí tvorbě – české filmy zde patří k velmi 

oblíbeným. 

Šetření v oblasti návštěvy kin provedl i Český statistický úřad (Kulturní průmysly v ČR: 

Audiovizuální a mediální sektor – 2017, 2018), ačkoliv pouze v omezené míře. Výzkum 

provedený v roce 2015 se zaměřil také na odlišnosti v spotřebitelském chování mezi 

pohlavími, výsledky jsou na obr. č. 9. Kino navštívila v posledním roce necelá polovina 

obyvatel. Nejčastějším důvodem, proč lidé nešli do kina, byl jednoduše jejich nezájem. 

Z šetření také vyplynulo, že promítací sály jsou nejvíce oblíbeny mezi mladšími lidmi – zde 

platí přímá úměra. Nejmladší věková kategorie (16 – 24 let) navštěvuje kino nejčastěji, 

postupně se návštěvnost snižuje a u nejstarší kategorie (75+) je nejnižší. Pozitivní zjištění je, 

že i v digitální době, která právě nejmladší skupinu obyvatel obklopuje nejvíce, si kino stále 

drží svou stabilní pozici. 
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Obr. 9: Návštěvnost kin v roce 2015 – rozdělení dle pohlaví [zdroj: ČSÚ]. 
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 Cenu lístku 

 Výběr filmového žánru 

 Výběr konkrétního titulu 

 Hodnocení daného filmu přáteli potenciálního diváka 

 Reklamu daného titulu 

 Prestiž filmu i na základě filmových kritik a recenzí 

 Časové možnosti obyvatel 

 Počasí 

 Nabídku jiných volnočasových aktivit 

 Možnost sledovat film ve 3D 

 Rozšiřující se možnosti sledování nových filmů z pohodlí domova 

 Finanční situaci spotřebitelů 

 Demografický vývoj (spíše z dlouhodobého hlediska, jelikož kino navštěvují 

ponejvíce lidé do 34 let) 

 Politickou situaci (legislativa, sazby DPH apod.) 

 Dostupnost kina 

  

31%

16%

4%

25%

7%
2%

14%

31%

17%

6%

20%

6%
3%

18%

ano, 1-3 krát ano, více než
3krát

ne, nemohl(a)
jsem si to

dovolit

ne, neměl(a)
jsem zájem

ne, neměl(a)
jsem čas

ne, nebyly v
dostupné

vzdálenosti

ne, z jiného
důvodu

muži ženy



 26 

2.7 Relevantní výzkumy zabývající se příbuznými tématy 

Problematika vztahu filmového hodnocení, ať už se jedná o profesionální kritiku či recenzi, 

nebo o hodnocení běžných diváků na k tomu určených webových serverech, a návštěvnosti 

případně výdělečnosti filmu, je atraktivním tématem a není divu, že studií na toto či příbuzné 

téma lze nalézt mnoho. Zajímavým faktem je, že jejich závěry se často různí. 

Vliv na tuto skutečnost může mít fakt, že autoři těchto výzkumů volí rozličné metody a 

přístupy, proto do jejich hodnocení vstupují různé aspekty, které neumožňují exaktní 

porovnání těchto studií. Nicméně výsledky těchto odborných prací jsou zajímavé a hodnotné 

a dá se z nich vyvodit mnoho závěrů, třebaže různých a rozcházejících se.  

Další možnou příčinou nejednotnosti výstupů odborných studií na toto téma může být 

skutečnost, že jejich autoři mnohdy volí početně malý nebo jiným parametrem omezený 

vzorek.7 Důvodem bývá časová náročnost při kódování velkého množství v tomto případě 

filmů, neboť v tomto směru často nelze nalézt hromadná data a jejich vyhledávání je třeba 

provádět ručně. Avšak autorka této diplomové práce se právě z důvodu co nejvyšší 

relevantnosti konečných výstupů rozhodla pracovat s nadstandardním (v porovnání 

s většinou dosud publikovaných domácích i zahraničních prací na toto téma) množstvím dat 

a v rámci výzkumu zpracovala téměř 2 500 filmů. Jedná se o všechny filmy, které měly 

v České republice premiéru od roku 2006 do roku 2015. 

V následující kapitole bude čtenáři přiblíženo několik zásadních odborných studií 

zabývajících se stejnou či obdobnou problematikou jako tato diplomová práce. 

2.7.1 Zahraniční výzkumy 

Nejstarší prací dotýkající se blízkého tématu je klasická studie Elihua Katze a Paula F. 

Lazarsfelda Personal Influence (1955). Ačkoliv se nezabývá přímo profesionální kritikou, 

řeší vztah názorového vůdce (opinion leader/influencer) a návštěvníka kina (moviegoer) 

                                                     

7 Například Hirschamn a Pieros (1985) konstruovali své měření pouze na deseti filmech a jen měsíčním 

výdělku těchto snímků. 



 27 

především z pohledu sociálních skupin. Autoři například došli k závěru, že starší ženy 

považují za filmové experty překvapivě mladší ženy, zatímco množina mladších žen v tomto 

směru uznává jako názorové vůdce ženy stejného věku. 

Barry R. Litman ve své stati Predicting Succes of Theatrical Movies: An Empirical Study 

z roku 1983 testuje vliv produkčních nákladů, profesionálních kritiků, žánru, distributora, 

premiéry během Vánoc, nominace na cenu filmové akademie a získání ceny filmové 

akademie. Litmanův dataset obsahoval filmy vyšlé v letech 1972 až 1978. Výsledky 

výzkumu potvrzují, že tři nejdůležitější faktory předpovídající celkové zisky filmů jsou 

distributor, vánoční premiéra a hodnocení kritiky. 

Catherine Levene prováděla svůj průzkum v roce 1992 mezi studenty na Pensylvánské 

univerzitě. Získala 208 relevantních výstupů. Její dotazníky obsahovaly i část, kde se ptala 

na názorové vůdcovství filmových kritiků. Studenty rozdělila na dvě skupiny, z nichž první 

byli fanoušci artových filmů a druzí nikoliv. Výsledky byly u obou skupin shodné – 

nejdůležitějšími faktory ovlivňující rozhodnutí diváka, zda shlédnout snímek, jsou herci, 

zápletka, námět a „šeptanda“ mezi přáteli. Kritická hodnocení se umístila až na desáté příčce 

tohoto seznamu.  

Morris B. Holbrook ve své práci Popular appeal versus expert judgments of motion pictures 

(1999) zastává hypotézu, že běžný konzument filmu dává přednost přístupné a realistické 

formě zábavy, zatímco profesionální kritik hodnotí lépe více komplexní, abstraktní a 

intelektuálně náročné umělecké snímky. Tuto hypotézu podpořil analýzou statistických 

determinantů „diváckého vkusu“ (vycházel z diváckého průzkumu stanice HBO) a „úsudku 

profesionálů“ (vycházel z kritických sborníků) a konstatuje signifikantní rozdíly mezi nimi, 

ačkoliv slabou pozitivní korelaci (r = 0.25) připouští. 

Než se začneme zabývat samotnou otázkou vlivu hodnocení filmů v médiích na jejich 

návštěvnost v kinech, je třeba se zamyslet nad chronologií celého procesu sledování a 

hodnocení filmů. Jsou kritici a recenzenti skutečnými „ovlivňovateli“ (influencers) 

návštěvnosti nebo jsou pouze znalými pozorovateli filmového trhu a tím pádem 

„předpovídateli“ (predictors) úspěchu či neúspěchu konkrétního snímku. Na tuto otázku se 

snažili najít odpověď Jehoshua Eliashberg and Steven M. Shugan ve své stati Film Critics: 

Influencers or Predictors (1997).  
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Autoři definovali influencera jako osobu, která je názorovým vůdcem (opinion leader), 

neboť je ostatními lidmi považována za experta se znalostmi z konkrétního oboru.  

Ve filmové praxi to znamená, že kritik hraje vůdčí roli pro své předplatitele (čtenáře), a tím 

pádem má vliv na zisky v kinech. Sdělí svůj názor na film a publikum se na základě toho 

rozhodne snímek shlédnout anebo vynechat, což ve finále determinuje výdělečnost snímku. 

Kritici se podle autorů rádi považují právě za influencery, tato perspektiva je u nich populární 

a určující. Mnoho z nich zastává názor, že jejich recenze reflektují hlubší a širší porozumění 

filmu, vzhledem ke zkušenostem a množství shlédnuté kinematografie. 

Naproti tomu prediktor je definován jako pouhý ukazatel bez reálného vlivu na úspěšnost 

filmu u diváků. Z této perspektivy jsou kritici věrnými reprezentanty jejich konzumentů a 

recenze primárně obsahují předpovídající informace, ale jejich vliv je insignifikantní. 

Publikum se řídí jinými faktory, jako jsou trailery, reklama, doporučení okolí, obecná 

popularita a tak dále. 

Eliashberg a Shugan předpokládali, že největší vliv na návštěvnost a výdělky filmů mají 

kritici krátce po uvedení snímku do kin, to znamená ve chvíli, kdy ještě tzv. šeptanda (word 

of mouth) není dostupná, později již tento zdroj informací převáží odbornou kritiku a ta ztratí 

účinek. Pomocí regresní analýzy sledovali korelaci mezi filmovým hodnocením a 

výsledkem filmu v kinosálech v každém týdnu od premiéry, po celý cyklus promítání. 

Posbírali data o filmech, které vyšly v roce 1991 a z kraje roku 1992. Tento relativně malý 

vzorek omlouvají tím, že chtěli eliminovat vliv jiných faktorů, jak je například změna 

ekonomických podmínek. Recenze čerpali z magazínu Variety, který považují za hlavní 

periodikum filmového odvětví. Ve vybraném období obsahoval magazín recenze od 181 

kritiků. Vzorek tvořili pouze filmy, které měly v magazínu alespoň jedno hodnocení, což 

bylo ve výsledku 2104 recenzí 172 snímků. Jako překvapivé zjištění prezentují statistiku,  

ze které vyplývá, že většina kritických hodnocení je pozitivní, navzdory obecně 

převládajícímu povědomí, že recenzenti mají tendence býti spíše kritičtí a negativní 

v hodnocení. 

Autoři však našli navzdory svým hypotézám korelaci mezi filmovými recenzemi a pozdější 

a celkovou návštěvností filmů v kinech (od dvou týdnů dále), avšak tato korelace již nebyla 

přítomna mezi filmovými recenzemi a ranou návštěvností kin (první dva týdny). Tento svůj 

závěr považují za zpochybnění dosavadního vnímání filmového průmyslu (industry wisdom) 
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a recenzenty na základě toho považují za méně zásadní faktor motivace k návštěvě kinosálu 

než jiné faktory. Autoři došli k závěru, že recenzenti jsou spíše indikátory návštěvnosti nežli 

názoroví vůdci, kteří dokáží přimět či odradit diváky ke zhlédnutí filmu, jsou ukazateli 

možného potenciálu daného snímku. 

K opačnému výsledku, než většina dosud jmenovaných, dospěli autoři Arthur De Vany a  

W. David Walls ve studii z roku 1999 s názvem Uncertainty in the movie industry. Autoři 

tvrdí, že tím, co určuje úspěch filmu, je jeho kvalita. Zkoumali dataset obsahující 2 015 

filmů, které vyšly mezi lety 1984 a 1996, a došli k závěru, že je nemožné přisuzovat úspěch 

filmu jednotlivých běžným faktorům. Podle nich diváci vytváří z filmu hit a žádné množství 

hvězdiček či procent to nezmění. 

Analýzou časových řad se k zajímavým výsledkům dostávají ve studii How Critical Are 

Critical Reviews? The Box Office Effects of Film Critics, Star Power, and Budgets (2003) 

Basuroy, Chatterjee a Ravid. Autoři porovnali návštěvnost v rámci několika týdnů po 

premiéře a zjistili, že vliv negativní kritiky má tendenci se s postupujícím časem snižovat, a 

také, že negativní recenze uškodí filmu více, než mu pozitivní prospěje, ale to pouze 

v prvním týdnu po premiéře snímku. 

Dalším, kdo se zabýval tématem kritika a návštěvnost, je Timothy King ve studii z roku 

2007 s názvem Does film criticism affect box office earnings? Evidence from movies 

released  

in the U. S in 2003. King analyzuje vztah mezi kritickým hodnocením a výnosností filmů, 

které měly komerční premiéru v období roku 2003 ve Spojených státech. King stejně jako 

před tím Eliashberg a Shugan (1997) omlouvá malý vzorek snahou o omezení efektu 

nechtěných faktorů, jako jsou ekonomické a technologické změny, které postihly filmový 

průmysl v daném období.  

