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„Žijeme-li ve světě médií, je stále důležité mít na paměti, že nežijeme v 

mediálním světě. Média nám sice přenášejí svět a pomáhají nám tento 

svět utvářet, ale realita stále leží mimo ně.“ 

 

Lawrence Grossberg 
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1. ÚVOD 

 

1.1 Úvodní slovo: obecně o světě médií, kulturním prostoru a 

mediální komunikaci 

Ať už chceme nebo ne, ať už si to připouštíme či nepřipouštíme, žijeme 

dnes ve světě médií. Média nás obklopují a je těžké se jejich 

všudypřítomnosti „ubránit“. Používám slova „ubránit“ proto, že 

informace, které získáváme o vzdálených zemích, ale i o naší vlastní 

zemi, o našem sousedovi a o všem, co se v našem okolí odehrává, jsou 

nám zprostředkovávány z velké části právě médii. Je málo míst, kam 

žádné médium nedosáhne, kde zavřeme oči a nezazvoní mobilní telefon 

nebo nezaslechneme rádio či televizi.  

„Lidské bytosti vždy žily ve světě komunikace, my však žijeme ve 

světě mediální komunikace, kde můžeme urazit obrovské vzdálenosti a 

cestovat napříč stoletími, to vše v pohodlí našich obývacích pokojů.“1 

Média nám v podstatě poskytují komunikaci se světem okolo nás, ať už 

je to svět vzdálený nebo blízký. Avšak v případě, že chápeme média 

v užším slova smyslu, nemluvíme-li tedy o obecně zprostředkujícím 

činiteli či prostředí (v rámci tohoto pojetí může být médiem  například i 

tanec, gesta či způsob oblečení)2, ale o médiích (popřípadě masmédiích) 

jako o hromadně sdělovacích prostředcích3, pak bych chtěla zdůraznit, 

že jde o komunikaci v určitém smyslu jednosměrnou (s výjimkou 

například internetu, kde o obousměrnosti mluvit můžeme). Samozřejmě 
                                                 
1 GROSSBERG, Lawrence et al. Mediamaking: mass media in a popular culture. 2nd ed. 
London: Sage Publications, Inc., 2006. ISBN 0-7691-2543-0. Str. 3: „Human beings have 
always lived in a world of communication, but we live in a world of media 
communication, where we can travel great distances and across centuries, all in the 
comfort of our own living rooms.“ Překlad do češtiny: autorka práce. 
2  OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 
Vyd. 2. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6.  Str. 104, heslo médium. 
3  Tamtéž: str. 104, heslo média, masmédia, masová média. 
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nemůžeme tvrdit, že divák, posluchač a čtenář, pro něž můžeme použít 

jednotného pojmu mediální příjemci nebo recipienti, jsou bez výhrady 

pasivní. Z vlastní zkušenosti každý ví, že mediální sdělení nějakým 

způsobem reflektujeme, něco v nás vždy vyvolávají. Co mám tedy na 

mysli touto jednosměrností? Samotný pojem komunikace je vysvětlován 

jako „proces přenosu a výměny sdělení-informací mezi různými 

systémy nebo subsystémy v rámci daného systému (fyzikální, 

biologický, sociální apod.)“4. Komunikace je tak často chápána jako 

dvousměrná, tedy jako „výměna“ informací, avšak v rámci komunikace 

masové, již realizují masová média, se zpětná vazba, jinak řečeno reakce 

recipienta, již nedostává zpět k tomu, kdo informaci vysílá. Když uvedu 

jednoduchý příklad, člověk, který si přečte zprávu o tom, co se stalo 

například 11. září 2001 v USA, již nemá ten prostor, aby vyslovil svůj 

názor a svou vlastní reakci a mohla tak vzniknout mezi informátorem a 

příjemcem zprávy diskuse, komunikace ve výše zmíněném smyslu. Tuto 

jednosměrnost mediální komunikace uvádím proto, že se domnívám, že 

v rámci výzkumu médií, jaký budu provádět, je tento aspekt důležitý. 

Důležité je si uvědomit, že při analýze mediálního sdělení nejsme 

schopni přesně říci, jakou reakci sdělení v recipientovi vyvolá. 

Samozřejmě, že jsem v tomto případě jedním z recipientů, mám tu 

ovšem na mysli skupinu recipientů, průměrné čtenáře. 

Co se týče kulturního prostoru, který je součástí našeho života a 

který je prostorem, v němž se budu v této práci pohybovat, musím 

dodat, že média se podílejí na utváření tohoto prostoru. Média nám 

mimo jiné informativně a kriticky zprostředkovávají konkrétní kulturní 

oblasti (výtvarné umění, hudba, divadlo nebo film), respektive jejich, 

                                                 
4 Tamtéž: str. 93, heslo komunikace. 
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řečeno pomocí klišé, stavební prvky (obrazy, koncerty, divadelní 

představení nebo konkrétní filmy). 

 

1.2 Obecně k cílům práce 

Vzhledem k tomu, že teorie médií mluví o určitých pravidelnostech, 

objevujících se v přístupu médií k okolnímu světu, o určitých 

strukturách, které používají, aby své publikum zaujali a zároveň mu dali 

prostor zvyknout si na způsob, jakým jednotlivá média s danou oblastí, 

jíž se věnují, pracují. Ráda bych se v mé práci věnovala právě tomuto 

problému. Konkrétně se chci věnovat periodickému tisku, který se 

zaměřuje na masové publikum, tedy velký počet různých lidí, a zároveň 

filmu, který patří do zmiňované oblasti kultury, a na který se také 

zaměřují tato periodika.  Soustředím se právě na tuto tematiku, protože 

je mi blízká jak oblast samotné žurnalistiky, tak médií jako takových a 

film patří k těm, která v dnešní době získávají stále větší prostor v našem 

každodenním životě. Setkávají se tu tedy dva druhy médií, kterým se 

chci věnovat, film a periodický tisk (časopis), z nichž první je popisován, 

vykládán a hodnocen druhým. A v rámci studia médií je dle mne 

zajímavé zjistit, jak dnes vypadá výsledek tohoto procesu a co může 

přinést jeho třetímu účastníkovi – čtenáři a často zároveň divákovi 

v jedné osobě. 

 V takovém mediálním prostředí, kde se vede boj o stejné 

publikum, je dle teoretiků médií určitý vzorec, který konkrétní mediální 

produkt (ať uč celý časopis nebo jen článek) používá, nevyhnutelný.5 

Proto mne bude zajímat, jestli ve zkoumaných periodikách (nebo spíše 

konkrétních recenzích) takový vzorec či strukturu najít lze, a jestliže ano, 

                                                 
5 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. České vydání: Barrister & 
Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6.  Str. 156. 
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pak jakou má podobu a jaké odlišnosti a shody můžeme mezi 

jednotlivými periodiky, respektive kritickými reflexemi či postoji 

recenzentů, nalézt.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Více k tématu práce, cílům výzkumu, výzkumným otázkám, metodám v kapitole 5. 
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2. K TEORII MASOVÝCH MÉDIÍ A JEJICH 

STUDIU 

 

Abych vůbec mohla mluvit podrobně o způsobech výzkumu, o 

použitých metodách a o jeho samotném průběhu, je důležité tento 

výzkum teoreticky uvést. Už jen proto, abych vyzdvihla určité aspekty 

studia médií, které jsou pro tento výzkum důležité, určité teoretické 

přístupy, které jsou již do studia médií historicky zapsané, nebo abych 

jednoduše ukázala to, proč vůbec média studovat. 

 

2.1 Svět médií 

Dle Lawrence Grossberga, jak zmiňuje úvodní citát, bychom neměli 

v rámci studia médií zapomínat, že ač čijeme ve „světě médií“, nežijeme 

v „mediálním světě“. Ačkoliv nám média přinášejí svět, realitu je třeba 

hledat pořád mimo média.7 I když nám média dnes podávají spoustu 

informací a pohledů na svět, stále nemůžeme hovořit o tom, že náš svět 

ovládají. 

 Právě toto se odráží zároveň i v termínu „mediamaking“8, který 

Grossberg používá a který se týká důležitého pohledu na svět médií. 

Termín „mediamaking“ jsem přeložila jako mediální utváření. Pojem 

„mediální utváření“ je totiž také určitým způsobem dvojznačný.  Tento 

pojem je ústředním motivem jeho stejnojmenné knihy, jež se zabývá 

právě postavením a silou médií v současném životě. Dle Grossberga 

pojem „mediální utváření“ „naznačuje, že média sama jsou utvářena, 

                                                 
7 GROSSBERG (2006).  Str. 4: „If we live in a world of media, it is still important to 
remember that we do not live in a media world. The media bring the world to us and 
help to shape that world, but there is still a reality outside of the media.“ Překlad do 
češtiny: autorka práce. 
8 Tamtéž: str. 7. 
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zatímco zároveň něco jiného utvářejí“9 a také to, „že musíme média a 

všechny vztahy, jichž jsou média součástí, vnímat jako vztahy aktivní, 

v rámci nichž média utvářejí svět ve stejný okamžik, kdy svět utváří 

je“.10  

 Vzniká nám tu tedy určitý kruh, kdy na okolní svět, který něco 

vždy vytváří, reagují média a zároveň toto mediální pojetí světa kolem 

nás zase zpětně reflektujeme a přebíráme my, jakožto součást tohoto 

světa. A také my, jakožto publikum, například tím, které periodikum 

čteme, na kterou televizní stanici se díváme apod., vyjadřujeme, co sami 

od médií očekáváme a ta na to opět nějak reagují.  Není to samozřejmě 

striktně popsatelný koloběh, proto je třeba ho chápat jako něco 

komplexního a brát na vědomí určitou mnohost vztahů, které jsou 

tohoto procesu součástí. 

 

2.2 Koncept zprostředkování 

V návaznosti na koncepci označenou pojmem „mediamaking“, bych 

také chtěla zmínit koncept zprostředkování, který je neopomenutelným 

aspektem v prostředí světa médií. Ačkoli už víme o tom, že média 

utvářejí svět a svět současně utváří je, chtěla bych vyzdvihnout právě 

ten moment, kdy média utvářejí okolní svět. Média11 totiž také ustavují 

společenskou realitu a základní znaky normality, které jsou nezbytné 

pro sdílený, veřejný společenský život. Denis McQuail říká, že také 

                                                 
9 Tamtéž: str. 7: „It implies that the media are themselves being made while they are 
simultaneously making something else.“ Překlad do češtiny: autorka práce. 
10  Tamtéž: str. 7: „…that we must see the media and all of the relationships that the 
media are involved in as active relationships, producing the world at the same time 
that the world is producing the media.“ Překlad do češtiny: autorka práce. 
11 V tomto případě užívám pojmu „média“ v širším slova smyslu, tedy nejen ve smyslu 
hromadně sdělovacích prostředků, ale naříklad také e-mailové komunikace apod. Viz 
kapitola 1.1. 
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slouží „jako rozhodující zdroj standardů, modelů a norem“12. Média 

také dle něj mají tendenci přebrat dřívější vliv náboženství, školy či 

blízkých. Ve společenském životě zároveň existuje přirozená tendence 

do určité míry sdílet vnímání skutečnosti a sdílet stejné mediální zdroje, 

a tak „je pravděpodobné, že právě média utvářejí prvky, jež sdílíme 

s ostatními“.13 V mediální teorii se proto hovoří o konceptu 

zprostředkování, mediaci. Ačkoli nemůžeme tvrdit, že média vládnou 

veškerému proudění informací, lze říci, že média  výrazně 

zprostředkovávají kontakt se společenskou realitou, a to různým 

způsobem. Může jít o pouhé informování, dohadování či až o „snahy o 

manipulaci a ovládání“.14 

 Výraz zprostředkování, mediace, nebo anglicky „mediation“ je 

složitějším pojmem, než se na první pohled zdá. Můžeme uvést čtyři 

významy tohoto pojmu, podle toho, jak je uvádí Grossberg15: 

 

1. První význam zprostředkování je intervence neboli vstoupení 

doprostřed16. Médium je podle takového pojetí věc, která vkračuje 

doprostřed a skrze níž působí síla či se vyvolává nějaký účinek.17 Starý 

význam zprostředkování je dle Grossberga zastávání pozice uprostřed, 

pozice zprostředkovatele, který může stát mezi řízením a pracovníky, 

nebo, v křesťanské doktríně, mezi Bohem a lidmi. 

 

                                                 
12 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Z anglického originálu Mass 
Communicatoin Theory přeložili: Jan Jirák, Marcel Kabát. Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-
9.  Str. 87. 
13 Tamtéž: str. 88. 
14 Tamtéž: str. 89. 
15 GROSSBERG (2006).  Str. 16-17. 
16 Tamtéž: str. 16: „interceding or coming between“. Překlad do češtiny: autorka práce. 
17 Tamtéž: str. 16: toto Grossberg uvádí na základě definice z Webster’s New World 
Dictionary, Third Collegiate Edition 
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2. U druhého významu zprostředkování stojí v opozici zprostředkované 

a nezprostředkované (realita). Příkladem může být protiklad světa 

médií a světa reálného. Z tohoto pojetí zprostředkování vyplývá, že „to, 

co bylo zprostředkováno, bylo zkresleno či utvořeno zprostředkovatelem a může 

být stavěno do rozporu s nezprostředkovanou, objektivní informací“.18 

 

3. Třetí význam zprostředkování je novější a oba předchozí významy 

spojuje. Naznačuje, že naše chápání reality je vždy utvářeno zkušeností, 

interpretací a významem. Tyto tři věci se pak staví do prostoru mezi 

individuální subjekt a realitu, tedy mezi nás samotné a realitu. 

