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Abstrakt 

Práce Narace a rétorika v krimi filmech je koncipována jako formálně analytická 

případová studie, ve které jsou zkoumaným objektem právnické filmy, jejich žánrová 

specifika a jejich narativní odlišnosti vůči detektivním příběhům a krimi žánru obecně. Cílem 

zkoumání je demonstrovat způsob, jakým narativní specifika definují žánry jednotlivě a v 

jejich vzájemné souvislosti. Právnické filmy jsou tak zkoumány nejen prostřednictvím teorie 

žánru, ale také prostřednictvím vybraných narativních struktur a prostřednictvím obecných 

narativních principů. Práce se soustředí pouze na právnické filmy a nezohledňuje právnickou 

tematiku prezentovanou v televizních seriálech, stejně tak je vzorek zkoumaných filmů 

výhradně z americké, popř. britské produkce. Stěžejním zkoumaným filmem je Anatomie 

vraždy (1959), další vzorek tvoří filmy Svědek Obžaloby (1957), Případ Paradineová (1947), 

Kdo seje vítr (1960), Jak zabít Ptáčka (1962).  

 

Klíčová slova 

Právnické filmy, soudní drama, literární naratologie, filmová naratologie, vyprávění, žánr 

krimi, detektivní román, fabule, syžet, hrdinova cesta, Anatomie vraždy, tří aktová struktura, 

narativní struktura



 

 

 

Abstract 

The thesis Narration and Rhetoric in Crime Films is conceived as a formal analytical case 

study, which examines the object of legal movies, their genre specifics and narrative 

differences between detective stories and within the crime genre in general. The aim of the 

research is to demonstrate the way the narrative specifics define genres individually and in 

their mutual relations. Legal movies are examined not only through the theory of the genre, 

but also through a chosen narrative structure and with general narrative principles. The thesis 

concentrates on legal movies only and ignores the legal themes presented in the television 

series, as well as the studied sample are films exclusively from the american, respectively 

british production. The main researched film is Anatomy of a Murder (1959), another sample 

comprises films Witness for the Prosecution (1957), Paradine Case (1947), Inherit the Wind 

(1960), To Kill a Mockingbird (1962). 

 

Keywords 

Legal films, courtroom drama, literary narratology, film narratology, narration, crime genre, 

detective story, fabula, syuzhet, hero’s journey, Anatomy of a Murder, three act structure, 

narrative structure 
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Úvod 

Práce je koncipována jako formálně analytická případová studie. Zkoumaným 

objektem jsou právnické filmy, jejich žánrová specifika a narativní odlišnosti vůči 

detektivním příběhům a krimi žánru obecně. Právnické filmy jsou tak zkoumány nejen 

prostřednictvím teorie žánru, ale také prostřednictvím vybraných narativních struktur. 

Vzhledem k tomu, že na vyprávění obecně se nemusí vždy vztahovat konkrétní narativní 

struktura, jsou v diplomové práci právnické filmy zkoumány také prostřednictvím obecných 

narativních principů. Práce se soustředí pouze na právnické filmy a nezohledňuje právnickou 

tematiku prezentovanou v televizních seriálech, stejně tak je vzorek zkoumaných filmů 

výhradně z americké, popř. britské produkce.  

Cílem práce je demonstrovat způsob, jakým narativní specifika definují žánr 

právnických filmů jak samostatně, tak v porovnání s detektivním příběhem a v rámci žánru 

krimi obecně. Z tohoto důvodu se zpočátku věnuji obecným narativním pravidlům a poté 

konkrétní narativní struktuře, kterou pro demonstraci aplikuji jak na konkrétní právnický film, 

tak na zvolenou filmovou verzi detektivního příběhu.  

Práce není klasicky rozdělena na samostatnou teoretickou část následovanou 

koherentní praktickou částí, nýbrž praktická část je v tomto případě vždy připojena k 

jednotlivým teoretickým pasážím pro podporu a demonstraci argumentů ve formě fragmentů. 

V těchto praktických pasážích pracuji především s filmem Anatomie vraždy (1959), jakožto se 

stěžejním vzorkem. Dalšími častými příklady filmů v práci jsou Svědek obžaloby (1957), 

Případ Paradineová (1947), Nátlak (1959), Kdo seje vítr (1960) a Jak zabít ptáčka (1962) - 

tedy filmy americké produkce z let 40. až 60. dvacátého století. Právnické filmy z této doby se 

postupem času staly kultovními ve svém žánru, také z tohoto důvodu byly zvoleny. V práci 

jsou však uvedeny i filmy pozdějšího data, jako na příklad Prvotní Strach (1996), Okamžik 

zlomu (2007), Soudce (2014), Podezření (1990), Hrací skříňka (1989), Znásilnění (1988).  

Teorie je rozdělena tematicky na základní principy naratologie, vybrané struktury 

narace, teorie žánru a specifickou rétoriku v soudní síni. Základní teoretické principy (fabule, 
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syžet, událost) definuji na základě formalistických tradic. V teoretických pasážích pracuji jak 

s myšlenkami představitele poetického formalismu Davida Bordwella, tak s myšlenkami 

představitelky neoformalismu Kirstin Thomasové. Přestože tématem diplomové práce jsou 

filmová díla, vycházím z velké části z literární naratologie, aplikovatelné i na audiovizuální 

médium. Specifika filmové naratologie však zmiňuji taktéž, většinou podle Jona Lewise a 

Bordwella.  

V rámci teoretické části se věnuji také vybraným narativním strukturám, především tří 

aktové struktuře, teorii narace Tzvetana Todorova a Hrdinově cestě Josepha Campbella 

(interpretované Christopherem Voglerem). V kapitolách věnujících se teorii žánru se zaměřuji 

jak na obecnou teorii žánru, tak na teorii žánru krimi jakožto zastřešujícího pojmu pro 

podžánr právnických filmů, ze kterého tyto filmy vycházejí a nutně s ním sdílí určité prvky. 

Na stejné úrovni je rozebírán také žánr detektivní, bez kterého by žánr právnických filmů 

taktéž nemohl existovat.  

V kapitolách zaměřených na teorii žánru jsou uvedeny specifické přístupy k definici 

žánru (především od Staigerové), nicméně v této práci je žánrem chápán především koncept 

spojující v tomto případě filmy mající společné či shodné prvky. Těmito prvky je myšlena 

atmosféra filmu - typicky drama, komedie či například horor, tedy emoce, které film vyvolává, 

v případě právnických filmů se jedná především o drama. Dalšími prvky definující právnické 

filmy (a potažmo jakékoli filmy) je umístění příběhu, v tomto případě z velké části v soudní 

síni a postavy do ní náležející (soudce, porota, proti strana, publikum), obligatorní postavou je 

postava právníka, postava obžalovaného a tudíž také trestný čin. Co se týče narativní výstavby 

žánru právnických filmů, je pro tyto filmy typická posloupnost tří fází - fáze vyšetřování 

advokátem, fáze soudního přelíčení a fáze verdiktu. Jak však rozvádím více v kapitole Teorie 

žánru, definice či pravidla žánru mají své odchylky či variace (jako například ve filmu 12 

rozhněvaných mužů [1957]), což umocňuje zájem diváka. Definujícím prvkem je však také 

zprostředkované širší téma, což je v případě právnických filmů téma spravedlnosti, morálky, 

právního systému. Užšími tématy bývá vražda, znásilnění, či jiný útok na osobu či majetek a 

jejich omluvitelnost v rámci právního systému a v rámci morálky jednotlivců.  
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Vzhledem k tomu, že se v rámci definice žánru věnuji také detektivnímu příběhu, lze 

tyto definující prvky aplikovat i na něj. Stejně ta jako je právnický film definován 

obligatorními postavami, je i detektivní příběh definován postavou detektiva, neznámého 

pachatele a trestného činu (ještě častěji než u právnických filmů se jedná o vraždu). Na rozdíl 

od právnických filmů však umístění detektivního příběhu není pro definici tohoto žánru 

podstatné. Atmosféra příběhu je pro ten detektivní ideálně dramatická a vážná, nicméně i zde 

dochází k prolínání žánrů. Konkrétní narativní postup příběhu, který by definoval detektivní 

příběh lze také rozdělit do tří fází - akt vraždy, fáze vyšetřování detektivem a fáze odhalení či 

dopadení pachatele. Přestože oba žánry pracují s podobným tématem - vraždou či jiným 

trestným činem, není ústředním tématem detektivního příběhu morálka, spravedlnost či 

funkce právního systému, nýbrž postup při odhalování stop, uvádění indicií do souvislostí a 

vytváření logických závěrů. Jak detektivní příběh, tak právnický film lze charakterizovat jako 

určitou hru. V detektivce se však jedná o hru logiky, o hru mezi detektivem a pachatelem, o 

hru na honěnou. V právnických filmech se jedná o hru - kdo vyhraje, lépe řečeno kdo 

přesvědčí porotu či soudce, že vyhrál.  

Přestože teorií narativních struktur korespondujících více či méně se základní tří 

aktovou strukturou je více, včetně Freytagovy dramatické struktury, Proppovy teorie pohádky, 

Levi-Straussovy teorie binárních opozic (která vzhledem k výchozímu konfliktu právnických 

filmů a vzhledem k jejich reprezentaci mnoha dalších konfliktů jak v soudní síni, tak mimo ni, 

by byla také vhodná ke zkoumání), rozhodla jsem se zaměřit více pouze na Campbellovu 

teorii cesty hrdiny a okrajově také na teorii Tzvetana Todorova s jehož typologií detektivního 

románu později pracuji v kapitole zaměřené na teorii žánru.  

 

V anglických publikacích zabývajících se krimi filmy bývá podžánr z právnického 

prostředí nazýván různými způsoby, jako například 'filmy o právnících' (lawyer films), 

'soudní dramata' (courtroom drama), 'právnické filmy' (legal films), 'soudní filmy' (trial films), 

'právnické drama' (legal drama) (Leitch, 2002; Hughes, 2006; Greenfield 2002),  nejčastějším 

názvem však bývá 'filmy o právnících' a 'soudní drama'. Přesnému rozlišení jednotlivých 
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termínů se publikace nevěnují, často také pod rozdílné názvy zahrnují stejné filmy. Z názvů a 

z kontextu, ve kterém se o jednotlivých podžánrech autoři zmiňují však vyplývá, že u 

označení ‘filmy o právnících’ a ‘soudní drama’ se jedná o dva podžánry žánru krimi, ovšem 

‘filmy o právnících’ je určitým zastřešujícím pojmem pro ‘soudní drama’. Pod pojem ‘filmy o 

právnících’ lze stále ještě zařadit například film Adamovo žebro (1949), který bývá obecně 

označován spíše za komedii, nicméně je fakt, že je to zároveň film o právnících s právnickou 

tematikou, pod pojem ‘soudní drama’ by však tento film byl zařazen jen stěží. Pojem soudní 

drama je tak úzce zaměřen pouze na filmy bezprostředně ze soudní síně a jejichž tématem je 

těžký zločin bez jakýchkoli komických, romantických či akčních prvků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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1. Základní principy literární a filmové naratologie 

Podle Cohana a Shiresové lze naraci definovat jako vyprávění příběhu, tedy sledu událostí v 

určité časové posloupnosti a s určitými (například kauzálními či paralelními) vnitřními 

souvislostmi. Narací lze tedy nazvat způsob, jakým je daný příběh vyprávěn, jak je podáván. 

Z hlediska narace je důležité kdo příběh vypráví a jak ho vypráví. Události, které dohromady 

tvoří příběh jsou čtenáři, respektive divákovi, dostupné jen skrze vyprávění (1988, s. 1).  

Přestože, jak Cohan a Shiresová zmiňují, někteří teoretikové považují naraci za čistě 

verbální prostředek, přistupuji v této práci k naraci jako k prostředku verbálnímu i 

audiovizuálnímu (1988, s. 2). Vzhledem k tomu, že se práce zabývá filmovou narací, 

přistupuji k naraci nejen jako k slovnímu vyprávění a všemu co je řečeno, ale také ke všemu 

viditelnému v záběru kamery. V případě literární narace založené na jazykových prostředcích 

se jedná o naraci, kdy je slovním popisem čtenáři zprostředkován stav, děj a aktivity postav a 

na čtenáři je si daný děj či situaci představit; film na druhou stranu zbavuje diváka povinnosti 

si děj představit tím, že mu jej přímo ukazuje, nicméně klade na diváka novou zodpovědnost 

či úlohu a to interpretovat děj, který vidí. Svým způsobem divák pracuje obráceně než čtenář 

– snaží se podvědomě pracovat s audiovizuálními podněty a dosadit za ně verbální popis. 

Jinými slovy, divák pracuje s audiovizuálními záběry, které by si čtenář představil na základě 

verbálního popisu. Rozdíl mezi fakticky chronologickým sledem událostí a narací spočívá v 

tom, že narativní příběh od nás požaduje začít na takovém začátku, který si narativní příběh 

určí – obsah prvních stránek knihy; obsah prvních záběrů filmu – a následovat jeho časové 

odvíjení, jaké si určí (Chatman, 1990, s. 7). 