King vysvětluje několik základních důvodů, proč lze předpokládat vliv kritiků  

na výdělečnost snímků. V první řadě jmenuje snadnou dostupnost kritik a recenzí, které 

nalezneme v novinách, magazínech a na webových stránkách. Spolu s tím hraje podle autora 

roli i fakt, že na rozdíl od minulosti, v současné době je premiéra filmu stanovena 

celonárodně (vztaženo na Spojené státy) a tím pádem se zvedá i vliv hodnocení, které vyjde 

v celonárodním tisku, tj. každý má možnost si jej přečíst před tím, než se rozhodne lístek  

do kina zakoupit. Rovněž zmiňuje rozdíl od divadelního nebo koncertního průmyslu, kdy 
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jsou lístky v předprodeji mnohdy i celé měsíce dopředu a diváci či posluchači tedy nemají 

možnost vyčkat s jejich pořízením do prvních recenzí. 

Sami kritici se podle Kinga vidí jako rádci svých čtenářů. Pro zjednodušení informace, 

kterou chtějí konzumentům předat, používají číselné hodnocení, popřípadě hvězdy nebo 

procenta. V tomto směru jde také o vymezení se od tradiční formy kritiky (např. kritika 

výstavy skulptur), která nemá za cíl pouhé sdělení, zda daný objekt stojí za zhlédnutí či 

nikoliv, ale sama o sobě je často považována za vyšší formu literatury, nebo minimálně klade 

na čtenáře nároky co do znalostí oborové terminologie a základního přehledu. 

Jako poslední z důvodů jmenuje King skutečnost, že kritici jsou často považováni  

za objektivní pozorovatele. Tento předpoklad je však vyvrácen již Eliasbergem a Shuganem 

(1997), kteří ve své práci uvádějí, že běžnou praxí filmových studií je snaha o ovlivňování 

výroků a hodnocení filmových kritiků. Na druhou stranu argumentují tím, že existuje takové 

množství kritiků a recenzentů a takové množství filmů, že v obecném měřítku je tento pokus 

o manipulaci marginální. V kontrastu k tomu uvádí divadelní kritiky, kteří mají  

nad konkrétním představením lokální divadelní společnosti absolutní moc („life-or-death 

power“) a při tom se pravděpodobně pohybují ve stejných intelektuálních a sociálních 

kruzích jako režiséři a účinkující, jejichž práci pravidelně hodnotí. 

Jako zdroj dat použil autor webový portál www.metacritic.com, který hodnotí téměř každý 

film, jenž je v USA promítán. Web čerpá ze zhruba 40 zdrojů filmových hodnocení  

na kontinuální bázi, což zahrnuje deníky, týdeníky, oborové magazíny a internet. Používá 

škálu od jedné do sta a ve smyslu této stupnice poměrově převádí hodnocení, ať už jsou 

použity čtyř, pěti nebo deseti bodové škály. Rovněž je brán zřetel na detailnost recenzí, tzn. 

čtrnáctisetslovní hodnocení má větší váhu než čtyřsetslovní, bez ohledu na šíři čtenářské 

základny tiskoviny, ve které vyšlo.  

Výsledky Kingova výzkumu částečně potvrzují výsledky, ke kterým došli Eliashberg a 

Shugan (1997), totiž, že větší korelace mezi hodnocením filmu na Metacritic a návštěvností, 

potažmo výdělečností filmu, je až v pozdějším období po premiéře, konkrétně po prvním 

týdnu promítání. Avšak Eliasbergovi a Shuganovi (1997) výsledky pozitivně korelovali až 

od pátého týdne promítání a dále (King tento rozpor vysvětluje malým krátkodobým 

vzorkem jejich výzkumu). Vztaženo na reklamu dochází King k pro něho překvapivému 

názoru, že reklama má nejvyšší údernost v prvním týdnu promítání, po tom její vliv upadá a 



 31 

dominuje vliv kritiky, který trvá po celou zbylou dobu promítání filmu a tím pádem má 

dlouhodobější účinek než reklama. 

King dochází k závěru, že kritika má větší vliv na méně rozšířené filmy, jako příklad jmenuje 

zahraniční produkci a dokumenty. U těchto druhů snímků dávají dle statistik kritici vyšší 

hodnocení a je zde prokázán i vliv na výdělečnost filmu, avšak v globálním měřítku je velmi 

nepravděpodobné, že by i excelentní kritika mohla mít za následek rozšíření filmu do větší 

distribuce. U snímků v široké distribuci nebyl shledán žádný pozitivní vztah. 

Na přelomu tisíciletí už se do popředí dostává další faktor, který bude v následujících 

studiích (včetně této) hrát významnou roli. Díky rozšíření internetu mezi širokou veřejnost 

a vzniku mnohých internetových stránek a fór vznikají i fanouškovské komunity, které 

budou právě v prostředí internetu silným hlasem, který, jak ukazují některé studie, předčí i 

profesionály v oboru filmové kritiky.  

Narůstající vliv diváckých hodnocení zaujal i Moona, Bergeye a Iacobucciho - Dynamic 

Effects Among Movie Ratings, Movie Revenues, and Viewer Satisfaction (2010). Autoři 

porovnávají online komunity a profesionální recenzenty a docházejí k závěru, že fandovská 

základna na internetových fórech má stejný vliv jako názor profesionála. V případě online 

komunit jde o zprůměrované agregované hodnocení snímků od jednotlivých fanoušků, kteří 

toto hodnocení vytvářejí na základě vlastní zkušenosti s konkrétním filmem. Stávají se tak 

z nich aktivní zpracovatelé informací (active information processors) než pouze pasivní 

příjemci (passive receivers). 

2.7.2 Tuzemské výzkumy 

V našem prostředí se rovněž najde několik autorů, kteří se tímto či příbuznými tématy 

zabývají. Vesměs jsou tyto otázky zpracovávány jako předmět závěrečných prací studentů 

vysokých škol, samostatnou studii, jaké jsou k nalezení v zahraničí, se autorce u nás 

nepodařilo nalézt. 

Především ekonomické aspekty problému zkoumá ve své bakalářské práci  

na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Žofčák. Svou práci 

nazvanou Chodíme na dobré filmy? Vliv diváckých hodnocení na návštěvnost a tržby českých 
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filmů obhájil v roce 2014. Žofčák na základě regresní analýzy dat 314 českých filmů 

z období let 2003 – 2013 zkoumá hypotézu o existenci pozitivního vztahu mezi úspěšností 

těchto filmů (měřenou pomocí návštěvnosti a tržeb) a diváckým hodnocením uživatelů 

Česko-Slovenské filmové databáze. Z ekonomického hlediska tak zkoumá proces 

ekonomické signalizace a role prostředníka (mediátora) zprostředkujícího informace formou 

agregovaného hodnocení spotřebitelů, kteří se statkem mají již zkušenosti. 

Rozdíl mezi jeho a touto prací je v tom, že autor se omezuje pouze na českou filmovou 

tvorbu, takže ačkoliv časové rozmezí je velikostně srovnatelné, konečný dataset je v jeho 

případě zhruba osmkrát menší, než autorčin. Rovněž zdroj hodnocení používá Žofčák pouze 

jeden a to webový portál s hodnoceními laické veřejnosti, čili v jeho výzkumu jsou zcela 

vynechány profesionální kritiky. Autor k tomu uvádí, že vzhledem k tomu, že neexistuje 

jeden internetový zdroj, který by shromažďoval výsledky profesionální kritiky (jako 

například zahraniční Rotten Tomatoes nebo Metacritic), není možné toto zahrnout  

do testování. Tato práce jeho tvrzení vyvrací. Zahrnout profesionální kritiku do výzkumu 

obdobných rozměrů není nemožné, jen složitější a náročnější, ale rozhodně proveditelné. 

Žofčák uznává, že do nástupu informačních technologií a internetu byly tištěné filmové 

kritiky jedním z nejčastějších způsobů, jak mohl potenciální divák získat informace o filmu. 

S nástupem internetové éry však podle něj přichází nový fenomén přinášející stejně cenné 

informace spotřebiteli jako profesionální kritiky a tím jsou internetová fóra. Toto tvrzení 

doložila i studie trojice autorů Moon, Bergey a Iacobucci (2010), která potvrdila, že 

kolektivní názor fanoušků na internetových fórech má stejnou váhu jako názor 

profesionálního kritika. 

Žofčák pracuje s proměnnými, jako jsou vliv oblíbených hereček a herců, oblíbených 

režisérů, žánrů, zisku ocenění Český lev a data premiéry. Jako významné žánry se projevily 

komedie, pohádky a historické filmy. Potvrzuje se tím autorův předpoklad, že žánry 

myšlenkově nenáročné jsou navštěvovanější. Na druhé straně spektra skončily  

dle předpokladu filmy dokumentární, které jsou naopak pro diváka nejnáročnější  

na konzumaci. 

Co se týče vlivu hereček a herců, prokázala se korelace pouze zčásti. Zatímco u hereček se 

pozitivní významná spojitost s tržbami a návštěvností projevila, u herců nikoliv. Autor 

vysvětluje daný jev vyšším počtem filmů s oblíbenými herečkami a rovněž lepším faktorem 
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při vizuální propagaci filmů. Vliv proměnné oblíbený režisér se prokázal jako významný, 

avšak méně než u oblíbených hereček. 

Cena Český lev se prokázala jako cenný ekonomický signál pro spotřebitele, který má vliv 

na úspěch filmu. Naopak autorův předpoklad kladného vlivu letních měsíců se vyjevil jako 

mylný, odhadnutý koeficient v modelu vyšel nevýznamný. Zajímavostí je, že vliv let 

spojených s finanční krizí (tj. 2007 a 2008) vyšel jako významný. Překvapivý výsledek tedy, 

že během krize chodilo do kina více lidí, než v letech předcházejících i následujících, lze 

vysvětlit zvýšenou poptávkou po zábavě a oddechu v nesnadných dobách (stejný jev byl 

zaznamenán i v období 2. světové války). 

Část svého výzkumu v rámci bakalářské práce věnuje autor osobě režiséra Zdeňka Trošky, 

u něhož lze pozorovat markantní rozdíl mezi oblíbeností a kladným hodnocením. Na základě 

Troškova případu řeší Žofčák otázku, proč jsou někteří tvůrci velice špatně hodnoceni, ale 

přesto jejich oblíbenost u návštěvníků kin neklesá, ba naopak, mnohdy trhá rekordy. 

Autor celkově dochází regresní analýzou k závěru, že existuje pozitivní vztah mezi 

hodnocením uživatelů ČSFD a návštěvností českých kin, potvrzuje tak svou původní 

hypotézu. Na následujících stránkách bude mimo jiné i tento závěr ověřen znovu. 
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3 Cíl práce a metodika 

Výzkumné části musí ještě předcházet kapitola 3, kde budou představeny cíle práce, 

formulovány výzkumné otázky a hypotézy, důležité je také stanovení zdrojů a metodiky 

práce. 

3.1 Cíl práce 

Práce je zaměřena na analýzu hodnocení filmových kritiků ve vybraných médiích (tištěných 

i internetových) a následnou komparaci výsledků s návštěvností českých kin. Cílem je 

zodpovězení základní výzkumné otázky – je návštěvnost českých kin přímo úměrná 

jejich hodnocení filmovými kritiky či veřejností? Na základě zkušeností, pozorování a 

předběžného studia problému bylo stanoveno několik základních hypotéz: 

1. Návštěvnost filmů v kinech není přímo úměrná jejich hodnocení profesionálními 

kritiky v Cinepuru. K tomuto závěru autorka došla na základě dlouhodobého pozorování 

českého filmového trhu. Zde shledáváme markantní propast mezi výdělečností filmů a jejich 

úspěchy/neúspěchy u filmové kritiky či na filmových festivalech a přehlídkách. 

2. Hodnocení odborných recenzentů v Cinepuru bude nižší než hodnocení uživatelů 

ČSFD. Tato hypotéza vznikla na základě logického předpokladu, že profesionální recenzent 

klade na filmové dílo vyšší nároky než řadový divák. 

3. Hodnocení odborných recenzentů v Cinepuru bude nižší než hodnocení recenzentů v 

časopise Cinema. Touto hypotézou autorka chce ověřit, zda je pravdivá domněnka, že 

Cinema je časopis pro laickou společnost, zatímco Cinepur je periodikum určené odborné 

veřejnosti. 

