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Práce Barbory Hartmannové by zasloužila poněkud jiný název, jejím jádrem je kvalitativní analýza kategorií v 

recenzích devatenácti českých filmů ročníku 1997 v podání tří časopisů, popularizujících filmovou produkci.  

Zatímco název upomíná na filmový teoretický či filmově kritický přístup, jde fakticky o analýzu mediální, což 

garantuje i pracoviště vedoucího práce.  

 

Autorka vymezila deset kategorií, jimiž lze takto vybraná mediální sdělení o filmu v populárně filmovém 

časopise charakterizovat. To je asi nejcennější část práce, mohl by to však být její počátek, který by ji posunul do 

zcela jiné kvalitativní úrovně. Očividně zajímavé by bylo rozčlenit, odkud které kategorie pocházejí, zda je 

některé možné sloučit do vyšších celků (např. kategorie narativu – postavy, příběh, prostředí, kategorie 

využívající předchozí medializace – kategorie autorů, herců, kategorie srovnání, apod.) , což by vedlo k jejich 

obsahovému zpřesnění (z tohoto hlediska se mi zdá neobratně pojmenovaná kategorie 6. Praktická stránka filmu, 

když se jedná zčásti o produkční a zčásti o technické údaje o filmu). Také výběr výzkumného vzorku se zdá být 

přiliš fenomenizovaný – výsledek jeho zkoumání navozuje představu, že existuje nějaká mediální danost, aniž by 

byl podroben např. historickému porovnání (např. s dobou, v níž  nedocházelo k jednoznačné komercializaci 

filmu – viz str. 28 práce, nebo kdy docházelo naopak k její jednoznačné ideologizaci) nebo alespoň vzorkovému 

porovnání s recenzemi jiných mediálních žánrů, ať už mediálně blízkých či odlišných. 

 

K tomu by ovšem autorka musela podrobněji, než učinila, zpracovat např. jí citovaného Monaca, kde jsou  k 

dispozici právě kategorizace vycházející ze specifiky filmového průmyslu, z filmové medializace, z filmové 

sémantiky, z umělecké stránky filmu, mohla by také uvést, které jsou v uvedené medializaci populárních 

filmových časopisů zdůrazňovány a které naopak opomíjeny a mohla by se případně pokusit i vyvodit, proč .  

 

Uvedené připomínky chápu jako náměty k obhajobě. Mimo výše uvedené výhrady autorka ve své práci jinak 

prokazuje znalost toho, co znamená mediální sdělení, stejně jako znalost metodiky kvalitativního výzkumu i jeho 

kritiky. Výzkumná práce v autorkou vymezeném rámci je provedena svědomitě, s odpovídající systematičností. 

 

Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení velmi dobře (v rozpětí 35 – 40 bodů) 
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