
Příloha č. 1 - Dotazníkové šetření 
 

1. Absolvovali jste na VŠ novinářskou specializaci, ať už kulturní nebo filmovou, která            

by vysvětlovala náležitosti žánru publicistické recenze? 

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda):  

Ano. Vystudoval jsem obor filmová studia na FF UK, končil jsem v roce 2006. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Vystudoval jsem žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK (magisterský program) a            

poté ještě dramaturgii a scenáristiku na FAMU (bakalář); součástí studia žurnalistiky byl kurz             

kulturní publicistiky a v rámci studia dramaturgie jsem absolvoval kurz filmové kritiky. 

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Neabsolvovala, pouze studovala: novinářská praxe mi v době mých studií připadala o mnoho             

zajímavější a smysluplnější než to, co nabízela katedra filmové vědy (později filmových            

studií) na pražské filozofické fakultě. Sice jsem tedy odchodila všechny ročníky, složila            

všechny povinné zkoušky magisterského studia, ale na diplomku už nějak nedošlo.  

Reflex (Šimon Šafránek): 

Ne. 

Deník (Jana Podskalská): 

Fakulta žurnalistiky UK (dnes FSV UK), volitelné semináře psaní povídek a recenzí a             

docházela jsem na FF na některé semináře filmové vědy (u Galiny Kopaněvy např.) 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Nikoliv, vystudoval jsem obor Vědecké informace a knihovnictví na FF UK. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Absolvovala jsem bakalářské a magisterské studium žurnalistiky na FSV UK. Právě při            

magisterském studiu jsem si zvolila kulturní specializaci, kde byl filmové kritice věnován            

jeden předmět. Dále si pamatuju akorát to, že se náležitosti jednotlivých zpravodajských i             

publicistických útvarů probírali v jednom z úvodních předmětů při bakalářském studiu. 

 

 

 



iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

Studoval jsem rok bohemistiku, pak několik let estetiku a filosofii na FF UK, studia jsem               

nedokončil, ale teorii umění i jeho kritice jsme se tam věnovali hodně, byť převážně na               

teoretické a obecnější rovině. 

Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Vystudoval jsem FSV bakaláře obor žurnalistika a magistra mediální studia. Na žurnalistice            

jsme různé žánry probírali v předmětu Nory Dolanské. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, v rámci níž jsem v pátém ročníku              

(1990/1991) absolvoval dva semestry ekonomické žurnalistiky. V tomto ohledu mám tedy           

dost specifické „žurnalistické vzdělání“. Díky němu jsem však ještě během studií mohl začít             

psát kulturně-ekonomické články do Hospodářských novin. Kulturní – zpočátku především          

hudební – recenze jsem začal ještě na škole psát také do Zemědělských novin. 

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Vystudoval jsem Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou na Technické univerzitě v          

Liberci, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kombinace český a anglický jazyk. Mám             

magisterský titul. Co si vzpomínám, publicistický žánr recenze se tam možná probíral v             

rámci nějakého předmětu, ale jen okrajově. 

Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Absolvoval jsem Mediální studia na Univerzitě Karlově (Mgr., 2017), ale to bylo až nějakých              

sedmnáct let poté, co jsem se začal recenzování kulturních děl věnovat. Nejdřív jako amatér,              

později jako placený profesionál. - Specializaci jsem neměl.  

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

Začal (a nedokončil) jsem FHS UK, obor Humanitní studia a FSV UK, obor mediální studia.               

Nevzpomínám si, že bych se tam či tam setkal s vysvětlováním náležitostí žánru publicistické              

recenze.  

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Nikoliv, VŠ sociologie + historie. Zcela výjimečně jsem absolvoval nějaký kurz s filmovou             

tematikou... percepce filmové tvorby, taktéž něco o dějinách filmu. - Vystudován magisterský            

obor, momentálně studuji postgraduál (historická sociologie). 

 

 



Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Ano, v současnosti teprve dokončuji bakalářské studium na brněnském Ústavu filmu –            

konkrétně jde o obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Semináře filmové kritiky              

byly součástí programu, ale jinak je publicistické zaměření pouze okrajové a větší důraz je              

kladen na dějiny média, schopnost interpretace uměleckého díla a přístup k formální analýze. 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Dva roky jsem studoval na Filozofické fakultě v Praze obor Filmová věda, ale došel jsem k                

názoru, že jestli budu muset absolvovat i ve třetím ročníku jen filmy do roku 1930, tak si                 

raději dobrovolně propíchnu oči a šel jsem se raději naplno věnovat psaní o filmu a následně                

filmové scenáristice 

 

2. Seznamovali jste s tím, jak psát filmovou recenzi, při nástupu do redakce a během              

svého působení v ní? 

a.  Bylo to od kolegů nebo nějakou formou „ manuálu”? 

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Ne, v redakcích se většinou očekává, že člověk recenze psát umí už když do nich nastupuje. -                 

Nejsem si ani vědom toho, že by nějaké „manuály“ na psaní recenzí v redakcích existovaly. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Spíše četbou jiných recenzí. 

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Filmové recenze mě v žádné redakci psát neučili, maximálně jsem dostala dílčí radu nad              

konkrétním textem od editora. O existence manuálu rovněž nevím. Pravdou je, že každá             

redakce, jíž jsem jako kritička prošla (Instinkt, Marianne, iDnes/MF Dnes, Reflex), měla            

trochu jinou představu o tom, jak má vypadat ideální recenze, ale i to jsem musela pochopit                

tak nějak svépomocí. 

Reflex (Šimon Šafránek): 

Ne. u mě to nebyl žádný systémový krok, ale nějaký vývoj. mě film vždycky zajímal a                

recenze jsem četl v novinách, časopisy, internet, odborné publikace. Takže z toho si člověk              

udělá nějakou představu, co a jak. 

 

 



Deník (Jana Podskalská): 

Četba recenzí zkušených kolegů, filmových historiků a publicistů (Jan Lukeš, Eva Zaoralová,            

Jan Foll...) a publikovaných úvah či debat na dané téma. 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Nikdo mi žádný návod nedával, písemně ani ústně. Učil jsem se pouze čtením jiných recenzí.               