 

Narativní strategie jak literárních děl, tak filmové fikce jsou tvořeny pro čtenáře, 

respektive pro diváka, kladou si tudíž za cíl na své recipienty působit určitým způsobem, 

vyvolat v nich konkrétní emoce a přesvědčit je o určitém stavu věci. Podle způsobu, jaký k 

tomuto autor zvolí, lze také určit či potvrdit cílový názor, popřípadě emoci u diváka, potažmo 



11 

 

čtenáře. Bordwell (1985, s. 49) svou teorii soustředí na způsob, jakým funguje podoba či 

forma filmu a jeho styl ve vztahu s narativními strategiemi a cíli. Je toho názoru, že forma 

filmu jak podněcuje, tak limituje divákovu konstrukci příběhu. Naraci vnímá jako proces, 

kterému ve své podstatě není specifické žádné médium, nicméně narace využívá materiály a 

postupy každého média pro své cíle. Tento přístup k naraci umožňuje značný prostor pro 

zkoumání a zároveň dovoluje stavět na specifických vlastnostech filmového média. 

 

 Vzhledem k tomu, že vyprávění (narace) může příběh prezentovat v libovolném pořadí 

a ne jen tak, jak se příběh chronologicky udál, lze podle Genetta rozlišit především dva 

způsoby výstavby vyprávění. V prvním případě se jedná o prolepsi, kdy je událost, která se 

má teprve odehrát předem naznačena a v druhém případě se jedná o analepsi, kdy je událost, 

která se již stala, retrospektivně vysvětlena (Kubíček, Hrabal, Bílek, 2013, s. 34). Zda bude 

příběh v konkrétním vyprávění podléhat spíše prolepsi nebo analepsi závisí také od daného 

žánru. Detektivní narativ označovaný “whodunit” začíná typicky vyprávěním události, která 

je výsledkem jiných událostí, které mají být teprve vysvětleny a podány. Soudní drama by se 

vzhledem k tematickému propojení s detektivním narativem (ústředním tématem je zločin, 

jeho spáchání a jeho pachatel) s ním mohlo ztotožnit, ve většině případů je však tento vzorec 

již narušen, vzhledem k existenci obžalovaného. Z otázky “Kdo je pachatel?” se tak stává 

otázka “Je toto pachatel?” (viz. kap. Detektivní román). 

1.1 Základní pojmy 

Pro výstavbu a teorii narace je významný pojem události, což je nejmenší stavební 

jednotka příběhu, kterou definuje změna stavu a je těsně spojena s postavou. Zároveň platí, že 

některé události jsou klíčové pro vyprávění příběhu, jiné pro utváření charakteru postav či 

prostředí. Některé události jsou významově propojeny s žánrovými pravidly a mohou tak z 

hlediska žánru být vnímány v konkrétním díle jako obligatorní (vražda v detektivním případu, 

obžalovaný v soudním dramatu), jiné však mohou plnit funkci retardační ve vztahu k 

vyprávění, mohou rozvíjet paralelní motivy a rozšiřovat tak oblast narativního světa (Bílek, 

Hrabal, Kubíček, 2013, s. 46). Zvolený postup prezentace událostí vytváří nejen časové 
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spojení mezi jednotlivými událostmi, ale také jejich kauzální spojení. Divák tak události 

předestřené v určitém sledu za sebou vnímá nejen jako časově spojené, ale také kauzálně 

navázané (tamtéž, s. 33).  

1.1.1 Fabule, syžet, styl 

Stěžejními formalistickými pojmy v konceptu narace jsou fabule, syžet a styl, uvádí 

Bordwell (1985, s. 49). Dvě a více událostí, které spojují příčinné, místní či časové souvislost 

tvoří fabuli, daný příběh. Jinými slovy, fabule ztělesňuje příběh jako chronologický, příčinně 

kauzální řetězec událostí vyskytující se ve vymezené době a prostoru. Vzhledem k tomu, že 

vyšetřování zločinu zahrnuje tvorbu určitých spojení mezi konkrétními událostmi, objevuje se 

ve většině detektivních příběhů zjevný proces konstrukce fabule. Sestavení fabule tak 

vyžaduje od čtenáře/diváka konstrukci probíhajícího vyšetřování za současného rámování a 

testování hypotéz ohledně uplynulých událostí. Tím je příběh vyšetřování zároveň hledáním 

ukrytého kriminálního příběhu. Na konci typického detektivního příběhu mohou být všechny 

události poskládány do jednoho časového, místního a příčinného rámce. Fabule však není 

filmovou událostí v tom smyslu, že by byla hmotně přítomná či zaznamenatelná v záběru či 

ve zvukové stopě. Fabule je ve filmu reprezentována akcí dějící se v záběru, proto není ve 

filmu nikdy daná, ale spíše navrhovaná či naznačovaná (Bordwell, 1985, s. 49). 

Filmovou fabulí lze rozumět shrnutí děje, v případě filmu Anatomie vraždy by byla 

fabule následující: Advokát Paul Biegler (James Stewart) zastupuje v procesu obviněného z 

vraždy poručíka Frederica Maniona (Ben Gazzara). Obžalovaný, do té doby vzorný voják, 

zabil muže, který údajně znásilnil jeho ženu Lauru (Lee Remicková). Žena ovšem až na 

podlitinu na oku není schopna přinést další sebemenší důkaz o znásilnění. Přesto advokát 

Biegler založí svou obhajobu na zabití v afektu poháněném “neodolatelným impulsem”, což 

je určitou verzí dočasné nepříčetnosti. Jedině tak má Manion šanci na zproštění obvinění. 

Přestože jeden svědek za druhým svědčí před soudem v neprospěch Maniona, Bieglerovi se 

nakonec podaří odvést pozornost od přitěžujících důkazů, zaměřit se na znásilnění Manionové 

jakožto na motiv vraždy a svými teatrálními výstupy zapůsobit na porotu. Ta nakonec 

Maniona osvobodí. 
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 Syžet představuje vlastní rozvržení a formování prezentace příběhu-fabule. Syžet lze 

považovat za systém, neb uspořádává složky příběhu podle specifických pravidel. Jinými 

slovy, syžet lze chápat jako architektonickou výstavbu filmové prezentace fabule. Syžet je 

nezávislý na svém médiu, stejné schéma syžetu tak může být ztělesněno v románu, ve hře i ve 

filmu (tamtéž, s. 50). 

 Pojem styl ve filmové naratologii označuje systematické použití filmových prostředků 

a náleží tudíž zcela svému médiu. Styl spolupracuje se syžetem různými způsoby a lze říci, že 

styl je specifická a technická forma syžetu pro dané médium. Rozdíl mezi syžetem a stylem 

spočívá v tom, že syžet odkazuje k ději filmu/příběhu a styl čistě k jeho formě. V literárním 

díle lze styl pozorovat na volbě slov při popisu postav či prostoru a na větné konstrukci, ve 

filmu je možné styl vnímat například na osvětlení v jednotlivých záběrech, na přechodu mezi 

jednotlivými záběry či na hudbě (tamtéž, s. 50). 

 

 Syžet a fabuli uvádějí do souvislosti tři druhy pravidel. Prvním je pravidlo logiky 

narace, kdy v průběhu konstrukce fabule recipient vnímá události a zároveň vytváří 

souvislosti mezi nimi, které jsou většinou příčinné. Syžet může tuto tvorbu spojení usnadnit 

nebo naopak ztížit. Logika narace v sobě zahrnuje také abstraktnější princip podobnosti a 

rozdílnosti, který Bordwell nazývá paralelismus. Recipient si tak vytvoří souvislost mezi 

podobnými či opačnými situacemi. Co bude definováno jako příčina, následek či podobnost, 

záleží na individuálním filmu. Bordwellův paralelismus lze zaznamenat také v Anatomii 

vraždy, kde Biegler popisuje rybářskou techniku chycení žáby na háček, ze kterého se již 

nemůže dostat. Obžaloba následně vyslovuje podobnost s touto technikou, že i oni jsou takto 

chyceni Bieglerovou strategií obhajoby a také sám Biegler je na základě této podobnosti 

chycen Manionovými, které obhajuje s vidinou odměny, již však nedostane.  

Dalším pravidlem je pravidlo času, kdy syžet může diváka navádět k vytvoření 

událostí fabule v jakémkoli pořadí, v jakékoli frekvenci a v jakékoli době trvání a způsob, 

jakým toto činí opět usnadňuje či ztěžuje recipientovu představu o čase fabule. Konstrukce 

času se opět liší u každého filmu. Třetím pravidlem je pravidlo prostoru, kdy události fabule 
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musí být reprezentovány jako odehrávající se na určitém místě, jakkoli vágním či abstraktním. 

Syžet tuto konstrukci může usnadnit informováním diváka o relevantním okolí, umístění a 

pohybu postav v příběhu (tamtéž, s. 51).  

Ztížením recipientovi konstrukci jakýchkoli ze zmíněných spojení se zvyšuje napětí a 

záhada příběhu. V některých případech může syžet obsahovat nadměrné množství informací, 

které brání konstrukci fabule. Nadměrné množství informací či materiálu může vzbudit v 

divákovi pocit, že syžet fabuli komentuje či interpretuje. Takové informace nijak nepomáhají 

v konstrukci místních, časových či logických souvislostí mezi událostmi, slouží pouze jako 

odbočka. Přesto však takto utvořená scéna utváří syžetovou manipulaci, která má za cíl sloužit 

jako druh rétorického argumentu v dané věci. Filmový styl, přestože slouží jako podpora či 

zdůraznění syžetu, neznamená nutně, že pro specifický syžet bude použita jedna konkrétní 

filmová technika či styl – určitou variabilitu má autor k dispozici. Proto je tedy nutno vnímat 

styl jako samostatný faktor (Bordwell, 1985, s. 52). 

V Anatomii vraždy je pravidlo prostoru syžetu zcela srozumitelné, soudní síň, věznice, 

Bieglerův domov, to vše je srozumitelné. Ovšem scéna, ve které je Parnell zabrán jedoucí v 

autě toto pravidlo porušuje, neboť divák netuší o jakou cestu se jedná, což vytváří napětí, 

záhadu. Logika času není ve filmu explicitně stanovena, nicméně, divák může tušit, že se vše 

odehrává v rámci několika dní, maximálně týdnů. Pravidlo logiky je zde též zcela 

srozumitelné, neboť události na sebe chronologicky a logicky navazují.  

 

Syžet formuje divákovu percepci fabule tím, že kontroluje množství fabulových 

informací, ke kterým má divák přístup, úroveň příhodnosti, kterou divák může připsat 

prezentovaným informacím a formální shody mezi syžetovou prezentací a fabulovými daty. 

Ideální syžet dodává „správné“ množství těchto informací pro souvislou a pevnou konstrukci 

fabule, proto můžeme rozlišit syžet, který dodává přílišné množství těchto informací a syžet, 

který jich dodává nedostatek. Určení vhodnosti informací je však individuální záležitost 

diváka a záleží na definovaném rámci, ve kterém se informace pohybují. Určitý rámec 

zamýšlí autor, ten samý rámec se však nemusí shodovat s interpretovaným rámcem 
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divákovým. V každém případě je nutné specifikovat obecná a jiná omezení přesahující daný 

text/materiál. Například kritéria relevance pro drama se budou lišit s těmi pro komedii 

(Bordwell, 1985, s. 53). 

 Na stejném principu pracují také právníci v soudních dramatech. Jak obžaloba, tak 

obhajoba se pohybují v jiném rámci, pro který jsou vhodné jiné informace. Přestože se tedy 

stal jeden čin, jsou obě strany schopné jej prezentovat jako dvě odlišné verze s odlišným 

verdiktem. Proto ve filmu Anatomie vraždy obžaloba podává fakt, že byla manželka 

obžalovaného před dobou spáchání činu bez obuvi jako znak opilosti a flirtu se zavražděným, 

ovšem obhajoba tuto stejnou informaci podává v kontextu toho, že se manželka v tu dobu, 

kdy byla zutá nacházela v plážovém resortu, kde je běžné chodit bez obuvi. Stejným 

způsobem je možné na základě jednoho příběhu (fabule) vytvořit vynecháním komických 

situací a zvýrazněním těch dramatických drama a naopak (viz. kap. Metody v soudní síni).  

 Nejdůležitějším aspektem pro analýzu je proměnlivá sada formálních shod mezi fabulí 

a syžetem. Neboli, do jaké míry se shoduje odvíjející se syžet s logickou, časovou a místní 

přirozeností fabule již divák konstruuje? Každý syžet vybírá, jaké fabulové události 

prezentovat a kombinuje je konkrétním způsobem – selekce vytváří mezery, kombinace tvoří 

kompozici. Žádný syžet neprezentuje naprosto všechny fabulové události, o kterých 

předpokládáme (jakožto diváci), že se udály. Vytvořením časové mezery mezi událostí A a 

událostí B, kterou dělí dlouhý časový úsek, může autor implikovat, že se v daném časovém 

úseku nic důležitého nestalo. Příčinné či místní mezery jsou také možné. Mezery obecně patří 

mezi nejjasnější narážky pro diváka, neb evokují celý proces formace schémat a testování 

hypotéz (Bordwell, 1985 s. 53-54).  