 

4. Dle čtvrtého významu „odkazuje zprostředkování k tomu, jak se 

sdělení rozšiřují od jedné osoby k jiné“.19 Existuje tu tedy určitý formální 

vztah, spojující dříve nespojené činnosti nebo lidi. Jako příklad 

Grossberg uvádí vztah mezi tvůrcem a příjemcem jistého sdělení.20 

 

Spojením všech těchto významů zprostředkování, bychom měli 

získat představu o komunikaci, nebo spíše zjistit, proč je tak obtížné 

dojít k jedinému chápání procesu komunikace. Spojují se tu tedy čtyři 

významy: „smír či intervence, rozdíl mezi realitou a obrazem či 

interpretací reality, prostor interpretace mezi subjektem a realitou a 

spojení, které vytváří okruh sdělování významu“.21 Zprostředkování, 

                                                 
18 Tamtéž: str. 16: „that which has been mediated has been biased od shaped by the mediator 
and can by contrasted with immediate, objective information“. Překlad do češtiny: 
autorka práce. 
19 Tamtéž: str. 16: „mediation refers to how massages are transmitted from one person to 
another.“ Překlad do češtiny: autorka práce. 
20 Tamtéž: str. 16. 
21 Tamtéž: str. 16-17: „reconciliation or intercession, rhe difference between reality and 
an image or interpretation of reality, the space of interpretation between the subject 
and reality, and the connection that creates the circuit of the communication of 
meaning.“ Překlad do češtiny: autorka práce. 
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mediaci, nemůžeme vytěsnit, je totiž vždy součástí mediální 

komunikace. Musím tedy zdůraznit, že média vždy zprostředkovávají 

(mediují), a zároveň tedy mění, všechno, co vejde v jejich zájem, o čem se 

zmíní a čemu se věnují. Koncept mediace nám ukazuje, že všechny 

mediované materiály jsou určitým druhem reprezentace, nějakým 

způsobem tedy zastupují. Jsou také nějak sestaveny – zkonstruovány. 

Součástí konceptu mediace je tedy i koncept určité reprezentace a 

konstrukce. V oblasti konceptu medializace nám také vystupuje otázka 

záměrnosti, určité intencionality sdělení. A právě toto bychom v rámci 

výzkumu kritické reflexe měli mít na vědomí, protože (jak rozebereme 

v kapitole 2.4) recenze, kritika a periodika, které je obsahují, se vždy 

nějakým způsobem zaměřují na určitý druh čtenáře a nějak ho vnímají. 

Mediaci tak můžeme vystihnout a vysvětlit,  když ji uchopíme 

jako proces a v rámci něho se budeme ohlížet na tři její aspekty: „text 

(užití znaků a významů, struktury sdělení a způsoby oslovení), kontext 

(situační a komunikační – například žánrové typy) a subtext (to, co je 

v podkresu sdělení – ideologii a diskurs).“22 

Když jsem zmínila to, že média vždy zprostředkovávají, otázkou 

už jen zůstává, do jaké míry média v konkrétním případě 

zprostředkovávají, jde tedy o stupeň mediace23, která nám ukazuje jak to, 

jakým způsobem zprostředkování proběhlo, tak i to, jaký to může mít 

vliv na naše chápání určitého sdělení. Zde můžeme nalézt souvislost 

s metaforami, které v rámci tématu mediace popisuje McQuail. Můžeme 

tu vymezit několik metafor, které popisují to, jak lze média v rámci 

procesu zprostředkování chápat.  

 

                                                 
22 BURTON a JIRÁK (2001): str. 125. 
23 Tamtéž: str. 124. 
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Média tedy můžeme chápat jako:24 

 

1. okno, skrze něž můžeme vidět události a zkušenosti, rozšiřuje nám 

rozhled a bez zásahu jiných nám umožňuje vidět, co se děje; 

2. zrcadlo, které odráží události ve společnosti a světě a u nějž vzniká 

představa věrného odrazu (ač může být trochu zkreslený); 

3. filtr, jenž „třídí vybrané části získané zkušenosti a upozorňuje na ně, 

zároveň potlačuje jiné náhledy a názory“;25 

4. ukazatele, průvodce či vykladače, jenž ukazuje, kudy se má jít, a 

dodává smysl matoucím či útržkovitým sdělením; 

5. fórum či platformu, které slouží k předložení informaci a idejí ve 

fórum či platformu, které slouží k předložení informaci a idejí veřejnosti, 

často s možností reakce a zpětné vazby; 

6. plátno nebo bariéru, jež ukazují, že nás média mohou nabídnutým 

falešným obrazem svět odříznout od skutečnosti (např. propaganda). 

 

K tématu kritické reflexe filmu má pojem zprostředkování blízko. 

Kritická reflexe, respektive recenze či kritika, nám v tomto případě 

zprostředkovává konkrétní kulturní oblast, která se v dnešním světě, jak 

už jsem zmínila v úvodu, stává oblíbenou oblastí zájmu. Kdybych měla 

vybrat, která McQuailova metafora se na kritickou reflexi v periodikách 

věnujících se filmu nejvíce hodí bylo by to nejspíše chápání médií jako 

filtru. A to z toho důvodu, že určitý druh periodika (popřípadě sám 

recenzent) nám poskytuje určitý náhled na konkrétní situaci (či 

konkrétně  na film), který zároveň vylučuje pohledy jiné. 

 

                                                 
24 McQUAIL (1999). Str. 89. 
25 Tamtéž: str. 89. 
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2.3 Interaktivita a vztah médií a publika 

Když mluvím o zprostředkování, měla bych se zastavit i u toho, komu 

se vlastně určité události, situace nebo, v mém případě, oblasti 

kulturního života zprostředkovávají. Budu se věnovat těm, jimž jsou 

mediální produkty určeny – publiku. Studium publika je důležité i pro 

samotné mediální organizace, ty „běžně shromažďují a využívají 

informace o publiku pro své řízení, finanční rozvahy a plánování.“26 

Zkoumání publika je zároveň významné pro studium mediálních 

účinků, avšak problém spočívá v tom, že publikum většiny masových 

médií není přesně rozpoznatelné, nemůžeme ho přímo pozorovat, ani 

vymezit jako konkrétní sociální celek.27 

 Já se na tomto místě budu věnovat publiku a interaktivitě autora, 

textu a právě publika. Ačkoli se v této práci nebudu soustřeďovat na 

obraz publika v médiích, ani na účinky mediálních produktů na něj, je 

pro mne důležité právě z toho důvodu, že ho neopomínají mediální 

organizace. Publikum je pro ně důležité právě proto, že právě ono je 

skupinou (ačkoli tedy ne přesně vymezitelnou – jak zmiňuji výše), na níž 

se tyto organizace obracejí a pro niž konkrétní situace, události a 

společenské produkty zprostředkovávají. Konkrétněji, musíme si 

uvědomovat, že určité typy periodik se obracejí ke konkrétní skupině 

čtenářů, a to samozřejmě může ovlivňovat, a nejspíš také ovlivňuje to, 

jakým způsobem danou zprostředkovávanou problematiku pojímají. 

 

2.3.1 Vymezení pojmu „publikum“ a jeho charakteristika 

Slovo „publikum“ v latině označovalo veřejnost, stát či obec. Publikum 

„jako označení institucionalizovaného kolektivního uživatele či příjemce 
                                                 
26 McQUAIL (1999): str. 315. 
27 Tamtéž: str. 315. 
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nějakého sdělení je přeneseno z kontextu divadla a veřejného 

představení, jako poutě, koncerty či kabarety.“28 Lawrence Grossberg 

v tomto případě užívá anglického pojmu „audience“29, který bychom 

mohli do češtiny přeložit jako „obecenstvo“, avšak pro obecenstvo jsou 

typické dva vymezující rysy – jednota místa a jednota času, což pro 

mediální publikum není charakteristické. Proto se v češtině užívá pojmu 

„publikum“. Abych vymezení pojmu ještě zúžila, potom můžeme 

mediální publikum vymezit jako „institucionálního kolektivního 

uživatele či příjemce nějakého sdělení produkovaného médii“.30 

 S ohledem na konkrétní historické a společenské situace a na typ 

média a mediálního sdělení, můžeme vymezit tyto rysy současných 

mediálních publik:31 

 

1. plánování a organizace sledování a poslechu; 

2. veřejný charakter těchto veřejně dostupných událostí; 

3. světský obsah těchto událostí, jejichž hlavním účelem je potěšení, 

zábava a poučení; 

4. dobrovolné a individuální akty volby určující, čemu bude jedinec 

věnovat pozornost.32 

 

 Zajímavým poznatkem v současném vymezení mediálního 

publika je, že právě s vynálezem filmu a spolu s jeho distribuováním 

prostřednictvím kin se termín „publikum“ přenesl z živého divadla na 

                                                 
28 JIRÁK, Jan; KöPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. ISBN 
80-7178-697-7.  Str. 87.  
29 GROSSBERG (2006) 
30 JIRÁK, Jan; KöPPLOVÁ, Barbara (2003): str. 87. 
31 Slovo „publikum“ se užívá i v množném čísle a naznačuje to, že nejde jen o celkové 
vymezení všech mediálních příjemců, ale že se rozděluje do několika skupin (publik), 
v závislosti na tom, který typ média recipují. 
32 JIRÁK, Jan; KöPPLOVÁ, Barbara (2003): str. 87. + McQUAIL (1999): str. 316. 
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oblast masových médií a byly tak překročeny hranice času a prostoru, 

které vymezovaly původní „publikum“ ve smyslu „obecenstva“. Kina se 

tak stala prostorem pro první skutečné masové publikum.33 

 

2.3.2 Média a publikum, otázka interaktivity 

V oblasti studia publika se utvořily různé koncepce toho, jak je 

publikum chápáno. Existují tu dvě rozdílná pojetí publika: koncepce 

pasivního publika a koncepce publika aktivního. Už samotné slovní 

spojení „koncepce pasivního publika“ napovídá, že divák je podle této 

teorie jen pasivní příjemce mediálních sdělení a vlastně jen reaguje na 

podněty přicházející z médií. Naopak koncepce aktivního publika mluví 

o aktivním přístupu publika k mediálnímu sdělení. Tato koncepce mluví 

o tzv. názorových vůdcích, kteří aktivně vybírají a zpracovávají sdělení 

z médií a své názory pak šíří mezi těmi, na které mají vliv. Jde tu tedy o 

otázku určité interaktivity ve vztahu média a publikum. Je tu však 

evidentní, že úplná, vyvážená interaktivita tu v tomto případě 

nefunguje. Ač publikum dle Roba Covera usiluje o interaktivitu v tomto 

vztahu, výraznou interaktivitu v současné době přinesly nové 

technologie (jako např. počítačové hry)34, avšak o tak intenzivní 

interaktivitě v médiích (ve významu masových médiích jako 

hromadných sdělovacích prostředků) zatím mluvit nemůžeme.  

Koncepce aktivního a pasivního publika jsem zmínila hlavně 

z toho důvodu, že mají něco důležitého společné. Ačkoli jsou přístupy 

                                                 
33 McQUAIL (1999): str. 318. 
34 COVER, Rob. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin 
publika. Překlad: Jakub Macek. Zkrácený překlad studie: COVER, Rob. „Audience 
inter/active: Interactive media, narrative control and reconceiving audience history.“ Pp. 139-
158 in New Media & Society, 2006, r. 8 (1). In: Mediální studia II/2007, ISSN 1801-9978, 
str. 195. 
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k této problematice rozdílné, jsou média ve vztahu médií a publika 

pojímána jako silnější účastník této potenciální interaktivity, v rámci 

zkoumání tohoto vztahu jde vždy o snahu změřit moc médií.35 

 Důležité je pro nás také další nepochybné konstatování, totiž že 

„v samé podstatě komunikace je zabudováno, že to, jak někdo něco říká, 

jaké prostředky volí, se děje s ohledem na příjemce. V každém textu – 

tedy i mediálním – musí být do jisté míry obsažen i příjemce, nebo 

alespoň představa o něm.“36 Tady se dostávám opět k tomu, co už jsem 

několikrát zmínila. V tomto výzkumu nesmíme tento důležitý aspekt 

opomenout. Je samozřejmé, že periodika věnující se filmu, 

předpokládají, že jejich publikum se zajímá o film, a jestliže jde o 

populární časopisy věnující se filmu, pak je pravděpodobné, že se 

zároveň budou orientovat na masové publikum (viz kapitola 2.3.3) nebo 

co největší počet lidí, sledujících tuto kulturní oblast. Proto je tu důležité 

zdůraznit nezanedbatelné vztahy mezi médii a publikem. „Tím, že 

média dokážou produkovat materiály, které mají šanci oslovit konkrétní 

publikum, tím, že toto publikum ve skutečnosti promítají do svých 

produktů, definují svými produkty publikum, jemuž jsou tato sdělení 

určena.“37 

 

2.3.3 Masová kultura, masové publikum 

Vzhledem k tomu, že jsem v předešlé podkapitole zmínila pojem 

masové publikum, pokusím se ho tedy vymezit a popsat, co je jím 

v podstatě myšleno. S tímto pojmem však souvisí i pojem masová 

kultura. McQuail uvádí, že se často objevuje snaha postavit pojem 

                                                 
35 JIRÁK a KöPPLOVÁ (2003): str. 102. 
36 BURTON a JIRÁK (2001): str. 320. 
37 Tamtéž: str. 320. 
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masová kultura do opozice k tradičním formám kultury, ať už je to 

„vysoká kultura“ nebo kultura lidová (tradiční).38 Pojem „masová 

kultura“ je definován jako „typický obsah, který se prostřednictvím 

nově vytvořených kanálů dostával k novému společenskému uskupení 

(masovému publiku)“39 a tento obsah je „rozmanitou směsicí příběhů, 

představ, informací, myšlenek, zábavy a podívané“.40 Oproti tomu 

lidová kultura byla původně neuvědomělá, používala tradiční formy, 

výrazové prostředky a témata a byla přirozenou součástí každodenního 

života. Dělnické třídy v západní Evropě a v Severní Americe byli 

prvními uživateli masové kultury a také byli, jak je to zdůrazňováno 

některými kritiky masové kultury, jako první odtrženi od kořenů 

kultury lidové. 