Začínal jsem recenzemi na literaturu, k filmu jsem se dostal později a zkušenosti s              

recenzováním knih mě jistě ovlivnily. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Krátká odpověď je: ne. Zkušenosti jsem sbírala publikováním na stránkách studentského           

e-zinu, kde forma mých recenzí vznikala trochu metodou pokus-omyl. Dalo mi to trochu             

jistoty, vyzkoušela jsem si, co funguje, ale bylo to spíš vlastní sebereflexí nebo diskuzí s               

editorem. Do redakce serveru iROZHLAS.cz jsem přišla jako směnař a až po několika letech              

zkusila nabídnout, že bych mohla psát filmové recenze, které se do té doby na serveru               

nepublikovaly. Jejich formu jsem s nikým nediskutovala, protože ani nebylo s kým. Žádný             

manuál neexistoval. Teď možná nějaký existuje v mé hlavě. 

iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

Já jsem poměrně dlouho působil jako externista na volné noze, když jsem poprvé nastoupil              

do redakce v HN, už si mě vybrali na základě mých textů coby „hotového“ autora. Ale v                 

úplných začátcích, kdy jsme s kamarády psali blog věnovaný asijské kinematografii, mi            

hodně pomohlo, že mi tehdy oba zkušenější kolegové texty pečlivě editovali a            

připomínkovali. 

Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Ne, ani od kolegů, pokud nepočítáme editorské poznámky, ani z žádného manuálu jsem se              

psaní neučil. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Jak napsat filmovou recenzi (a zároveň rozlišovat další novinářské žánry) jsem se učil za              

pochodu, když jsem po absolvování VŠE nastoupil v roce 1991 do kulturní rubriky             

Zemědělských novin. V případě filmových recenzí mi pomáhaly především texty zkušených           

kolegů z jiných periodik, jejichž texty jsem považoval za přínosné. 

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Učil jsem se víceméně sám, píšu od šestnácti let. Cíleně jsem si vzdělání v tomhle oboru                

nedoplňoval. Jen četbou dalších recenzí. 



Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Žádný manuál v redakci ohledně psaní recenzí neexistoval, na internetu se na konci             

devadesátek podobné nároky nevedly, psaní článků byla hodně volná disciplína a ve            

virtuálních redakcích vedle sebe seděli ostřílení matadoři z papírových redakcí i "blogující            

občané". Byl jsem v té době fanda, ale zároveň jsem hltal české i zahraniční časopisy, takže                

jsem žánr recenze odkoukal a až zpětně nastudoval. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

S tím, jak lze přistupovat k recenzování jsem se seznamoval napříč několika různými             

redakcemi, formou školení, manuálu a zpětné vazby. Vedle toho jsem si dále rozšiřoval svoje              

vnímání recenzentského útvaru zájmem o přístup dalších recenzentů, českých i zahraničních. 

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Teoreticky nikoliv, zkušenost se psaním textů jsem měl již od střední školy, základní 

věci jsem vstřebal v průběhu procesu už dávno před nástupem do redakce. 

Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Žádné manuály ani zaučování ohledně psaní jsem neabsolvoval, nýbrž jsem nejprve posílal            

své recenze z vlastního studentského webu a po několika měsících mi byla nabídnuta             

částečná pracovní pozice. V naší redakci panuje tvůrčí svoboda a autorům se důvěřuje,             

mohou psát dle vlastního uvážení. 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Pro mě bylo studium snahou spíše o rozvoj než o hledání cesty. Na studium jsem nastoupil                

někdy v roce 2006 tuším (musel bych dohledat), ale o filmu jsem začal psát do internetových                

magazínů již v roce 2000. Byl jsem na počátku „té“ volny lidí, která „využila“ začátku               

internetu u nás, svezla se na něm a rozvíjela se dynamicky v rostoucím novém prostředí               

(takto „vyrostla“ řada recenzentů, které oslovujete a téměř všichni jsme začínali na největších             

českých filmových magazínech Filmweb i Filmpub, mnozí i na obou). 

  



3. Víte o tom, že existují nároky na to, jak kritiku členit na části, tj. úvod s popisem,                 

hodnocení případně se srovnáním a backgroundem, a závěr?  

a. Držíte se jich? 

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

„Nároky“ je silné slovo. Řekněme, že si jsem vědom toho, že recenze má jako každý žánr                

určitá pravidla. - Držím se jich podle potřeby, to znamená spíš minimálně: není důvod dávat               

nutně popis hned na úvod, hodnocení může textem prostupovat průběžně atd. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Ano, je to nejobvyklejší a logické členění recenze a většinou z něj myslím v zásadě               

vycházím, ale určitě neplatí, že by nebylo možné se od něj odchýlit, což občas také dělám                

(například považuji za užitečné někdy předsadit background na začátek atp.) 

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Kritiku jsem se učila psát poměrně zevrubně právě při studiu filmové vědy, takže veškeré              

teoretické náležitosti (snad) znám. Současně jsem už tehdy od profesorů slýchala, že můj styl              

je “příliš publicistický” a také jsem velmi záhy seznala, že dodržet všechny jejich požadavky              

v omezených podmínkách novinářské praxe (kde se délka recenze často redukuje na několik             

málo řádek) je takřka nadlidský úkol. A že řešením bude asi jakýsi kompromis. Nicméně              

dodnes se je snažím mít na paměti. 

Reflex (Šimon Šafránek): 

Nevnímám to jako jako „nároky“, ale připadá mi +- takové členění logické, takže se toho +-                

držím. 

Deník (Jana Podskalská): 

Vím a snažím se držet. 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Nesouhlasím s „návodnou“ otázkou. Recenze může mít rozličnou podobu a vámi uvedené            

členění zhruba odpovídá jakémukoliv žurnalistickému útvaru. Ale velmi zhruba členění na a)            

popis a b) zhodnocení často dodržuji. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Ano, ale není to tak, že bych se jich vždy striktně držela. 