Mezery mohou být dočasné nebo trvalé, neboť informační mezera může být doplněna 

fabulí nebo vůbec ne – její odložené doplnění může mít za cíl zvýšit napětí či záhadu; 

nedoplnění mezery může mít za cíl nezodpovězené tajemství či poskytovat volnější prostor 

pro divákovu interpretaci. Je tedy možné charakterizovat syžetové procesy jako přispívající k 

otevření, prodloužení/zvětšení či uzavření mezer ve fabulových událostech. Syžet však může 

mezery také zvýrazňovat či potlačovat. Výběr fabulových událostí formuje konstruktivní 
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aktivity diváka. Časové mezery diváka navigují směrem dopředu a budují překvapení; 

permanentní mezera vybízí diváka k aplikaci scanovací strategie, kterou prochází 

jednotlivými událostmi zpětně a hledá informace, které mohl přehlédnout; zaměřená mezera 

vybízí diváka ke konstrukci konkrétní hypotézy, zatímco široká mezera otevírá prostor pro 

usuzování otevřených závěrů; očividná či příliš zřejmá mezera diváka může varovat, aby 

dával pozor – opomenutá fabulová informace buď získá na významu později a nebo se takto 

narace snaží zavést matoucí stopy a naopak odvést divákovu pozornost od hlavních událostí; 

pokud je však mezera potlačena, nejpravděpodobnějším výsledkem bude překvapení u diváka. 

Mezeru lze definovat také jako širokou v případě dlouhé časové mezery reprezentující až 

dekády let, či reprezentující mezeru v paměti nebo vědomí postavy. V jakémkoli z případů se 

bude divák snažit odůvodnit přítomnost mezery odvoláváním se na kompoziční, realistické, 

transtextuální a umělecké motivace. Detektivní příběhy často poutají pozornost k mezerám, 

aby se divák trápil nad nedostatkem informací ohledně případu a budí v něm tak zvědavost 

(tamtéž, s. 55). 

 

1.1.2 Nadbytek a syžetové odbočky 

„Ve filmové fikci je narace proces, ve kterém filmový syžet a styl spolu interagují za 

účelem navádění a směřování divákovy výstavby fabule“ (překlad vlastní)
1
 (Bordwell, 1985, 

s. 53). Ze zmíněné definice vyplývá, že film nevypráví pouze tehdy, kdy syžet uspořádává 

nějakým způsobem fabulové informace, nýbrž že narace zahrnuje také stylistické procesy. 

Filmová narace tak není prezentována pouze syžetem a tudíž pokud se ve filmu objeví záběr 

nerelevantní k syžetu a k výstavbě fabule, neznamená to, že tento záběr nelze považovat za 

součást vyprávění. Podle Bordwella však lze nalézt v narativním filmu také nenarativní složku 

a zmiňuje tak pojem „excess“ neboli nadbytek (zavedený a převzatý od Kristin 

Thompsonové), který zahrnuje takové prvky, které vynikají percepčně, ale nezapadají ani do 

narativních, ani do stylistických rámců. Zároveň souhlasí s Thompsonovou, že lze nadbytku 

 
1
 „In the fiction film, narration is the process whereby the film's syuzhet and style interact in the course of cueing 

and channeling the spectator's construction of the fabula.“ 
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přisoudit určitou funkci a to vzhledem k tomu, že nadbytky jsou přesně ty prvky, které nelze 

definovat či jim určit specifické místo. Film, který s nadbytky pracuje, tak upozorňuje právě 

na struktury či konvence, do kterých se nadbytky „nevejdou“. Nadbytek tak může sloužit jako 

prostředek negativního vymezení toho, co je struktura či konvence, respektive co není 

(Bordwell, 1985, s. 53).  

Analogií stylistického přebytku jsou syžetové odbočky – jedná se o informace, citace, 

nepřímé narážky, které nejsou relevantní vůči konstrukci fabule (tamtéž, s. 53). Příkladem 

použití syžetové odbočky jako prostředku negativního vymezení struktury jsou například 

opakující se situace, kdy si obhájce Paul Biegler v Anatomii vraždy hraje během soudního 

přelíčení s rybářskou návnadou a působí, jako kdyby v tu chvíli nedával pozor, přestože se v 

soudní síni odehrávají důležité výslechy svědků o trestném činu. Díky těmto odbočkám, které 

se ve filmu objeví více jak jednou a dají tak mimo jiné divákovi najevo, že tato situace není 

náhoda, si divák může všimnout kontrastu vážné situace a nekorespondujícího chování 

obhájce a lépe si uvědomovat vážnost či dramatičnost případu, neboť tato odbočka 

upozorňuje na konvenční představu o pravidlech v soudní síni a na představu o postavě 

právníka. 

1.2 Příběhy A a B 

Mnoho filmových narativů obsahuje dvojí strukturu nebo dvě úrovně narativu – příběh 

A a B nebo, jak je také nazval Roland Barthes, jádrová a satelitní událost (Kubíček, Hrabal, 

Bílek, 2013, s. 46). V tomto vzorci je vždy upřednostňován jeden z narativů – příběh A 

(základní nebo jádrový příběh), ale současně je sledován druhý narativ – B příběh (sekundární 

nebo satelitní příběh). Zároveň je jádrová událost taková, jejíž vypuštění by znemožnilo 

příběh vyprávět a satelitní naopak taková, již je možné z příběhu vypustit, aniž by vyprávění 

bylo deformováno a došlo zásadních změn. Jádrové události jsou proto důležité do té míry, do 

jaké konstituují samotný příběh. Implicitním předpokladem v tomto vzorci je, že příběhy A a 

B se v určitém bodě protnou nebo přinejmenším, že jejich závěry se budou doplňovat (Lewis, 

2013, s. 28). V jednom narativu se může vyskytovat více jednotlivých příběhů A a B a mohou 
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tak v závěru tvořit komplexní síť minipříběhů. Přestože satelitní události neboli B příběhy lze 

vypustit aniž by došlo k zásadním změnám v celkovém příběhu, jsou to právě ony, které 

ozvláštňují příběh a dodávají mu jedinečnost. Přestože je lze z kostry příběhu vypustit, jsou to 

právě satelitní příběhy, které často vysvětlují motivaci jednání jednotlivých postav.  

Jádrovou událostí v Anatomii vraždy je zjištění, že Mary Pilantová, manažerka 

podniku, který vlastnil zavražděný Barney Quill, je ve skutečnosti jeho dcerou. Tento fakt je 

důležitý pro vyprávění příběhu a jeho vypuštěním by došlo k zásadní změně v ději. Způsob, 

jakým byla informace o příbuznosti Pilantové s Quillem zjištěna (Parnell se sám vydal na 

cestu autem, zjistil informaci a při cestě zpět měl nehodu) je však satelitní událostí, jejíž 

vypuštění by na průběh děje nemělo zásadní vliv, ovšem dotváří charakter postavy Parnella a 

jeho vztah k případu a ke svému příteli Bieglerovi; zároveň lze scény této satelitní události 

vnímat jako syžetové odbočky.  

1.3 Paralelní příběhy 

Některé filmy pracují s více narativy, avšak na rozdíl od vzorce příběhů A a B, 

paralelní příběhy neupřednostňují jeden příběh před druhým. V zásadě by jednotlivé příběhy 

ve filmu mohly existovat samostatně – opět, na rozdíl od příběhů A a B. Významem této 

struktury je zvýraznění paralelních akcí tak, aby bylo možné sledovat simultánně několik 

příběhových linií a následně ukázat, jak jsou tyto na první pohled nesouvisející příběhy 

propojené (Lewis, 2013, s. 29). V jednotlivých příbězích nemusí a pro svou podstatu by ani 

neměly figurovat ty samé postavy. Místa a situace, ve kterých se paralelní příběhy odehrávají 

se také často liší. Paralelní příběhy mívají nejméně jeden pojící tematický prvek, aby bylo 

závěrečné spojení možné. Koncept paralelních příběhů se ve filmu Anatomie vraždy 

neobjevuje, neboť veškeré příběhy jsou navzájem propojené a žádný z nich by nemohl 

existovat samostatně, aniž by nenarušil logiku celkové narace. 

Taktika paralelních příběhů je použita ve filmu Traffic (2000), kde film sleduje tři 

zcela odlišné paralelní příběhy, které nesdílejí postavy, místo a na první pohled ani téma. V 

závěru se však všechny tři příběhy propojí především tematicky a postavy z jednotlivých 
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příběhů na konci zasahují i do těch ostatních. Paralelní příběhy tak vytvoří řetězec na sebe 

navazujících událostí s příčinně kauzální spojitostí.  

1.4 Čas vyprávění 

Rozdíl mezi příběhem (kompletní sada událostí, kterou si divák dá dohromady) a 

plotem (události zobrazené ve filmu) je patrný nejen ve způsobu, jakým je příběh podán, či 

jaké situace se filmaři rozhodnou ztvárnit a v jakém pořadí, ale také kolik času je jednotlivým 

situacím na plátně věnováno. Doba trvání příběhu (story duration) tak odkazuje k času 

uběhlému od prvních událostí narativu k posledním. Doba trvání příběhu a doba trvání plotu 

(plot duration) sice může být stejně dlouhá, obvykle však doba trvání plotu zahrnuje kratší 

časový úsek než doba trvání příběhu. Třetím druhem doby trvání je trvání samotného filmu 

(screen duration), během které vidí divák vybrané momenty časového úseku plotu (Lewis, 

2013, s. 30 ).  

Čas narativu v Anatomii vraždy je výjimečný celkovou dobou trvání snímku - dvě 

hodiny a čtyřicet minut, což je o hodinu více než byl standard na dobu, kdy byl film natočen. 

Stopáž hodina a půl je i v současné době pokládána za normu, existuje však mnohem více 

filmů, které se této normě vymykají. Přestože je film řazen do žánru soudní drama, scény v 

soudní síni přicházejí až po celé jedné hodině filmu, ve které se právník na soud pouze 

připravuje, shání informace a důkazy pro svou obhajobu. I přesto zabírají scény ze soudní síně 

více jak polovinu času snímku. Doba trvání příběhu a doba trvání plotu se v tomto filmu 

neshoduje - doba trvání plotu je kratší než reálná doba trvání příběhu. Přestože úvodní hodina 

zaměřená na vyšetřování detailů příběhu je v celkovém narativu opodstatněná, film by se o 

tuto hodinu mohl zkrátit aniž by utrpěla logika narativu případu. Logika narativu hrdinovy 

cesty (Bieglera) by však narušena byla. Uběhlý reálný čas ve filmu není přesně řečen, 

nicméně je několik indicií, podle kterých může divák určit množství uplynulého času mezi 

začátkem a koncem filmu (např. podlitina na oku Manionové, kterou má na začátku vyprávění, 

ale na začátku soudního přelíčení ji již nemá napovídá, že mezi těmito dvěma událostmi 

uběhlo minimálně několik dní až týdnů).  
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Trvání příběhu a trvání plotu je jasně odlišeno tím, co se tvůrci filmu rozhodnou sdělit 

divákovi úplně a co se rozhodnou shrnout či zcela ignorovat. Například minulost, kterou 

filmové postavy mají, nazývají scenáristé backstory. Osobní historie postav je součástí 

příběhu, nemusí však nutně zabírat mnoho místa v plotu. Může být například jen zmíněna a 

vůbec ne zobrazena, což však nijak neubírá na její důležitosti pro pochopení příběhu (Lewis, 

2013, s. 30). Hlavní hrdina  Biegler z Anatomie vraždy je představen v rámci expozice, již ve 

druhé scéně. Informace o jeho minulosti a jeho charakteru se však omezují na informace 

nutné pro utvoření představy hrdiny v daném kontextu a pro potvrzení či vyvrácení očekávání, 

která mají diváci o advokátech. Biegler tak není představen v soudní síni, ani v obleku, tak 

aby jej jeho profesní činnost charakterizovala, ale je představen při návratu domů z rybaření v 

neformálním oblečení - režisér filmu Otto Preminger byl znám pro svou snahu “zlidšťovat” 

postavy ve filmu. Biegler se pohybuje a mluví neškrobeně, neformálně, naopak projevuje se 

uvolněně až trochu vesnicky. Nicméně konverzace mezi ním a jeho přítelem a kolegou 

Parnellem Emmettem McCarthym se soustředí na advokacii. Z této konverzace se divák 

dozvídá, že Biegler nemá mnoho klientů, že jeho kolega má problémy s alkoholem, že Biegler 

tráví volný čas na rybách, projevuje se neformálně a knihovnu má plnou právnických knih. O 

kontextu a osobnosti Bieglera se divák dozvídá jak vizuálně, tak prostřednictvím dialogů. V 

rámci expozice se divák dozví také o minulosti obžalovaného Maniona, ovšem pouze z jeho 

vlastních úst, popřípadě v průběhu filmu od jeho ženy Laury, která svou minulost i průběh 

znásilnění popisuje vlastními slovy. Divák se tedy o minulosti manželského páru nedozvídá 

prakticky vůbec vizuálně, například formou flashbacku. 