 Pojem masové kultury je nemálo kontroverzním a 

komplikovaným pojmem, hlavně z perspektivy teoretiků, kteří sledují 

vztah původní lidové kultury a té masové. Nicméně můžeme spolu 

s McQuailem charakterizovat masovou kulturu, která je v současném 

světě tou převažující. Masová kultura tedy není tradiční (není to 

původní lidová kultura), není elitní (nejedná se ani o „vysokou 

kulturu“), je produkována masově, je populární41, je 

komercionalizovaná a homogenizovaná.42 Abych doplnila definici 

masové kultury, musím se ještě zastavit u pojetí masového publika, 

které je právě nositelem masové kultury.  V mediální komunikaci je totiž 

zásadním příjemcem masové publikum. Je to „obrovské množství lidí, 

                                                 
38 McQUAIL (1999): str. 62. 
39 Tamtéž: str. 62. 
40 Tamtéž: str. 62. 
41 Grossberg (Grossberg, 2006) pracuje s pojmem „popular culture“, jenž můžeme 
přeložit právě jako „populární kultura“. 
42 McQUAIL (1999): str. 62. 



 21 

kteří čtou či sledují stejný mediální produkt“.43 Důležitým aspektem je 

tu to, že se k rozptýlenému publiku dostává stejný materiál. Je zjevné, že 

samotný pojem „masa“ neznamená jen velký počet lidí, ale je to určitý 

typ publika. Média se určitým způsobem podílejí na vytváření takového 

publika a jeho členové mohou být vzájemně propojeni pouze 

konkrétním médiem. A v prostředí takového masového publika se  nějak 

utváří právě masová kultura. Pro média tu existuje více specifických 

„masových publik“, jejichž charakteristikou je jejich velikost, ale mají i 

jiné charakteristické rysy, například se vymezují podle toho, k jakému 

typu média se obracejí.44 

 Je důležité zdůraznit, že se nemůžeme domnívat, že médiím 

nezáleží na tom, komu své mediální sdělení podávají. Víme totiž, že 

média dobře ví, že je nutné, aby si vymezila své cílové publikum, 

charakterizovala příjemce, jimž je mediální sdělení určeno, a také aby 

znala své skutečné publikum, ty kteří o produkt skutečně projevili zájem.45 

Z takového hlediska uvádí McQuail tři hlavní alternativní termíny pro 

„mediální publikum“, které jsou důležité i pro samotná média a jejich 

povědomí o „svém“ publiku: 

 

1.  „Potenciální publikum – neboli všichni, kdo mohou být zasaženi. Závisí 

to na několika faktorech, zejména na: vlastnění přijímacího či 

přehrávacího zařízení, poloze (sídla v zóně distribuce na trhu) a 

některých sociodemografických faktorech, jimiž jsou výše příjmu, 

dosažené vzdělání, věk a pohlaví – podle zaměření média. 

2. Platící publikum – má několik různých podob, ale především se jedná o 

ty, kteří kupují výtisky novin, knihy, nahrávky atd., o ty, kdo platí 

                                                 
43 BURTON a JIRÁK (2001): str. 315. 
44 Tamtéž: str. 317. 
45 McQUAIL (1999): str. 319. 
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vstupné v kině, a o předplatitele mediálních služeb, jimiž jsou kabelové 

nebo satelitní kanály. 

3. Zasažené publikum – význam tohoto termínu se liší od média k médiu. 

Pro tištěná média to znamená počet těch, kdo skutečně čtou dané 

noviny, časopis atd., zatímco v případě televize nebo rozhlasu se měří 

počet těch, kteří si  naladili příslušný kanál nebo program; pak se 

zpravidla hovoří o „sledovanosti“.“46 

  

 Publikum může být určeno konkrétním časopisem (tak je to 

v našem případě), také mírou čtenářské pozornosti věnované 

jednotlivým rubrikám či typům obsahu (vnitřní publikum47), ale též 

třeba demografickými či sociálními faktory (věk, původ, vzdělání, 

životní styl). 48 

 Masové publikum je běžnou součástí dnešního světa médií 

(masových médií) a zároveň součástí našich každodenních životů, 

takové publikum je typické určitou masovou kulturou a v neposlední 

řadě tím, že ho média ovlivňují, ale také ho zkoumají, aby věděla, co je 

nejlepší mu nabídnout. Zaměření na cílové publikum je u konkrétního 

druhu média, v našem případě u populárních tištěných periodik 

věnujících se filmu, jedním z významných aspektů v rámci tohoto 

výzkumu. 

 

2.3.4 Moc médií 

V chování dnešních médií se stále intenzivněji objevuje jeden aspekt: 

média, působením konkurence a komerčních tlaků, jsou stále více 

                                                 
46 Tamtéž: str. 331. 
47 McQUAIL (1999): str. 331. 
48 BURTON a JIRÁK (2001): str. 318. 
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tlačena k tomu, aby se chovala tržně, jako součást jakéhosi „zábavního“ 

průmyslu.49 A vzhledem k tomu, že můžeme hovořit o určité „moci 

médií“, je pravděpodobné, že mohou ovlivňovat naše postoje, chování či 

názory. Otázka vlivu médií je složitá, jejich vliv se nedá přesně změřit, je 

tématem studia řady společenskovědních oborů a ani samo publikum 

není schopné zhodnotit, do jaké míry na něj mají média vliv.  

 „Moc médií“ definuje McQuail jako „potenciál do budoucnosti 

nebo jako konstatování, že za určitých okolností mohou média 

dosáhnout určitých účinků.“50 Moc médií je určitá schopnost něco 

udělat, avšak, co je důležité, je „rozlišovat mezi tím, co teoreticky média 

mohou dělat a co skutečně dělají“.51 

 Moc a vliv médií zmiňuji jen z toho důvodu, abych zdůraznila, že 

při studiu médií si musíme této schopnosti médií být vědomi. Ač už 

nestudujeme přímo vliv médií na publikum, na společnost, měli bychom 

pamatovat na to, že jakýkoliv mediální produkt může určitým 

způsobem ovlivňovat postoje a přístupy publika k dané problematice, 

situaci, události. 

 

2.4 Mediální produkt a mediální obsah 

Obsah mediálního produktu je vlastně obecně to, na co se ve výzkumu 

orientuji, co mě zajímá. Proto je na tomto místě nutné vyložit, co to 

vlastně je mediální produkt, co to je mediální obsah, a co nám takový 

obsah podává. 

 Mediální produkt je „to, co je uživateli nabídnuto jako jednorázově 

zveřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek, popř. součásti tohoto 

                                                 
49 JIRÁK a KöPPLOVÁ (2003): str. 96. 
50 McQUAIL (1999): str. 401. 
51 BURTON a JIRÁK (2001): str. 116. 
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celku, pokud jsou identifikovatelné.“52 Může to být tedy jak velký celek, 

například vysílání jedné televizní stanice, tak například film, hudební 

album nebo číslo časopisu, ale i konkrétně jedna hudební skladba, nebo 

jedna tisková strana časopisu. Mediální produkt je celkem, který je 

vnitřně uspořádaný a hierarchizovaný a „mediální obsah“ můžeme 

popsat podle prvků, z nichž je mediální produkt sestaven, dále podle 

způsobů výběru a uspořádání těchto prvků a pravidel pro vytvoření 

určitého celku. A nesmíme opomenout, že mediální produkt je také 

výsledkem určitých vlivů.53 

 Podle obsahového zaměření, můžeme rozlišit média všeobecně 

zaměřená (např. denní tisk či konkrétní televizní stanice, jako je ČT 1) a 

média specializovaná. V tomto výzkumu se budu soustředit právě na ta 

média specializovaná, a to konkrétně časopisy specializovaná na 

tematiku filmu. Co je jistě důležité podotknout, a týká se to zároveň i 

publika, je to, že v mediálních produktech se objevují určité 

pravidelnosti. Pravidelností mám na mysli opakování určitých již 

zažitých postupů, které jsou z hlediska nákladů pro konkrétní typ média 

výhodnější. Jde například o zažitou podobu konkrétního deníku, to 

znamená, že nevzniká s každým vydaným číslem něco jedinečného, ale 

je tu už určitý vzorec, jak má konkrétní mediální produkt vypadat. 

Musím ovšem zdůraznit, že „tam, kde se vede konkurenční boj o stejné 

publikum, které má rádo stejné věci, je to nevyhnutelné“.54 A jak toto 

souvisí se zmíněným publikem? Důsledek snahy o takové opakování 

(zejména z tržních důvodů) mohou být takové, „že opakovaný obsah 

publikum akceptuje a uvěří mu jako platné výpovědi o skutečnosti“.55 

                                                 
52 JIRÁK a KöPPLOVÁ (2003): str. 119. 
53 Tamtéž: str. 120. 
54 BURTON a JIRÁK (2001): str. 156. 
55 JIRÁK a KöPPLOVÁ (2003): str. 123. 
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Publikum tak přijímá opakující se výběr témat, jejich způsob zpracování, 

i opakující se vyprávěcí postupy. I tohle považuji za důležité mít při 

studiu mediálních obsahů na vědomí, že média často poskytují čtenáři 

určitou pravidelnou podobu konkrétních témat, popřípadě celého 

periodika (nebo i televizního pořadu). Právě proto, že může u 

mediálních produktů existovat určitý opakovaný obsah, mne v tomto 

případě bude zajímat, zda periodika, které jsem si vybrala, nebo spíše 

recenze, jež všechna obsahují, mají určitou neměnnou strukturu. A 

v případě, že ano, pak se budu ptát, jak tato struktura vypadá a zda 

můžeme nalézt nějaké rozdíly v přístupu k této struktuře, respektive zda 

existují rozdíly v rámci přístupů konkrétních periodik (v našem případě 

časopisů), popřípadě jednotlivých recenzentů k jednotlivých prvkům 

této struktury. 
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3. K TEORII FILMU 

 

Vzhledem k tomu, že se ve výzkumu věnuji dvěma typům médií, 

konkrétně časopisu a filmu, nesmím zapomenout ani na některé zmínky 

z teorie filmu, který je právě předmětem zájmu časopisů zaměřujících se 

na filmovou oblast. Film je to, čemu se tato periodika věnují, co se snaží 

popsat, zhodnotit a zprostředkovat, popřípadě doporučit svému 

publiku, a ačkoli je pro mne stěžejní samotná podoba recenze či kritiky 

věnující se filmu, uvedu tu dvě kapitoly věnující se filmu jako umění a 

filmovým žánrům. První téma je důležité, ač v recenzích konkrétně 

nevyřčené, a druhé recenze bere na vědomí a také s ním pracuje. 

 

3.1 Film jako umění 

I když recenze jako žánr nevyslovuje přímo, že film je umění, existuje tu 

určitý skrytý předpoklad toho, že to tak je. Recenze vlastně reaguje na 

film jako na určitý druh umění. Je to pro mne nezanedbatelná informace, 

a proto uvedu několik autorů, kteří o filmu jako o umění hovoří a 

vyzdvihují na tomto pojetí jeho určité charakteristické rysy. 

 James Monaco se zaměřuje více na historické hledisko tohoto 

vztahu, když definuje to, co vlastně máme chápat jako umění.56 Koncem 

19. století, spolu se zavedením konceptu „sociálních věd“, bylo dle něj 

spektrum moderní intelektuální činnosti úplné a „rozsah umění se zúžil 

na jeho současné pole působnosti“.57 Fenomény, jež mohly být 

studovány pomocí vědecké metody, se zařadili do oblasti přesně 

definovaných věd. Z tohoto hlediska méně přístupné fenomény se 
                                                 
56 MONACO, James. Jak číst fim. Svět filmů, médií a multimédií. Z anglického originálu 
How to Read a Film přeložili: Tomáš Liška, Jan Valenta. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-
00-01410-6.  Str. 20. 
57 Tamtéž: str. 20. 
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uspořádaly v oblasti společenských věd. A oblasti intelektuálních 

činností, jež mezi přírodní ani sociální vědy nezapadaly, spadly do 

domény umění. Je také zajímavé vědět, že jediným způsobem, jak 

vytvářit umění, bylo původně produkování v „reálném čase“ (herci 

hrající drama, zpěvák zpívající píseň apod.).  Vývoj kresby a psaní 

ukázal, že již tu je něco, co může být uchováno a „sedm tisíc let byly 

dějiny umění v podstatě dějinami těchto dvou reprezentativních médií: 

obrazového a literárního“.58 Vývoj záznamových médií potom byl 

historicky stejně významný jako objev písma. Fotografie, film a zvukové 

nahrávky poskytly najednou „přímější cestu mezi předmětem a 

pozorovatelem: médium, které není bez svých vlastních kódů, ale je 

kvalitativně přímější než média reprezentativního umění“.59 

 Umění filmu se v podstatě podle Monaca i podle Zdeňka formana 

vyvinulo určitým procesem replikace, popřípadě transformace. Film se 

vyrůstal v umění na poli celé dosavadní kultury. Konkrétněji řečeno 

jakási neutrální podoba filmu se překrývala celistvými systémy románu, 

malby, hudby a dramatu, a až následně se vymanila z jejich vlivu a našla 

si vlastní tvůrčí postupy i vlastní výrazové a tvůrčí možnosti, tedy jistý 

nový umělecký jazyk filmu.60 

 Andrej Halada uvádí ještě jeden neopomenutelný rys filmu, a tím 

je jeho ekonomický charakter. Ve filmovém světě se hovoří hlavně o 

nákladech, tržbách a ziscích, film je tedy vnímán jako zboží. Avšak vedle 

ekonomického charakteru filmu stojí ještě důležitý estetický a etický 

charakter (což jsou důležité rysy umění), a proto je dle Helady film nejen 

                                                 
58 Tamtéž: str. 22. 
59 Tamtéž, str. 23. 
60 MONACO (2004): str. 35. + FORMAN, Zdeněk. Výrazové prostředky filmu a televize. 
Státní pedagogické nakladatelství Praha, AMU v Praze, Fakulta filmová a televizní, 
Praha 1970. Str. 11-12. 
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zbožím, ale i uměleckým dílem.61 Vztah umělecké a ekonomické stránky 

je však mnohem užší než například v případě divadla, literatury, hudby 

nebo výtvarného umění, právě proto, že pro vznik filmu je nutná 

investice velkých finančních prostředků. S nástupem nových 

podnikatelských produkcí na začátku devadesátých let, je v oblasti filmu 

výrazné preferování ekonomických hledisek, a tím dochází ke 

komercializaci filmové tvorby a umělecká stránka filmu určitým 

způsobem ustupuje do pozadí.62 A to je také významným aspektem 

současné filmové tvorby. Umělecká stránka ustupuje více do pozadí jak 

v případě samotné tvorby filmů, tak v případě tvorby masových médií, 

do jejichž oblasti vstupuje také tržní a konkurenční aspekt (viz kapitola 

2.4). 