 

 



iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

S teorií jsem ze studií poměrně dobře obeznámen, zároveň si myslím, že dobré texty              

nevznikají podle osnov. Že podobné definice mají, pokud někde, své místo spíše v psaní pro               

akademická a odborná periodika. Živý novinový text se nějak přirozeně drží nároku zaujmout             

v úvodu a elegantně skončit, ale při psaní odjakživa dávám hlavně na intuici. 

Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Jsem spíš samouk, který nároky na psaní recenzí objevoval instinktivně a spíš než z příruček,               

tak od ostatních kolegů nebo z anglických recenzí na internetu. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Ano, vím, avšak v praxi spíše platí, že své nároky nebo pravidla, jak mají být články                

strukturovány, si stanovují především samy redakce. Psaní recenzí, jak je vnímám já, bych             

přirovnal k malování obrazu. Redakce vytváří jeho pomyslný rám (včetně „rozměrů“ plátna),            

kterých se autor musí držet (rozsah textu, způsob psaní titulků, perexů apod.). Ale jakým              

stylem bude samotný obraz namalován (tj. jak bude recenze napsaná), to už by mělo záležet               

na autorovi samotném. 

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Vím, ale neřeším to. Počítám, že se jich držím tak nějak automaticky, díky zkušenostem. 

Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Ano, o formálních a obsahových nárocích mám povědomí, zároveň si ale myslím, že tak jako               

se mění jazyk, mění se částečně i nároky publika na články. Navíc lze spekulovat o tom, že                 

recenze dnes již není totéž co kritika, minimálně řada mých kolegů v branži to odděluje.               

Kritika je pro ně odbornější druh textu, který v mainstreamových médiích bude čtenář hledat              

jen stěží. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

Tahle otázka mi přijde s prominutím buď málo specifická, nebo zavádějící. Nároky na kritiku              

jsou vždy takové, jaké si je určí sám autor, nebo jaké mu určí jeho nadřízený. Pokud máte na                  

mysli nároky na odbornou kritiku, tak jak si je žádá filmová věda, pak je mi zřejmé, že pevně                  

daná kritéria jsou, ale detailně jsem je nikdy nezkoumal, není mým cílem psát odbornou              

kritiku.  

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Ano. Případ od případu, dle typu textu. Základní kostra a členění se dodržuje.  

 



Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Mám samozřejmě ponětí o tom, jak by mělo vypadat rozčlenění textu, jenž komunikuje se              

čtenářem a podává o něčem kritickou výpověď, ale tyto postupy jsem si zautomatizoval spíše              

v průběhu aktivního psaní a na základě jiných recenzí od známých autorů, než abych se               

pouštěl do teoretického předběžného bádání. Své recenze pochopitelně rozčleňuji a úvod s            

popisem kontextu (příběhového, historického, žánrového), prostřední kritická část i závěr s           

vyvozením zjištění vždy začleňuji (pokud nejde o speciální retro recenze na starší známé             

snímky, kdy jejich dominanty vysvětluji s varováním i skrze spoilerování děje) 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Povědomí mám, spíše pocitové. Vyrůstal jsem (od cca 10 let) nosem zabořený do časopisu              

Cinema (myslím tu starou dobrou, kdy ještě na obálkách byli Willis se Schwarzeneggerem a              

psali tam schopní lidé jako Jaroslav Sedláček, Iva Hejlíčková a další legendy své doby), takže               

jsem „okoukal“ jejich styl psaní a postupně si ho upravoval dle sebe. 

 

4. Máte povědomí o „kritériích hodnocení” filmů? 

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Nerozumím otázce. Chápu, že lze film hodnotit podle mnoha různých kritérií. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Ano, je to užitečné vodítko. 

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Přiznám se, že žádnou takovou kategorii neznám, resp. nevím, že by kde byla             

kategorizována. (Asi jsem ve škole měla přece jen dávat větší pozor) 

Reflex (Šimon Šafránek): 

existuje něco takového obecně? Já vycházím ze zkušeností, ze znalosti toho tvůrce, jak se              

vyvíjí, jak ta látka mluví ke dnešku, řemeslo, a pak ta krása, vlastní vkus... ono je docela                 

dobrý na ten film koukat bez předsudků, alias pochopit, proč tam asi je, to co tam je, a ne                   

vyčítat, že tam nejsou věci, který já bych tam chtěl... taky je podle mě strašně důležitý říct, že                  

kritik není žádným neomylným kompasem. jsou lidi na které je von Trier prostě moc. Ale ze                

čtenářského hlediska zase když tohle budu vědět, jak kdo píše, tak mi to taky pomůže udělat                

si o filmu obrázek, a o tom, jestli se mi to může/nemůže líbit. 

 



Deník (Jana Podskalská): 

Ano. Osobně se řídím tím, že mě musí film nějak zasáhnout (nikoli svou jalovostí) a dále tím,                 

čím je výjimečný - v kontextu domácí (světové, což se už téměř nestává) tvorby, odvahou,               

nápadem, zpracováním. 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Každý kritik si vytváří vlastní kritéria hodnocení, ta se mění s tím, jak kritik postupně zvyšuje                

jemnost svého vnímání a svůj rozhled v oboru. Samozřejmě se často podobají kritériím jiných              

kritiků. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Ano, ale není to tak, že bych se jich vždy striktně držela. 

iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

Tady asi přesně nerozumím otázce, znám různé teorie filmu i kritiky, znám rozdíly mezi tím,               

jak na filmy hledí dnes na školách moderní formalismus, jak se na ně dívá feministická či                

levicová kritika, která byla v módě před tím atp. Ale zároveň věřím, že si každé umělecké                

dílo říká o specifický přístup, kritika stejně jako samotná recepce je dialog. Rozhodně             

neuznávám psaní recenzí „sportovním“ způsobem, kdy se sčítají „body“ za kameru, scénář,            

herecké výkony. To umění degraduje na dostihy. Obecně mě méně zajímají technické výkony             

(ať už kameramanů, herců...), mnohem více uvažuji nad obecnějšími tématy, které film            

pojímá. 

Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Teď už ano, když jsem si vygoogloval, že pravděpodobně máte na mysli Bordwella a              

Thompsonovou, jejichž Umění filmu mám doma, ale tohle jsem neznal nebo jsem si             

nepamatoval. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Ano, Bordwella a Thompsonovou jsem četl. 

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Řídím se hlavně vlastní diváckou zkušeností, porovnáním s podobnými filmy v žánru a             

podobně. Myslím, že ke každému filmu je třeba přistupovat individuálně a když to přeženu,              

nepsat negativně o hororu proto, že mě nerozesmál. Teorii v tomhle směru nastudovanou             

nemám a ani to nemám v plánu. 

 

 



Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Bordwella a Thompsonovou čtu a sleduji, ale obávám se, že jejich rigidní zakotvení kritérií je               

použitelné jen pro odborné publikace a časopisy typu Cinepur nebo A2larm. V            

mainstreamových médiích, magazínech nebo podcastech je uchopení kritérií mnohem         

volnější. Důležité je samozřejmě srozumitelně zprostředkovat myšlenky čtenářům a ideálně          

se nesnažit tvůrcům v recenzích příliš tzv. kecat do řemesla (nabízet zdůvodnění, nikoliv             

řešení). Ale to je samozřejmě subjektivní pohled. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

Hádám, že odpověď vesměs viz výše? Aneb: Nestudoval jsem filmovou vědu nebo žádnou             

formu odborné kritiky ani žádný kurz, který by z něčeho takového vycházel. 

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Ano. 

Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Nejsem si tímto termínem úplně jistý, ale už v obecném znění mi připadá jako určité               

narušování svobody a subjektivity hodnocení, na čemž si zakládám. Hodnocení filmu           

vyvozuji často až po sepsání recenze, kdy si udělám ve struktuře díla přehled a ujasním si,                

nakolik vlastně jisté poznatky, jež jsem si vytvořil během sledování, zapadají do celkového             

konceptu a zda dílo obohacují či naopak ochuzují. Kritéria hodnocení si tedy stanovuji             

zásadně sám a u každého filmu jinak – jinak se ostatně musí přistupovat k Bergmanovi a k                 

Rogeru Cormanovi. 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Nemám, ale hádám, že půjde o to, přes jakou optiku film hodnotím? (jestli jako pouhý divák,                

expert na téma ve filmu / filmový veděc atd). 

 

5. Víte o tom, že existuje žánrové vymezení, tedy nároky na to, jak psát publicistickou              

recenzi, v odborné literatuře?  

a. Věděli jste o tom i předtím, než jste je začali psát? 

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Opět mám problém se slovem „nároky“. Neexistuje žádný závazný kodex psaní recenzí,            

proto při jejich psaní nelze nic „nárokovat“. Nejspíš ale skutečně existuje odborná literatura,             

ve které je popsáno, jak má recenze v určitém ideálním případě vypadat. - Asi jsem to tušil. 



Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Tatáž odpověď jako na minulou otázku. Tedy ano.  

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Ano, byl to jeden z častých námětů diskuze, kterou jsme vedli na filmové vědě. 

Reflex (Šimon Šafránek): 

Ne, ale považuju za logický, že 1000 znaků do přehledu v časopisu budu formulovat jinak,               

než 15k do Filmu a doby... ale žánrové vymezení vždycky záleží na konkrétním médiu, na               

tom, kdo ho vede atp. 

Deník (Jana Podskalská): 

Ano, věděla. Praxe vás ale často přiměje mnohé z toho oželet. 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Nerozumím otázce. Odborná literatura o psaní recenzí moc není, resp. nebyla dostupná, když             

jsem je začal před 30 lety psát. Osobně jsem se učil jako samouk, pozorováním, vlastním               

přemýšlením, nesledoval jsem žádná pravidla. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Ano, v omezené míře jsem se jim věnovala během studií na vysoké škole. Podstatněji ale až                

po dokončení studií formou samouctví, kdy už jsem měla větší představu o tom, co konkrétně               

mě zajímá, jací autoři. Během studií je ten záběr moc široký na to, aby byl ke specializaci                 

čas. Vlastně jste od toho odrazováni. 

iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

Ano, jak jsem psal, teorií jsem se zabýval mnohem dříve než praxí. Psát – ve smyslu                

publikovat – jsem začal relativně pozdě. Jen bych podotknul, že povědomí o tomhle mi              

nepřijde klíčové k tomu, zda je člověk kvalitní kritik/autor. Praxí se člověk relativně rychle              

naučí, jak psát text, byť by to třeba nemusel umět teoreticky vysvětlit. Mnohem důležitější mi               

přijde mít ten obecný estetický základ, umět o umění uvažovat. 

Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Že žánrové vymezení existuje, to mi bylo zřejmé, ale nikdy jsem to podrobně nezkoumal. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Ano, vím, avšak na začátku 90. let nebyla odborná literatura tohoto typu v tuzemsku              

dostupná a internet tehdy neexistoval. Před napsáním své první „recenze“ v rámci fanzinu             

někdy koncem 80. let jsem o ničem takovém pochopitelně neměl ani tušení. 

 



Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Vím a opět se tím nezabývám. V mých textech nechci jen suše informovat, ale vstupovat do                

nich trochu i jako autor s nějakou osobností a předpokládám, že čtenáři vědí, koho čtou a co                 

jim jako autor můžu nabídnout. 

Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Vím. a věděl jsem to i před první publikovanou recenzí. Ale protože většinou nepíši filmové               

texty do odborné literatury, má to na mou tvorbu pramalý vliv. Něco jiného je, když jsem na                 

filmové téma psal bakalářskou práci. Autor by měl bez problému zvládat měnit formu i obsah               

textů podle cílového média. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

Ano, vím. Případně mohu nějak doplnit, pakliže nějaký aspekt opomíjím. - Je možné, že v té                

době jen mlhavě, ale už je to dlouho, co jsem psal první recenzi.  