 

Filmoví tvůrci neustále bojují proti omezením klasické 90 až  120 minutové délky 

filmu a implementují kompresní strategie, ve kterých jsou scény zjednodušeny či zkráceny na 

esenciální minimum a/nebo shrnuty všeobecně známými “kódy”. Scenáristé používají 

například v tomto kontextu maximu “přijď pozdě, odejdi brzy”. Film často vstoupí do scény 

(konverzace, sexuální scéna), která již dávno začala a odchází z ní ještě před tím, než úplně 

skončí. Diváci si sami doplní začátek a konec scény (Lewis, 2013, s. 31).  
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Maxima “přijď pozdě, odejdi brzy” chybí v několika scénách Anatomie vraždy, tyto 

scény začínají příchodem Bieglera do místnosti či dokonce jeho příjezdem a končí jeho 

odchodem, zřídkakdy je divák do scény s ním “posazen” přímo. Jednou z takových scén je 

však scéna v závěru filmu, kdy Biegler s Parnellem a sekretářkou čekají na verdikt poroty, či 

první scéna celého filmu, která začíná uprostřed dění s Parnellem v baru. Pokud bychom však 

za samostatnou scénu považovali i příchod či příjezd Bieglera kamkoli, tak tehdy je zde 

maxima naplněna, neboť takové scény začínají v Anatomii vraždy už za chodu, chybí zde 

například příchod k autu.  

 

Vzhledem k tomu, že do dvouhodinové stopáže musí scenárista vtěsnat někdy až 

několikaletý příběh, který je koncentrovaný na zajímavé situace a může díky tomu snadněji 

působit silně na emoce diváka, je o to zajímavější dílo, jehož délka příběhu je totožná s 

délkou plotu. Popřípadě tvorba, která je alespoň z větší části shodná svou délkou příběhu s 

délkou plotu. Jako například soudní drama 12 rozhněvaných mužů (1957), které se z velké 

části odehrává v jedné místnosti na základě dialogů dvanácti postav - porotců, kteří rozhodují 

o osudu obžalovaného. To, co je v tomto filmu vyjádřeno v jedné místnosti během reálného 

času shodného s fiktivním, většina soudních dramat vyjadřuje jinými postavami, na 

rozličných místech a za mnohem delšího fiktivního času. 12 rozhněvaných mužů vybočuje z 

obvyklého vzorce soudních dramat z několika důvodů. Hlavní postavou a hrdinou není 

advokát, byť zde určitý čas figuruje. Ve filmu chybí také fáze vyšetřování a opatřování 

informací či důkazů. Převážná část filmu se neodehrává v soudní síni, nýbrž v jiné soudní 

místnosti. Jestliže klasické soudní drama sleduje pokračování pomyslného detektivního 

vyšetřování, které zatčení a soudnímu přelíčení předcházelo, tak 12 rozhněvaných mužů 

sleduje pokračování pomyslného detektivního vyšetřování, ovšem také vyšetřování právníka, 

soudního přelíčení, křížových výslechů a závěrečných řečí a prezentuje události, které 

klasická soudní dramata opomíjejí a to právě fázi rozhodování poroty. Ve 12 rozhněvaných 

mužích se proto nejedná o konstrukci pravdy a kontextu tak, jak by ji provedl obhájce s 

obžalobou, nýbrž více sleduje linii whodunitu a práci s indiciemi. Z dvanácti porotců se tak 
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stává dvanáct detektivů, kteří “za pět minut dvanáct” vyšetřují to, co měli za úkol vyšetřit 

policejní detektivové, popřípadě obhájce obžalovaného. 

1.5 Motivace postav 

Postavy jsou výslednou sumou vnějších, fyzicky pozorovatelných detailů - vzhled 

postavy, její gesta, dialogy a činy. Je na divákově pozorování, aby z těchto povrchních a 

částečných informací začal usuzovat na charakter postavy. Klíčem k hlubšímu porozumění 

charakteru filmových postav je pochopit jejich motivaci, přibližný důvod či vysvětlení jejich 

chování. Každá filmová postava po něčem touží, což motivuje a vysvětluje její chování 

(Lewis, 2013, s. 34). Ze samotných činů jednotlivých postav není vždy jednoduché poznat 

jejich motivaci či charakter jejich postavy. Divák si však potřebuje utvořit na postavy svůj 

názor, chce vědět, jestli se má přiklonit na stranu jedné postavy nebo druhé. Kontext činů, 

které postavy uskuteční často osvětlí jejich motivaci, často však může být také zavádějící. 

Stejně tak, pokud postava sama vysvětluje své chování nebo svůj charakter. Také fakt, že 

kontext k danému chování není ve filmu zobrazen má své opodstatnění, kterého si divák 

nemusí být vědom. Zobrazení kontextu jako příčiny pro chování postavy je zásadní. 

Rozdílnou persuazivní sílu bude mít kontext zobrazený jako  svědectví konkrétní osoby, nebo 

jako vyprávění samotného aktéra. Jiný význam bude mít kontext zobrazený jako dedukce jiné 

postavy a nejsilnější persuazivní sílu má kontext zobrazený jako fakt, zobrazení samotné 

události. Takový kontext bere divák jako bernou minci. Ovšem i v tomto případě záleží na 

podání, zobrazení události může být ve formě něčí vzpomínky, snu, či dokonce halucinace, 

což opět persuazivní sílu kontextu snižuje. Nakonec je také nutné věnovat pozornost tomu, 

zda rozeznatelnost mezi snem a realitou či vzpomínkou a skutečností je jasná. V některých 

případech začne vzpomínka jako reálná skutečnost a až na konci celé situace je divákovi dáno 

najevo, že šlo jen o vzpomínku. Což v divákovi může vyvolat nedůvěru k dalším scénám a 

pokračování příběhu nebo naopak naprostou důvěru ve film, že mu vždy ukáže co je realita a 

co ne.  

Proto stejně jako u soudního případu či vyšetřování trestného činu, tak je i ve 
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filmovém vyprávění zásadní motivace postav k činům, neboť určuje charakter daného činu, 

potažmo charakter osoby, jenž jej spáchala. Proto, přestože se u soudu shodnou obě strany na 

faktu, že daná osoba spáchala konkrétní čin, rozhoduje motivace o závěrečném rozsudku viny 

či neviny. V Anatomii vraždy tak není rozhodující zda poručík Manion vraždu spáchal či 

nikoli, na tomto se všichni aktéři shodnou a obžalovaný čin nikdy nepopíral. Není tedy 

otázkou, zda je Manion vinen z vraždy ve smyslu, zda ji spáchal, ale zda je vinen ve smyslu 

vinen ze spáchání neomluvitelného činu. Pomyslným esem v rukávu tak není informace či 

důkaz potvrzující nespáchání činu, ale důkaz potvrzení, že oběť spáchala před svou smrtí čin 

(znásilnění Manionovy manželky), díky kterému bylo jeho zabití omluvitelné. 

V literární naratologii má čtenář úlohu rozeznat motivaci postavy, značně jednodušší. 

Prožívání postavy může být do detailu popsáno a přiblíženo čtenáři, jak uvádí Forster, v 

běžném životě však nikdy nerozumíme dokonale jeden druhému, neboť se upřímně se vším 

nesvěřujeme. Nezbývá nám tedy, než prožívání svých blízkých odhadnout dle vnějších znaků, 

které jsou jak pro společenské, tak často pro intimní vztahy dostačující. Proto se také mohou 

zdát postavy v románu mnohem skutečnější než v realitě, mnohem snadněji se s nimi čtenář 

dokáže ztotožnit, neboť zná i jejich nejtajnější myšlenky (Forster, 1971, s. 56). Divák takovou 

možnost u filmu většinou nemá, vidí postavu tak, jak by mohl vidět svého známého nebo 

rodinného příslušníka a musí většinu času pracovat právě s vnějšími znaky a s kontextem.  

 

Nástrojem k určení charakterových vlastností postavy, jejich motivaci a význam pro 

film je od vzniku zvukového filmu také dialog. V dialogu o svém charakteru vypovídá 

postava nejpříměji a to i v případě, že lže, manipuluje či se vyjadřuje jinak vyhýbavě (Lewis, 

2013, 34). Dialog je zároveň pro diváka srozumitelný z toho důvodu, že je naň zvyklý z 

reálného života a má podvědomě naučené určité konverzační maximy či pravidla a význam 

jejich porušení, díky kterým zvládá úspěšně rozumět metainformacím vyplývajícím z dialogu.  

 

Způsob, jakým divák chápe motivace hlavních postav, určuje jak bude vnímat celý 

film - určí divákovo vnímání toho, kdo je záporná, kdo kladná postava a o čem přesně příběh 

vypráví. Dialog postav, tedy to, co postavy ve filmu říkají, je jedna úroveň, na které je k 
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divákovi směřováno filmové sdělení. Druhou úrovní je právě narace, tedy určitý komentář 

mimo příběh filmu a je tudíž nediegetický (Lewis, 2013, s. 155). Právnické filmy jsou z velké 

části tvořeny dialogy a monology (křížové výslechy, závěrečné řeči, zjišťování informací od 

mimosoudních svědků) a jejich význam je tak pro tento žánr značný. Narativní úroveň filmu 

lze taktéž chápat jako formu monologu, který má také za cíl formulovat určité sdělení či 

přesvědčení divákovi. Jak dialogy, tak narace jsou do určité míry zaneseny do scénáře, ze 

kterého herci i ostatní tvůrci filmu vycházejí, ovšem značná část je zároveň kreativní, předem 

neurčený proces.  

 

Osobnost herce, jeho skutečná identita předznamenává divákovi určité charakterové 

vlastnosti, které si projektuje do hercem ztvárněné postavy. Faktor osobnosti herce je vysoce 

individuálním prvkem, neboť záleží, zda a jak divák herce zná, z jakých dřívějších rolí, jaký 

má obraz o jeho skutečné osobnosti. Herec obecně známý především jako představitel 

kladných rolí (respektive záporných) může mít dvojí efekt na diváka v nové záporné 

(respektive kladné) roli. Divákovi herec může připadat v nové roli buď nepatřičně a rušivě 

nebo naopak může působit pozitivně, roli obohatit a v divákových očích prohloubit charakter 

nové role. Stejně tak, pokud je herec obecně přijímaný jako schopný umělec, za svou práci 

oceňovaný, může jeho přítomnost ve filmu mít pozitivní efekt na celkový dojem z filmu. 

Divák tak může mít tendenci vnímat film apriori jako kvalitní. Totéž platí v opačném případě, 

kdy je herec obecně považován za slabého umělce.  

Hlavní roli advokáta Bieglera ve filmu Anatomie vraždy hraje Američan James 

Stewart, toho roku jednapadesátiletý a velice známý a populární herec, který svou kariéru 

zahájil již ve třicátých letech dvacátého století. Před Anatomií vraždy hrál Stewart v mnoha 

romantických komediích a romantických filmech, ale i v dramatech a všeobecně byl 

považován za univerzálního herce. Díky své bohaté filmové, ale i osobní minulosti (Stewart 

byl činný také ve druhé světové válce jako bojový pilot) byl velmi kladně přijímán veřejností 

a jeho obsazení do role vesnického, mazaného právníka tak bylo pro film určitou pojistkou. A 

to nejen proto, že je ve filmu prezentováno na tu dobu citilivé téma znásilnění, což jej činilo 
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poněkud kontroverzním (Eliot, 2007, s. 150-222). Obžalovaného hraje Ben Gazzara, který se 

především touto rolí poručíka Maniona proslavil. Jeho manželku ztvárnila Lee Remicková, 

která již předtím hrála ve třech úspěšných filmech, nicméně až Anatomie vraždy ji 

celosvětově proslavila. Ani s Gazzarem ani s Remickovou se v té době nepojila aura celebrity, 

ani nebyli spojováni s žádnou pro ně typickou postavou.  

1.6 Narativní funkce zvukové složky filmu 

Do této složky lze zařadit veškeré rozhovory, monology, výkřiky, steny, výbuchy, ale i 

hudbu, zpěv či naopak absenci jakýchkoli zvuků.  Hudba se kromě muzikálů a jiných hudebně 

zaměřených filmů objevuje ve filmu na začátku a na konci, v průběhu filmu potom jako 

neméně důležitý dokres scén, který si divák více či méně uvědomuje, nicméně nehledě na to 

může být dokres zásadní součástí scény a jejím vyjádřením či komentářem právě 

probíhajících scén (Lewis, 2013, s. 161).  

