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Posudek vedoucího 
 

Autorka se rozhodla proniknout do mechanismu konstrukce mediální reality na 
příkladu publicistické reflexe filmové produkce v podobě současné filmové recenze určené 
širokému publiku bez odborné průpravy příslušného zaměření, tedy v „populárních 
časopisech“. Výsledkem jejího záměru je práce, která nahlíží na současnou filmovou recenzi 
v časopisech Cinema, Premiere a Biják a začleňuje ji do širšího rámce mediálních a 
filmových studií, jak jsou dostupné v základní odborné a učebnicové literatuře. Na základě 
poměrně podrobně popsané kvalitativní interpretace (osahující i náznak diskuse o vhodnosti 
zvolené metody práce, kapitola 5) pak dochází k popsání základních charakteristik současné 
filmové recenze určené masovému, spotřebitelsky zaměřenému publiku. Práce je 
strukturována do šesti obsáhlejších kapitol rámovaných úvodem a závěrem a vybavena 
pečlivě zpracovaným poznámkovým aparátem a seznamem literatury.  

 
Při posuzování výsledného textu nemohu odhlédnout od své zkušenosti konzultanta a 

posléze vedoucího práce. Autorka se mi od počátku jevila jako soustředěná a cílevědomá, 
postupovala v pečlivě promyšlených krocích, které pravidelně konzultovala (ovšem také 
někdy nerada měnila). Výsledkem je vnitřně soudržný a propracovaný text, který zvolené 
téma zpracovává ukázněně a strukturovaně a nabízí nejen přijatelný výklad nabízejících se 
odborných rámců (filmové vědy a mediálních studií), ale v šesté kapitole i původní a 
obhajitelná zjištění. Celkově se domnívám, že analýza, kterou autorka provedla, a na ní 
založený pokus o žánrové vymezení je současné filmové recenze spotřebního typu, je 
vrcholem celé práce, a velmi si této části textu cením. 

 
Práce má přes nesporné kvality, které ji jednoznačně řadí mezi nadprůměrné 

kvalifikační práce na bakalářské úrovni, některé nedostatky, jež se nepodařilo v průběhu 
vlastní analýzy a sestavovaní textu odstranit. Především je v textu patrná oslabená vazba mezi 
velmi obecně pojatými „oborovými“ úvody a vlastní analýzou. Autorka byla snad až příliš 
zaujata tím, co jí vhled do studia filmu a médií nabídl, a tak místy nedokázala získané 
poznatky aplikovat na vhodné rovině konkrétnosti. „Mediální“ kapitola (2) se opírá o základní 
učebnicové texty (ponejvíce MediaMaking Grossberga a jeho spolupracovíků), „filmová“ 
kapitola (3) pro změnu nejvíce vychází z Monacova Jak číst film. Tyto vysoce zobecňující 
texty toliko uvádějící do problematiky přestavují jen velmi těžko využitelný soubor poznatků 
pro výklad současné filmové recenze ve spotřební mediální produkci. Podobně je tomu i u 
kapitoly o recenzi (4), která – ač by mohla a měla být základním rámcem pro zakotvení 
poznatků získaných vlastní analýzou – opírá se o (vpravdě miniaturní) heslo z Praktické 
encyklopedie žurnalistiky a vůbec se například nezmiňuje o starší tradici filmové recenze v 
českém prostředí. Možná by právě srovnání se starší produkcí a jejími přístupy zvýraznilo 
současný stav filmové recenze a její spotřebitelsko-reklamní funkci. 

 



Z této připomínky by bylo možné vyjít i u obhajoby práce. Velmi bych ocenil, kdyby 
autorka v rámci obhajoby připomněla nejvýznamnější osobnosti z českého prostředí, které se 
věnovaly psaní filmových recenzí a kritik, a z této perspektivy dokázala vyhodnotit současnou 
filmovou recenci. 

 
Domnívám se, že práci je možné hodnotit jako velmi dobrou, v případě skvělé 

obhajoby až vynikající (tedy v intervalu 40-41 bodů). 
 
 
 
 
V Praze 30. září 2008                  prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
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