 

3.2 Žánr ve filmu 

Ačkoli v rámci výzkumu nebudu rozlišovat to, jaký žánr filmu je 

„recenzován“, je podstatné alespoň naznačit, co vlastně žánr ve filmu 

znamená a také popsat některé druhy filmových žánrů, které se ve 

výzkumu objeví. Je to významné také z toho důvodu, že se nemalá část 

recenzentů samotnému vymezení a popisu žánru konkrétního 

recenzovaného filmu věnují. 

 Obecně můžeme definovat žánr (z francouzského genre – rod, 

druh) jako „druh, sloh, styl, souhrn znaků vyvozených ze slovesného, 

výtvarného, hudebního apod. díla v druhový typ, platný pro všechny 

materiály stejného zaměření“.63 

 

                                                 
61 HALADA, Andrej. Český film devadesátých let. Vydáno s přispěním Českého 
literárního fondu, 1997. ISBN 80-7106-251-0.  Str. 70. 
62 Tamtéž: str. 70. 
63 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 219, heslo: žánr. 



 29 

3.2.1 Popis některých filmových žánrů 

Pro to, abychom chápali základní žánry filmu, které se ve výzkumu 

budou objevovat, tu uvedu tři hlavní z nich. Komedii popíšu z toho 

důvodu, že velké množství celovečerních filmů z roku 2007 je právě 

uvedeno jako komedie, popřípadě jako „podžánr“ komedie (např. 

tragikomedie či černá komedie). Animovaný film a dokumentární film 

potom budu definovat z toho důvodu, že jsou to nějakým způsobem 

odlišné žánry filmů (např. tím, jak pracují s obrazem, příběhem a s 

filmovou technologií vůbec). 

 

3.2.1.1 Komedie 

Žánr komedie bychom měli definovat spíše za pomoci reakcí diváků, 

než pomocí stanovených žánrových struktur. Už s natáčením komedie 

tu existuje záměr autorů vzbudit u diváků smích, avšak na rozdíl od 

hororu, se v komedii divák s hrdinou neztotožňuje, neprožívá podobné 

emoce jako on, ale spíše se směje jeho nedostatkům. 64 

 Filmová komedie užívá dva druhy specifických prostředků – 

vizuální a audiální, a pracuje s jejich souhrou nebo nesouladem. „Ve 

vizuálních prostředcích se hovoří zejména o přehnaném podtržení 

některých charakteristických rysů postavy  (např. hypertrofovaná část 

těla – velký nos či příliš bujné poprsí), v audiální složce to může být 

např. dialekt nebo špatná výslovnost protagonisty.“65 Filmová komedie 

mimo jiné využívá i práci s gagem, který je založen na stupňování 

komické situace. 

 K tomuto žánru mohu ještě doplnit to, čeho si všímá Stanislava 

Přádná. Za prvé uvádí, že český film se mnohokrát nepouští do 

                                                 
64 HUDEC, Zdeněk; VÁCLAVKOVÁ, Miluše. Filmová komedie. In: PTÁČEK, Luboš a 
kolektiv. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-54-7.  Str. 267. 
65 Tamtéž: str. 267. 
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tragických témat, ale má sklon inklinovat spíše ke komice (což je zřejmé 

už jen z počtu komedií, které jsou mezi celovečerními filmy z roku 2007, 

které jsou součástí mého výzkumu). A když už tu není přímo komika, 

objevuje se tragikomika, tedy tragikomedie. A za druhé si Stanislava 

Přádná všímá, že v rámci žánru tragikomedie současné české filmy 

nerespektují rovnováhu tragiky a komiky a ze žánru tragikomedie se tak 

v českém filmu často vytrácí ono tragično.66 

 

3.2.1.2 Animovaný film 

Animovaný film je typický svou technologií, při níž film vzniká 

postupným snímáním  souvislé řady obrazů a má původ už na konci 19. 

století. V současné době obsahuje pojem „animovaný film“ několik 

různých forem. „Dělí se podle použitého základního materiálu a technik 

animace na film kreslený (kresba, karikatura, malba, grafika, koláž) a 

loutkový (loutka klasická, reliéfní a plošková).“67 Existují tu i různé 

netradiční techniky (např. animace písku) a v současné době se 

prosazuje i počítačová animace. 

 

3.2.1.3 Dokumentární film 

Původní latinské slovo „documentum“ znamená doklad, důkaz, 

svědectví, naučení či dokonce výstrahu. Dokumentární film byl proto 

z počátků charakterizován jako „záznam faktů“, který je typický svou 

autentičností. Tato definice však není vždy respektována. Již od samého 

počátku dokumentárního filmu vznikaly dokumenty rekonstruované, ve 

kterých byl prostý záznam faktů pořizován autorskému vidění nebo 

                                                 
66 PŘÁDNÁ, Stanislava. Tragikomedie zbavená tragiky. In: Žánr ve filmu. Praha: Národní 
filmový archiv, 2004. ISBN 80-00-01410-6.  Str. 148. 
67 POLENSKÁ, Radka. Animovaný film. In: PTÁČEK, Luboš a kolektiv. Panorama českého 
filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-54-7. Str. 387. 
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přesvědčení tvůrce. Dospělo to až k jakési mystifikaci, „kde jsou 

dokumentárním způsobem mezi pravdivými fakty záměrně uváděny 

nepravdivé údaje, které záměrně zkreslují výsledný obraz“.68 Dokonce 

samotný film byl svými objeviteli (bratry Lumiéry) chápán jako 

dokumentární médium, ne jako druh umění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 MICHALSKÁ, Zuzana. Dokumentární film. In: PTÁČEK, Luboš a kolektiv. Panorama 
českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-54-7. Str. 433. 
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4. RECENZE: PROPOJOVACÍ ELEMENT 
 

Zde se již dostávám k tomu, co je přímo zdrojem mého výzkumu. Je to 

recenze, popřípadě kritika, vztahující se k českému filmu, konkrétně 

k českému celovečernímu filmu. Proto je důležité pochopit, co je vlastně 

recenze, čím se vyznačuje, jakou má mít podobu a jak je definována. 

Zároveň bychom tu neměli opomenout úlohu kritika, recenzenta, 

protože ač mluvíme o recenzi v konkrétním periodiku, nesmíme 

zapomínat, že za podobou takové recenze stojí také její autor. Kritik tu 

má tedy neopomenutelnou roli. 69 

 

4.1 Publicistický žánr: recenze, kritika 

Recenze je pojem odvozený z latinského slova „re-censeo“, což znamená 

přehlížet, posuzovat, uvažovat.70 Je to žánr literární, vědecké a umělecké 

kritiky. V oblasti literární teorie a jazykovědy jde o  posudek literárního 

díla. Může se tu jednat o lektorský posudek (hodnocení rukopisu před 

vydáním pro potřebu nakladatelství), o přehled (recenze více knih) nebo 

například o autorecenzi (posouzení vlastní práce). V oblasti vědecké jde 

vlastně také o určité posuzovací řízení, ať už před nebo po vydání díla.71 

Tyto dvě oblasti nás však zajímat nebudou, výchozí je pro nás recenze, 

jejíž definice se objevuje zejména v praktických učebnicích pro 

                                                 
69 V názvu kapitoly mluvím o recenzi jako „propojovacím elementu“, ale nenarážím 
tím na to, zda recenze „spojuje“ diváka s filmem, ale mám na mysli to, že kapitola 
„Recenze…“ spíše tematicky propojuje kapitolu o teorii médií s kapitolu o teorii filmu. 
70 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 150, heslo recenze. 
71 VLAŠÍN, Štěpán a kolektiv. Slovník literární teorie. 2. rozš. vydání. Praha: Ústav pro 
českou a světovou literaturu ČSAV, 1984. Heslo: recenze. 
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žurnalisty. Taková definice má častokrát podobu určitého návodu, jak 

psát recenzi a jakou má mít recenze jako žánr podobu. 

 Jaká je tedy definice recenze v příručkách pro žurnalisty? Recenze 

je  podle Praktické encyklopedia žurnalistiky „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“.72 Pavel Verner 

v knize Zpravodajství a publicistika ještě uvádí něco k tomu, jak by měl 

recenzent recenzi psát. Měl by čtenáře především informovat o díle 

v základních rysech. „Každý názor s hodnocením by měl autor podepřít 

argumentem.“73 Při tvorbě recenze se dle něj jedná vždy o „subjektivní 

hodnotící autorskou práci, v níž se nelze ubránit emocím“.74 To je pro 

tento žánr typické a při jeho studiu neopomenutelné. Podle typu 

uměleckého díla je pak zapotřebí „volit diferencovaný přístup 

hodnocení podle charakteru zvoleného média“.75 

 Vedle recenze musím ještě zmínit definici kritiky, protože je to 

žánr do jisté míry podobný a věnuje se také kritice určitého uměleckého 

díla, v našem případě filmu. Pojem kritika pochází z řeckého „kriteion“, 

což znamená posuzovat. V širším pojetí je to „metoda novinářské práce 

ve smyslu kritického hodnocení určité aktuální události či osobnosti, 

v užším smyslu žánr vyjadřující názor na dílo, posuzující jeho hodnoty, 

ozřejmující důvody jeho vzniku, zasazující je do životopisných, 

společenských nebo uměleckých souvislostí. (…) Podle svého zaměření 

na různé žánry se pak kritika ještě dělí na literární (poezie, beletrie i non-

                                                 
72 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 150, heslo recenze. 
73 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Praha: Univerzita Jana Amose 
Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-37-2. Str. 53. 
74 Tamtéž: str. 53. 
75 Tamtéž: str. 53. 
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fiction), divadelní, hudební, filmovou a televizní apod.“76 Rozdíl mezi 

recenzí a kritikou z hlediska publicistického je takový, že kritika, ač je 

recenzi velmi podobná, „má větší rozsah, nahlíží na kritizovaný produkt 

z více úhlů pohledu a snaží se nejen o informaci, ale i o pomoc při 

pochopení vzniklého díla.77 

Ačkoliv si myslím, že je důležité tyto definice publicistických 

žánrů recenze a kritiky zmínit, nebudu ve svém výzkumu brát ohled na 

to, zda je konkrétní text recenzí, kritikou popřípadě se blíží ještě jinému 

žánru (např. referátu). A to proto, že samotné posuzování, zda se žánr 

blíží kritice, či zda se recenze blíží již spíše referátu a hledání toho, čím 

se takový žánr konkrétně vyznačuje a zda je dodržována definice žánru, 

by bylo tématem pro další ne nezajímavou práci. Stejně tak nebudu 

rozlišovat mezi žánry recenzovaných filmů, i když je důležité o nich mít 

povědomí. Jde mi totiž hlavně o samotné recenze a není v tomto případě 

pro výzkum stěžejní, jakému filmovému žánru se v konkrétních 

případech věnují. 

 

4.2 Film a jeho kritik 

V případě, že se věnuji periodickému tisku o filmu a recenzím v něm 

obsaženým, nemohu zapomenout zmínit toho, kdo za konkrétní recenzí 

stojí – samotného kritika, recenzenta, nebo prostě jen autora recenze či 

kritiky. Kritik tu totiž hraje ne nevýznamnou roli, recenze totiž vždy 

pochází od nějakého autora, ač je to v rámci určitého periodika. A 

v případě, že budu provádět srovnání konkrétních recenzí, je možné, že 

se tu objeví i výraznější odlišnosti mezi pojetími filmu, nebo přístupu 

k recenzi jako takové, samotnými recenzenty.  

                                                 
76 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 95, heslo kritika. 
77 Tamtéž: str. 95-96, heslo kritika. 
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 James Monaco popisuje recenzentovu roli dvěma úkoly, které má. 

Měl by film popsat a zhodnotit. Zároveň filmovou kritiku vymezuje 

pomocí rozdílu mezi ní a filmovou teorií. Zatímco teorie je abstrakcí, 

kritika je praxe.78 Osvaldová, Halada a kolektiv zase u role recenzenta 

zdůrazňují, že je dnes často zaměňován za „lektora, jehož posláním je 

poskytovat připomínky ještě před dokončením, resp. zveřejněním 

autorského díla“79 a že recenzent je také v novinách často chápán jako 

„základní kádr kulturních rubrik“80. A Pavel Verner říká, že „recenzent 

především musí kritizované dílo dobře znát, což vůbec není v praxi 

běžný předpoklad pro profesionální tvorbu recenze“. 