 Scéna z filmu Anatomie vraždy, ve které se Biegler poprvé setkává s manželkou 

Maniona je také doprovázena hudbou-jazzem pro svou komentující a dokreslující funkci. 

Scéna začíná příjezdem Bieglera v autě - tento moment je doprovázen pomalou verzí hudby. 

V okamžiku, kdy se v záběru objevuje Manionová se hudba mění a dostává svůdný ráz (tato 

skladba nese v soundtracku k filmu název Flirtibird ). 

 

Titulková hudba na začátku filmu již v současnosti není běžnou praxí, byla jí však od 

počátku zvukového filmu a v americké kinematografii měla své místo do konce sedmdesátých 

let. Měla tak za účel naladit diváka, předvést mu, v jakém duchu se film ponese, veselá hudba 

korespondovala s komediálním žánrem, dramatická naopak například s thrillerem. Popřípadě 

mohla mít titulková hudba za účel zasadit celý příběh do historického kontextu, hrála-li 

například orchestrální hudba typická pro období baroka, mohl divák tušit, že příběh bude z 

tohoto období. V některých případech však hudba záměrně diváka žánrově zavádí, či zlehčuje 

svůj žánr (Lewis, 2003, s. 142). Jako například ve filmu Anatomie vraždy, kdy je titulková 

hudba sice korespondující s tehdejší dobou a s dobou, ve které se film odehrává, na svůj žánr 

a také název filmu je však překvapivě živá, veselá, vhodná spíše pro komedii. Což se však v 
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průběhu filmu ukáže být správným vodítkem, neb tento film byť pojednává o vážné věci, nese 

se v poněkud odlehčeném duchu.  

Konkrétně v Anatomii vraždy začíná titulková hudba pomalým jazzem, který postupně 

zrychluje a navozuje dobrou náladu, působí živě a vesele. Titulky jsou vytvořené v 

komiksovém, animovaném stylu. Obojí tak uvádí film v odlehčené náladě. Titulková hudba se 

ztišuje s nástupem první scény, nicméně stále hraje v pozadí a doprovází tak úvodní záběry 

filmu. Soundtrack filmu je také přímo spojen s osobností Bieglera ve scéně, kde Manionová 

soudí Bieglera jakožto “zvláštního advokáta”, právě kvůli jeho hudbě, kterou má doma a která 

je totožná se soundtrackem.  

Z titulkové hudby také vzniká takzvaný hudební motiv, který je spjat s filmem po 

celou dobu a pokud má film pokračování, objevují se alternativy hudebního motivu v každém 

díle. Hudební motiv je však jen zlomek titulkové hudby neboli theme. Narativní funkci však 

mají i jednoduché zvukové efekty jako zvuk deště či zvonícího telefonu. Divákovi tyto 

zvukové efekty podvědomě navozují emotivní naladění, z jednoduchého zazvonění telefonu 

se tak v kontextu hororu stává děsivý útok a zvuk deště typický pro konkrétní oblasti zase 

diváka přemístí na dané místo. Hlasitost, stupňování a tón jednoduchých zvukových efektů 

má také značnou narativní funkci (Lewis, 2013, s. 170). Hlasitost odkazuje na hlučnost a 

tichost a může tak být užita ke zvýšení či snížení napětí  nebo k reprodukci intenzity 

skutečných zvuků. Tón odkazuje na harmonické komponenty zvuku, což mu dodává na 

kvalitě, pocitu či zabarvení. Stupňování odkazuje na frekvenci zvukových vibrací na stupnici 

od vysoké po nízkou.  

1.7 Vypravěč 

Důležitým prvkem ve struktuře narace je role vypravěče, který zprostředkovává příběh a úhel 

pohledu na něj. Ve filmu simuluje roli vypravěče takzvaný voice-over, který je 

postsynchronní součástí zvukové složky filmu. Voice-over může a nemusí být zároveň 

postavou ve filmu, tak či onak, ve chvíli kdy voice-over hovoří, činí tak směrem k divákovi, 

obeznamuje jej s kontextem buď ze svého pohledu, nebo z pohledu třetí osoby, 
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nezúčastněného diváka, kterého jeho hlas reprezentuje. Voice-overa, během toho co mluví, 

však narozdíl od klasických filmových postav divák nevidí. Slova voice-overa jsou tedy 

určena pouze pro diváka a pro žádnou z filmových postav, což z něj činí nediegetickou složku. 

Voice-over v první osobě je velmi typický pro noir filmy čtyřicátých a padesátých let 

dvacátého století, kdy hlavní postava takto uvádí diváka do děje například formou vyprávění 

vzpomínek (Gilda [1946]). Význam voice-overa bývá často ten, že postava, jenž tuto funkci 

vykonává, je zároveň jediná postava ve filmu, která rozumí všem nutným detailům příběhu 

(Lewis, 2003, s. 163).  

Ve filmu Jak zabít ptáčka představuje funkci voice-overa dcera hlavního protagonisty 

- advokáta, která v příběhu filmu figuruje jako dítě. Příběh však již vypráví jako dospělá žena 

a tudíž jej podává jako vzpomínku. Celý příběh je tedy uváděn z její perspektivy, což je v 

průběhu filmu znát také v jednotlivých scénách. Fakt, že je těžký a vážný příběh o vyšetřování 

vraždy s rasistickým kontextem vyprávěn z pohledu mladé dívky, dává celému příběhu jistý 

dojemný, nostalgický či jinak emotivně zabarvený podtón, kdy je advokát de facto ztvárněn 

jako hrdina.  

Ve filmu Anatomie vraždy voice-over nefiguruje, silným komentářem k jednotlivým 

scénám je zde však hudba, která komentuje většinu scén z doby vyšetřování před soudním 

přelíčením. Jakmile začne fáze soudního přelíční, hudba zcela ustává. Vzhledem k tomu, že 

hudba je komentářem záběrů a tvůrcem atmosféry, nálady a emocí, fakt, že v soudním 

přelíčení hudba zcela chybí může znamenat, že scény v soudní síni nepotřebují komentář. 

Soudní přelíčení je samo o sobě komentářem k trestnému činu, který komentuje obhájce, 

obžaloba a svědci. Ani o emoce se zde hudba nemusí starat, neboť teatrální výstupy obhájce s 

žalobcem jsou zdrojem velkých emocí. Zároveň hudba použita ve scénách z běžného života 

koresponduje s představou normálního života mimo soudní síň a určitou sterilitou v soudní 

síni, kde živost nemá místo, na rozdíl od podávání suchých faktů. 

Postava vypravěče ať již s funkcí voice-over a nebo bez ní, není tak běžná pro film 

jako pro literární dílo. Roli vypravěče však nahrazuje filmový prvek stylu - úhel pohledu 

(point of view). Úhel pohledu je daný kamerou a tím co zaznamenává, proto lze odlišit 
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subjektivní a objektivní úhel pohledu. Subjektivního úhlu pohledu kamera docílí umístěním 

místo některé postavy, aby záběr byl takový, jak by jej viděla osoba stojící na místě kamery. 

Objektivní úhel pohledu je poté takové umístění kamery, na kterém nestojí žádná z postav 

příběhu a na kterém by potenciálně mohl stát divák. Takto je úhel pohledu brán jako 

technický prvek (Lewis, 2013, s. 114).  

 

Opět, různé žánry operují různými vypravěčskými technikami či postupy a pozice 

vypravěče posouvá vnímání vyprávěného příběhu. Podle Yvese Reutera (1997, s. 42) lze 

rozlišit tři skupiny indicií, kterými disponuje vypravěč při výstavbě narace, konkrétně 

detektivního románu: 

 Indicie fikční, které dále dělí na indicie materiální (fyzické předměty vztahující se ke 

zločinu) a příležitostné (fyzický a psychologický popis či ztvárnění postav na jejichž 

základě si čtenář, potažmo divák, ale i vyšetřovatel případu konstruují charakter 

postavy, v detektivním románu především pachatele). V soudních dramatech není 

běžná mnohost materiálních indicií, jako spíše jejich významnost. Pokud jsou v 

soudních dramatech zmiňovány materiální důkazy, tak se jedná typicky o vražednou 

zbraň (Okamžik zlomu), nebo o přehlédnutý detail - věc usvědčující pachatele z činu 

(brýle studenta nalezené na místě činu ve filmu Nátlak, či spodní prádlo spojující 

mrtvého se znásilněním Manionovy ženy ve filmu Anatomie vraždy). 

 Indicie lingvistické objevující se v dialogických pasážích a mohou být přístupné jak 

čtenáři, tak vyšetřovateli (v případě soudních dramat advokátovi). Obecně je tento 

druh indicií zásadní pro žánr právnických filmů. Ve filmu Anatomie vraždy je většina 

lingvistických indicií známa jak divákovi, tak postavě právníka. Ve filmu Nátlak má 

však divák před advokátem značný informační náskok, neboť postava advokáta se ve 

filmu objeví až ve třetí třetině filmu. 

 Indicie skripturální (slovní hříčky, anagramy, intertextové odkazy) bývají spíše 

dostupné čtenáři než vyšetřovateli či advokátovi (Reuter, 1997, s. 44). Skripturálních 

indicií dostupných pouze divákovi v soudních dramatech mnoho není. Jedním z nich je 
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však spojení názvu filmu s menším či větším detailem skrytým “uvnitř” filmu. Názvy 

filmů Kdo seje vítr, Jak zabít ptáčka nijak neodkazují k žánru soudní drama ani k 

trestnému činu, o kterém se ve filmu jedná, ani nijak neprozrazuje příběh filmu. Jedná 

se však o informaci či dokonce myšlenku spojenou s daným příběhem. Indicie však 

není ona informace ukrytá ve filmu, ale právě jeho název. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o indicie ve vyprávění detektivního románu, napovídají 

především o pachateli a o způsobu spáchání zločinu. V detektivním románu není pozornost 

příliš soustředěna na postavu detektiva a na jeho charakter, kromě indicií vypovídajících o 

detektivově inteligenci a důvtipu, který je pro výkon jeho činnosti esenciální. V soudních 

dramatech však indicie směřující k hlavní postavě - advokátovi směřují nejen co se týče jeho 

inteligence a právnických schopností, ale také jeho charakteru a morálních hodnot. 

1.8 Fokalizace 

Vzhledem k tomu, že postava vypravěče je ve filmu značně omezená především na 

funkci voice-overa, na rozdíl od literárního vypravěče, byl zaveden také pojem fokalizace. 

Genettův pojem fokalizace značí způsob projekce vyprávěného světa. Tento způsob projekce 

reprezentuje určitý úhel pohledu, z kterého je příběh vyprávěn. Z této definice vyplývá určitá 

podobnost s funkcí vypravěče, ovšem vypravěč je chápán jako ten, kdo mluví a vypráví, 

zatímco postava zprostředkovávající fokalizaci (neboli fokalizátor) je ta, co vidí. Genette 

klasifikoval tři druhy fokalizace a další autoři s jeho kategorizací pracovali a posouvali ji. 

Chatman Seymour z Genettovy kategorizace také vycházel a přeformuloval ji pro potřeby 

naratologie filmu. Za fokalizátora může být považován také vypravěč, ale pouze v případě, že 

je zároveň subjektem, z jehož pozice je příběh prezentován (Kubíček, Hrabal, Bílek, 2013, s. 

149-163). 

Tři základní typy fokalizace, které se mohou během jednoho vyprávění střídat: 

1. nefokalizovaný narativ/ narativ s nulovou fokalizací- události příběhu jsou 

prezentovány bez omezení, resp. „vševědoucím“ vypravěčem; bez omezení v 

tomto případě znamená, že vypravěč má více informací, než by divák v rámci 
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fikce od vypravěče očekával - vypravěč zná myšlenky jiných postav, ví co se 

děje v jiném časoprostoru, či jaká událost se stane v budoucnosti; tyto 

informace jsou ve vyprávění sděleny, avšak aby se mohlo jednat o nulovou 

fokalizaci, je nutné nemoci identifikovat žádnou vypravěčskou instanci  

2. interně fokalizovaný narativ - události příběhu jsou prezentovány prizmatem 

jedné či vícero postav  

1. s fixní fokalizací (z pozice stále stejné postavy)  

2. s variabilní fokalizací (z pozice dvou či vícero postav) - i v případě 

filmové naratologie tehdy když se fokalizace přesune z jedné postavy 

na druhou ať již v rámci jedné scény či v celém filmu (Stam, 1992, s. 