4. Hodnocení recenzentů v časopise Cinema a hodnocení filmů na Kinoboxu se 

nebudou statisticky významně lišit. Hypotéza vychází zejména z toho, že jak u Cinemy, tak 

u Kinoboxu lze předpokládat orientaci na podobnou skupinu čtenářů či uživatelů pouze s tím 

rozdílem, že Cinema je tištěný časopis a Kinobox existuje v elektronickém světě. Proto lze 

předvídat obdobný způsob hodnocení. 

5. Hodnocení na serveru iDNES.cz a moviezone.cz se statisticky liší. Hypotéza 

předpokládá rozdílné cílové skupiny uživatelů (čtenářů), zatímco iDNES.cz je určen široké 

veřejnosti, Moviezone.cz je zaměřen na filmové fanoušky. 



 35 

6. Hodnocení na serveru Kinobox.cz (souhrn všech recenzí) se od hodnocení uživatelů 

na serveru ČSFD neliší. Tato hypotéza vychází z předpokladu, že jsou oba servery zaměřeny 

na podobnou skupinu uživatelů – filmových fanoušků na internetu. 

7. Hodnocení na serveru iDNES.cz a aktualne.cz je stejné. Tato hypotéza rovněž 

předpokládá obdobnou cílovou skupinu čtenářů, kterým je široké publikum bez bližší 

specifikace. 

3.2 Zdroje 

Zdrojem dat jsou kritiky a recenze z časopisů: Cinepur, Cinema; a dále ze serverů: CSFD.cz, 

iDNES.cz, aktualne.cz, kinobox.cz, moviezone.cz. Analyzováno bylo období 10 let, 

konkrétně roky 2006 až 2015. 

3.2.1 Cinepur 

Cinepur je na stránkách Unie filmových distributorů veden jako filmový časopis, již o něm 

byla zmínka v kapitolách 2.4.2 a 2.5. Cinepur vychází od roku 1991, momentálně je vydáván 

jako dvouměsíčník Sdružením přátel Cinepuru. Sám sebe označuje za časopis pro cinefily, 

tedy pro lidi, kteří se velmi aktivně zajímají o film, a to i v rovině filmové teorie a historie. 

Časopis se krom filmových kritik zaměřuje na různá filmová témata, oblast audiovize, 

portréty osobností, reportáže z filmových festivalů, atp. 

Coby šéfredaktor zde působil i Zdeněk Holý, filmový kritik a teoretik, který v současné době 

vede pražskou FAMU v pozici děkana. Ve zkoumaném období psali do Cinepuru kritiky 

nejčastěji Antonín Tesař, Ondřej Pavlík, Jindřiška Bláhová, Aleš Stuchlý nebo Ivo Michalík. 

Antonín Tesař přispívá i do Hospodářských novin, Respektu nebo na aktualne.cz. 

3.2.2 Cinema 

Cinema je na webu UFD vedena jako druhý filmový časopis. Vychází jako měsíčník, nalézt 

v něm je možné jak recenze, tak i informace z filmového dění nebo ze života filmových 

osobností. Cinema je psána spíše mainstreamově, pro laickou veřejnost, kterou ale spojuje 

intenzivní zájem o sledování filmů. 
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3.2.3 Csfd.cz 

Csfd.cz neboli Česko-Slovenská filmová databáze vznikla v roce 2001, její redakce zajišťuje 

kinoprogramy, kinopremiéry, upoutávky od distributorů, televizní programy či schvalování 

příspěvků. Kromě informací o filmech jsou zde k dispozici také informace o filmových 

osobnostech. Databáze csfd.cz zahrnuje v současnosti 715 429 filmů, 284 556 herců, 77 693 

režisérů a registrováno je zde 438 595 uživatelů8. Hodnocení filmů provádějí sami 

registrovaní uživatelé, takže je možno získat pohled na daný titul přímo od laiků. Započítává 

se však hodnocení pouze od uživatele, který ohodnotil minimálně 200 filmů. 

3.2.4 iDNES.cz 

Jedná se o internetový zpravodajský portál založený roku 1998, který v současné době 

provozuje společnost MAFRA. Nejedná se přímo o elektronickou verzi tištěného periodika 

MF Dnes, ačkoliv s ním velmi úzce spolupracuje. iDNES.cz má i svou kulturní rubriku, 

kterou vede Mirka Spáčilová, sama píše většinu filmových kritik (recenzí). 

Mirka Spáčilová vystudovala žurnalistiku a dále se věnovala televizní a filmové kritice. Patří 

k nejaktivnějším publicistům na portále iDNES.cz, v lednu letošního roku uveřejnila svůj 

desetitisící článek. Jak sama uvedla v rozhovoru na iDNES.cz (Mirka Spáčilová publikovala 

svůj desetitisící článek na iDNES.cz, 2019), ročně shlédne okolo 250 snímků. Podle svých 

slov začínajícím tvůrcům přidává pár procent v hodnocení. 

3.2.5 Aktualne.cz 

Aktualne.cz je internetový zpravodajský portál, který byl založen roku 2005. Prezentuje se 

jako první ryze online deník u nás, bez podpory jakéhokoliv tištěného média. Server spadá 

pod společnost Economia, a.s., která vydává také Hospodářské noviny, Respekt či týdeník 

                                                     

8 Údaje k 14. 4. 2019. 
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Ekonom, provozuje kromě zmíněného serveru také další zpravodajský server ihned.cz či 

volněji zaměřené internetové magazíny (zena.cz, vareni.cz). 

Za kulturní sekci ve sledovaném období vydával nejvíce recenzí Jan Gregor, publicista 

specializující se na kulturní publicistiku obecně. Další recenze psali Radomír D. Kokeš, 

Antonín Tesař (přispívající také do Cinepuru) či Kamil Fila, což je vystudovaný filmový 

teoretik, nikoliv publicista. 

3.2.6 Kinobox.cz 

Kinobox.cz se v roce 2009 sloučil s portálem České filmové nebe (ČFN), který tvořil 

databázi výhradně českých a slovenských filmů. Po sloučení vznikla obsáhlá databáze filmů, 

navíc na webu lze nalézt články o filmu, rozhovory s filmovými osobnostmi, reportáže 

z festivalů, televizní program, program kinosálů. Filmy hodnotí jak sami uživatelé, tak také 

filmoví kritici či kulturní publicisté. 

Server kinobox.cz kromě toho, že obsahuje vlastní recenze, sdružuje také recenze z jiných 

serverů a uvádí průměr jejich hodnocení. Jedná se např. o servery AVmania.cz, aktualne.cz, 

CervenyKoberec.cz, dokina.cz, Fdb.cz, iDNES.cz, Kinema.sk, MovieScreen.cz, 

Moviezone.cz a mnoho dalších. Ve sledovaném období psal nejvíce recenzí Tomáš "Hardy" 

Chvála, ale také Lukáš Král nebo František Fuka. Tomáš Chvála je filmový publicista, ale 

také scénárista; František Fuka se věnoval počítačovým hrám, překladatelství, později coby 

filmový laik přispíval do časopisu Cinema, založil si doménu FFFilm, kam vkládá své vlastní 

příspěvky a recenze. 

3.2.7 Moviezone.cz 

MovieZone.cz představuje spíše skupinu filmových nadšenců, působí zde slovenský 

spisovatel Juraj Červenák, filmový publicista Petr Cífka, recenze píší také Matěj Svoboda 

nebo Václav Rybář. MovieZone.cz obsahuje převážně recenze a trailery. 
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3.3 Metodika 

Při zjišťování a následném porovnávání filmových hodnocení bylo nutné sjednotit jednotlivé 

hodnotící škály: 

 Cinepur používá pětistupňovou škálu od 0 do 4. Tyto hodnoty bylo nutné převést  

do procentuálního vyjádření, tedy každé číslo bylo vynásobeno 25. Jelikož však snímek 

může hodnotit i větší počet odborných recenzentů v Cinepuru, byla tato jejich procentuální 

hodnocení zprůměrována. 

 Cinema k hodnocení využívá šestistupňovou škálu od 0 do 5, rovněž ji bylo nutné 

převést na procenta, hodnocení je tedy možné po 20 %. 

 Na portále csfd.cz hodnotí registrovaný uživatel snímek hvězdičkami – od 0 (místo 

ní je zde hodnocení „odpad!“), které odpovídá 0 %, do 5 hvězdiček, které odpovídají 100 %. 

Odstupňovány jsou po jedné, tzn. po 20 %. Následně jsou procentuální hodnocení 

zprůměrována a zaokrouhlena na celá čísla (0-100 %). 

 iDNES.cz používá také procentuální hodnocení (0-100 %), které je odstupňováno  

po pěti procentech. Aktualne.cz a kinobox.cz používají tentýž způsob hodnocení. 

 Moviezone.cz používá pro změnu škálu od 0 do 10, která je odstupňována po jednom 

bodu, převedeno do procentuálního hodnocení mohou filmy dostat hodnocení odstupňované 

pouze po 10 %. 

4 Výzkumná část 

V této části práce bude podrobněji představen analyzovaný datový soubor, budou uvedeny 

jeho základní charakteristiky (popisné statistiky) a provedena samotná analýza. K analýze 

bude využit ekonometrický model a také postupy z oblasti testování statistických hypotéz. 

4.1 Charakteristika datového souboru 

Původní datový soubor obsahoval 2 469 filmů z let 2006 až 2015, avšak byly vyřazeny filmy, 

ke kterým nebylo možno dohledat jakékoliv hodnocení (většinou šlo o filmy s minimální 
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návštěvností nebo o záznamy z divadelních představení) či se jednalo pouze o obnovené 

premiéry. Do analýzy tak bylo zařazeno 2 289 filmů. 

Tabulka č. 1 představuje absolutní i relativní četnosti zemí, ze kterých byly v letech 2006 až 

2015 v českých kinech hodnocené filmy nejčastěji promítány. Všechny hodnoty zde 

uvedené se týkají pouze filmů, které byly zařazeny do analýzy, relativní zastoupení u celkově 

promítaných filmů se však liší maximálně o 0,72 %.  Na prvním místě jsou americké filmy 

(45,13 %), následují filmy z české (17,82 %) a francouzské produkce (8,43 %). Mezi rarity 

patří např. filmy estonské, indické, venezuelské, alžírské apod. (po jednom filmu). 

Tab. 1: Produkce filmů dle země původu – absolutní a relativní četnosti 

Země 
Počet 

filmů 

Relativní 

četnost 

USA 1 033 45,13 % 

Česká republika 408 17,82 % 

Francie 193 8,43 % 

Velká Británie 147 6,42 % 

Německo 72 3,15 % 

 

Tabulka č. 2 potom přináší přehled o počtu recenzovaných filmů na jednotlivých serverech 

či v časopisech. Nejvíce hodnocení je možno nalézt na ČSFD (2 289), následuje pak Cinema 

(2 044) a Kinobox (souhrnná hodnocení z recenzí – 1 560). Nejméně recenzí vydal samotný 

server Kinobox (379), průměrných hodnocení měl časopis Cinema ještě méně (334). 

Tab. 2: Počet filmů hodnocených na jednotlivých serverech nebo v časopisech 

Hodnocení na serveru / v časopise Počet filmů 
Relativní 

četnost 

ČSFD 2 289 100 % 

Cinema 2 044 89,30 % 

Souhrn všech recenzí na Kinobox.cz 1 560 68,15 % 

Moviezone.cz 1 430 62,47 % 

iDNES.cz 1 234 53,91 % 

aktualne.cz 623 27,22 % 

Cinepur 607 26,52 % 

Kinobox.cz 379 16,56 % 

Cinema - průměr 334 14,59 % 
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Obrázek č. 10 ukazuje počty filmů zařazených do výzkumu v jednotlivých letech – nejvíce 

jich bylo v roce 2013 (278), nejméně pak v roce 2008 (200). Vývoj je téměř totožný s počtem 

snímků, které se v kinech celkově promítaly, bez ohledu na to, zda byly hodnoceny či 

nikoliv. 

 

Obr. 10: Počet hodnocených filmů v jednotlivých letech 2006 až 2015 [zdroj: vlastní zpracování]. 

4.2 Popisné statistiky 

Jak ukazuje tabulka č. 3, průměrná návštěvnost filmů v českých kinech je 51 711 diváků. 