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Ano, předpokládám, že v teoretické rovině existuje odborná specifikace takřka jakéhokoliv           

typu textu. - Jasné mi to bylo, ale hlouběji jsem to nestudoval. 

Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Odbornou literaturu zaměřenou na publikování recenzí jsem dosud nenačítal, což možná           

trochu souvisí i s tím, co jsem psal u předchozí otázky. Možná k tomu dojde, neboť po                 

vystudování budu chtít své obzory rozšířit a psaní zlepšovat, ale zatím jsem ovlivňován tvůrčí              

svobodou v redakci a jako stále ještě začátečník si odborné rady schovávám do budoucna. 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Vím, nikdy jsem neřešil. 

 

6. Studovali jste tyto teoretické zdroje - v žurnalistice i filmové tvorbě?  

a. Bylo to na vysoké škole nebo až před či přitom, co jste začali recenze psát?  

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Ne. Začal jsem recenze psát bez jakékoliv teoretické průpravy, prostě na základě toho, co              

jsem věděl ze střední školy a co jsem pochytil ze čtení cizích recenzí. Řekněme, že jsem tedy                 

samouk: učil jsem se čtením a vlastním psaním. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Viz předchozí odpovědi – Ano, během studia na VŠ. 



Reflex (Tereza Spáčilová): 

(ANO) Dodnes jsem přesvědčena, že zdaleka nejvíc jsem se naučila ještě před školou, kdy              

jsem coby filmový fanoušek hltala články svých budoucích kolegů (černá recenzní stránka v             

Reflexu, kde publikoval Tomáš Baldýnský, byla ve své době kultovní záležitostí) a formovala             

si tím vlastní náhled na obor. Sama jsem se také už na gymnáziu snažila o jakousi filmovou                 

dojmologii, jíž jsme pak na vysoké škole pouze dodala odbornější rámec. Od své matky jsem               

dostala jedinou, ale myslím, že zásadní radu - psát recenze tak, jako bych chtěla přátelům v                

několika větách vylíčit, co jsem zrovna viděla v kině. Teorii jsem hltala hlavně v počátcích               

svých vysokoškolských studií, načetla všechny klíčové zdroje a autory, ale odmítala jsem se             

jí bezhlavě podřizovat - čím více filmařů jsem znala osobně, tím víc jsem vnímala propast               

mezi tvůrčím záměrem a výstupem analýzy (neboli že teoretici až příliš často hledají ve              

filmech věci, které tam prostě nejsou). Celý obor mi časem začal připadat až příliš umělý, což                

určitě následně ovlivnilo i můj přístup k recenzování jako takovému. 

Reflex (Šimon Šafránek): 

Ne. 

Deník (Jana Podskalská): 

Viz výše (ANO) – bod 1 a 2: Fakulta žurnalistiky UK (dnes FSV UK), volitelné semináře                

psaní povídek a recenzí a docházela jsem na FF na některé semináře filmové vědy (u Galiny                

Kopaněvy např.); Četba recenzí zkušených kolegů, filmových historiků a publicistů (Jan           

Lukeš, Eva Zaoralová, Jan Foll...) a publikovaných úvah či debat na dané téma. 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Odborná literatura o psaní recenzí moc není, resp. nebyla dostupná, když jsem je začal před               

30 lety psát. Osobně jsem se učil jako samouk, pozorováním, vlastním přemýšlením,            

nesledoval jsem žádná pravidla. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Ano, v omezené míře jsem se jim věnovala během studií na vysoké škole. Podstatněji ale až                

po dokončení studií formou samouctví, kdy už jsem měla větší představu o tom, co konkrétně               

mě zajímá, jací autoři. Během studií je ten záběr moc široký na to, aby byl ke specializaci                 

čas. Vlastně jste od toho odrazováni. 

iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

Na tohle už jsem asi odpověděl. - Ano, předtím, než začal psát. (VŠ)  

 



Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

(NE) Na psaní recenzí a vytvoření nějakého vlastního stylu jsem šel spíš instinktivně a              

syntézou toho, jak se píší jinde. Třeba recenze na Variety mají poměrně striktní strukturu a v                

Sight and Sound je hodně rozvolněná. Vždycky mi jde o to, abych popsal a zhodnotil co                

nejkomplexněji ty nejvýraznější složky filmu. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

(ANO) Ony teoretické zdroje jsem – z důvodů vyplývajících z mé první i předchozí odpovědi               

– na vysoké škole nestudoval, a začal jsem se s nimi seznamoval až později „formou               

samouctví“. Je zajímavé si je přečíst. Nedomnívám se však, že naplnění či naopak nenaplnění              

oněch teoretických „nároků, jak psát publicistickou recenzi“, by mělo být jediným kritériem,            

podle kterého by se pak měla úroveň recenzí posuzovat.  

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Něco ano a samozřejmě po tom, co jsem začal psát. Popravdě si nedovedu představit, že               

někdo začne studovat psaní recenzí a teprve potom zkusí samotné psaní. (samouctví) 

Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

(ANO) Když jsem začal psát, studoval jsem zmíněné zdroje v rámci vlastního rozvoje -              

autorského i osobního. Nejprve jako samouk, poté v rámci studia Mediálních studií, k němuž              

mě přivedla má práce. Na konci devadesátek byl internet v rozpuku, chytil jsem šanci za               

pačesy a rozhodnul se psát a učit se za pochodu. Proto jsem odložil studia na později. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

Zase, co přesně je tím myšleno? Pokud vyloženě odborná literatura, tak v oblasti filmu              

minimálně. V oblasti internetové publicistiky jsem přelouskal jednu nebo dvě vysokoškolské           

učebnice. V oblasti odborné kritiky nic. Pokud jako „teoretické zdroje“ bereme úvahy jiných             

kritiků o tom, jak přistupují ke svojí práci, tak v tomto případě ano. - O všechno jsem se                  

zajímal až PO tom, co jsem napsal první recenzi (maximálně jsem dostal nějaký krátký              

výklad v rámci gymnázia). Většinu informací jsem získal samostatně, pouze k učebnicím            

internetové publicistiky jsem přišel skrze vysokou školu.  