91) (Anatomie vraždy je tak příkladem interně fokalizovaného narativu 

s lehce variabilní fokalizací, stejně tak Případ Paradineová či Prvotní 

strach; “lehce” variabilní z toho důvodu, že většinová část vyprávění je 

podána prizmatem právníka) 

3. s multiplicitní fokalizací (táž událost je prezentována z pozice dvou či 

vícero postav) - typicky scény ze soudního procesu jsou příkladem 

multiplicitní fokalizace 

3. externě fokalizovaný narativ- ohnisko, z něhož jsou události nahlíženy, se 

nachází uvnitř světa příběhu, ale není totožné s žádnou z postav; vzhledem k 

tomu, že tato fokalizace odkazuje k vyprávění, ve kterém je divákova či 

čtenářova znalost postav omezena pouze na jejich vnější  činy a slova, bez 

jakékoli subjektivity postav, jejich myšlenek a pocitů, je tento typ fokalizace 

podle Stama nepředstavitelný ve filmovém vyprávění (Stam, 1992, s. 92) 

 

Ten samý příběh Anatomie vraždy o nepříčetném Manionovi, lehkovážné manželce a 

vesnickém advokátovi mohl být vyprávěn také jiným způsobem, než jakým se filmoví tvůrci 

rozhodli jej vyprávět. Syžet mohl být upraven tak, aby divák sledoval veškeré dění především 

z pohledu Maniona nebo jeho ženy. Vzhledem k tomu, že kamera sleduje Bieglerovu cestu 
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všemi událostmi, je to Bieglerova cesta hrdiny. Ovšem mohla to být také cesta hrdiny 

Maniona nebo cesta hrdinky Manionové, aniž by byla změněna fabule. V této teoretické 

podobě mohl být příběh podán a poskládán z pohledu Laury Manionové, mohl začít scénou 

znásilnění a sledovat vždy jí, jak pláče doma sama, jak se svěřuje manželovi, co dělá, když 

manžela zatknou, jak se chystá na soud, jak jede za Bieglerem. To samé se mohlo odehrát z 

pohledu Maniona. Zda se filmoví tvůrci rozhodnou sledovat příběh s tou či jinou postavou je 

právě otázkou fokalizace.  

2. Narativní struktury  

Základní formule pro výstavbu filmové narace je takzvaná tří aktová struktura, kdy je 

příběh rozdělen do tří bloků. V první části jsou aktivována očekávání publika, v druhé části 

dochází ke zmatení či překazení naplnění očekávání a ve třetí části jsou daná očekávání 

naplněna nebo naopak finálně zamítnuta. Jinými slovy, tato struktura představuje posloupnost 

začátku, prostředku a konce či uvedení do problému, překážky a rozřešení. Přestože je tří 

aktová struktura pojmem především scenáristickým a literární naratologové na ni přímo 

neodkazují, jistou podobnost s tří aktovou strukturou lze spatřit také v pracích některých 

teoretiků, jako například Tzvetana Todorova a Josepha Campbella. Největší podobnost lze 

nalézt v teorii Gustava Freytaga založené na analýze antických řeckých dramat a 

Shakespearových her. Za počátek úvah o struktuře děje jakožto tří aktové lze považovat 

Aristotelovu myšlenku uceleného děje, který má začátek, střed a konec (1993, s. 17). 

Tříaktová struktura narace zhruba obsahuje tři klíčové momenty pro hrdinu. Jeho 

vydání se za dobrodružstvím, nebo-li počátek jeho příběhu, cesty. Dále čelení nějakému 

problému, výzvě. V případě soudního dramatu to bývá zapeklitý příběh, záhadná osobnost 

obviněného nebo zjišťování a opatřování důkazů a informací. Třetím bodem je určitý návrat 

do výchozího bodu, často s určitým ponaučením, poselstvím či jiným obohacením.   

 V rámci prvního bloku či aktu, kdy film uvádí diváka do obrazu, dochází k takzvané 

expozici – představení narativních informací, které poskytují kontext pro příběh a plot 

(události, které jsou ve filmu prezentované – tedy syžet), včetně vývoje postav a nastavení 
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scény a/nebo lokace (která je však často součástí nastavení scény) (Lewis, 2013, s. 25). 

Klasické umístění expozice je na začátku filmu, v takovém případě se jedná o takzvanou 

předběžnou expozici. Expozice může být prezentována se všemi důležitými před-fabulovými 

informacemi v „kostce“, takovou expozici nazývá Sternberg koncentrovanou expozicí. Na 

druhé straně, expoziční informace mohou být prezentovány postupně v průběhu syžetu, v 

takovém případě se jedná o expozici distribuovanou. Expozice může být také prezentována 

později než v první části, čímž vzniká zpožděná expozice (Bordwell, 1985, s. 56). 

 

 V závěru tedy existují tři základní expoziční kombinace. Klasické pohádky obsahují 

expozici koncentrovanou, posazenou do prvního aktu (předběžná expozice), dobře 

rozeznatelnou podle známého „Bylo, nebylo...“. Tuto expoziční kombinaci používá většina 

filmové fikce. Plot kriminálního příběhu v detektivkách je většinou odhalen skrze zpožděnou 

koncentrovanou expozici. Třetí kombinace sestává ze zpožděné distribuované expozice - 

„průběžná expozice“ (Bordwell, 1985, s. 56). U právnických filmů bývá součástí expozice 

představení právníka, obžalovaného a stručný nástin trestného činu. Zpravidla tak bývá 

kompletní expozice právnických filmů koncentrovaná a předběžná (Případ Paradineová, 

Prvotní strach), v případě filmu Nátlak se však jedná o expozici průběžnou, neboť postava 

obhájce obžalovaných mladíků je divákovi představena prakticky až v závěru filmu. 

Každá z kombinací má jiný efekt na diváka a spouští v něm jiné psychické aktivity. 

Koncentrovaná a předběžná expozice budí silný prvotní efekt a solidní základy pro jistou 

hypotézu. Distribuovaná a zpožděná expozice budí zvědavost ohledně předcházejících 

událostí a může vést k odkladu silné a absolutní hypotézy. Nepříliš často se stane, že prvotní 

dojem diváka je oslaben potlačením klíčových fabulových informací. Jakmile se však 

potlačované informace objeví, je divák nucen přehodnotit své předpoklady a hypotézy. Toto 

Sternberg nazývá „vzestup a pád prvních dojmů“ (Bordwell, 1985 s. 56). 

Sterbenrgova principu vzestupu a pádu prvních dojmů si lze všimnout také v Anatomii 

vraždy. Od začátku filmu působí Manion velice odtažitě a chladně vůči své ženě a ona k němu 

přistupuje opatrně, ale také s určitým odstupem. Ve chvíli, kdy obžaloba zlomí Manionovou, 
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která se na lavici svědka prakticky zhroutí, je však poprvé vidět láskyplný projev Maniona 

vůči Lauře. Tímto získává divák nové informace, které mu však mohou narušit dosud 

vybudované hypotézy.   

2.1 Teorie narace Tzvetana Todorova 

Literární teoretik Tzvetan Todorov uvedl teorii, ve které předpokládá, že konvenční 

narativy jsou strukturovány do pěti stadií, kdy prvním stadiem je moment equilibria (1). 

Equilibrium tak reprezentuje stav, ve kterém je vše v pořádku, tak, jak má být. Funkcí 

počátečního equilibria je uvést diváka či čtenáře do děje, seznámit ho s pravidly úvodního 

nastavení a pomoci mu pochopit a rozeznat hlavní postavy a určit, co si o nich má myslet. 

Počáteční equlibrium také nastavuje základní enigmu, záhadu či otázku, kterou se bude příběh 

zabývat. Equlibrium je následně narušeno akcí (2), díky které nastává disequilibrium, přičemž 

následuje rozpoznání, že došlo k narušení (3). Dalším stadiem je pokus o nápravu narušeného 

stavu (4) a snaha o vyřešení klíčového problému (nebo-li vysvětlení a rozluštění ústřední 

enigmy), následovaný opětovným nastavením equilibria (5), které je podobné avšak ne stejné 

jako počáteční equilibrium, neboť podmínky se změnily a následky musí být projeveny 

(Todorov, 1969, s. 75). Přestože je Todorovova teorie založena na pěti stadiích, je možné ji 

zjednodušit na základní tři části, kdy v první části je výchozí stav, který je narušen, ve druhé 

části dochází k řešení nastalého problému a ve třetí části k rozřešení a uklidnění (viz. tří 

aktová struktura).  

2.2 Joseph Campbell - Hrdinova cesta 

 Tří aktová struktura částečně koresponduje také s narativem hrdiny tak, jak jej 

nastiňuje či nabízí odborník na náboženství a mytologii Joseph Campbell. Campbell 

zkonstatoval ve své knize Tisíc tváří hrdiny (1949), že většina narativů (úplně původně 

vycházel Campbell z monomýtů) je strukturována do podoby určité cesty. Cesta může být 

doslovná nebo metaforická, ale téměř pokaždé se soustředí na jednu osobu, hlavního hrdinu, 

se kterým se divák (čtenář) ztotožňuje. Tato archetypální cesta bývá také označována jako 

“quest motif”. Aby divák s hrdinou snadno sympatizoval, měl by hrdina být obyčejným 
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člověkem z lidu, nejedná se o člověka s patřičným statusem či bohatstvím, naopak, hrdina 

bývá často chudý nebo jinak znevýhodněný (Vogler, 2007, s. 29-39). Hrdinův rys obyčejnosti, 

chudoby či jiného znevýhodnění však již z principu nevyhovuje žánru soudní drama, neboť 

profese právníka s sebou nese jistý status a obecný předsudek vůči této profesi je často 

negativní - právníci bývají považováni za prohnané, úplatné a nemorální osobnosti z podstaty 

jejich povolání, totiž obhajovat klienta nehledě na jeho vinu. Také advokát Biegler z 

Anatomie vraždy obhajuje vraha, který se ke svému činu přiznává, aniž by vykazoval jakékoli 

známky lítosti. Biegler sice z počátku váhá, zda případ přijmout a Maniona zastupovat, jeho 

důvodem jsou však pouze antipatie vůči klientovi. Na druhou stranu, právě Biegler je 

představen jako chudý vesnický právník, s chudou právnickou historií, bez peněz, bez klientů 

s pofidérním kolegou a velkou zálibou pro rybaření. Přesto je jeho postava postavena před 

úkol obhájit trestní případ (se kterými nemá zkušenosti), který je takřka neobhajitelný. Ve 

filmech Kdo seje vítr, Prvotní strach, Případ Paradineová či Svědek obžaloby jsou však 

hlavní hrdinové schopní, úspěšní právníci z velkého města. 

Paradigma hrdinovy cesty, které má kořeny v řecké mytologii, zahrnuje osamoceného 

hrdinu (či hrdinku), který musí přetrpět nebo bojovat proti určitým překážkám k dosažení 

svého cíle. Jeho příběh má tři základní fáze: hrdina vyráží na své dobrodružství, poté 

následuje fáze čelení sérii překážek a v závěrečné fázi se vrací domů chytřejší či jinak 

obohacenější než když vyrážel na začátku (Lewis, 2013, s. 27). Mnohavrstevnou strukturu 

hrdinovy cesty interpretoval později scenárista Christopher Vogler ve své knize Spisovatelova 

cesta (2007). Campbellovu strukturu rozčlenil do dvanácti celků značících dvanáct stadií, 

kterými hrdina na své cestě prochází.  

2.2.1Stadia hrdinovy cesty 

Do první fáze by se tak dalo zařadit pět stadií nazvaných Voglerem obyčejný svět (1) 

(je hrdinovým domovem, bezpečné útočiště, se kterým je nutno porovnat Neobyčejný svět a 

výsledek cesty; cesta v Obyčejném světě začíná, hrdina z něj vycestuje do Neobyčejného 

světa a na konci se opět vrací do Obyčejného světa), výzva k dobrodružství (2) (uvádí příběh 

do pohybu narušením komfortu hrdinova Obyčejného světa a představením výzvy či úkolu, 
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který musí být splněn), odmítnutí výzvy (3) (hrdina odmítá zpočátku úkol přijmout kvůli svým 

strachům a pochybnostem vyvolaných výzvou a raději by zůstal v bezpečí svého útočiště; 

díky rizikům a nebezpečí, které musí hrdina zvážit, zda je podstoupí, se stává přístupný 

divákům, kteří s ním o to raději sympatizují), setkání s rádcem (4) (rádce má za úkol 

poskytnout hrdinovi patřičnou podporu;  nemusí se nutně jednat o fyzickou osobu, ale také o 

objekt, jakým je například mapa, lodní deník, či jiný text) a překročení prahu (5) (moment 

překročení prahu značí, že se hrdina již odhodlal k cestě a je připraven překročit bránu dělící 

Obyčejný svět od toho Neobyčejného).  