Českým kinům vévodil za sledované období Avatar (2009) se 1 358 262 diváky. Druhou 

příčku obsadily české Vratné lahve s premiérou v roce 2007 a návštěvností 1 260 909 

diváků. Pomyslná bronzová příčka patří snímku taktéž z české produkce – Ženy v pokušení 

z roku 2010 shlédlo v kinech 1 237 339 diváků.  

Nejnižší průměrné hodnocení má podle očekávání Cinepur (53 %), nejvyšší pak shodně 

časopis Cinema a portál ČSFD. Většina serverů a časopisů, které vydávají své vlastní 

recenze, sáhla v hodnocení i po nule, iDNES hodnotil nejméně 5 %, Kinobox a Moviezone 

minimálně 10 %. Naopak 100 % dala všechna uvedená média, avšak maximální i minimální 

hodnocení dostaly různé snímky. Výjimku tvořil český film Jedlíci aneb sto kilo lásky, který 

byl hodnocen jako nejhorší na iDNESu i na Moviezone. Na ČSFD byl vyhodnocen nejhůře 
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americký Herkules (2010), který hodnotil 10 % (tedy nejméně) také Moviezone. Nejlépe si 

na ČSFD vedl U2 3D (93 %), jedná se o záznam koncertu kapely U2.  

 

Tab. 3: Popisné statistiky 

Ukazatel Průměr Medián Směrodatná odchylka Minimum Maximum 

Návštěvnost 51 711 13 152 114 213,419 4 1 358 262 

ČSFD 64 66 13,076 5 93 

Kinobox.cz 61 60 18,667 10 100 

Kinobox.cz - průměr 62 63 15,522 5 100 

Cinema 64 60 19,720 0 100 

Cinema - průměr 62 60 17,517 20 100 

Aktualne.cz 62 65 20,411 0 100 

iDNES.cz 58 60 13,989 5 100 

Cinepur 53 50 22,798 0 100 

Moviezone.cz 58 60 19,057 10 100 

 

Pokud se blíže podíváme na histogram návštěvnosti na obrázku č. 11, zjistíme, že 

návštěvnost nevykazuje normální rozdělení, což ukazuje na fakt, že je velké množství méně 

navštěvovaných filmů a naopak méně těch navštěvovanějších. Proto by v této podobě byla 

data k analýze nevhodná, je tudíž potřeba je zlogaritmovat. Jak je vidět na obrázku č. 12,  

po zlogaritmování již návštěvnost vykazuje normální rozdělení. Jednotlivá hodnocení lze 

považovat za normálně rozdělená, tudíž není nutné provádět jakékoliv další úpravy. 
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Obr. 11: Histogram návštěvnosti [zdroj: vlastní zpracování]. 

 

Obr. 12: Histogram zlogaritmovaných hodnot návštěvnosti [zdroj: vlastní zpracování]. 
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4.3 Ekonometrický model 

Pro kvantitativní analýzu bude sestaven ekonometrický model. Práce je zaměřena  

na vyhodnocení vlivu hodnocení filmových kritiků a veřejnosti na návštěvnost snímků 

v českých kinech, adekvátně tomu je nutné stanovit základní model. Jelikož v jedné 

z hypotéz jsou zdůrazněny filmové kritiky v časopise Cinepur, budou právě tyto zahrnuty  

do modelu v podobě vysvětlující (nezávisle) proměnné, vysvětlovanou (závislou) 

proměnnou představuje celková návštěvnost snímku ve všech českých kinech po dobu 

promítání filmu: 

log(𝑛𝑎𝑣𝑠𝑡𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑡) =  𝛽1 + 𝛽2 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑟𝑡 + 𝜀𝑡 

Bylo by možné otestovat model i v této podobě, avšak větší vypovídací hodnotu bude mít, 

pokud do něj budou zařazeny další proměnné. V tomto případě byly za sadu dummy 

(umělých) proměnných zvoleny jednotlivé roky, tedy 2006 až 2015 a potom stát, z jehož 

produkce film primárně pocházel. Pokud v proměnné odpovídal daný rok, byla do ní zapsána 

jednička, v opačném případě nula. Podobný systém byl zaveden pro umělé proměnné 

vyjadřující stát původu snímku (USA, ČR, Německo, Francie, Velká Británie a ostatní). 

Rozšířený model potom bude ve tvaru: 

log(𝑛𝑎𝑣𝑠𝑡𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑡) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑟𝑡 + 𝛽3𝑅2006 + 𝛽4𝑅2007 + 

𝛽5𝑅2008 + 𝛽6𝑅2009 + 𝛽7𝑅2010 + 𝛽8𝑅2011 + 𝛽9𝑅2012 + 𝛽10𝑅2013 + 𝛽11𝑅2014

+ 𝛽12𝑅2015 + 𝛽13𝑈𝑆 + 𝛽14𝐶𝑍 + 𝛽15𝐹𝑅 + 

𝛽16𝐵𝑅 + 𝛽17𝐺𝐸𝑅 + 𝛽18𝑂𝑆𝑇𝐴𝑇𝑁𝐼 + 𝜀𝑡 

K prozkoumání vlivu hodnocení z dalších médií je nutné sestavit základní i rozšířený model 

obdobným způsobem i pro další proměnné: 

 Hodnocení uživatelů na csfd.cz 

 Průměr hodnocení všech recenzí uváděných na kinobox.cz 

 Hodnocení na iDNES.cz 

 Hodnocení na moviezone.cz 

 Hodnocení v časopise Cinema 
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Tyto proměnné byly vybrány na základě většího počtu recenzí (více než polovina 

ohodnocených filmů obsažených v analýze). Zahrnout veškerá hodnocení do jediného 

modelu není možné kvůli chybějícím hodnotám. Dále je nutné uvést, že pro většinu 

testovaných modelů budou umělé proměnné sloužit pouze ke zpřesnění výsledků, nikoliv 

však pro testování celkové návštěvnosti v průběhu let. Jde o to, že bude z původního souboru 

2 289 filmů vybrána pouze část, která obsahuje hodnocení z daného portálu či periodika, a 

tak by verifikace těchto proměnných odpovídala pouze návštěvnosti recenzovaných filmů, 

což nedává příliš smysl. 

V prvním kroku je nutno otestovat jednotlivé modely na přítomnost heteroskedasticity,  

k tomu slouží Whiteův test. Jeho nulová hypotéza zní: heteroskedasticita není přítomna. 

Pokud totiž náhodné složky nemají v rámci jednotlivých pozorování stejný rozptyl, lze 

hovořit o heteroskedasticitě, a v tom případě není možno použít k odhadu parametrů modelu 

metodu nejmenších čtverců (MNČ). Buď je možno použít metodu na odstranění 

heteroskedasticity, nebo lze použít váženou metodu nejmenších čtverců. Tabulka č. 4 

shrnuje veškeré p-hodnoty, při výskytu heteroskedasticity je p-hodnota menší než 0,05  

(na 5 % hladině významnosti). Tučně jsou vyznačeny hodnoty, které nevyhovují – nejsou 

vyšší, než je hladina významnosti. 

Jako další krok musí následovat test na multikolinearitu, která byla prokázána a vyřešilo ji 

vynechání dvou dummy proměnných (R2015 a OSTATNI). Rok 2015 proto bude brán  

za srovnávací. Multikolinearita se vyskytuje tehdy, pokud existuje mezi proměnnými silná 

lineární závislost. Nakonec je možné provést samotný odhad parametrů modelu některou  

ze zmíněných vhodných metod. 

Tab. 4: Výsledky Whiteova testu 

Proměnná 
p-hodnota 

(základní model) 

p-hodnota 

(rozšířený model) 

Cinepur 0,0373198 0,162698 

ČSFD 0,0373052 1,12038e-047 

Kinobox.cz - průměr 0,893993 6,01404e-016 

iDNES.cz 0,218165 4,48308e-011 

Moviezone.cz 0,580651 0,00200207 

Cinema 0,0029551 5,41147e-035 
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4.3.1 Cinepur 

Jako první byl testován model zahrnující hodnocení kritiků z filmového časopisu Cinepur. 

K testování byla využita metoda opravené heteroskedasticity. Výsledky odhadu parametrů 

základního modelu jsou shrnuty v tabulce č. 5. Na základě koeficientu determinace lze říci, 

že model vysvětluje návštěvnost českých kin z 3,08 %. Je to málo, na druhé straně tato práce 

si neklade za cíl ozřejmovat návštěvnost jako takovou, ale hodnotit pouze vliv recenzí. 

Rozšířený model by tedy měl sloužit zejména ke zpřesnění výsledků. 

Co je však zajímavé, je fakt, že Cinepur skutečně má statisticky významný vliv  

na návštěvnost, avšak negativní. Každý jeden procentní bod navíc v hodnocení Cinepuru 

znamená snížení návštěvnosti kinosálů o 1,31 %. Na základě p-hodnoty, která není vyšší než 

zvolená hladina významnosti 0,05, je možno model považovat za statisticky významný. 

Tab. 5: Výsledky odhadu parametrů pro Cinepur (základní model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 10,5448 0,183902 57,34 9,41e-247 *** 

Cinepur −0,0131049 0,00298561 −4,389 1,34e-05 *** 

Koeficient determinace 0,030863    

F(1, 605) 19,26658    

P-hodnota(F) 0,000013    

Počet pozorování 607    

 

Tab. 6: Výsledky odhadu parametrů pro Cinepur (rozšířený model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 8,82704 0,290869 30,35 1,19e-122 *** 

Cinepur −0,00854654 0,00285096 -2,998 0,0028 *** 

R2006 0,537260 0,298905 1,797 0,0728 * 

R2007 0,820735 0,281868 2,912 0,0037 *** 

R2008 0,417750 0,270980 1,542 0,1237  

R2009 0,515438 0,279111 1,847 0,0653 * 

R2010 0,206024 0,300738 0,6851 0,4936  

R2011 0,428888 0,272881 1,572 0,1166  

R2012 0,574501 0,271259 2,118 0,0346 ** 

R2013 0,504372 0,282123 1,788 0,0743 * 

R2014 0,299971 0,274895 1,091 0,2756  

US 1,69233 0,168286 10,06 4,55e-022 *** 
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CZ 1,44409 0,216639 6,666 6,04e-011 *** 

FR −0,0311266 0,253319 −0,1229 0,9022  

BR 0,469825 0,251547 1,868 0,0623 * 

GER −0,429921 0,411891 −1,044 0,2970  

Koeficient determinace 0,251032    

F(15, 591) 13,20574    

P-hodnota(F) 7,13e-29    

Počet pozorování 607    

 

K dalšímu testování byl vybrán i rozšířený model s dummy proměnnými. Zde byla použita 

metoda nejmenších čtverců, protože se v modelu heteroskedasticita nevyskytovala, výsledky 

jsou v tabulce č. 6. Hodnota koeficientu determinace říká, že model objasňuje návštěvnost 

z 25,1 %, což už je podstatně více než v případě základního modelu. Dlužno dodat, že  

pro ještě přesnější výsledky by bylo nutno do základního modelu přidat další kontrolní 

proměnné. I tento model ukazuje na negativní vliv recenzí ze Cinepuru, avšak je již vůči 

Cinepuru mírnější. Každé procento v hodnocení má za následek snížení návštěvnosti o 0,85 

%. Hodnotit jednotlivé roky (jak již bylo řečeno), by pozbývalo smyslu, jelikož by se 

hodnotila návštěvnost pouze těch snímků, které celkově Cinepur recenzoval, totéž platí  

o zemi původu. Model jako celek je statisticky významný (velmi nízká p-hodnota). 

4.3.2 ČSFD 

Další testování se týkalo modelu, ve kterém byla obsažena uživatelská hodnocení z portálu 

csfd.cz. Pro oba modely musela být použita metoda s opravenou heteroskedasticitou. 

Výsledky testování základního ekonometrického modelu představuje tabulka č. 7. 