 Je evidentní, že již definice, věnující se recenzentovi jsou dost 

kriticky (v negativním smyslu slova) laděné. Já bych k něčemu 

takovému nerada „sklouzla“, nechci se stát jakýmsi metakritikem a 

mluvit o tom, co dělají recenzenti špatně a co ne, co znají a co neznají. 

Proto chci zdůraznit, že já recenzenta, ač je samozřejmé, že není 

neutrální a nějaký postoj vždy zaujímá (ať už s ním sama za sebe 

souhlasím nebo ne), chápu jako někoho, kdo stojí za autorstvím 

zkoumaných recenzí a není tedy nevýznamný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 MONACO (2004): str. 395. 
79 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 150, heslo recenze. 
80 Tamtéž: str. 150, heslo recenze. 
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5. PRAKTICKÝ POHLED NA STUDIUM MÉDIÍ 

 

5.1 Téma práce, cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Téma práce obecně zní „podoba kritické reflexe českého filmu 

v současných českých periodikách, konkrétně populárních časopisech, 

věnujících se filmu“. Je však nutné doplnit ho stanovením si cílů 

výzkumu a výzkumných otázek, které nám upřesní, čemu se výzkum 

věnuje.  

O médiích, nebo tedy o periodikách zaměřených na masové 

publikum se v rámci teorie médií hovoří jako o těch, které mezi sebou 

„soutěží o přízeň“ publika, a proto si často vytvářejí určité struktury 

(vzorce) svých mediálních produktů, jak celých titulů (časopisů), tak i 

konkrétních článků, na které si jejich publikum zvyká a počítá s nimi 

(viz kapitola 2.4). Mým cílem tedy bude zjistit, zda tyto neměnné 

struktury (konkrétně struktury recenzí v časopisech obsažených) 

opravdu existují. A v případě, že ano, pak mne bude zajímat, jakou mají 

podobu. Budu se ptát i na to, zda se taková struktura recenze v rámci 

jednoho titulu (konkrétního časopisu) liší od struktury recenze v rámci 

titulu jiného, a nebo se dá hovořit o více méně jednotném vzorci práce 

s recenzí. Jestliže z výzkumu vyplyne, že existuje nějakým způsobem 

jednotná struktura recenzí v těchto typech periodik, budu se ptát po 

tom, zda se pojetí jednotlivých částí těchto struktur liší časopis od 

časopisu (nebo spíše titul od titulu), případně budu hledat odlišnost 

v přístupu k těmto částem mezi různými recenzenty, tedy autory 

konkrétních recenzí. Výzkumné otázky pak mohou znít takto:  
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1. Existují v recenzích na české filmy, které najdeme v českých 

populárních časopisech zaměřujících se na film určité neměnné 

struktury, vzorce, které se objevují v každé recenzi? 

2. Z čeho se tyto struktury skládají a jakou mají podobu? 

3. Je tato podoba pro všechna zkoumaná periodika stejná? 

4. Existují mezi jednotlivými tituly odlišnosti v pojetí těchto struktur? 

5. Jestliže se dá hovořit o jedné struktuře pro všechny sledované tituly, 

existují tu významné odlišnosti či shody v pojetí jednotlivých prvků 

(částí) této struktury? 

6. Mají někteří recenzenti určitý sledovatelný typický styl, jak pojímat 

recenzi (stále v rámci sledované struktury)? 

 

5.2 Metody zkoumání 

Vymezení metody je často v rámci výzkumu nejobtížnější. Jelikož je 

metod několik a protože se ani teoretici, kteří se věnují teorii 

konkrétních metod, častokrát neshodnou na tom, jak určitou metodu 

přesně definovat, budu se snažit co nejblíže popsat metodu, kterou 

používám. Musím ale dopředu uvést, že jsem na výzkum nepoužila 

pouze jednu konkrétní metodu, a to hlavně z toho důvodu, že neexistuje 

žádná taková metoda analýzy médií, která by mi, jen sama o sobě, 

pomohla dospět k výsledku výzkumu a k zodpovězení výzkumných 

otázek. Právě proto, že nebudu pracovat pouze s jednou konkrétní 

metodou, je nezbytné popsat, jak budu při výzkumu postupovat, co 

možná nejlépe. 

 Výzkum, který budu provádět mohu označit za kvalitativní. 

Tento typ výzkumu jsem použila mimo jiné z toho důvodu, že je 
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považován za pružný typ výzkumu.81 V typickém případě totiž 

„kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a určí 

základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat 

v průběhu výzkumu, během sběru dat a analýzy dat.“82 V průběhu 

výzkumu „nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy i nová 

rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při 

sběru dat i jejich analýze. (…) Výzkumník vyhledává a analyzuje 

jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, 

provádí deduktivní a induktivní závěry.“83 Někteří metodologové 

pojímají kvalitativní výzkum jen jako doplněk k výzkumu 

kvantitativnímu, někteří zase jako úplný protipól.84 Do rozhodnutí, kam 

vlastně kvalitativní výzkum zařadit bych se pouštět nechtěla, mohu 

pouze říci, že můj výzkum není kvantitativním právě proto, že 

nepoužívám do důsledků provedené kvantitativní metody, nevytvářím 

tedy žádné statistické údaje, protože o ty mi nejde. A zároveň jsem si 

vědoma, že právě v tom může být problém, výsledek pak nemusí být 

úplně zobecnitelný a nebudu moci říci přesné, nezpochybnitelné 

závěrečné slovo. Ve výzkumu mi však jde spíše o to, nahlédnout do 

oblasti podob, popřípadě struktur, současných recenzí, nebudu se snažit 

vyvodit konečné nezpochybnitelné údaje, ale spíše se podívat na jednu 

oblast  (konkrétně recenze na český film z roku 2007) blíže a získat určitý 

základ a povědomí o tom, jakou podobu tato oblast má. 

 Základní metodou, kterou ve svém výzkumu budu používat, je 

analýza mediálního sdělení. Bude to konkrétně strukturní analýza textů, 

jež je kvalitativní. Co tedy míním označením „strukturní analýza textů“? 

                                                 
81 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-040-2. Str. 50. 
82 Tamtéž: str. 50. 
83 Tamtéž: str. 50. 
84 Tamtéž: str. 49. 
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„Ke studiu médií je možno přistupovat tak, že každé mediované sdělení 

je možné považovat za nějaký druh textu“85 a každý text je možné číst. 

Strukturní analýza textu „zkoumá organizační principy a celé textové 

úseky“. Tady však musíme brát v úvahu, že ačkoli text nějakým 

způsobem analyzujeme a všímáme si jeho částí, text je něco 

komplexního a v očích publika jako něco komplexního také chápán. 

 Samotnou strukturní analýzu však nechápu jako analýzu 

jazykovou, ale jako analýzu konkrétního sdělení, v němž hledám určité 

pravidelnosti, jak jsem již uvedla ve vymezení tématu a výzkumných 

otázek (viz kapitola 5.1). Proto bych zde chtěla uvést přesný popis toho, 

jak budu k mediálním sdělením přistupovat. To považuji za 

nejdůležitější a toho, jak vymezím svou metodu výzkumu, se budu po 

dobu výzkumu držet. 

 Budu se snažit najít určitý vzorec či strukturu daných recenzí, 

respektive ptát se, zda taková struktura v populárních časopisech 

zaměřených na film existuje. Vzhledem k tomu pak budu postupovat 

takto. Po sesbírání všech nezbytných materiálů (recenzí), které vzhledem 

k vymezenému tématu a vzorku potřebuji, všechny jednotlivé recenze 

několikrát důkladně přečtu a budu hledat, zda se v nich objevují některé 

opakované momenty, zda se jednotlivé recenze skládají vždy 

z podobných vzorců, či zda jsou svým způsobem téměř originální. 

V případě, že nejde o kvantitativní výzkum, při kterém bych počítala 

např. četnost jednotlivých použitých slov, lze takový druh analýzy dělat 

právě takovýmto způsobem. V případě, že naleznu určitý typ vzorce, 

který se bude objevovat ve všech recenzích, zaměřím se dále na tento 

vzorec, který se budu snažit nějakým způsobem vymezit do jednotných 

kategorií, které se v recenzích objevují. Rozlišení těchto kategorií 

                                                 
85 BURTON a JIRÁK (2001): str. 61. 
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popřípadě provedu pomocí postupu kódování podobných momentů 

v textech, tak jako se to provádí u kódování rozhovorů v rámci 

kvalitativního výzkumu. Budu samozřejmě věnovat i pozornost tomu, 

jestli z této struktury existují nějaké výjimky, jestli můžeme nalézt 

v některé recenzi kategorie, které se v ostatních vůbec neobjeví. To však 

nebude pro výzkum už tolik podstatné, základní otázkou je totiž podoba 

zkoumaných recenzí, tedy hledání takové struktury a její definování. 

V případě, že totiž takovéto kategorie, které utvářejí určitou podobu 

recenzí, existují, pak se zaměřím vždy na jednu kategorii a v rámci ní, 

srovnám, zda se konkrétní kategorie v pojetí takové recenze (respektive 

recenzenta) nějak liší. To provedu opět tak, že vedle sebe položím vždy 

jen tu část, která obsahuje jednu konkrétní kategorii, a budu tyto rozdíly 

či shody hledat. V tomto případě se budu zaměřovat na výrazné shody, 

či výrazné rozpory v rámci takových kategorií. To vše strukturálně 

podle jednotlivých filmů, kterým se recenze věnují. Na závěr budu ještě 

recenze brát jako určitý celek a v případě, že se objeví celkový 

charakteristický rys, který užívá pouze jedno periodikum (popřípadě 

recenzent), budu sledovat, čím se takový celkový rys ukazuje, z čeho ho 

poznáme. 

 

5.3 Výzkumný vzorek 

V rámci mého výzkumu jsou dvě oblasti, týkající se zkoumaného 

vzorku, které je třeba přesně vymezit. První oblastí jsou filmy, sledované 

ve zkoumaných recenzích a druhou oblastí jsou právě periodika, v nichž 

jsou tyto recenze obsažené. 
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5.3.1 Filmy, jimž se recenze věnují 

Do filmové oblasti, kterou budu chápat jako výchozí budou patřit české 

celovečerní filmy distribuované do kin. Jsou to filmy, které jsou 

v podstatě ve středu zájmu kulturní oblasti týkající se filmu. Jsou to 

filmy, které se díky reklamě a samozřejmě také díky konkrétním 

recenzím dostávají do povědomí masového publika, které projevuje 

zájem o film. A s určitým nadhledem můžeme říci, že se dostávají do 

povědomí i takového publika, které se na film přímo nesoustřeďuje. A to 

právě díky reklamě, která se objevuje například i v televizi, tedy která 

může oslovovat například i publikum televizní. 

 Abych mohla pracovat s přesně vymezeným počtem filmů, 

vybrala jsem si celý rok 2007. Půjde tedy o české celovečerní filmy, které 

měly premiéru v roce 2007. Vybrala jsem si celý rok, protože to je jasně 

vymezitelné období a zároveň pracuji s rokem 2007, abych se mohla 

věnovat současné české recenzi. Ačkoli musím podotknout, že abych 

mohla mluvit o „podobě současné české recenze“, bylo by nutné 

obsáhnout více let filmové produkce. To by ovšem vydalo na mnohem 

obsáhlejší a propracovanější výzkum, než jaký má být tento.  

 Celovečerních filmů, které byly vytvořeny v české produkci a 

měly premiéru v roce 2007, je dohromady devatenáct. Patří sem filmy 

Jedné noci v jednom městě, Maharal – tajemství talismanu, Kvaska, Marcela, 

Vratné lahve, Pusinky, Bestiář, Tajnosti, …a bude hůř, Roming, Medvídek, 

Gympl, Ztracená dovolená, Mír s tuleni, Poslední plavky, Crash Road, Chyťte 

doktora, Václav a Jan Saudek. V příloze číslo 1. přikládám tabulku, která 

obsahuje název filmů, datum jejich premiéry v českých kinech, jméno 

režiséra a dobu, kdy probíhalo jejich natáčení.86 Významné pro výzkum 

                                                 
86 Tento seznam vychází z databáze Unie filmových distributorů, více na www.ufd.cz. 
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je dodat, že jsem tyto filmy všechny shlédla, abych věděla, o jakém filmu 

jednotlivá recenze hovoří. 

 

5.3.2 Zkoumaná periodika 

Mezi zkoumaná periodika pak budou patřit ta, která by se jedním 

slovním spojením dala popsat jako „populární časopisy věnující se 

filmové tematice“. Jsou to tedy časopisy charakterizované jako periodika 

(viz kapitola 5.4), věnující se filmu jako takovému a zaměřené na masové 

publikum. Důvod, proč jsem si vybrala tento typ periodik je obsažen už 

v samotném stanovení výzkumného problému. Jde o to, že takový typ 

periodik určitým způsobem soutěží o stejné publikum, jednotlivý 

časopis se snaží, aby ho četlo co nejvíce lidí. A z tohoto důvodu tak 

mohou vznikat určité vzorce, s kterými pracují.87 Tyto vzorce, nebo 

struktury, ve výzkumu právě hledám a zkoumám. 

 Na základě tohoto vymezení se tu vyskytují tři tituly. Je jimi 

měsíčník Cinema, měsíčník Premiere a také měsíčník Biják. Časopis 

Cinema je svými tvůrci popisován jako „velký evropský měsíčník“. 