Druhá fáze, nyní již oblast Neobyčejného světa obsahuje stadia nazvaná zkoušky-

spojenci-nepřátelé (6) (celé toto stadium je určitou zatěžkávací zkouškou, ve které hrdina 

poznává pravidla Neobyčejného světa, získává spojence, učí se komu může věřit, prochází 

prvními zkouškami, které testují hrdinovo odhodlání a schopnosti nutné ke splnění úkolu), 

přistoupení k niterné jeskyni (7) (niterná jeskyně vede k nejtěžší zkoušce, k určujícímu 

milníku, na kterém se rozhodne, zda hrdina uspěje, či nikoli; před vstupem do srdce cesty tak 

hrdina koná poslední přípravy, může jimi být nahlédnutí do mapy předtím, než bude čelit 

svému největšímu strachu; toto stadium může být také chvílí pro pár vtipů před bitvou či pro 

krátkou milostnou aféru; stadium přistoupení může být signalizováno tikajícími hodinami či 

zvyšováním sázek), nejtěžší zkouška (8) (ústřední krize na život a na smrt, během které čelí 

hrdina svému největšímu strachu a zažije “smrt”; v tomto momentě jeho cesta balancuje na 

hraně selhání; pouze skrze “smrt” může být Hrdina znovuzrozen, díky čemuž získá větší sílu 

či vhled a schopnost dohlédnout na konec cesty), odměna (9) (odměna může mít různé 

podoby - magický meč, elixír, větší poznání či znovu shledání se svou láskou) a cesta zpět (10) 

(hrdina musí akceptovat cestu zpět do Obyčejného světa, neboť jeho úspěch v Neobyčejném 

světě mu toto může ztížit; stejně jako překročení prahu na začátku i cesta zpět potřebuje být 

iniciována jistou událostí, která hrdinu postrčí přes práh do Obyčejného světa; cesta zpět 

může být momentem, kdy si hrdina musí zvolit mezi cestou pro vyšší princip a osobní cestou 

srdce).  

Třetí fáze je již opět fází Obyčejného světa a návratu do něj. Obsahuje stadia vzkříšení 
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(11) (je poslední zkouškou, na které má hrdina prokázat vše, co se naučil v Neobyčejném 

světě a co si nese do Světa obyčejného; tato zkouška proto reprezentuje určitou očistu, která je 

nezbytná po hrdinově pobytu v “zemi mrtvých”; další spojenci mohou přijít hrdinovi na 

pomoc, v kritickém momentu si však musí hrdina poradit sám) a návrat s odměnou (12) 

(hrdina byl zachráněn, očištěn a zasloužil si právo být akceptován zpět v Obyčejném světě a 

bylo mu dovoleno podělit se o odměnu či elixír, kterým může i zachránit život; i tragický 

konec hrdinovy cesty může poskytnout velkou odměnu divákům a to v podobě většího 

uvědomění si sami sebe a jejich světa) (Vogler, 2007, s. 81-215). 

2.2.2 Archetypy postav 

Jednotlivé archetypy mohou být v jednom narativu reprezentovány jednotlivými 

postavami, mohou však být také kombinovány a několik archetypů může být sloučeno v 

jediné postavě. Hrdina tak může zároveň nést archetyp komika a rádce může být současně 

například poslem. 

V cestě hrdiny se projevuje sedm archetypů postav, mezi které Vogler řadí již hrdinu 

(v soudních dramatech typicky advokát), který je ústřední postavou, jejímž primárním účelem 

je separovat se od Obyčejného světa a obětovat se cestě (na které odpovídá na výzvu, plní 

zadaný úkol a obnovuje rovnováhu Obyčejného světa). Diváci, potažmo čtenáři poznávají 

cestu očima hrdiny.  

Další důležitou postavou v cestě hrdiny je jeho rádce (v soudních dramatech se jedná 

jak o fyzické osoby [Parnell McCarthy v Anatomii vraždy, E. K. Hornbeck v Kdo seje vítr, Sir 

Simon Flaquer v Případu Paradineová], tak o rádce v podobě precedentů či jiných 

právnických dokumentů), který mu poskytuje motivaci, vhled a výcvik.  

Vogler definuje také postavu nazvanou strážce prahu, či vstupu (v soudních dramatech 

tuto postavu reprezentuje soudce). Strážce má za úkol chránit a skrývat Neobyčejný svět a 

jeho tajemství před hrdinou. Strážce zároveň zadává hrdinovi základní zkoušky, aby prověřil 

jeho odhodlání a jiné kvality jeho osobnosti.  

Na cestě hrdiny se v jejím průběhu vyskytuje také postava posla, která upozorňuje na 

výzvy a ohlašuje signifikantní změny. Postava posla se může objevit kdykoli v průběhu cesty, 
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často však vstupuje na scénu na začátku cesty, aby hrdinovi oznámila výzvu k dobrodružství 

(v soudních dramatech tuto funkci plní zároveň postava rádce).  

Pátým archetypem je postava měnící svou podobu, doslova měňavec či tvaroměnič, 

jejímž posláním je svést hrdinu z jeho cesty tím, že skrývá své pravé záměry a loajalitu (v 

soudních dramatech tento typ není zastoupen typickou postavou, jakou je například strážce 

prahu-soudce a rádce-blízký přítel či kolega, nýbrž tuto funkci zastávají v soudních dramatech 

typicky ženy. Ať se již jedná o obžalovanou Paradineovou, manželku obžalovaného Maniona 

z Anatomie vraždy či manželku obžalovaného Voleho Christine ve filmu Svědek Obžaloby, 

jejichž loajalita a motivace je v průběhu filmu nejasná a proměnlivá; jak Manionová tak 

Christine mění v rámci příběhu podobu v konkrétních scénách doslova; Manionová změní styl 

oblékání a prezentace, aby u soudu působila jako cudná manželka a ne jako svůdná, krásná 

žena a Christine se převlékne do kostýmu, aby oklamala advokáta mimo soudní síň a stává se 

tak doslova někým jiným). 

Významným archetypem je postava stínu, která reprezentuje hrdinovy nejtemnější 

touhy, nevyužité zdroje nebo dokonce odmítnuté kvality. Také může symbolizovat jeho 

největší strachy a fóbie. Typicky hrdinovi nepřátelé nosí takzvanou masku stínu, která jim má 

pomoci zničit hrdinu a jeho misi (opět, v soudních dramatech tuto funkci obvykle zastává 

ženská postava [Okamžik zlomu, Případ Paradineová]; v Anatomii vraždy na sebe bere 

masku stínu Manionová ve scéně, která začíná v baru, kde ona tančí, baví se a Biegler spolu s 

kapelou hrají jazz, Biegler poté odvádí Manionovou do jejího přívěsu, kde jí vyčiní za její 

nevhodné chování vzhledem k případu; z veselé ženy se Manionová proměňuje v ženu 

smutnou a ztrápenou, vypráví jak je osamělá; hraje pomalá hudba, Manionová zve Bieglera 

do přívěsu, ten vypadá zmaten, jako kdyby sváděl vnitřní boj, nicméně odmítá a odchází a 

prochází tak zkouškou [zkouškou loajality a zřejmě zkouškou jeho touhy], kterou mu 

Manionová pod maskou stínu připravila). 

Posledním archetypem je postava vtipálka či komika (trickster) libující si v narušení 

statu quo a toužící po změně, činí tak však pomocí smíchu a zlehčování vyhrocených situací. 

Archetyp komika využívá svého důvtipu, aby poukázal na absurditu situace, je to jeho forma 
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kritiky. Přestože vyhledává a podněcuje změnu, sám jí nepodléhá a bývá na straně hrdiny, 

potažmo pravdy (tento archetyp nebývá v soudních dramatech jasně zastoupen v podobě 

samostatné postavy, ovšem splňuje-li někdo v konkrétních právnických filmech zmíněné 

charakteristiky vtipálka, bývá to sám hrdina - advokát; konkrétně v Anatomii vraždy je 

několik situací, kdy jeden z právníků, většinou Biegler, pronese rýpavou či vtipnou glosu a 

publikum poté propuká ve smích; Bieglerova prohlášení v těchto situacích se většinou týkají 

soudního přelíčení, kdy Biegler upozorňuje na absurditu argumentu či postupu nebo jinak 

zesměšňuje protistranu) (Vogler, 2007, s. 81-215). Archetyp vtipálka typicky do určitého 

okamžiku maskuje své síly a předstírá bezmoc, aby poté mohl využít momentu překvapení a 

zaútočit na nepřítele. Jeho nízký sociální status je tak určitým trikem. Vtipálkova strategie je 

uchýlení se ke lstivým trikům za účelem dosažení úspěchu, sám však útok na nepřítele 

neiniciuje, naopak nechává soupeře, aby jej ranil a neprojevuje slabost, nýbrž prostřednictvím 

humoru demonstruje svou sílu a nezávislost (Meletinskij, 1970, s. 286), což plně 

koresponduje s Bieglerovými projevy u soudu.  

 

Hrdinovo hledání v průběhu cesty je velice často hledání odpovědi na jednoduchou, 

přesto však palčivou otázku „Kdo jsem?“ (Lewis, 2013, s. 27). V tomto konceptu je hrdina 

soudních dramat ztotožněn s tímto hledáním, byť třeba i skrytě. Na otázku „Kdo jsem?“ hledá 

právník odpověď skrze svůj případ a osobu obžalovaného, jeho osobním konfliktem se tak 

stávají morální otázky (Měl bych obhajovat klienta, přestože vím, že je vinen? Obhajovat 

klienta, který je očividně nevinen, ale nemá mi čím zaplatit?) Právníkovým dilematem může 

také být rozhodnutí věřit či nevěřit příběhu obžalovaného, ve kterém hraje také roli strach z 

oklamání klientem. Selhání může mít kariérní důsledky (Okamžik zlomu), úspěch však naopak 

může znamenat profesní výhru a znovupotvrzení hrdinových schopností a udržení si místa v 

právnickém světě (Anatomie vraždy). Strach ze selhání bývá často zkomplikován 

emocionálním zapojením ke klientovi – ať se již jedná o milostné zapojení (Případ 

Paradineová), či čistou empatii a soucit s klientem (Prvotní strach). 

 

Vzhledem k tomu, že se v dalších kapitolách věnuji kromě žánrových specifik 
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právnických filmů, také specifikům detektivních příběhů a žánru krimi obecně, pokládám za 

vhodné demonstrovat, jak je či není narativní struktura hrdinovy cesty přítomna také v 

detektivním příběhu.  

V detektivním příběhu detektiv zpravidla neodmítá výzvu k dobrodružství, je to jeho 

náplň práce (Hercule Poirot, Sherlock Holmes), ale často je právě tento vyprávěný případ 

speciální a neobyčejný. Byť například ve filmovém zpracování detektiva Sherlocka Holmese 

(2009) Holmes zprvu výzvu k dobrodružství skutečně odmítá. Jak v literárním, tak ve 

filmovém zpracování má Holmes u všech svých případů k dispozici archetyp rádce, svého 

kolegu doktora Johna Watsona. Strážcem prahu je v tomto případě postava profesora 

Moriartyho, přestože reprezentuje zloducha, proti kterému Holmes bojuje a jehož chce porazit, 

je to zároveň postava, kterou respektuje a která po celou dobu vyprávění nemá odhalenou 

fyzickou osobu a funguje ve vyprávění spíše jako stín. Zároveň je to právě Moriarty, kdo 

Holmesovi zadává postupně úkoly, díky kterým se Holmes k němu může dostat. Vzhledem k 

tomu, že strážce prahu má za úkol chránit a skrývat Neobyčejný svět a jeho tajemství před 

hrdinou a vzhledem k tomu, že strážce zároveň zadává hrdinovi základní zkoušky, aby 

prověřil jeho odhodlání a jiné kvality jeho osobnosti, je v Sherlocku Holmesovi archetyp 

strážce prahu zastoupen právě profesorem Moriartym. Ve filmu reprezentuje postavu posla 

zpěvačka Irene Adlerová, jediná láska Holmese, která vstupuje na scénu na začátku příběhu, 

vyzývá hrdinu k dobrodružství a upozorňuje a ohlašuje signifikantní změny. Ovšem její 

postava splňuje také vlastnosti archetypu měňavce (a stejně jako v soudních dramatech i v 

tomto případě zastupuje tento archetyp ženská postava), neboť její loajalita ani pravé záměry 

nejsou hrdinovi jasné, čímž plní cíl tohoto archetypu - svést hrdinu z jeho cesty. Archetyp 

stínu je ve filmu Sherlock Holmes zastoupen vícero méně významnými postavami, které 

přímočaře vstupují do Sherlockovy cesty, aby mu jeho misi překazili, ovšem s těmito 

nepřáteli si Sherlock hravě poradí. Jediným nepřítelem, který Sherlockovu cestu skutečně 

ohrožuje a představuje jeho nejtemnější touhy a strachy je opět profesor Moriarty. Archetyp 

trickstera zde stejně jako v mnohých právnických filmech zastupuje hrdina sám. Sherlock 

Holmes mnohdy zlehčuje vyhrocené situace až do absurdního stavu.  
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2.2.3 Cesta hrdiny v Anatomii vraždy 

Advokát Biegler jakožto hrdina cesty je nejdříve představen ve svém Obyčejném světě 

(1), ve svém domě, obklopen svými knihami, rybami, klavírem, oblíbeným jazzem, jeho 

oddanou sekretářkou a přítelem a kolegou Parnellem. Poté obdrží výzvu k dobrodružství (2) v 

podobě telefonátu od Laury Manionové, která jej žádá, aby obhajoval případ jejího muže. 