Koeficient determinace vyšel malý, nelze hovořit o statistické významnosti vlivu hodnocení 

na portále csfd.cz na návštěvnost českých kin. Zde je ale důležité poznamenat, že hodnocení 

na Česko-Slovenské filmové databázi může uživatel vložit kdykoliv, to znamená i v době, 

kdy snímek již není promítán, ale uživatel si jej může zakoupit na některém záznamovém 

médiu, později také shlédnout v televizi. Model jako celek není statisticky významný.  
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Tab. 7: Výsledky odhadu parametrů pro ČSFD (základní model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 9,04258 0,216870 41,70 4,06e-283 *** 

CSFD 0,00470566 0,00328142 1,434 0,1517  

Koeficient determinace 0,000898    

F(1, 2287) 2,056444    

P-hodnota(F) 0,151700    

Počet pozorování 2 289    

Tab. 8: Výsledky odhadu parametrů pro ČSFD (rozšířený model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 7,22425 0,218054 33,13 9,94e-197 *** 

CSFD 0,0115811 0,00275462 4,204 2,72e-05 *** 

R2006 0,156267 0,146338 1,068 0,2857  

R2007 −0,0484571 0,146740 −0,3302 0,7413  

R2008 0,0843924 0,149664 0,5639 0,5729  

R2009 0,0556875 0,135865 0,4099 0,6819  

R2010 0,00487954 0,139768 0,03491 0,9722  

R2011 −0,104261 0,139921 −0,7451 0,4563  

R2012 −0,00767886 0,140952 −0,05448 0,9566  

R2013 −0,331767 0,145565 −2,279 0,0227 ** 

R2014 −0,135787 0,152395 −0,8910 0,3730  

US 2,24874 0,0909868 24,72 1,20e-119 *** 

CZ 1,39760 0,167480 8,345 1,22e-016 *** 

FR 0,647588 0,142558 4,543 5,85e-06 *** 

BR 1,44260 0,128732 11,21 2,08e-028 *** 

GER 0,388173 0,225121 1,724 0,0848 * 

Koeficient determinace 0,253067    

F(15, 2273) 51,34080    

P-hodnota(F) 5,1e-132    

Počet pozorování 2 289    

 

V tomto případě, kdy byl testován rozšířený model, se ukazuje, proč je vhodné zařadit  

do něj i kontrolní proměnné. Až s jejich přítomností je použitý model statisticky významný. 

Výsledky testování jsou v tabulce č. 8. Prokázalo se, že hodnocení na ČSFD má statisticky 

významný vliv na návštěvnost. Každý procentní bod navíc znamená o 1,16 % více diváků 

v českých promítacích sálech. A jelikož jsou do modelu zahrnuty všechny filmy v analýze, 
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lze vyvodit i závěry co se týče návštěvnosti v jednotlivých letech a také návštěvnosti snímků 

z některých vybraných produkčních zemí. 

Statisticky významný vliv byl prokázán pouze u roku 2013, kdy došlo ke snížení 

návštěvnosti ve srovnání s rokem 2015 o 33,18 %. Taktéž se ukazuje, že návštěvnost 

amerických snímků je v porovnání se zeměmi mimo zde uvedených vyšší o 224,87 %, 

následují snímky z britské produkce (144,26 %), hojně navštěvované jsou také české filmy 

– návštěvnost v porovnání se zeměmi zahrnutými do proměnné OSTATNI je vyšší  

o 139,76 %. Navštěvované jsou také snímky z francouzské produkce (64,76 %) a německé 

(o 38,82 % více). Celkovou návštěvnost lze takto vysvětlit ze čtvrtiny (25,31 %). 

4.3.3 Kinobox – průměr recenzí 

Pro souhrnná hodnocení na Kinoboxu jsou výsledky testování metodou nejmenších čtverců 

k nalezení v tabulce č. 9. Průměr recenzí na Kinoboxu nemá žádný statistický vliv  

na návštěvnost, koeficient determinace vyšel také velmi nízký. Avšak p-hodnota ukazuje  

na statistickou nevýznamnost celého základního modelu. Proto i zde bude nutné provést 

analýzu rozšířeného modelu. 

Tab. 9: Výsledky odhadu parametrů pro průměr recenzí zahrnutých na Kinoboxu (základní model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 9,39786 0,200065 46,97 8,92e-301 *** 

Kinobox_prumer 0,00310918 0,00313111 0,9930 0,3209  

Koeficient determinace 0,000632    

F(1, 1558) 0,986042    

P-hodnota(F) 0,320866    

Počet pozorování 1 560    

 

V případě rozšířeného modelu byla k testování použita metoda s opravenou 

heteroskedasticitou. I zde až s přidáním dummy proměnných lze konstatovat, že rozšířený 

model je statisticky významný (p-hodnota je výrazně menší než 0,05), lze to přičítat faktu, 

že byl tak odfiltrován vliv jednotlivých let, také se opět ukázalo, jak velkou roli hraje 

produkční země snímku. Koeficient determinace je také výrazně vyšší, vysvětluje 

návštěvnost snímků hodnocených Kinoboxem z 28,62 %. Co je však nejpodstatnější, je to, 
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že model prokázal statistickou významnost proměnné Kinobox_prumer. Znamená to tedy, 

že pokud se zvýší průměr všech hodnocení, která Kinobox zahrnuje, o 1 %, zvýší se 

návštěvnost filmu o 0,82 %. 

Tab. 10: Výsledky odhadu parametrů pro průměr recenzí zahrnutých na Kinoboxu (rozšířený model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 7,52685 0,219133 34,35 1,47e-192 *** 

Kinobox_prumer 0,00821115 0,0025878 3,173 0,0015 *** 

R2006 0,932725 0,222113 4,199 2,83e-05 *** 

R2007 0,704408 0,209749 3,358 0,0008 *** 

R2008 0,940338 0,199319 4,718 2,60e-06 *** 

R2009 0,587626 0,166223 3,535 0,0004 *** 

R2010 0,0659714 0,142476 0,4630 0,6434  

R2011 −0,0947135 0,141244 −0,6706 0,5026  

R2012 −0,0277294 0,140263 −0,1977 0,8433  

R2013 −0,193649 0,141469 −1,369 0,1712  

R2014 −0,0224324 0,146920 −0,1527 0,8787  

US 2,25243 0,118080 19,08 5,22e-073 *** 

CZ 1,53933 0,195067 7,891 5,62e-015 *** 

FR 0,606526 0,170926 3,548 0,0004 *** 

BR 1,49632 0,174736 8,563 2,61e-017 *** 

GER 0,234577 0,347421 0,6752 0,4997  

Koeficient determinace 0,286201    

F(15, 1544) 41,27169    

P-hodnota(F) 8,9e-102    

Počet pozorování 1 560    

 

4.3.4 iDNES 

Tabulka č. 11 obsahuje výsledky testování modelu pro server iDNES.cz metodou 

nejmenších čtverců. Recenze vydané na iDNESu vycházejí jako statisticky významné, 

koeficient determinace je 0,013110. Znamená to, že recenze na iDNES.cz vysvětlují 

návštěvnost z 1,31 %. Zvýšení hodnocení o 1 % by přineslo zvýšení návštěvnosti o 1,39 %. 

Základní model je sám o sobě statisticky významný, i přesto bude otestován také rozšířený 

model. 
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Tab. 11: Výsledky odhadu parametrů pro iDNES (základní model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 9,34126 0,204492 45,68 2,28e-267 *** 

iDNES 0,0138984 0,00343547 4,046 5,54e-05 *** 

Koeficient determinace 0,013110    

F(1, 1232) 16,36647    

P-hodnota(F) 0,000055    

Počet pozorování 1 234    

 

Tab. 12: Výsledky odhadu parametrů pro iDNES (rozšířený model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 7,69971 0,237247 32,45 5,18e-167 *** 

iDNES 0,0157188 0,00305573 5,144 3,13e-07 *** 

R2006 0,302368 0,153669 1,968 0,0493 ** 

R2007 0,199499 0,190324 1,048 0,2948  

R2008 0,306014 0,178331 1,716 0,0864 * 

R2009 0,211351 0,163593 1,292 0,1966  

R2010 0,233517 0,174770 1,336 0,1818  

R2011 0,349732 0,196346 1,781 0,0751 * 

R2012 0,236994 0,170825 1,387 0,1656  

R2013 −0,154524 0,158702 −0,9737 0,3304  

R2014 −0,140929 0,179689 −0,7843 0,4330  

US 1,85967 0,120813 15,39 5,46e-049 *** 

CZ 1,60664 0,182679 8,795 4,80e-018 *** 

FR 0,558384 0,169170 3,301 0,0010 *** 

BR 1,11293 0,177588 6,267 5,10e-010 *** 

GER 0,793997 0,341939 2,322 0,0204 ** 

Koeficient determinace 0,222894    

F(15, 1218) 23,29025    

P-hodnota(F) 8,45e-57    

Počet pozorování 1 234    

 

Rozšířený model byl testován metodou s opravenou heteroskedasticitou, výsledky ukazuje 

tabulka č. 12. Oproti základnímu modelu došlo k dalšímu zpřesnění, rozšířený model 

přisuzuje recenzím z iDNES o něco větší vliv – zvýšení hodnocení o jeden procentní bod 

přinese zvýšení návštěvnosti o 1,57 %. Výrazně se snížila p-hodnota, proto lze výsledky 
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považovat za věrohodné a model za statisticky významný. Koeficient determinace se naopak 

zvýšil, model vysvětluje návštěvnost z 22,29 %. 

4.3.5 Moviezone 

V tabulce č. 13 jsou shrnuty výsledky testování modelu pro Moviezone, použita byla metoda 

nejmenších čtverců. Recenze v tomto případě nevyšly jako statisticky významné, koeficient 

determinace je nulový. Celý základní model díky p-hodnotě 0,99 nelze považovat  

za statisticky významný. 

Tab. 13: Výsledky odhadu parametrů pro Moviezone (základní model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 10,2682 0,121511 84,50 0,0000 *** 

Moviezone 2,41482e-05 0,00197920 0,01220 0,9903  

Koeficient determinace 0,000000    

F(1, 1428) 0,000149    

P-hodnota(F) 0,990267    

Počet pozorování 1 430    

 

Metoda nejmenších čtverců pro testování rozšířeného modelu nemohla být použita kvůli 

výskytu heteroskedasticity, proto přišla na řadu metoda opravené heteroskedasticity, viz 

tabulka č. 14. Rozšířený model už má vypovídací hodnotu, p-hodnota je výrazně nižší,  

než u základního modelu, a koeficient determinace naopak vyšší, ačkoliv nedosahuje hodnot 

jako modely pro další zvolené recenze. I přesto je pomocí něj návštěvnost popsána 

z 11,78 %. Recenze na Moviezone nemají takový vliv, jako jiné recenze, ale i přesto 

testování ukázalo, že každé 1 % navíc znamená příliv diváků do českých kin o 0,53 %.  
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Tab. 14: Výsledky odhadu parametrů pro Moviezone (rozšířený model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 9,04644 0,192140 47,08 7,63e-292 *** 

Moviezone 0,00528510 0,00198334 2,665 0,0078 *** 

R2006 −0,0545063 0,139872 −0,3897 0,6968  

R2007 −0,263438 0,147505 −1,786 0,0743 * 

R2008 −0,0366716 0,150841 −0,2431 0,8080  

R2009 −0,148556 0,145178 −1,023 0,3064  

R2010 −0,179298 0,154554 −1,160 0,2462  

R2011 −0,266249 0,146749 −1,814 0,0698 * 

R2012 −0,169919 0,158332 −1,073 0,2834  

R2013 −0,113098 0,160093 −0,7064 0,4800  

R2014 −0,0688002 0,152187 −0,4521 0,6513  

US 1,15244 0,115990 9,936 1,56e-022 *** 

CZ 1,85427 0,166173 11,16 9,03e-028 *** 

FR 0,447709 0,166065 2,696 0,0071 *** 

BR 0,536037 0,173450 3,090 0,0020 *** 

GER −0,00244744 0,312550 −0,007831 0,9938  

Koeficient determinace 0,117804    

F(15, 1414) 12,58795    

P-hodnota(F) 5,91e-30    

Počet pozorování 1 430    

 

4.3.6 Cinema 

Tabulka č. 15 přináší výsledky testování modelu pro časopis Cinema za použití metody 

využívající opravenou heteroskedasticitu, jelikož byl její výskyt na 5 % hladině významnosti 

prokázán. Také zde byl koeficient determinace velmi nízký a naopak p-hodnota vyšší než 

0,05, proto model není statisticky významný. 