Vychází to také z toho že, ačkoli má tento měsíčník kompletní českou 

sekci i svého vydavatele, je to původně zahraniční síť měsíčníků. 

Redakce časopisu Cinema se skládá z několika stálých a několika 

externích redaktorů, kteří se všichni věnují oblasti filmu aktivně již 

několik let. Toto zmiňuji proto, že nemůžeme opomínat, že finální 

podoba časopisu záleží z velké míry také na jeho tvůrcích, a je tedy 

podstatné, zda se redaktoři (v našem případě hlavně recenzenti) 

prostředím filmu zabývají či jsou jen příležitostnými redaktory, kteří se 

                                                 
87 Blíže k této problematice kapitola 2.4. 
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v této oblasti pohybují jen někdy. Recenze jsou v tomto případě řazeny 

do rubriky Premiéra. 

Časopis Premiere je podobně jako Cinema také časopis 

evropského formátu. Je členem sítě časopisů Premiere network. V rámci 

této sítě jsou časopisy vdávané ve Francii (kde má Premiere svůj původ), 

Koreji, Polsku, Portugalsku a Španělsku. Podtitul názvu českého 

časopisu zní „časopis, který miluje film“, z čehož již vyplývá určitá 

snaha oslovit svého čtenáře. S redakcí je na tom časopis Premiere 

podobně jako Cinema, objevují se tu redaktoři, kteří recenze píší často, a 

proto je možné předpokládat určitou znalost této oblasti (ačkoli to tak 

vždy být nemusí, ale to již není záležitostí tohoto výzkumu). Recenze 

pak hledáme v rubrice Premiéry. 

 Časopis Biják již v této době nevychází, vycházel od roku 2006 a 

fungoval jako periodický tisk do června roku 2007. A protože se orientuji 

na rok 2007, nesmím opomenout ani měsíčník, který už je, řečeno 

pomocí klišé, „minulostí“. Je to český časopis, který se zaměřoval 

především na českou filmovou tvorbu v kinech i na DVD, jeho podtitul 

zní „časopis pro milovníky českého filmu“. V každém jeho čísle byla 

navíc přiložená 2 DVD s českými filmy, další známka snahy získat si své 

publikum. Redakce je v tomto případě mnohem menší a některé články 

píše sám šéfredaktor. V našem případě (tedy v případě sledování jen 

kritických reflexí českého filmu) budeme mluvit pouze o dvou autorech, 

a to o Pavlu Víškovi (šéfredaktor) a Ivanu Krbcovi (externí redaktor). 

Kritické reflexe filmů tu je možné nalézt v rubrice Premiéra. 

 

5.4 Užité pojmy 

Pro samotný výzkum i teorii, s ním spojenou, je nezbytné vysvětlit 

pojmy, které jsou v nich užívané a s nimiž pracuji. A to proto, aby 
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nevzniklo nedorozumění v tom, jak některé pojmy chápat. Několik 

pojmů jsem vysvětlila již na předchozích stránkách, protože to bylo pro 

určitý moment nezbytné. Avšak jsou tu ještě některé pojmy, s nimiž jsem 

pracovala a v další části práce ještě pracovat budu, a ty je právě nutné 

ještě vysvětlit.  

 Základní pojmy „média“ a „masová média“88 jsem popsala již 

v úvodní kapitole 1.1. Zmínila jsem tu dva, určitým způsobem odlišné, 

významy slova médium. Médium obecně je „zprostředkující činitel, 

zprostředkující prostředí. V komunikaci vše, co umožňuje komunikaci, 

vše, co slouží jako prostředek k uchování a přenosu sdělení v prostoru a 

čase.“89 V rámci širšího pojetí tohoto pojmu sem můžeme zařadit i řeč, 

výtvarná díla, tanec nebo například gesta.  Pojem média, masová média 

či masmédia pak vyjadřuje „souhrn médií užívaných v procesu masové 

komunikace; prostředky masové komunikace, které multiplikují sdělení 

veřejného charakteru a rozšiřují je směrem k širokému, rozptýlenému, 

rozmanitému a individuálně neurčenému anonymnímu publiku.“90 Řadí 

se sem časopisy, noviny, rozhlas, televize, ale i film nebo například 

kniha. V textu užívám pojmu „média“ téměř vždy v tom druhém, užším 

významu, tedy ve významu „masová média“. 

Dalším důležitým pojmem pro tento výzkum je „masové 

publiku“91, a to proto, že právě na masové publikum se soustřeďují 

periodika, na které jsem se ve výzkumu zaměřila. Masové publikum je 

tedy „obrovské množství lidí, kteří čtou či sledují stejný mediální 

produkt“.92 Obecnější pojem „publikum“93 můžeme popsat jako 

                                                 
88 Pojem masová média viz také kapitola 2.3.3. 
89 OSVALDOVÁ, HALADA a kolektiv (2002): str. 104, heslo médium. 
90 Tamtéž: str. 104, heslo média, masová média, masmédia. 
91 Blíže v kapitole 2.3.3. 
92 BURTON a JIRÁK (2001): str. 315. 
93 Podrobněji vyloženo v kapitole 2.3.1. 
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„institucionálního kolektivního uživatele či příjemce nějakého sdělení 

produkovaného médii“.94 

V textu pak dále pracuji se slovním spojením „mediální produkt“. 

Mediálním produktem se rozumí „to, co je uživateli nabídnuto jako 

jednorázově zveřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek, popř. součásti 

tohoto celku, pokud jsou identifikovatelné“.95 Mediálním produktem tak 

může být natočený film nabídnutý do distribuce, televizní pořad nebo 

číslo časopisu či novin. Za mediální produkt však můžeme považovat 

třeba jednu celou tiskovou stranu nebo zprávu na tiskové straně.96 

 Význam zásadního pojmu „recenze“ je pak vyložen v kapitole 4.1, 

ale abychom tu měli všechny pojmy pohromadě, uvedu definici ještě 

jednou. 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“.97 

Vedle recenze je třeba vysvětlit také pojem, který je obsažen již 

v samotném názvu práce. Jde o slovní spojení „kritická reflexe“. Pod 

pojem kritická reflexe řadím právě recenzi, kritiku, popřípadě žánr, 

který je od těchto dvou i trochu odlišný. Ačkoli většina zkoumaných 

textů spadá pod žánr recenze, nesoustředím se v této práci konkrétně na 

žánr recenze, což už jsem zmínila výše. Proto v názvu práce užívám 

pojmu kritická reflexe, tento pojem totiž shrnuje všechny tyto sobě dost 

podobné žánry pod jednu střechu a nevzniká tak nějaké nedorozumění. 

Pro autora takové kritické reflexe, pak budu používat (a již jsem použila) 

výrazu „recenzent“. 

                                                 
94 JIRÁK, Jan; KöPPLOVÁ, Barbara (2003): str. 87. 
95 JIRÁK a KöPPLOVÁ (2003): str. 119. 
96 Tamtéž: str. 119. 
97 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 150, heslo recenze. 
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Když mluvím o žánru, měla bych se zastavit i u tohoto pojmu.  

Žánr obecně se vymezuje jako „druh, sloh, styl, souhrn znaků 

vyvozených ze slovesného, výtvarného, hudebního apod. díla 

v druhový typ, platný pro všechny materiály stejného zaměření“.98 Já tu 

žánr vlastně ve dvou významech, nebo spíše podobách. Jako filmový 

žánr, který je vymezen dle určitých charakteristických rysů filmu, a jako 

žánr v rámci žurnalistiky, popřípadě publicistiky, který má také určitá 

konkrétní pravidla. Ačkoli se častokrát na první pohled zdá, že žánr 

nese svá neporušitelná pravidla, je známé, že se žánry obecně začaly do 

určité míry slévat, nebo částečně propojovat. A to jak například v hudbě, 

tak právě ve filmu, u něhož to můžeme posoudit právě podle toho, jak 

různě recenzenti popisují stejný filmový žánr konkrétního filmu (blíže 

kapitola 6.). 

 Ještě jedním neopomenutelným termínem, který v práci 

používám je „periodický tisk“. Jako periodický tisk se označují 

tiskoviny, tj. „noviny, a jejich různé modifikace jako deníky, poledníky, 

večerníky, dále časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, 

se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně 

dvakrát v kalendářním roce“.99 V mém případě mi půjde o časopisy 

zaměřené na filmovou tematiku a zároveň na masové publikum, tedy o 

jakési populární časopisy, jak se někdy tento typ periodik označuje. 

 

 

 

 

 

                                                 
98 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 219, heslo: žánr. 
99 OSVALDOVÁ, HALADA a kol. (2002): str. 194, heslo: tisk periodický. 
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6. VÝZKUM 

 

6.1 Nalezené kategorie 

Když jsem provedla srovnávání recenzí a hledala jsem, zda v nich 

můžeme nalézt určité stálé struktury či vzorce, postupovala jsem podle 

zmíněného postupu. Ke každému filmu100 jsem přiřadila dostupné 

recenze z časopisů, vymezených jako populární časopisy věnující se 

filmu. Po důkladném prostudování těchto jednotlivých textů jsem 

dospěla k tomu, že určitou strukturu v těchto recenzích objevit můžeme 

a že ačkoliv tu existují nějaké odchylky, mohu konstatovat, že recenze 

v populárních časopisech zaměřených na film (a zároveň na stejné 

masové publikum) obsahují konkrétní pravidla, kterých se recenzenti 

drží. Lze tedy v těchto textech objevit určité kategorie, které budou 

charakterizovat jejich strukturu a se kterými bude v další fázi výzkumu 

možné pracovat. Toto je zásadní zjištění samotného výzkumu. 

 V další části jsem tedy provedla to, co metodologové zabývající se 

kvalitativním výzkumem nazývají kódováním a snažila se tak nalézt 

samotné kategorie, se kterými bych mohla dále pracovat. Tímto 

postupem jsem dospěla ke stanovení deseti základních kategorií, do 

nichž lze zahrnout menší celky. Jsou to tyto kategorie: 

 

1. Postavy – pasáže, věnované postavám ve filmu, jejich charakteru, 

tomu, čím jsou, co dělají, popřípadě jak vypadají. 

2. Herci – část textu zmiňující herce, jejich předchozí role, nebo hodnotící 

jejich výkony. 

                                                 
100 Vymezení filmů viz kapitola 5.3.1. 
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3. Příběh – pasáže, v nichž recenzent jmenuje různé scény, odehrávající 

se v ději, píše o samotném příběhu (tzn. jak je vystavěn, zda je napínavý,  

zajímavý, srozumitelný apod.) nebo popisuje závěr filmu. 

4. Prostředí – v této kategorii jde o popis míst, kde se děj odehrává (ať 

už jde o vymezení města, nebo třeba jen popis obývacího pokoje), doby, 

v níž se film odehrává nebo popis samotného času (například rok, den, 

nebo i hodina), popřípadě časového rozmezí. 

5. Autoři filmu – do této kategorie jsem zahrnula popis předchozí 

tvorby autorů filmu, popřípadě získaná ocenění nebo jejich „rukopis“. 

6. Praktická stránka filmu – sem patří zmínky o režii, scénáři, hudbě, 

kameře, výtvarném zpracování, námětu, produkci a výpravě; na rozdíl 

od kategorie „autoři filmu“ se tu recenzenti zmiňují o samotném, 

konkrétním filmu a její technické a praktické stránce filmu.  

7. Kategorie srovnání – tuto kategorii jsem popsala právě pro obsáhnutí 

toho, kdy se recenzenti zmiňují o filmu tak, že film (a jeho dílčí aspekty) 

srovnávají s filmy jinými, že srovnávají postavy filmu s postavami 

v jiných filmech, nebo konkrétní fenomény (hudbu, obsazení) srovnávají 

se stejnými fenomény obsažených v jiných filmech. 

8. Žánr – do této kategorie jsem zařadila pasáže recenzí, v nichž se 

objevuje recenzentova charakteristika žánru filmu, tedy to, jak žánr 

filmu popisuje sám autor recenze. 

9. Předpoklady spojené s filmem – do této kategorie řadím tu část 

recenze, v níž recenzent uvádí určitý předpoklad spojený s určitým 

fenoménem filmu (jaký má být určitý žánr, jaký je český film jako takový 

apod.) jako takového, a popřípadě ho srovnává s tím, jak tento 

předpoklad platí v konkrétním recenzovaném filmu. 

10. Celkové hodnocení filmu recenzentem – ačkoliv recenzentovo 

hodnocení provází všechny z kategorií, objevuje se tu vždy určité 
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celkové, shrnuté hodnocení filmu, které je v textu vymezitelné 

(lokalizovatelné), a proto jsem ho zahrnula do samostatné kategorie.  

 

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že všechny tyto kategorie 

mohou mít  (a často mají) v pojetí konkrétních recenzentů hodnotící 

charakter, což je, protože jde o recenzi jakožto subjektivní žánr, 

předpokládáno. Zároveň je třeba podotknout, že některé kategorie se 

částečně prolínají, to znamená, že jednu pasáž textu můžeme zařadit do 

dvou kategorií zároveň. V tomto případě to ale nezpůsobuje žádný 

problém, protože cílem výzkumu  není například rozbor jazykových 

prostředků v rámci jednotlivých kategorií, ale jde nám spíše o to, jak jsou 

takové kategorie používané, respektive v jaké struktuře a jak se s nimi 

pracuje. 