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Letmo. (ano, vlastní cestou při škole, tedy ale samuk) 

Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

(ANO) Na vysoké škole mě můj vedoucí bakalářské práce spíše peskoval, když jsem se              

nechával při psaní textu unášet žurnalismy, a tento přístup je tak trochu charakteristický pro              



celé studium. Odborná literatura a teoretické zdroje se omezovaly především na studium            

filmu a jeho historie, popřípadě historie doprovodných sociálních diskurzů. Recenze jsem           

začal psát společně se spolužáky proto, abych zkusil deklamovat svůj postoj k analýze             

uměleckého díla především z pozice vyprávění, přičemž jako zdroje mi sloužily hlavně            

neoformalistické koncepce čtení uměleckého díla a výzkum našeho profesora Radomíra          

Kokeše v jeho shrnující knize Rozbor filmu. (VŠ) 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

(ANO) V podstatě už jsem odpověděl. (VŠ) Vzorem byla čistě chuť psát o filmech, protože               

jsem měl rád film. Nezajímalo mě psaní odborných analytických recenzí, které mi stylem             

nevyhovují a nikdy mě nebavilo je číst. Recenzenta vnímám jako osobnost, s níž si pak               

vesměs coby divák urovnávám svůj názor/podle něhož se případně řídím, rád si nechám             

doporučit. Baví mě spíše pocitovost a osobní prožitek, než důsledné přemýšlení nad tím, „jak              

autor něco zamýšlel, když dal do filmu hrdinům zelené místo červeného auta“. Tomu vesměs              

odpovídá i můj osobní rozvoj. Prvotní texty byly čistě nadšenecké, poté jsem se snažil              

působit odborněji, ať už užíváním termínů nebo všeobecným přehledem. Dnes se snažím            

nabídnout hlavně své upřímné postřehy, doplněné hlavně o to, že jsem se během let stal               

scenáristou a tudíž se určitým způsobem i proměnilo to, jak nyní čtu film a přistupují ke                

kritice, protože mám z první ruky, jak složitě (a chaoticky) film i seriál vzniká. 

 

7. Vycházíte při psaní svých recenzí z toho, jak je píší ostatní kritici? 

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Ne. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Samozřejmě psaní kolegů vnímám a cením si (u nich i u sebe) spíše osobitého přístupu než                

standardního formátu recenze podle šablony. Domnívám se, že v prostředí filmové kritiky je             

důležitá pestrost, a to nejen pokud jde o samotné hodnocení filmů, ale i pokud jde o pojetí                 

recenzního psaní.  

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Ne. Naopak se snažím práci kolegů pokud možno nečíst, aby mě podvědomě neovlivňovala. 

 

 



Reflex (Šimon Šafránek): 

Nevycházím. Já mám nejradši ty filmové festivaly – cannes atp. Tam to všichni vidíme              

poprvé, a tak už v tom sále při projekci vzniká nějaká nálada. Film a odborný publikum spolu                 

komunikujou. Po projekci mám rád si o tom ještě chvíli povídat... a nepsat to rovnou. Protože                

jsou filmy, které vás ráno naštvou, vykolejí, ale postupně rostou a večer je milujete. 

Deník (Jana Podskalská): 

Ne, snažím se mít svůj přístup k filmům, jsem ale často limitována rozsahem stránky v               

deníku, pro který píšu. 

Deník N (Ivan Adamovič): 

Neříkám že vycházím, ale určitě se o to zajímám a když mě někdo svým psaním inspiruje,                

rád se inspirovat nechám. 

iRozhlas.cz (Kristina Roháčková): 

Je dobré číst, jak píšou jiní kritici, aby se člověk příliš nezamotal do vlastní rutiny. 

iHned.cz (Tomáš Stejskal): 

Myslíte, jak píší o tom stejném konkrétním díle? Pokud je to možné, tedy hlavně u               

zahraničních filmů/recenzí, tak většinou čtu své oblíbené autory periodika, a nějak           

zohledňuji, jaké je celkové naladění k tomu filmu, zda moje smýšlení jde spíše s většinou či                

proti proudu. Ale jestli myslíte obecně, tak nemám nějaký vzor, jak bych chtěl psát. Hodně               

mě nicméně ovlivnilo například psaní Karla Theina, který je spíše filosof než kritik a ve               

svých textech vždy chodil hodně daleko „za“ interpretované dílo, což může pobuřovat jistou             

svévolností, ale také je to velmi inspirativní. 

Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Obecně ano, konkrétně u jednotlivých recenzí někdy. Ale nejdřív se vždycky snažím udělat             

nějaký neovlivněný názor sám. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Zpočátku jsem se – jak jsem již zmínil – od některých vybraných kritiků, kterých jsem si                

vážil, opravdu učil psát. A měl jsem to štěstí, že jsem zhruba od poloviny 90. let s nimi mohl                   

spolupracovat a učit se od nich v rámci téže redakce. Důležitým zlomem bylo pro mě mé                

působení v kulturní rubrice Lidových novin v letech 1994 až 1996. Tím nejzásadnějším ale              

byla má pravidelná spolupráce s Filmovým přehledem (od roku 1996 až do zániku jeho              

tištěné verze v roce 2013), který vedl Tomáš Bartošek. Ze zahraničních kritiků jsem si vždy               

cenil Leonarda Maltina pro jeho schopnost vystihnout podstatu filmu jen ve dvou, ve třech              



větách. A předně dnes již nežijícího kritika Rogera Eberta pro jeho schopnost psát zasvěceně,              

a přitom srozumitelně, a zasazovat filmové recenze do obecnějších souvislostí, které           

překračovaly hranice filmu. To však neznamená, že bych se je snažil napodobovat. 

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

V žádném případě. Obvykle čtu cizí recenze až po tom, co dopíšu svou. 

Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Je samozřejmě důležité číst, jak píší kolegové. Záměrně říkám JAK a nikoliv CO. Každý má               

svůj vlastní proces, ale přečíst si před psaním vlastní recenze deset jiných je riskantní, protože               

se člověk vystavuje riziku neúmyslné inspirace nebo rovnou přejímání myšlenek. Znát ale            

ostatní filmové novináře, jejich styl psaní a jejich názory je podle mého v oboru naprosto               

nezbytné. Samozřejmě není nutné znát všechny, ale nějaké to spektrum namíchané z            

deníkářů, přispivovatelů významných magazínů, odborných publikací, ale i kohokoliv, kdo          

třeba sdílí elementární vkus podobný tomu vašemu, je pro psaní a uvažování o filmu a jeho                

další rozvoj vždy výhoda. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

Pokud je to myšleno tak, zda vedu otevřenou polemiku s jinými recenzemi, tak spíš              

výjimečně a okrajově. Zvlášť v textové podobě. Při audio/video recenzích to může někdy i              

víc. - Určitě ale musím být ostatními kritiky více či méně nepřímo ovlivněný, protože se               

primárně věnuji filmovému zpravodajství a zvlášť zahraniční ohlasy a recenze filmů se ke mě              

prakticky vždy dostanou dříve, než je u nás ten či onen snímek k vidění. - Jestli je to myšlené                   

tak, zda jsem se někdy strukturálně/stylisticky/filosoficky inspiroval u jiných autorů, určitě je            

to možné, ale nikdy jsem to nijak cíleně sám v sobě nemapoval.  

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Ne, nicméně inspirativní kritiky (zpravidla zahraniční) čtu (ať už ty, co mají podobný vkus,              

tak i ty, s nimiž se zpravidla neshodnu). 

Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Jak už jsem naznačil výše, velkou inspirací pro mě je perspektiva pana Kokeše, jenž je               

zřejmě největším odborníkem na teorie vyprávění a fikčních světů u nás. Jeho články však              

nejsou úplnými recenzemi, jako spíše souborem analytických postřehů o vnitřním narativním           

uspořádání a systému filmu. Cizí recenze zase tolik nečtu, ale když už ano, snažím se pak ve                 

svých vlastních pokud možno odlišovat a jít vlastní cestou. 

 



Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Vůbec. 

 

8. Máte nějaký vlastní soubor zásad, kterých se při psaní recenzí držet?  

a. Odkud jste při jejich vytváření vycházeli?  

 

Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Ano. Klíčová je pro mě poctivost a integrita: být při psaní recenze maximálně upřímný,              

skutečně popsat, co si o tom kterém filmu myslím a „cítím“ bez ohledu na to, kdo ho natočil,                  

co si o něm myslí jiní, jaké získal ceny atd. Další pravidlo je pokusit se v textu vypíchnout to                   

hlavní a nejvýraznější. Recenze je poměrně krátký útvar, v tištěných médiích má většinou 2-3              

normostrany, a proto se do něj na rozdíl od kritiky nevejde například zhodnocení všech              

formálních složek. Proto postupuju „kus od kusu“ a podle potřeby zdůrazním třeba herecké             

výkony, režii, výtvarnou stránku, věrnost knižní předloze... A do třetice se snažím tvůrce             

neurážet, nepovyšovat se nad ně, zbytečně neironizovat, netvářit se, že věci rozumím víc než              

oni. - Z let praxe. 

Lidové noviny (Marcel Kabát): 

Vzhledem k tomu, že píšu články do deníku, a nikoli odborné texty, snažím se psát pokud                

možno poutavě a přinášet někdy i jiný pohled a širší kontext než jen striktně filmově               

publicistický.  

Reflex (Tereza Spáčilová): 

Ze školy jsem si odnesla především zásadu, že bych se pokud možno měla vyhnout popisu               

děje. Snažím se také hodnotit vždy v rámci žánru, protože například i komerční komedie              

může být ve své kategorii kvalitní a není důvod, abych ji porovnávala jen s klasickými díly.                

Nezohledňuji naopak, co tvůrce zamýšlel (a mluvil o tom se mnou například v rozhovoru)              

nebo za jakých podmínek film vznikal (porodní bolesti nejsou polehčující okolnost).           

Především se ale snažím přistupovat k hodnocení bez předsudků: není          

žánr/autor/formát/stopáž atd, který by měl být přehlížen, nebo naopak zvýhodňován. 

Reflex (Šimon Šafránek): 

naznačil jsem už výše... sledovat tvůrce a jeho progresi, sledovat dobu a výmluvnost látky,              

všímat si, jak mě zaujme režijní práce, herci, řemeslo, obrazová a zvuková estetika.             





Aktuálně.cz (Jan Gregor): 

Snažím se vždy v úvodu recenze nastínit nějakou hlavní hodnotící tezi, kterou se pak snažím               

jednotlivými argumenty podpořit. V závěru pak docházím k nějakému shrnutí. 

Aktuálně.cz (Tomáš Seidl): 

Nikdy jsem si sám pro sebe žádný soubor zásad nedefinoval, ale podvědomě se něčím              

takovým při psaní řídím. Klíčové je umět své názory jasně a srozumitelně formulovat i              

vyargumentovat a dokázat trefně pojmenovávat klady i nedostatky filmu. Minimalizovat          

popis dějové linky. Jména, názvy, data atd. vždy ověřovat pouze ze spolehlivých zdrojů             

(nejoblíbenější internetové databáze jimi nejsou). Zaměřovat se komplexně na všechny          

stránky filmu (tj. na mnohdy opomíjené složky, jako je hudba, střih, ale třeba i herectví).               

Vnímat film v širších dobových, společenských i politických kontextech. Nevystrkovat z           

recenzí své ego. Vytvořily se přirozeně zejména díky mnohaleté spolupráci s Filmovým            

přehledem. 