Tab. 15: Výsledky odhadu parametrů pro Cinemu (základní model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 9,44661 0,11954 79,02 0,0000 *** 

Cinema 0,00165979 0,00186156 0,8916 0,3727  

Koeficient determinace 0,000389    

F(1, 2042) 0,794974    

P-hodnota(F) 0,372705    

Počet pozorování 2 044    
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Tab. 16: Výsledky odhadu parametrů pro Cinemu (rozšířený model) 

 Koeficient Směrodat. chyba t-podíl p-hodnota Stat. významnost 

const 7,64093 0,167268 45,68 0,0000 *** 

Cinema 0,00856778 0,00162903 5,259 1,60e-07 *** 

R2006 0,0243611 0,142506 0,1709 0,8643  

R2007 −0,126419 0,153078 −0,8258 0,4090  

R2008 0,00762305 0,151167 0,05043 0,9598  

R2009 0,00741625 0,139469 0,05317 0,9576  

R2010 −0,0930840 0,146043 −0,6374 0,5240  

R2011 −0,240041 0,141131 −1,701 0,0891 * 

R2012 −0,176774 0,145045 −1,219 0,2231  

R2013 −0,489611 0,147012 −3,330 0,0009 *** 

R2014 −0,198989 0,149102 −1,335 0,1822  

US 2,21647 0,0941779 23,53 1,75e-108 *** 

CZ 1,80193 0,176927 10,18 8,59e-024 *** 

FR 0,612762 0,142997 4,285 1,91e-05 *** 

BR 1,47493 0,134993 10,93 4,84e-027 *** 

GER 0,450292 0,259418 1,736 0,0828 * 

Koeficient determinace 0,258861    

F(15, 2028) 47,22186    

P-hodnota(F) 3,5e-120    

Počet pozorování 2 044    

 

Rozšířený model byl testován totožnou metodou. I v tomto případě se ukázalo jako vhodné 

zařazení umělých proměnných R2006 až R2014, a proměnných udávajících zemi původu, 

jelikož se p-hodnota výrazně snížila a model je díky tomu statisticky významný. Výsledky 

jsou shrnuty v tabulce č. 16. Také recenze v Cinemě lze na základě uvedených údajů brát 

jako faktor, který ovlivňuje počty diváků v promítacích sálech. Každé procento v hodnocení 

navíc přiláká do kin o 0,86 % diváků více. 

4.4 Odlišnosti v hodnoceních 

Při sběru dat si autorka povšimla, jak velké rozdíly v jednotlivých kritikách mohou být, jako 

příklad lze uvést český film „Signál“ z roku 2002. Zatímco na Fdb.cz měla recenze podtitul 

„Další důkaz, že u nás stále umíme natočit kvalitní film“ (a Signál získal hodnocení 85 %), 

na MovieScreen.cz dostala recenze název „V kinech je mizerný Signál“ (a film hodnocení  

0 %). Podobně u amerického filmu „Terapie láskou“, zde lze uvést přímo příklad u serverů, 
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jejichž hodnocení je bráno v potaz. Na serveru aktualne.cz vyšla recenze s hodnocením  

35 %, filmu je vytýkáno, že se jedná o nepovedený hysterický mišmaš. Jan Gregor (autor 

recenze) označil tuto romantickou komedii za nevtipnou a předvídatelnou. Naproti tomu Petr 

Cífka na Moviezone.cz považuje film za jeden z nejlepších v roce 2012 (s hodnocením  

90 %), v recenzi je oceňováno pestré vybarvení postav. 

Z uvedených příkladů (a je jich pochopitelně mnohem více) je zjevné, jak velmi záleží  

na subjektivním vnímání recenzenta, na jeho preferencích, na tom, co on sám považuje  

za důležité a co od filmu očekává. Proto autorka bude zkoumat i hypotézy týkající se 

odlišností mezi hodnoceními jednotlivých serverů a filmových periodik. Potíž ovšem 

nastává v různých hodnotících stupnicích, které jednotlivé zdroje používají, proto bude 

nutné je sjednotit, konkrétní případy budou vysvětleny v následujících kapitolách. 

4.5 Testování rozdílů v hodnoceních 

V této kapitole bude testována statistická významnost v rozdílech. Jelikož se jedná o soubory 

s velkým počtem opakování, je lépe zvolit některý z parametrických testů, navíc jak bylo již 

uvedeno, hodnocení lze považovat za proměnnou s normálním rozdělením. Vůči menším 

odchylkám hodnot od normálního rozdělení jsou parametrické testy odolné, navíc mají větší 

statistickou sílu, tzn. větší schopnost prokázat skutečné rozdíly. Pro další testování byl 

zvolen t-test, konkrétně dvouvýběrový párový t-test, jelikož jednotlivá pozorování jsou 

spárována (závisí na konkrétním filmu) a porovnávány budou vždy dva výběry navzájem, 

tedy dva portály / časopisy. 

Důležité je stanovení nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1: 

H0: oba výběry mají shodné střední hodnoty 

H1: oba výběry mají různé střední hodnoty 

Pokud bude platit: 

 |t Stat|<t krit (2), nulová hypotéza je potvrzena, střední hodnoty obou výběrů jsou 

shodné; 

 |t Stat|>t krit (2), platí alternativní hypotéza, tedy střední hodnoty jsou rozdílné. 
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Pro všechny testy byla zvolena hladina významnosti α = 0,05. 

4.5.1 Rozdíly mezi Cinepurem a ČSFD 

Cinepur a ČSFD využívají sice rozdílného hodnocení, avšak jelikož se jedná již  

o zprůměrovaná hodnocení z více recenzí / od více uživatelů, přepočet nebude nutný. 

Výsledky testování pak představuje tabulka č. 17. Absolutní hodnota vypočítaného 

testovacího kritéria |t Stat| je vyšší, než kritická hodnota, tedy: 20,6946 > 1,9639. T-test 

potvrdil platnost alternativní hypotézy, střední hodnoty obou výběrů jsou rozdílné, což 

znamená, že hodnocení filmových kritiků v Cinepuru jsou skutečně nižší, než uživatelská 

hodnocení na ČSFD. V 78,93 % případů bylo hodnocení snímku vyšší na ČSFD, než  

na Cinepuru. 

Tab. 17: Výsledky t-testu na rozdíl středních hodnot v hodnocení ČSFD a Cinepuru 

Parametr ČSFD Cinepur 

Střední hodnota 69,9325 53,2735 

Rozptyl 106,4063 519,7436 

Počet pozorování 607 

Pears. korelace 0,4950 

t Stat 20,6946 

P(T<=t) (1) 1,13673E-72 

t krit (1) 1,6474 

P(T<=t) (2) 2,27346E-72 

t krit (2) 1,9639 

ČSFD > Cinepur 78,93 % 

 

4.5.2 Rozdíly mezi Cinepurem a Cinemou 

Také Cinema využívá odlišného systému hodnocení v porovnání se Cinepurem, proto také 

pro tento případ musela být stanovena převodní tabulka, podle které se bude postupovat, její 

podoba je uvedena v tabulce č. 18. Zde byla převáděna procentuální hodnocení ze Cinepuru 

do podoby, kterou využívá časopis Cinema. 
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Tab. 18: Převodní tabulka mezi hodnocením na Cinemě a v Cinepuru 

Hodnocení v Cinepuru 
Přepočet na hodnocení 

Cinemy 

0-9 % 0 % 

10-29 % 20 % 

30-49 % 40 % 

50-69 % 60 % 

70-89 % 80 % 

90-100 % 100 % 

 

Výsledky testování jsou představeny v tabulce 19. Také v tomto případě je absolutní hodnota 

vypočítaného testovacího kritéria |t Stat| vyšší, než kritická hodnota, tedy: 19,4236 > 1,9640. 

Na základě t-testu byla nulová hypotéza vyvrácena, tedy platí hypotéza alternativní o rozdílu 

středních hodnot obou výběrů. Hodnocení recenzentů v časopise Cinema a Cinepur se liší – 

v Cinepuru jsou filmy hodnoceny hůře, pouze ve 12 % případů hodnotil daný film lépe 

Cinepur. 

Tab. 19: Výsledky t-testu na rozdíl středních hodnot v hodnocení Cinemy a Cinepuru 

Parametr Cinema Cinepur 

Střední hodnota 73,4300 54,6758 

Rozptyl 324,7960 545,9631 

Počet pozorování 586 

Pears. korelace 0,3852 

t Stat 19,4236 

P(T<=t) (1) 1,5748E-65 

t krit (1) 1,6475 

P(T<=t) (2) 3,1495E-65 

t krit (2) 1,9640 

Cinema > Cinepur 87,91 % 

 

4.5.3 Rozdíly mezi Cinemou a Kinoboxem 

Hodnocení Cinemy a Kinoboxu bylo taktéž nutné sjednotit, Kinobox hodnotí od 0 do 100 % 

s krokem 5%. Byl tedy použit stejný převodní systém jako pro přepočet Cinepuru  

na hodnocení Cinemy (viz tabulka č. 18). Výsledky testování jsou k nalezení v tabulce č. 20. 
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Absolutní hodnota vypočítaného testovacího kritéria |t Stat| není vyšší, než kritická hodnota, 

tedy: 0,9487 < 1,9667. Na základě t-testu byla nulová hypotéza potvrzena a platí. Rozdíl 

v hodnocení v Cinemě a na Kinoboxu prakticky neexistuje. V Cinemě dostalo vyšší 

hodnocení 47,12 % snímků. 

Tab. 20: Výsledky t-testu na rozdíl středních hodnot v hodnocení Cinemy a Kinoboxu 

Parametr Cinema Kinobox 

Střední hodnota 64,2045 65,2841 

Rozptyl 410,7615 344,6484 

Počet pozorování 352 

Pears. korelace 0,3981 

t Stat -0,9487 

P(T<=t) (1) 0,1717 

t krit (1) 1,6492 

P(T<=t) (2) 0,3434 

t krit (2) 1,9667 

Cinema > Kinobox 47,12 % 

 

4.5.4 Rozdíly v hodnocení na iDNES.cz a Moviezone.cz 

I v tomto případě bude nezbytné řešit rozdílný systém hodnocení, zatímco iDNES.cz 

využívá škály 0-100 %, která je odstupňována po 5 %, Moviezone.cz používá škálu 0-10 

odstupňovanou pouze po jednom bodu. Hodnocení Moviezone.cz bylo převedeno  

na procentuální vyjádření a v případě recenzí uváděných na iDNES.cz bylo provedeno pouhé 

zaokrouhlení hodnocení směrem nahoru k celým 10 %. 

Tab. 21: Výsledky t-testu na rozdíl středních hodnot v hodnocení na iDNES.cz a Moviezone.cz 

Parametr iDNES.cz Moviezone.cz 

Střední hodnota 59,2585 60,0206 

Rozptyl 200,6867 344,3295 

Počet pozorování 971 

Pears. korelace 0,5499 

t Stat -1,4845 

P(T<=t) (1) 0,0690 

t krit (1) 1,6464 

P(T<=t) (2) 0,1380 



 58 

t krit (2) 1,9624 

iDNES > Moviezone 47,74 % 

 

Tabulka č. 21 obsahuje výsledky provedeného t-testu. Absolutní hodnota testovacího kritéria 

|t Stat| však není vyšší, než je kritická hodnota, platí: 1,4845 < 1,9624. Znaménko u hodnoty 

testovacího kritéria je ovlivněno pouze pořadím výběrů. Z testování však vyplývá, že se 

střední hodnoty hodnocení na iDNESu a na Moviezone statisticky významně neliší, nulová 

hypotéza byla tudíž přijata. iDNES ohodnotil filmy hůře než Moviezone ve 47,74 % případů. 

4.5.5 Rozdíly v souhrnném hodnocení recenzí na Kinoboxu a na ČSFD 

Při porovnání těchto dvou portálů nebyl nutný jakýkoliv přepočet, jelikož Kinobox 

hodnocení všech recenzentů, které zahrnuje, průměruje klasicky na procenta, podobný 

systém využívá i portál ČSFD, který pro změnu průměruje hodnocení svých uživatelů. Proto 

bylo možno přistoupit rovnou k testování, výsledky jsou v tabulce č. 22. 

Tab. 22: Výsledky t-testu na rozdíl středních hodnot v hodnocení na Kinoboxu (souhrn recenzí) a na ČSFD 

Parametr 
Kinobox - 

souhrn 
ČSFD 

Střední hodnota 61,9833 63,9878 

Rozptyl 240,9183 163,4129 

Počet pozorování 1 560 

Pears. korelace 0,8140 

t Stat 8,7808 

P(T<=t) (1) 2,09E-18 

t krit (1) 1,6458 

P(T<=t) (2) 4,18E-18 

t krit (2) 1,9615 

ČSFD > Kinobox(s) 60,26% 

 

Hodnota testovacího kritéria je v absolutním vyjádření vyšší, než je uvedená kritická 

hodnota, tedy platí: 8,7808 > 1,9615. Proto byla nulová hypotéza vyvrácena a byla potvrzena 

platnost hypotézy alternativní, což znamená, že střední hodnoty hodnocení na obou portálech 

se liší. Uživatelská hodnocení na portále ČSFD jsou ke snímkům o něco přívětivější, 
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v porovnání se souhrnnými hodnoceními filmů na Kinoboxu, který uvádí průměry všech 

recenzí. Na ČSFD je 60,26 % snímků, které jsou hodnoceny vyšším počtem procent. 