Pro příklad takového rozčlenění textu do jednotlivých kategorií 

uvedu část textu recenze na film Medvídek z časopisu Premiere: 

 

Barbora Šťastná píše: „(…) Zřejmě nejvíc sympatií a porozumění 

sklidí galerista Jirka (ležérní Jiří Macháček) – možná proto, že jako 

jediný z celé trojice nic neskrývá. Zatímco jeho galerie bojuje o přežití, 

manželství s hubatou Vendou (Tatiana Vilhelmová) troskotá na zdánlivé 

banalitě:  nepořádku v domácnosti, který po narození dcerky dosahuje 

apokalyptických rozměrů. (…) “101 

 

Zde můžeme objevit tři odlišné kategorie, podle toho, čemu se 

text věnuje. Jsou jimi 1. postavy, 2. herci a 3. příběh. Pro ukázku, jak jsem 

postupovala při rozlišování kategorií, jsem pasáže věnující se kategorii 

                                                 
101 Viz příloha číslo 31. 
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postav označila tučně, pasáže věnující se hercům kurzívou a ty, které se 

věnují příběhu, jsem podtrhla. 

Je důležité podotknout, že tyto kategorie, které jsem v recenzích 

našla mohou zároveň z části korespondovat s tím, co je v podstatě ve 

filmu sledovatelné, s tím, z čeho je film takzvaně složen. To znamená, že 

tu je sledovatelný nějaký děj, postavy, prostředí, kamera, zvuk, střih 

apod. Avšak kategorie, které jsem v textech našla a definovala, budou ve 

výzkumu vypovídat zejména o podobě recenze a o její struktuře, tedy ne 

o filmu samotném. Je zároveň nutné zde konstatovat, že tyto kategorie, 

objevující se v textech, nejsou vždy v jedné určité recenzi obsaženy 

všechny. Jediným případem, kdy můžeme tyto kategorie nalézt 

v kompletním počtu, je recenze na film Kvaska v časopise Cinema.102 

Avšak musím konstatovat, že kompletní spektrum kategorií se objevuje 

v rámci každého jednoho titulu103, tedy jak v časopise Cinema, tak 

v časopise Premiere i v časopise Biják. Musím samozřejmě zmínit, že 

existují také některé výjimky, které úplně nezapadají do žádné 

z kategorie. K takovým výjimkám patří například zmínka o samotném 

osudu scénáře a přípravě k natáčení v případě recenze na film Vratné 

lahve z časopisu Biják. Autor recenze Ivan Krbec tu píše: „Historie 

Vratných lahví začíná v roce 2003, kdy Zdeněk Svěrák začal pracovat na 

scénáři. A Jan Svěrák s Martinem Dostálem paralelně připravují 

dokument Tatínek, sledující průběžně vznik scénáře Vratných lahví. 

K natáčení vratných lahví však tehdy nedošlo (…)“104 V časopise Biják se 

potom navíc objevuje i interview s tvůrci filmu105, popřípadě přidaný 

                                                 
102 Viz příloha číslo 8. 
103 Výrazu „titul“ zde budu užívat ve smyslu konkrétního časopisu, tzn. Cinema, 
Premiere, Biják. 
104 Dále viz příloha číslo 15. 
105 Viz příloha číslo 7. a příloha číslo 29. 
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profil tvůrců106, které však již nepatří ke konkrétnímu článku, ke kritické 

reflexi. Jako částečnou výjimku můžeme chápat například také uvedení 

podtitulů samotného názvu filmu v recenzi na film Jan Saudek v časopise 

Cinema. Recenzentka Alena Prokopová uvádí: „Tvůrčí ambice autora 

naznačují nejrůznější titulky, jimiž je film opředen a propleten („osobní 

pohled do nitra revolučního fotografa“, „pravdě/podobný film“).“107 

„Částečnou výjimkou“ mám na mysli to, že ač podtituly nejsou nikam 

zařaditelné, můžeme tuto část jako celek do kategorie Autoři filmu. 

Takových výjimek je však poskrovnu a, ačkoliv si myslím, že je třeba je 

zmínit, nejsou – vzhledem ke svému malému počtu – rozhodující, a to 

zejména proto, že nám jde o strukturu recenzí, nikoli o detailní části 

obsahu. 

Ze zjištění, že se v každém jednotlivém titulu objevují stejné 

kategorie a že tu je málo výjimek, jež pod žádnou kategorii nepatří, je 

evidentní, že v českých populárních časopisech zaměřených na film se 

v recenzích týkajících se českého filmu objevují stejné kategorie, jichž se 

autoři recenzí při jejich psaní drží. 

 

6.2 Zkoumané struktury 

Mluvíme-li o kategoriích, nalezených v recenzích, respektive v 

každém ze tří zkoumaných titulů, můžeme přistoupit k další položené 

výzkumné otázce, která se ptá po struktuře těchto recenzí. Ptáme-li se po 

struktuře sledovaných recenzí, ptáme se vlastně po ustálené podobě 

samotných recenzí a z toho hlediska je důležité se zeptat, zda se tyto 

kategorie v textech objevují v nějakém ustáleném vzorci, ustáleném 

pořadí. Po rozřazení každé jednotlivé recenze do daných kategorií, jsem 

                                                 
106 Viz příloha číslo 4. 
107 Viz příloha číslo 45. 
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tedy sledovala, zda je tu definovatelné pořadí toho, na kterém místě 

recenze se konkrétní kategorie nacházejí. Po důkladném sledování 

tohoto pořadí jsem  zjistila, že tu existuje pozorovatelná struktura těchto 

kategorií. Pořadí oblastí, jimž se recenzenti věnují a které jsem rozčlenila 

do konkrétních kategorií, vypadá v převážné většině sledovaných 

recenzí, dle zmíněných kategorií, takto: 

 

1. Autoři filmu. 108 

2. Příběh109 a postavy.110 

3. Praktická stránka filmu.111 

4. Tady je již pořadí proměnné. 

5. Na konci recenze se vždy objevuje celkové hodnocení filmu 

(samozřejmě v případě, že se tu celkové hodnocení filmu vyskytuje).112 

 

 Tato struktura, která z výzkumu textů a sledování vymezených 

kategorií vystoupila, je přítomna ve většině recenzí, a to i bez ohledu na 

to, jaký titul je zrovna sledován. Může se stát, že se v úplném úvodu 

recenze objeví i jiná kategorie113, ale struktura v podobě autoři filmu – 

příběh a postavy (tyto dvě kategorie se často na jednom místě prolínají) 

– praktická stránka filmu se objevuje obecně velmi často. Tyto kategorie 

najdeme často na stejných, úvodních, místech, ačkoli není výjimkou, že 

se v textu objeví opakovaně. Takováto struktura je spozorovatelná i 

v případě recenzí na dokumentární film, který má sám o sobě trochu 
                                                 
108 Dle výše zmíněného vymezení kategorií je toto kategorie pátá. 
109 Dle výše zmíněného vymezení kategorií je toto kategorie třetí. 
110 Dle výše zmíněného vymezení kategorií je toto kategorie první. 
111 Dle výše zmíněného vymezení kategorií je toto kategorie šestá. 
112 Dle výše zmíněného vymezení kategorií je toto kategorie desátá. 
113 Například v případě recenze na film Václav v časopise Cinema je věnován úvod 
prostředí a žánru (iz příloha číslo 43.) nebo v recenzi na film Chyťte doktora v časopise 
Cinema je věnován úvod žánru a předpokladům spojeným s filmem (viz příloha číslo 
41.). 
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jinou podobu než film hraný nebo animovaný.114 Mezi recenzemi jsou tři 

výjimky z takto stanovené struktury, u nichž je struktura pojata úplně 

odlišným způsobem. Jde o dvě recenze na film …a bude hůř, obsažené 

v časopisech Cinema115 a Premiere116, v nichž se příběh objevuje až u 

konce textu. A poté ještě v případě recenze na film Gympl v časopise 

Cinema117, kde se popis příběhu neobjevuje téměř vůbec. 

 Můžeme tedy konstatovat, že určitý ustálený vzorec recenzí 

obsažených v českých populárních časopisech zaměřených na filmovou 

tematiku existuje. Nepracuji však v rámci kvantitativního výzkumu, a 

tak nemohu s přesnou jistotou, s pomocí doložených čísel tvrdit a také 

vzhledem k tomu, že tu existují výjimky, že tato struktura platí 

v každém případě. Důležitý moment, kterého si je zde nutné všimnout je 

tedy to, že konkrétní kategorie struktury recenzí mají v této struktuře 

více či méně ustálené místo. Autorům filmu, ději a praktickým stránkám 

filmu se autoři recenzí věnují hlavně v úvodní části svého textu, 

respektive tyto kategorie se objevují v začátku recenze, s tím, že se 

mohou objevovat ještě opakovaně dále v textu. Zároveň celkové 

hodnocení od autora recenze se nachází vždy, v případě, že se v recenzi 

vyskytuje, v závěru recenze. 

 V průběhu sledování samotných recenzí a jejich struktury jsem si 

všímala, zda se v oblasti jednotlivých kategorií objevují nějaké výrazné 

shody či rozdíly v rámci jejich pojetí v jednotlivých titulech, popřípadě 

jejich pojetí recenzenty. Sledováním celkové struktury recenzí 

v jednotlivých titulech jsem dospěla k závěru, že výrazným odlišujícím 

znakem časopisu Biják je zaměření se na kategorii Příběh a zároveň 

                                                 
114 K dokumentárnímu filmu blíže kapitola 3.3.1.3. 
115 Viz příloha číslo 25. 
116 Viz příloha číslo 26. 
117 Viz příloha číslo 32. 
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v rámci kategorie Autoři filmu, jimž se také významně věnuje, je 

evidentní zaměření se na jejich minulou tvorbu a získaná ocenění, s tím, 

že v případě popisu příběhu využívá výrazně jednoho prostředku, který 

v časopisech Premiere ani Cinema téměř nenajdeme – je to citace autorů 

filmu. Abych tyto poznatky doložila, uvedu tu některé citace 

z konkrétních recenzí. Ke kategorii Autoři filmu, jíž se Biják věnuje, 

mohu uvést recenzi na film Jedné noci v jednom městě, kde Ivan Krbec 

píše: „Magickou atmosféru filmu doplnil původní hudbou kytarista 

Tadeáš Věrčák, který hrával mj. s Půlnocí, Garáží i ještě rockovou 

Monikou Načevou. Rockovou perličkou je filmový plakát, který navrhl 

Honza Homola, který není jenom jedním z pilířů skupiny Wohnout, alei 

skvělým grafikem, který mimo „placky“ domovské kapely vytvořil obal 

i k cédéčku se singly legendárního Flamenga.“118 Nebo v recenzi na film 

Kvaska píše Pavel Víšek: „ (…) a od rodačky z německého Kolína nad 

Rýnem, která v polovině devadesátých let absolvovala filmovou 

televizní režii na pražské FAMU (a za své studentské snímky byla 

dvakrát oceněna Cenou Českého literárního fondu), jde bezesporu o 

příslib do budoucna.“119 Co se týče zmíněného zaměření na získaná 

ocenění autorů filmu, píše Ivan Krbec v recenzi na film Bestiář: „ (…) za 

kamerou stál trojnásobný držitel Českého lva F. A. Brabec, film sestříhal 

čtyřnásobný držitel Českého lva Alois Fišárek a hudbu napsal skvělý Jiří 

Chlumecký, (…)“.120 O citování autorů filmu, které Biják používá, 

vypovídá recenze na film Vratné lahve, která je asi ze tří čtvrtin složená 

pouze ze slov, které o filmu řekli jeho autoři.121 A to, že se v časopise 

Biják ve svých kritických reflexích recenzenti věnují velkou měrou 

                                                 
118 Viz příloha číslo 4. 
119 Viz příloha číslo 10. 
120 Viz příloha číslo 21. 
121 Viz příloha číslo 15. 
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příběhu dokazuje reflexe na film Maharal – tajemství talismanu, v níž 

autor Ivan Krbec píše o příběhu v podstatě od druhé čtvrtiny textu až do 

jeho konce.122 V ostatních recenzích v časopise Biják je příběhu věnována 

jen o trochu menší pozornost. 

V oblasti porovnávání částí struktur (stanovených kategorií) jsem 

také narazila na jeden výraznější moment z oblasti kategorie Srovnání. 

V místech, kde se objevuje srovnání s jinými filmy, se v oblasti čtyř filmů 

ukazuje, že konkrétní film srovnávají alespoň dva recenzenti se stejným 

filmem, dříve natočeným. Děje se tak v případě recenze na film Vratné 

lahve v časopise Cinema123 a časopise Premiere124, kteří provádí určité 

srovnání s filmem Babí léto. Poté si tohoto momentu můžeme 

povšimnout v případě filmu Pusinky, který recenze v časopise Cinema125 

a Biják126 srovnávají s filmem Jízda a u stejného filmu mluví recenzenti 

z časopisu Premiere127 a Biják v této kategorii o filmu Rafťáci. V případě 

filmu Poslední plavky se shodují recenzenti časopisu Cinema128 a 

Premiere129 na srovnání s filmem Rozmarné léto. A v případě filmu 

Roming se dokonce shodují všichni tři recenzenti (tedy z časopisu 

Cinema, Premiere i Biják) na srovnání s filmy od režiséra Emira 

Kusturici a v recenzích v Premiere a Biják se mluví dokonce shodně o 

Kusturicově filmu Černá kočka, bílý kocour.130 V tomto případě uvedu 

příklady tohoto srovnání. Alena Prokopová v časopise Cinema uvádí: „ 

(…) k živelnosti Emira Kusturici má to všechno daleko.“131 Barbora 

                                                 
122 Viz příloha číslo 7. 
123 Viz příloha číslo 13. 
124 Viz příloha číslo 14. 
125 Viz příloha číslo 16. 
126 Viz příloha číslo 18. 
127 Viz příloha číslo 17. 
128 Viz příloha číslo 37. 
129 Viz příloha číslo 38. 
130 Viz přílohy číslo 27. – 29. 
131 Viz příloha číslo27. 
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Šťastná v časopise Premiere píše: „Somáliho svět dýchá pohádkovou 

atmosférou podobnou Kusturicovu filmu Černá kočka, bílý kocour, 

(…)“.132 A Pavel Víšek v Bijáku píše: „Kdo by se těšil na domácí variaci 

kultovní Kusturicovy komedie Černá kočka, bílý kocour, může být 

trochu zklamán, (…)“. Pro čtenáře jako takového toto není moment, 

kterého by si povšimnul, protože se předpokládá, že nebude číst 

všechny tři recenze, ale pro toho, kdo provádí analýzu takovýchto textů, 

může být tato podobnost až nápadná. V tomto případě však musím 

podotknout, že jedním rozhodně neopomenutelným aspektem je to, že 

tato (a nejen tato) shoda může vyplývat z toho, jaký presskit (tedy 

informační materiál) se předkládá novináři na tiskové konferenci 

k recenzovanému filmu. Toto je moment, který je jistě vůbec v rámci 

podobnosti recenzí velmi důležitý a bylo by možné k takovému tématu 

napsat celou práci. Proto mám tento moment na paměti. Co je však 

v mém výzkumu rozhodující je to, jak už jsem několikrát uvedla, zda 

existují určité struktury recenzí v populárních časopisech věnujících se 

filmu.  