Moviezone.cz (Matěj Svoboda aka Mr. Hlad): 

Snažím se ke všemu přistupovat nestranně. I k filmům, které nepovažuji za dobré nebo u               

kterých nespadám do cílové skupiny. Pouze když vidím vyloženě odfláknutou práci, která            

vznikala s tím, že má vydělat peníze na nenáročném publiku a že se tvůrci nesnažili (mají                

špatné postsynchrony, odfláklý střih), nemá důvod být na film hodný. 

Moviezone.cz (Václav Rybář aka imf): 

Podvědomě asi ano, ale že bych měl vytištěný vlastní seznam "Jak psát recenze", to asi ne.                

Vycházel jsem kdysi dávno skutečně z formální stránky recenzí svých služebně starších            

kolegů, ať už šlo o časopisy Cinema, tvorbu Františka Fuky nebo dobové recenze v              

celostátních novinách, ale i např. herní magazíny Level, Score. Člověk snadno odhalí styčné             

body, osvojí si strukturu a zjistí, že pevně definovaný žánr recenze je příliš rigidní, než aby                

snesl každodenní praxi. I proto jsou ústupky a často dokonce i prohřešky podle mého              

přípustné. 

FandimeFilmu.cz (Petr Slavík): 

V ideálním případě by recenze měla snímek bez spoilerů představit, zasadit jej alespoň             

přibližně do nějakého širšího kontextu (z pohledu doby, žánru, platformy, autora, ústřední            

hvězdy....) a zhodnotit jej. Pokud možno by mělo být z recenze čitelné, z jakého východiska               

autor vychází – kdo autor je (jakou má diváckou zkušenost, co je pro něj u filmu důležité                 



atd.). Vlastně nezáleží až tak na tom, zda má autor „nakoukáno“, ale nakolik dokáže svoji               

osobní zkušenost s filmem přehledně a čtivě reprodukovat. Recenze je ryze subjektivní útvar,             

pokud někdo tvrdí cokoliv jiného, tak se dle mého názoru bytostně mýlí. V kontextu svého               

vidění by pak autor měl být schopný srozumitelně vyložit, co konkrétního na daném snímku              

považuje za podstatné/rozebírání hodné, jaký divácký zážitek to v něm zanechalo a proč.             

Neexistuje nějaká pevně daná šablona, podle které je potřeba vždy řešit herecké výkony,             

sociopolitické zasazení snímku nebo jakoukoliv jinou jeho dílčí součást. Každý film je            

specifický a do popředí u něj vystupuje něco jiného. Pokud recenzent dokáže čtenáři             

nabídnout úhel pohledu, jaký čtenář dopředu nečekal, pak jedině dobře (ale musí to             

samozřejmě být přirozené, nějaké odlišování se či dokonce „rebelování proti většině“ na sílu             

je k ničemu). 

Recenze není „uživatelský test“, který má čtenáři film doporučit / nedoporučit, nicméně mezi             

publikem je po tom poptávka a člověk k „doporučování“ občas sklouzne, zvlášť            

nevyhnutelným uplatněním číselného hodnocení (to si žádá tlak trhu), případně závěrečným           

shrnutím. - Řeč byla celou dobu o ideálním stavu. Ekonomická realita soudobé online             

publicistiky je až na naprosté výjimky taková, že člověk má na psaní textu omezený čas,               

nemá příležitost v sobě film nechat „uležet“ a k textu se vracet. Prostě máte třeba tři hodiny                 

na to, abyste dostali recenzi na web a vaším primárním cílem je napsat něco, za co se                 

nebudete muset v budoucnu stydět, všechno ostatní je příjemný bonus. Psaní recenze musí v              

první řadě dávat ekonomický smysl (mluvím z pohledu recenzenta, který je zároveň            

šéfredaktor a vydavatel/majitel média).  

Z průběžného utváření osobních preferencí napříč časem, ať už zkrátka z toho, jak se              

formovala moje osobnost a pohled na internetovou publicistiku a svět, nebo z toho, jak jsem               

byl postupně konfrontován s dalšími a dalšími internetovými publicisty z Česka i zahraničí.  

FandimeFilmu.cz (Jaroslav Mrázek): 

Ano, ať už se to týká formy či obsahu. - Ze zkušenosti autora a současně i čtenáře.  

Kinobox.cz (Jakub Vopelka): 

Jsem zatím zastáncem toho, že každý by měl psát podle svého nejlepšího uvážení. Osobně se               

při psaní recenze snažím příliš neodbočovat od filmu a věnuji se hlavně dostředivé analýze,              

tedy analýze směřující dovnitř díla a oproštěné od dalších nadbytečných kontextů. Vycházel            

jsem přitom právě od zmíněného přístupu pana Kokeše a motivuje mě v tom vlastní zájem o                

teorie vyprávění – čtenáři se snažím nabídnout jistou perspektivu čtení uměleckého díla, které             



mu třeba uniklo a může mu pomoci film chápat trochu jinak, aniž bych arogantně prosazoval               

svůj názor a cizí odsuzoval. 

Kinobox.cz (Tomáš Chvála):  

Musím k dílu mít, co říct, jinak nemá smysl o něm psát. A kafe, hodně kafe. 

 

 

dodatek k dotazníku: Lidové noviny (Vojtěch Rynda): 

Abych shrnul svůj pocit z toho, kam Vaše otázky směřují – psát recenze mě nikdo neučil,                

žádnou literaturu jsem k tomu nestudoval. Prostě jsem někdy na střední v rámci předmětu              

Český jazyk-literatura zaznamenal, že žánr recenze existuje, ale nejspíš jsem to věděl už             

předtím a na střední škole jsem se k tomu nedozvěděl nic víc než co už jsem z čtení recenzí                   

sám empiricky věděl. Vlastní recenze jsem začal psát prostě metodou pokusu a omylu. Na              

vysoké škole nás učili spíš věci jako je obecná vnímavost a citlivost vůči kinematografii,              

dějiny filmu a schopnost formulovat své myšlenky nezávisle na literárním žánru. Myslím, že             

pro vysokoškolské účely jsem za léta studií napsal celkem asi tak tři recenze.  












