4.5.6 Rozdíly v hodnocení na iDNES.cz a aktualne.cz 

Ani pro porovnání iDNES.cz a aktualne.cz nebylo nutné výsledky recenzí přepočítávat, oba 

portály využívají procentuálního hodnocení 0 až 100 % odstupňovaného po 5 %. Hodnocení 

kulturních publicistů na obou portálech bylo tedy možno rovnou podrobit testování, 

výsledky přináší tabulka 23. 

Protože platí: 3,6464 > 1,9653, je možno nulovou hypotézu zamítnout a přijmout hypotézu 

alternativní. Jinými slovy – hodnocení recenzentů na obou portálech se liší a jak je zřejmé 

z vypočítaných statistik, iDNES.cz je v hodnocení skoupější ve srovnání s portálem 

aktualne.cz, který snímky hodnotí o něco lépe. 

Tab. 23: Výsledky t-testu na rozdíl středních hodnot v hodnocení iDNES.cz a aktualne.cz 

Parametr Aktualne.cz iDNES.cz 

Střední hodnota 62,4111 59,2889 

Rozptyl 420,5099 193,7025 

Počet pozorování 450 

Pears. korelace 0,4980 

t Stat 3,6464 

P(T<=t) (1) 0,0001 

t krit (1) 1,6483 

P(T<=t) (2) 0,0003 

t krit (2) 1,9653 

Aktualne.cz > 

iDNES.cz 
59,70% 
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4.6 Vyhodnocení výzkumu 

4.6.1 Zhodnocení testovaných hypotéz 

V této části budou potvrzeny či vyvráceny jednotlivé předpoklady a hypotézy a bude 

zhodnocen vliv recenzí na návštěvnost v souladu s výsledky provedených testů. 

1. Návštěvnost filmů v kinech není přímo úměrná jejich hodnocení profesionálními 

kritiky v Cinepuru. 

K ověření tohoto předpokladu byl sestaven základní i rozšířený ekonometrický model a byl 

proveden odhad jeho parametrů. Z výsledků vyplývá, že čím lépe je film v Cinepuru 

hodnocen, tím nižší návštěvnost má. Filmový kritik a běžný divák mají naprosto odlišný 

vkus. Co oceňuje na snímku kritik, to diváka zjevně příliš nezajímá nebo nebaví. Snímky, 

které patří k nejvíce navštěvovaným, pro změnu dostávají od filmových kritiků nízké 

hodnocení. Hypotéza tedy byla potvrzena. 

2. Hodnocení odborných recenzentů v Cinepuru bude nižší než hodnocení uživatelů 

ČSFD. 

K ověření hypotézy byl realizován párový t-test, stejně jako v případě následujících hypotéz. 

V tomto případě byl zaznamenán velmi výrazný rozdíl v hodnoceních. Hodnocení 

odborných recenzentů v Cinepuru bylo výrazně nižší, než zprůměrované hodnocení všech 

uživatelů hodnotících daný snímek na ČSFD. Přepočteno na procenta: střední hodnota 

hodnocení uživatelů byla na ČSFD o 16,7 % vyšší, než v případě Cinepuru. 

Zde je však nutno podotknout, že zatímco Cinepur vydává kritiky v době, kdy je film 

promítán v kinech, hodnocení uživatelů na ČSFD mohou být přidávána kdykoliv. To však 

nic nemění na faktu, že hypotéza byla testováním potvrzena, hodnocení v Cinepuru je 

skutečně nižší, než na ČSFD. Příčina byla naznačena již u předchozí hypotézy – běžný 

spotřebitel, divák, od filmu očekává naprosto jiný zážitek, než filmový kritik. 

3. Hodnocení odborných recenzentů v Cinepuru bude nižší než hodnocení recenzentů 

v časopise Cinema. 
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Výsledky testování rovněž ukázaly propastný rozdíl v hodnocení, dokonce ještě vyšší,  

než v případě srovnání Cinepuru s ČSFD. Rozdíl středních hodnot představoval 18,8 %,  

o tuto hodnotu byla hodnocení na Cinemě v celkovém souhrnu vyšší. Z toho lze usuzovat, 

že Cinepur je určen spíše pro odbornou veřejnost, zatímco Cinema je zaměřena více 

mainstreamově. Statistickým testováním byl prokázán významný rozdíl, hypotéza byla 

potvrzena. Hodnocení v Cinepuru je nižší, než hodnocení v Cinemě. 

4. Hodnocení recenzentů v časopise Cinema a hodnocení filmů na Kinoboxu se 

nebudou statisticky významně lišit. 

Předpoklad se potvrdil, elektronický Kinobox a tištěná Cinema cíli zjevně na obdobnou 

skupinu čtenářů a filmových diváků. Statisticky významný rozdíl v hodnocení obou 

zmiňovaných médií nebyl zjištěn, hypotéza byla potvrzena. 

5. Hodnocení na serveru iDNES.cz a Moviezone.cz se statisticky liší. 

Ačkoliv hypotéza předpokládá odlišné skupiny čtenářů, iDNES by měl být určen pro široké 

spektrum čtenářů a Moviezone je spíše pro filmové nadšence, nebyl párovým t-testem 

prokázán statisticky významný rozdíl ve středních hodnotách recenzí, lišily se pouze o 0,8 

%. Hypotéza nebyla potvrzena. 

6. Hodnocení na serveru Kinobox.cz (souhrn všech recenzí) se od hodnocení 

uživatelů na serveru ČSFD neliší. 

Předpoklad, ze kterého hypotéza vycházela, byl zjevně mylný, jelikož hodnocení se liší. 

Střední hodnota recenzí (hodnocení) je na ČSFD o 2 % vyšší, 60,26 % snímků zde bylo 

hodnoceno lépe. Rozdíly to sice nejsou vysoké, ale na 5 % hladině významnosti testování 

prokázalo statisticky významný rozdíl. Hypotéza tak byla vyvrácena. 

7. Hodnocení na serveru iDNES.cz a aktualne.cz je stejné. 

I zde byl předpoklad mylný. Na aktualne.cz jsou filmy lépe hodnoceny v 59,7 % případů. 

Testování prokázalo rozdíl ve středních hodnotách recenzí 3,12 % v neprospěch iDNES.cz, 

kde byla hodnocení nižší. Platnost hypotézy nebyla potvrzena.  
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4.6.2 Zodpovězení základní výzkumné otázky 

Pro připomenutí zde bude uvedena základní výzkumná otázka celé práce, která zní: je 

návštěvnost českých kin přímo úměrná jejich hodnocení filmovými kritiky či veřejností?  

K co nejlepšímu posouzení odpovědi byly sestaveny další ekonometrické modely  

pro vybrané portály či časopisy, kritériem výběru bylo minimálně 50 % ohodnocených 

snímků zařazených do analýzy. Vybrány byly: ČSFD, Kinobox (průměr recenzí), iDNES, 

Moviezone a Cinema.  

V případě ČSFD jakožto zástupce veřejnosti se ukázalo, že hodnocení zde návštěvnost 

v kinech výrazně ovlivňuje, jde o druhý nejvýznamnější portál ze všech testovaných – každé 

1 % v hodnocení navíc znamená o 1,16 % lepší návštěvnost. Při průměrné návštěvnosti 

51 711 diváků by to znamenalo o 600 diváků více. Na druhé straně nelze stále opomenout 

fakt, že hodnocení filmu je možné provádět kdykoliv a analyzované snímky se již v kinech 

dlouho nepromítají. 

Co se týče elektronických médií – největší vliv má podle výsledků výzkumu iDNES, pokud 

dá filmu o 1 % lepší hodnocení, zvýší se tím jeho návštěvnost o 1,57 %. Při průměrné 

návštěvnosti to znamená o 812 lidí více. Po iDNESu následuje Kinobox (průměr recenzí) a 

Moviezone. O 1 % lepší průměrné hodnocení na Kinoboxu by přineslo zvýšení návštěvnosti 

o 424 diváků, v případě Moviezone o 274 diváků. Je tedy zřejmé, že na rozdíl od ostatních 

portálů ovlivňuje iDNES návštěvnost více. Roli určitě sehrává fakt, že se jedná  

o elektronický zpravodajský server široce dostupný všem, také velmi známý. 

Obdobou elektronického Kinoboxu je tištěná Cinema, oba zmíněné jsou zástupci recenzí 

určených především filmovým fanouškům a stojí si také velmi podobně: zlepšení recenze  

na Cinemě o 1 % by znamenalo zvýšení návštěvnosti o 445 diváků. O negativním vlivu 

hodnocení Cinepuru na počty návštěvníků kin již byla zmínka v předchozím textu. 

Na základě celého testování tedy lze říci, že návštěvnost českých kin je rozhodně přímo 

úměrná hodnocení veřejnosti, také hodnocení různých kulturních publicistů, pokud jde však 

o filmové kritiky, je situace odlišná. Platí, že filmový kritik se na snímek dívá úplně jinak, 

lépe hodnotí filmy, které nejsou tolik navštěvované a filmy, které si najdou své početné 
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publikum, hodnotí mnohem hůře. Nelze však říci, že by diváky recenze v rozhodnutí 

navštívit kino ovlivňovaly nějak naprosto zásadně, ale určitý vliv jistě mají. 
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5 Závěr 

Předmětem zkoumání předložené diplomové práce byl vliv hodnocení, recenzí, bodů a 

podobně na návštěvnost českých kin. Jedním z dílčích cílů bylo také zhodnocení rozdílů 

v recenzích na různých portálech či tištěných časopisech. Aby bylo možno k takové analýze 

dospět, bylo nutno se nejprve obeznámit s teoretickou stránkou problematiky. 

V teoretické části byl čtenář obeznámen s vývojem kritiky v obecné rovině, taktéž s její 

definicí podle Václava Černého. Na tuto pasáž navazuje stručná historie kinematografie, 

objasněna je také role filmu v umění. Je ukázáno, že film zabírá velmi široké spektrum 

oblastí, z každé části umění dokázal něco převzít. Proto se z něj stal fenomén a předmět 

zkoumání nejenom této práce. 

Další podkapitoly se věnují žurnalistice, specifikům kulturní žurnalistky a také vymezení 

pojmů recenze a kritika. Většina autorů vnímá recenzi jako obsahově kratší, kritika jde více 

do hloubky a má dílo spíše vysvětlit a divákovi přiblížit. Ovšem to je pohled kulturních 

publicistů, sami filmoví kritici se definicemi tolik nezabývají. Závěr pasáže je věnován 

faktorům, které návštěvnost kin ovlivňují a přehledem výzkumů řešících podobné téma. 

Faktem je, že studií a analýz, které by se opravdu do hloubky zabývaly českým prostředím, 

není mnoho, jsou to spíše různé vysokoškolské práce. 

Ve výzkumné části se práce bylo nutno si nejprve analyzovaná data připravit. Zdrojem byly 

informace z časopisů Cinepur a Cinema, a z různých serverů - CSFD.cz, iDNES.cz, 

aktualne.cz, kinobox.cz, moviezone.cz. K analýze byl vybrán časový úsek let 2006 až 2015, 

tedy 10leté období, do hodnocení bylo zařazeno 2 289 snímků s téměř polovičním 

zastoupením amerických filmů. Vlastních recenzí bylo nejméně na Kinoboxu a nejvíce 

v Cinemě (pomineme-li uživatelská hodnocení na ČSFD). Při porovnávání jednotlivých 

hodnocení se ukázalo jako nezbytné sjednotit hodnotící škály, které se často lišily. 

Následující pasáže již byly věnovány prezentaci vlastních výsledků analýzy. Rozšíření 

základního ekonometrického modelu o časové proměnné představující jednotlivé roky, a 

také o umělé proměnné zahrnující produkční zemi snímku, se ukázalo jako vhodné. U všech 

modelů byl efekt pozitivní, výrazně se snížila p-hodnota (byla prakticky nulová), a naopak 
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koeficient determinace se zvýšil, čímž bylo možné návštěvnost modelovat přibližně  

ze čtvrtiny. Odhadnuté hodnoty tak bylo možno považovat za věrohodné. 