 

6.3 Rukopis recenzenta 

 Při provádění výzkumu jsem si také všímala textů jednotlivých 

recenzentů. Jeden výrazný moment mne zastavil v oblasti časopisu 

Premeiere, konkrétně u recenzentky Barbora Šťastné. V pěti recenzích 

z celkových sedmi, má Barbora Šťastná tendenci chválit. To je 

samozřejmě přirozené, ale děje se tak i v případech, kdy ostatní 

recenzenti, píšící pro jiný titul, mluví o nedostatcích filmu. A v jednom 

případě dokonce v recenzi nejdříve popisuje nedostatky a hodnotí film 

negativně, avšak na konci ho „přeci jen“ pochválí. Toto se konkrétně 

                                                 
132 Viz příloha číslo 28. 
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ukazuje v recenzi na film Bestiář. Je to zřejmé na těchto příkladech: 

Nejdříve uvádí: „Jen je škoda, že režisérce se nepodařilo více propojit 

drama a humor.“ A dále píše: „Příliš se nepovedlo ani vystižení 

rodinného zázemí obou hlavních postav. Alexovo podivínství a strach 

z vlastních citů, jež v podání Karla Rodena působí velmi věrohodně, se 

tvůrci snaží celkem zbytečně dovysvětlit flashbacky z dětství prožitého 

pod bičem nesmyslně přísné katolické výchovy.“ Závěrečné celkové 

hodnocení ukazuje jakýsi doporučující charakter recenze a zároveň 

rozpor mezi nedostatky a chválou: „Bestiář není nijak převratné dílo, 

bylo by ovšem nefér to po něm vůbec chtít. Úspěch a uznání by si Irena 

Pavlásková zasloužila už jen za to, že nám nabídla víceméně nenáročnou 

žánrovou zábavu, aniž by z nás při tom dělala hlupáky.“133 Chvála v 

recenzích Barbora Šťastné se zaměřuje zejména na praktickou stránku 

filmu (režie, scénář, kamera). To se ukazuje například i v recenzi na film 

Roming134, či Medvídek135. Ač jsem si vědoma, že je přirozené, že postoje 

recenzentů jsou často různé, v případě recenzí Barbory Šťastné je 

evidentní určitý doporučující charakter. 

 

6.4 Tři zvláštní fenomény 

 V průběhu pozorování struktury recenzí a jejich jednotlivých 

kategorií, z nichž se skládá, se výrazně ukazují tři výrazné fenomény, 

v rámci částí struktur recenzí, jichž si můžeme povšimnout. Prvním 

fenoménem, kterého si můžeme v průběhu analýzy mediálních textů 

jako jsou právě tyto recenze povšimnout, je určitý obraz typického 

českého filmu, popřípadě představa o tom, jak český film vypadá. 

Například Jaroslav Sedláček v časopise Cinema k filmu Tajnosti píše: 

                                                 
133 Viz příloha číslo 20. 
134 Viz příloha číslo 28. 
135 Viz příloha číslo 31. 
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„Jestli je jedním z největších neduhů současného českého filmu žánrová 

bezbřehost, jež tíhne k protimluvům typu „smutná komedie“, (…)“. 

Dalším fenoménem je jakási předpojatost, negativní chápání televize a 

televizní tvorby vůbec. Například Barbora Šťastná (Premiere) ve svém 

závěrečném hodnocení píše: „ (…) vcelku povedený film, vhodný pro 

nedělní večer v České televizi.“ Co mají téměř všechny recenze společné 

a co označím za třetí povšimnutý fenomén, je určité tápání při 

vymezování žánru. Zde by bylo zajímavé srovnat, jak vymezují žánr 

samotní autoři filmu a jak s tím potom nakládají recenzenti. Tyto 

fenomény však nejsou pro tento výzkum, který se zaměřuje hlavně na 

strukturní podobu české recenze, zásadní, přesto je zajímavé si jich 

všimnout a myslím, že by stálo za to, se jim v rámci jiného výzkumu, 

blíže povšimnout. Jsou tedy spíše jakousi inspirací pro další výzkum. 
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7. ZÁVĚR 
 

Ačkoli jsem během výzkumu objevila některé fenomény, které by bylo 

možné dále zkoumat, budu se v závěru věnovat již pouze tomu, co bylo 

cílem mé práce. Jelikož tedy existuje určitý předpoklad, stanovený 

teoretiky médií, že v prostředí mediálního boje o stejné publikum si 

konkrétní média utvářejí určitý vzorec podoby svých mediálních 

produktů, hledala jsem tedy takový vzorec v konkrétně vymezeném 

typu médií. Kdybych měla tuto teorii aplikovat na tento výzkum a 

položit si vzhledem k tomu konkrétní otázku, pak by vypadala asi takto: 

české populární časopisy věnující se filmové tematice se zaměřují na  

stejné (masové) publikum, a proto se ptám, zda si vytvářejí určitý 

vzorec, který mohou nabídnout svému čtenáři, aby mu svou ustálenou 

strukturou poskytly něco, na co je zvyklý a aby si tak získaly své vlastní 

publikum. 

 První otázka, kterou jsem si ve výzkumu položila zněla: Existují 

v recenzích na české filmy, které najdeme v českých populárních 

časopisech zaměřujících se na film určité neměnné struktury, vzorce, 

které se objevují v každé recenzi? Během výzkumu jsem dospěla 

k závěru, že takové struktury či vzorce existují. A existují pro všechny 

zkoumané typy periodik. Můžeme tedy říci, že všechny české populární 

časopisy zaměřující se na film z roku 2007 mají vytvořenou určitou 

strukturu, s níž recenze136 pracuje. 

 Druhá otázka zněla: Z čeho se tyto struktury skládají a jakou mají 

podobu? Struktury je možné rozdělit do deseti kategorií, v rámci nichž 

recenze pracují: postavy, herci, příběh, prostředí, autoři filmu, praktická 

                                                 
136 Připomínám, že s pojmem recenze pracuji jako s obecným výrazem pro kritické 
reflexe obsažené ve zkoumaných periodikách. 
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stránka filmu, kategorie srovnání, žánr, předpoklady spojené s filmem, 

celkové hodnocení filmu recenzentem. V českých populárních 

časopisech zaměřených na film z roku 2007 se tak v recenzích týkajících 

se českého filmu objevují stejné kategorie, jichž se autoři recenzí při 

jejich psaní drží. Zároveň musím uvést, že jsem si vědoma, že bychom 

strukturu zkoumaných recenzí mohli rozčlenit i do jiných kategorií, na 

celkové struktuře těchto kritických reflexí by to však nic nezměnilo. 

Celková struktura má ve většině případů stejnou podobu. Konkrétní 

kategorie struktury recenzí mají v této struktuře více či méně ustálené 

místo. Autorům filmu, ději a praktickým stránkám filmu se autoři 

recenzí věnují hlavně v úvodní části svého textu, respektive tyto 

kategorie se objevují v začátku recenze (v tomto pořadí), s tím, že se 

mohou objevovat ještě opakovaně dále v textu. Zároveň celkové 

hodnocení od autora recenze se nachází vždy v závěru recenze (tedy 

v případě, že tu toto celkové hodnocení zcela nechybí). Existuje tu tedy 

určitá pravidelnost, jak recenzenti všech periodik pracují s kategoriemi, 

tvořícími strukturu recenze. 

Třetí otázka, kterou musím zodpovědět, zněla: Je tato podoba pro 

všechna zkoumaná periodika stejná? Z hlediska jednotlivých periodik, 

můžeme po zobecnění říci, že tato podoba je ve všech zkoumaných 

periodikách stejná. 

 Čtvrtá otázka zněla: Existují mezi jednotlivými tituly odlišnosti 

v pojetí těchto struktur? Ano existují. V časopise Biják je dáván větší 

prostor kategorii Příběh a zároveň se tento časopis zaměřuje (v rámci 

kategorie Autoři filmu) na předchozí tvorbu autorů a jejich získaná 

ocenění, což další dva časopisy nedělají. V případě popisu příběhu 

využívá výrazně jednoho prostředku, který se v ostatních časopisech 

téměř nevyskytuje, a to je to citace autorů filmu. Z toho pak vyplývá, že 
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časopis Biják předpokládá, že jeho publikum ocení právě popis děje a ke 

shlédnutí filmu ho přiměje výčet ocenění tvůrců filmu a jejich citování. 

Na tomto místě je třeba podotknout, že vzhledem k tomu, že recenzenti 

v Bijáku věnují velký prostor k popisu děje a charakteristiky autorů, blíží 

se recenze či kritická reflexe k žánru referátu. To nic nemění na tom, že 

můžeme konstatovat, že Biják je více popisný a více se zaměřuje na 

konkrétní děj a autory snímku, ze společné struktury, které se všechna 

periodika drží, však nevybočuje.  

 Pátou otázkou, na níž chci odpovědět, je tato: Jestliže se dá 

hovořit o jedné struktuře pro všechny sledované tituly, existují tu 

významné odlišnosti či shody v pojetí jednotlivých prvků (částí) této 

struktury? Prvky nebo části této struktury jsou míněny jednotlivé 

kategorie. Je samozřejmé, že odlišnosti tu existují. Můžeme určitě 

hovořit o odlišnostech jazykových, avšak ty nejsou tématem tohoto 

výzkumu. Důležité pro tento výzkum je právě struktura, která byla 

nalezena a která, jak jsem již uvedla existuje a je v určitých momentech 

stejná. Zároveň je jisté, a tedy není nutné toto dokládat, že v určitých 

kategoriích shody existovat budou vždy. Například v kategorii Postavy 

to ani jinak předpokládat nejde, protože tato kategorie je založená na 

tom, které postavy se ve filmu objevily. Významnou shodou, kterou 

jsem během výzkumu objevila, je shoda v rámci kategorie Srovnání. A to 

konkrétně v případě srovnání konkrétních filmů s filmy ostatními, již do 

kin (popřípadě do televize či na DVD) distribuovanými. Ačkoliv by bylo 

nutné provést další výzkum, abychom zjistili původ této shody, 

můžeme konstatovat, že v rámci této kategorie se objevují nápadné 

shody v tom, s kterými filmy je v konkrétním případě určitý film  

v recenzích srovnáván. Jde tedy o to, že v různých periodikách je 

zmíněn stejný film, s nímž je recenzovaný film srovnáván. 
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 Šestá, poslední otázka, již jsem si položila zní: Mají někteří 

recenzenti určitý sledovatelný typický styl, jak pojímat recenzi (stále 

v rámci sledované struktury)? Během výzkumu se ukázalo, že 

recenzentka Barbora Šťastná, píšící pro časopis Premiere, má tendenci 

filmy chválit či doporučovat. Chvála v recenzích Barbora Šťastné se 

zaměřuje zejména na praktickou stránku filmu (režie, scénář, kamera). 

Zde je však otázkou, zda bychom mohli zobecnit tento postoj na to, jak 

vystupuje časopis Premiere nebo spíše ne. K tomu by byla asi potřeba 

rozsáhlejší studie konkrétně časopisu Premiere, a proto si tento závěr 

netroufám vyvodit, a přikláním se proto k tomu, že v tomto případě jde 

o určitý typický styl konkrétní recenzentky. 

 Protože čtenáři obecně mají tendenci si zvykat na ustálenou 

podobu „svého“ časopisu, konkrétním periodikám právě vytvoření 

takové struktury pomáhá v „boji o stejné publikum“, vytvoření takové 

struktury, kterou dávají čtenářům lepší orientaci v textu, jim pomáhá 

k získání svých vlastních čtenářů. Z provedeného výzkumu vyplynulo, 

že současné recenze v periodikách zaměřených na film v podstatě 

takovou strukturu mají. Avšak pro to, abych mohla vyvodit obecný 

závěr o současné podobě recenze, by musel být výzkum mnohem 

obsáhlejší, jak po stránce kvantity recenzí, tak po stránce širšího 

vymezení zkoumaných filmů. Avšak mohu konstatovat, že jsem ve 

svém výzkumu došla k tomu, že i přesto, že existují některé odchylky od 

této struktury, všechny kritické reflexe českého filmu v českých 

periodikách zaměřených na filmovou tematiku z roku 2007, se drží 

určité dané struktury, která je z hlediska uspořádání některých svých 

hlavních kategorií ve všech těchto periodikách stejná. 
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