Testovány byly ekonometrické modely pro hodnocení ze Cinepuru, ČSFD, iDNESu, 

Cinemy, Moviezone a také z průměru recenzí zahrnutých na Kinoboxu. V naprosto všech 

případech byl prokázán vliv hodnocení na návštěvnost, ať už větší či menší. Největší vliv 

podle rozšířeného modelu mají recenze na iDNESu, následuje ČSFD, Cinema, Kinobox 

(průměr hodnocení) a Moviezone. Zvýšení hodnocení o 1 % například na iDNESu by 

přilákalo do kin o 1,57 % více diváků. Vliv Cinepuru byl prokázán rovněž, ale negativní. 

Každé jeho procento navíc znamená snížení návštěvnosti o 0,85 %. Lze tedy usuzovat, že 

Cinepur lépe hodnotí snímky, o které mezi diváky není takový zájem. 

Další zajímavé výsledky přineslo statistické testování rozdílů v hodnocení na jednotlivých 

portálech či ve filmových periodicích pomocí párového t-testu středních hodnot. Ukázalo se, 

že Cinepur dává filmům výrazně nižší hodnocení, než ČSFD i Cinema. Předpoklad, že 

iDNES bude hodnotit filmy stejně jako podobně zaměřený zpravodajský server aktualne.cz, 

ale jinak, než fanouškovsky zaměřený Moviezone, se nepotvrdil. Navzdory hypotézám se 

ukázalo, že iDNES má v hodnocení filmů mnohem blíže k Moviezone, než k aktualne.cz. 

V porovnání s aktualne.cz hodnotí iDNES.cz filmy statisticky významně hůř. Rozdíl mezi 

iDNESem a Moviezone se naopak nepotvrdil. 

Další hypotéza očekávala stejné hodnocení filmů v tištěné Cinemě a elektronickém 

Kinoboxu, což se také potvrdilo. Stejný předpoklad byl i v případě srovnání ČSFD se 

zprůměrovaným hodnocením filmů na Kinoboxu, oba jsou zaměřeny na filmové fanoušky. 

Zde byla hypotéza vyvrácena, jelikož snímky byly na ČSFD hodnoceny statisticky 

významně lépe. 

Na základě provedené analýzy lze tedy říci, že recenze obecně mají na návštěvnost v kinech 

vliv, byť není nijak výrazný. Více diváka zajímá, odkud snímek pochází, nejúspěšnější jsou 

jednoznačně americké snímky, což lze vysvětlit jejich lepší propagací v porovnání s jinými 

zeměmi a jejich výrazným zastoupením zejména ve velkých kinech (multikinech). Velmi 

dobře si vedou také české nebo britské snímky. Největší pozitivní vliv se prokázal  

u iDNES.cz, který je určen širšímu okruhu příjemců, naopak negativní vliv byl pozorován 

v případě Cinepuru, který je naopak vymezen jako periodikum pro odbornou veřejnost. Jeho 

lepší hodnocení však znamená nižší návštěvnost. 
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Také byly potvrzeny rozdíly v recenzích mezi jednotlivými zdroji. Potvrdilo se, že Cinema 

a Kinobox jsou zaměřeny více mainstreamově (ve srovnání se Cinepurem, který hodnotí 

filmy nejpřísněji) a mají k sobě velmi blízko, ČSFD zastupující názor veřejnosti je naopak 

v hodnocení velmi mírný. Lze tedy říci, že hodnocení jsou rozdílná, jinak se na film dívá 

veřejnost, která hodnotí snímek nejsmířlivěji, o něco přísněji boduje kulturní publicista a 

nejpřísněji filmový kritik. 

6 Summary  

The main goal of this thesis was the research of influence of ratings, reviews, points etc. on 

the attendance of Czech cinemas. One of the goals was also to evaluate the differences in 

reviews on various websites or printed magazines. To reach the conclusion it was necessary 

to become familiar with the theoretical aspect of the issue. 

 

In the theoretical part, the reader was acquainted with the evolution of criticism in general, 

with its definition according to Vaclav Cerny. This passage is followed by a brief history of 

cinema as well as the role of film in art. It is shown that the film associates a very wide range 

of areas and that it can draw from every part of art. Therefore, it has become a phenomenon 

and a subject of investigation not only for this thesis. 

 

Other subchapters are focused on journalism, the specifics of cultural journalist, as well as 

the definition of reviews and criticism. Most authors perceive the review as shorter in 

content, criticism goes further in depth. However, this is a view of cultural publicists, film 

critics themselves do not deal with the definitions themselves. The conclusion of the passage 

is devoted to factors that influence the attendance of cinemas and an overview of researches 

dealing with a similar topic. The fact is that there are not many studies and analyzes that 

really deal with the Czech environment in depth. 

 

In the research part of the thesis it was necessary to prepare the analyzed data first. The 

source was information from magazines Cinepur and Cinema, and from various servers - 

CSFD.cz, iDNES.cz, aktualne.cz, kinobox.cz, moviezone.cz. For the analysis was selected 
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a period of 2006 to 2015 including 2289 films with almost half of American films. The last 

reviews were on Kinobox and the most on Cinema (apart from user ratings on CSFD).  

 

The following sections were dedicated to the presentation of analysis results. The extension 

of the basic econometric model to time variables representing individual years, as well as 

artificial variables involving the production country of the image, has proved to be 

appropriate. For all models, the effect was positive, the p-value decreased significantly (it 

was virtually zero), and the determination coefficient was increased, making it possible to 

model the visit rate by about a quarter. Thus, the estimated values could be considered 

credible. 

 

Econometric models for evaluation from Cinepur, CSFD, iDNES, Cinema, Moviezone and 

also the average of the reviews included on Kinobox were tested. In all cases, the influence 

of ratings on attendance, whether larger or smaller, has been demonstrated. Most influenced 

by the extended model are reviews on iDNES, followed by CSFD, Cinema, Kinobox 

(average rating) and Moviezone. An increase of 1% for example at iDNES would attract 

cinemas by 1.57% more viewers. The influence of Cinepur has also been proven but 

negative. In addition, each percentage of it means a decrease in attendance of 0.85%. It can 

therefore be concluded that Cinepur is better at evaluating images that are not so popular 

among viewers. 

 

Other interesting results brought statistical testing of differences in evaluation on individual 

portals or in film periodicals using a paired t-test of mean values. It turned out that Cinepur 

gives films a significantly lower rating than CSFD and Cinema. Despite the hypotheses, 

iDNES has been shown to be much closer to Moviezone than to aktualne.cz. Compared to 

aktualne.cz, iDNES.cz evaluates films significantly worse. The difference between iDNES 

and Moviezone was not confirmed. 

 

Another hypothesis expected the same rating of films in printed Cinema and electronic 

Kinobox, which was also confirmed. The same assumption was made for the comparison of 

the CSFD with the average rating of films at Kinobox, both of which are aimed at film fans. 
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Here the hypothesis was refuted, as the images were statistically significantly better 

evaluated at the CSFD. 

 

On the basis of the analysis, it can be said that reviews generally have an impact on cinema 

attendance, although it is not significant. More of the viewer is interested in where the 

movies comes from, the most successful are clearly American films, which can be explained 

by their better promotion compared to other countries and their strong representation 

especially in large cinemas (multiplexes). Czech or British films are also successful. The 

biggest positive effect was seen in iDNES.cz, which is intended for a wider range of readers, 

while the negative impact was observed in the case of Cinepur, which is defined as a 

periodical for the professional public.  

As expected, it can be said that the reviews differ. In a one way the film is viewed by the 

public, which evaluates the film most amicably, in another one is viewed by the cultural 

journalist who scores a little more strictly. And the strictest are the film critics. 
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4. Filmová recenze 

5. Faktory ovlivňující návštěvnost kin 

6. Výzkum 

7. Zhodnocení práce a závěr 

8. Použité prameny 

9. Přílohy 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
Cinepur, Cinema, CSFD.cz, idnes.cz, aktualne.cz, kinobox.cz, moviezone.cz. Analyzované období: 10 let. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 
Kvantitativní obsahová analýza. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů 

je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
THOMPSON, Kristin; BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Vyd. 1. Praha: 

Akademie múzických umění; Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 827 s.  

Téměř tisícistránková kniha manželů Kristin Thompsoné a Davida Bordwella je patrně nejkomplexnějším 

průvodcem po světě filmu. Je považována za oborovou „bibli“. Publikace se neomezuje pouze na „západní“ 

kinematografii, ale věnuje se rovnocenně i filmu evropskému, asijskému apod.  

  

ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. Brno: Blok, 1968. 81 s.  

Český literární vědec, překladatel a filosof Václav Černý sepsal tuto esej zabývající se kritikou v roce 1968. 

Černý popisuje vývoj tohoto oboru od renesance až po současnost a vymezuje parametry dobrého kritického 

hodnocení. 

 

FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 440 s. 

Anatomie kritiky je považována za jednu ze základních literárněvědných prací druhé poloviny dvacátého 

století. Ačkoliv se zabývá prvoplánově kritikou literární, obecná východiska této práce lze aplikovat i na 

další umělecká odvětví jako je právě film. 

 

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií. Vyd. 1. Praha: Albatros, 2004. 735 s. 

Jedna z nejčtenějších populárně naučných knih o filmu popisuje nejen jeho technologie, ale i jazyk, teorii 

a vývoj. Kniha odkrývá také vztah filmu k ostatním druhům umění a prostředkům masové komunikace 

(divadlo, fotografie, malířství, hudba, literatura). Zachycuje i další elektronická média a multimediální 

prostředky a dále fenomény jako například kyberprostor či virtuální realita. 

 

KING, Timothy. Does film criticism affect box office earnings? Evidence from movies released in the 

U.S. in 2003. Journal of Cultural Economics, 2007. Str. 171-186. 

Studie Timothyho Kinga zkoumá vliv filmové kritiky na návštěvnost kin v roce 2003 v USA. King v ní 

dochází k závěru, že zde žádná spojitost nefunguje. 

 

AZUELA FLORES, José Ignacio; FERNÁNDEZ BLANCO, Víctor; SANZO PÉREZ, Maria José.   The 

effects of critics reviews on movie demand. Mexico: Contaduría y Administración, 2012. Str. 201-222. 

Trojice mexických autorů si zvolila jako téma své studie rovněž vliv kritiky na filmovou poptávku. 

Výsledkem jejich výzkumu je konstatování, že vliv kritiky na návštěvnost kin je jednoznačný. Ovšem už 

nezáleží na tom, zda se jedná o kritiku pochvalnou či negativní – návštěvnost stoupá v obou případech. 

Zjištěním mexických autorů je tedy fakt, že nejhorší kritika je žádná. 
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TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému 

oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 
296 s. 

Kniha je praktickým metodickým manuálem pro čtenáře, kteří se výzkumem médií zabývají, nebo se s 

ním hodlají hlouběji seznámit. Svou koncepcí obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum 

sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického (výzkum mediálních organizací, analýza 

reprezentace, interpretace textu). 

 

PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 152 s. 

Šetření tvoří hlavní strategii sociálně-vědního výzkumu a autor probírá na základní úrovni problematiku 

výzkumného šetření (tedy kvantitativního nebo tzv. korelačního šetření). Rozvíjí toto téma do 

podrobností, ukazuje logiku šetření a nabízí praktické rady studentům-výzkumníkům. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

ŽOFČÁK, Jakub. Chodíme na dobré filmy? Vliv diváckých hodnocení na návštěvnost a tržby českých 

filmů. 2014. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Dominik Stroukal. 

 

ZRŮBEK, Dalimil. Zkoumání vlivu recenzí na tržby filmů v USA. 2013. Bakalářská práce. Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Vedoucí práce Miroslav Svoboda. 

 

LEVOVÁ, Kateřina. Jak hospodářský cyklus ovlivňuje návštěvnost českých kin?. 2014. Bakalářská práce. 

Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Hana Beránková. 

 

NOVÁK, Ondřej. Současná česká filmová kritika jako ohrožený žánr. 2011. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova. Vedoucí práce Michal Šobr. 

 

GÁBRIŠOVÁ, Nikol. Analýza návštěvnosti pražských kin. 2012. Diplomová práce. Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Vedoucí práce Marcela Zamazalová. 

 

PSOTOVÁ, Miluše. Podoba filmové recenze v magazínu Cinema v letech 2009 a 2010. 2011. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Jiřina Salaquardová. 

 

BARTOŠOVÁ, Monika. Česká tištěná filmová média - srovnání populárních a populárně-naučných 

časopisů. 2010. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Martin Foret. 

Datum / Podpis studenta/ky 
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