Funkci posla zde plní Parnell, který na případ ještě před telefonátem upozorní. Biegler se 

zpočátku zdráhá případ vzít (3), přestože práci, respektive peníze potřebuje. Zde však plní 

Parnell zároveň funkci rádce (4), se kterým se setkává poté, co se seznámí s obžalovaným 

Manionem a svěřuje se mu se svými obavami ohledně případu. Po tomto setkání se Biegler 

opět vrací k obžalovanému a probírá s ním možné strategie obhajoby, tímto aktem zároveň 

překračuje práh (5), zavazuje se cestě s vidinou slíbené odměny a kráčí do Neobyčejného 

světa, v tomto případě světa vyšetřování. Ve fázi zkoušky–spojenci-nepřátelé (6) Biegler 

objevuje pravidla vyšetřování konkrétního případu - zpovídá manželku Maniona, mluví s 

dalšími svědky, navštíví místo činu, při čemž mu Parnell i sekretářka pomáhají a plní tak 

funkci spojenců. Stadium přistoupení k nejniternější jeskyni (7) je shodné se začátkem 

soudního přelíčení a poslední přípravou před vstupem do tohoto stadia je Bieglerovo a 

Parnellovo studium precedentů, kde objeví “tajnou zbraň” v podobě precedentu, který lze 

aplikovat i na jejich případ. Všechny scény ze soudní síně lze považovat za součást nejtěžší 

zkoušky (8), neboť Biegler zde prakticky po celou dobu balancuje na hraně selhání. V tomto 

stadiu se Parnell projeví opět coby archetyp rádce, neboť je to on, kdo přijde se stěžejní 

informací o příbuznosti Pilantové s Quillem. Odměnou (9) je poté zproštění viny Maniona. 

Cesta zpět (10) je doslovná v podobě Bieglerovy a Parnellovy cesty autem za osvobozeným 

Manionem a pro svůj honorář (a tím pro svou doslovnou odměnu) za své právnické služby. 

Stadium vzkříšení (11) je reprezentováno Bieglerovým rozhodnutím ohledně jeho kariérního 

pokračování v oblasti vymáhání majetku, k čemuž dospěl díky své “cestě případem”. Návrat s 

odměnou (12) je tak v tomto případě spíše metaforický, neboť reálnou odměnu, pro kterou 

Biegler s Parnellem přišli, nedostali, ale odchází s nově nabitou vidinou společné profesní 

budoucnosti. 
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 Hrdinova cesta v podání Bieglera je tedy cestou ze zavedeného života bez klientů přes 

překážku Manionova případu k opětovnému návratu domů a nastolení nového pracovně-

přátelského řádu (s kolegou se začnou specializovat na vyrovnání majetku). V hrdinově cestě 

Biegler nepřímo hledá odpověď na otázku ‘kdo jsem?’ prostřednictvím Manionova případu a 

nachází odpověď právě v nové specializaci. To samé platí pro jeho kolegu, jehož cesta je 

snaha o znovunalezení svého střízlivého profesního já. 
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3. Teorie žánru 

Pojmem žánr je obecně považován organizační princip, který odkazuje k určitému 

druhu práce. Ve filmových studiích začíná žánrová kritika s úkolem kategorizovat skupinu 

filmů, které sdílejí určité narativní prvky, vizuální styl, a/nebo emocionální účinky. Konkrétní 

film je vnímán jako western, romantická komedie, gangsterka nebo horor, neboť se zdá, že je 

stejného druhu jako ostatní filmy v daném žánru díky společným prvkům (Lewis, 2013, s. 42). 

Filmový žánr zapojuje diváky nevyslovenou dohodou, budí na jejich straně jistá očekávání, 

která jsou zároveň založena na divákově obeznámenosti s danými konvencemi. 

Obeznámenost s těmito konvencemi umožňuje divákům ocenit variace, byť jemné, v daném 

filmu (Keith, 2007, s. 21).  

Strukturalistický posun z preskriptivní kritiky ke kritice deskriptivní je rozumnou 

odpovědí na definici žánru, jehož význam je zcela generován konvencemi, jež sdílí s 

ostatními členy daného žánru než že by z nich vycházel. Jak vypozoroval Warshow, 

“originalita je vítána jen do té míry, do které zintenzivňuje očekávaný zážitek, aniž by jej od 

základu měnil.” (Leitch, 2002, s. 64) 

Před rokem 1970 se anglicky píšící kritici věnovali krimi filmům jen zřídka a pokud 

ano, tak především dílům Alfreda Hitchcocka. Do té doby se také kritika krimi filmů 

ztotožňovala především s kritikou detektivních příběhů (Leitch, 2002, s. 66).  

3.1 Přístupy k žánrům 

Filmová teoretička a historička Janet Staigerová navrhla čtyři způsoby přístupu k 

definici žánru, přičemž každý z přístupů má svá vlastní omezení. První z nich je idealistická 

metoda, která posuzuje filmy a rozděluje je do žánrů na základě předem stanoveného 

standardu. Preskriptivnost této metody spočívá v myšlence, že určité filmy jsou nadřazené 

jiným v takovém rozsahu, ve kterém zůstávají blízko k vybranému modelu. Empirická metoda 

je založena na kruhové logice v takovém smyslu, ve kterém vybrané filmy již zároveň byly 
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zvoleny jako reprezentující daný žánr. V metodě a priori jsou společné obecné prvky předem 

vybrány a metoda sociální konvence je problematická ve způsobu, jakým je stanoven kulturní 

konsenzus (2003, s. 186-7).  

Empirická metoda je pravděpodobně nejběžnější, skýtá však zásadní problém, 

takzvané empirické dilema (Tudor, 1973, s. 135), kdy abychom mohli vzít například žánr 

western, analyzovat jej a vypsat seznam jeho charakteristik, musíme nejdříve izolovat “tělo” 

filmů, které jsou westerny. Ty však mohou být izolovány pouze na základě principiálních 

charakteristik, které mohou být objeveny pouze ze samotných filmů poté, co byly izolovány. 

Tudorovo řešení na tento problém je spoléhat na běžný kulturně daný konsenzus a tedy 

analyzovat díla, o kterých by se téměř všichni shodli, že patří do konkrétního žánru, odtud by 

poté vycházela zobecnění o daném žánru. Podle Tudora je tato metoda akceptovatelná, neboť 

podle něj je žánr to, v co kolektivně věříme, že je (1973, s. 139). 

 

Přesto však se s různými žánry a jejich definicí pojí další problémy. Mimo jiné se 

jedná o fakt, že různé žánry jsou stanoveny na základě různých kritérií. Proto žánry jako 

například krimi filmy, science fiction a western jsou definovány umístěním v prostoru a 

narativním obsahem avšak horor, romantický film a komedie jsou definovány či vystaveny 

především na zamýšleném emocionálním efektu filmu na diváka (Keith, 2007, s. 23). Díky 

emocionálnímu účinku, jaký mají divadelní hry na diváka a díky své narativní struktuře 

rozdělil také Aristoteles hry na dva žánry, tragédii a komedii. Na základě těchto dvou principů 

lze dělit žánry do dnes (Lewis, 2013, s. 42). Z tohoto pohledu by však nespadaly všechny 

filmy spadající do žánru právnické filmy ani do tragédie ani do komedie. Poměrně bez 

problému lze do tragédie zařadit filmy Případ Paradineová, Nátlak či Prvotní strach a do 

komedie například Adamovo žebro. Problematickým z toho hlediska jsou však například 

Anatomie vraždy a Kdo seje vítr. V posledních dvou zmíněných filmech divák sice sleduje 

dramatický příběh s tragickými prvky, ten je však podáván či podložen komickým způsobem 

a konkrétně ve filmu Kdo seje vítr je diskutabilní i dramatičnost případu, který více než 

dramatický či tragický, je zcela absurdní, přestože založen na reálném případu. 
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4. Žánr krimi, detektivní román a soudní drama 

Každý žánr je podžánrem nějakého širšího žánru, z jehož kontextu si tento žánr bere 

konvenčně význam (Leitch, 2002, s. 6). Proto je také nutné nahlížet na soudní drama jako na 

samostatný žánr i jako na podžánr krimi filmu. Podžánrem krimi filmů je také detektivní 

román typu whodunit, který je jakožto podžánr krimi na stejné úrovni jako soudní drama, liší 

se však v některých klíčových bodech (viz. níže). 

Podle Larryho Langmana a Daniela Finna nepatří americký krimi film k žádnému 

žánru, namísto toho podle nich ztělesňuje mnoho jiných žánrů (1995, s. 46). Stejně tak Leitch 

uvádí otázku, zda je krimi film žánrem stojícím samostatně nebo zda je pouze zastřešujícím 

termínem pro různé žánry jakými jsou například gangsterka, detektivní film či právě soudní 

drama (Leitch, 2002, s. 4). Žánrová očekávání diváka od konkrétního filmu zvyšují 

pravděpodobnost, že pokud se tato očekávání střetnou s konkrétním filmem a budou naplněna, 

tak divák takový film ohodnotí kladně. Vzhledem k tomu, že soudní dramata jsou v americké 

kinematografii velmi oblíbená (vzhledem k jejich četnosti a k jejich hodnocení v různých 

filmových žebříčcích) a bylo tomu tak i převážně po celou dobu filmové evoluce (na rozdíl od 

jiných žánrů, které v jistých letech zaznamenaly útlum či transformaci, jako například western 

či muzikál), je s podivem, že teoretickému vymezení tohoto žánru nebylo věnováno více 

pozornosti. Neboť přestože existují publikace věnující se speciálně žánru krimi, ve kterých lze 

nalézt také kapitolu o filmech ze soudní síně, samostatných publikací zaměřených na tento 

podžánr není.  

 

Podle Leitche je možné žánry vnímat odděleně na slabší a silnější, potažmo žánry a 

podžánry. Slabší žánry jsou založeny na typologických situacích (kdy například chlapec potká 

slečnu, obyčejné postavy se dostanou do absurdních situací), nebo na postavách (zombie, 

stvůry, právníci), či vlastnosti prezentace (příběh je opakovaně přerušen nebo přehlušen 

tanečními čísly). Takové žánry budou s největší pravděpodobností potlačeny silnějšími žánry, 

jejichž tvrzení jsou v rozporu s těmi slabšími (2002, s. 9) . Proto, přestože se film Adamovo 

žebro odehrává v soudní síni, čímž plní žánrové podmínky soudního dramatu v ohledu 
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místního posazení a hlavními postavami jsou advokáti pracující na případu vraždy, čímž je 

zároveň splněna žánrová podmínka narativního obsahu, je tento film vnímán především jako 

komedie, či romantická komedie a to vzhledem k manželskému vztahu obou právníků a 

vzhledem ke způsobu, jakým obě postavy jednají a kterým v divákovi budí především smích.  

Toto pravidlo však není univerzální, silnější žánr nepotlačuje slabší již z principu, ale 

z poměru v jakém se slabší a silnější žánr ve filmu vyskytují. Z toho důvodu nelze o filmech 

Lhář lhář (1997) a Pravá blondýnka (2001) říci, že jsou soudními dramaty, ani že Anatomie 

vraždy je komedie. 

Každé hollywoodské vyprávění je závislé na narušení sociálního pořádku za účelem 

splnění narativního konfliktu a nezměrné množství sociálních narušení má kořeny v trestném 

zločinu. Bylo by však zcela nepraktické nazývat každý film, ve kterém trestný čin 

vyprodukuje ústřední dramatickou situaci krimi filmem (Leitch, 2002, s. 12) .  

4.1 Evoluce žánru krimi 

Ze všech podžánrů krimi prošel největší proměnou v padesátých letech dvacátého 

století právě podžánr právnických filmů. Dřívější právnické filmy prezentovali hrdiny 

právníky jako všemohoucí a zcela angažované, pouze v padesátých letech se z nich stali 

prorokové společnosti a sociální inženýři. James Stewart jako Paul Biegler v Anatomii vraždy 

ztělesňuje plachého a rozpačitého obhájce, jehož společník alkoholik se strachuje, že by 

Biegler mohl být “příliš čistý na nekalosti práva” (“too pure for the impurities of the law”). 

Film Kdo seje vítr ztvárňuje reálný Scopesův Opičí proces z roku 1925, který dovoluje svému 

hlavnímu hrdinovi Henry Drummondovi v podání Spencera Tracyho přesáhnout své soudní 

rozmezí takovými autoritativními výroky jako “Nemůžete spravovat bezbožný zákon 

nestranně” (“You cannot administer a wicked law impartially.”). V té samé době může soused 

maloměstského právníka Atticuse Finche (Gregory Peck), který bojuje neúspěšně o zproštění 

viny falešně obviněného Afroameričana ze znásilnění, připomínat jeho heroické selhání jeho 

dětem : “Na světě existují lidé, kteří se narodili proto, aby dělali nepříjemnou práci za nás.” 

(“There’s some men in this world who are born to do our unpleasant jobs for us.” (Leitch, 
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2002, s. 39).  

V 80. a 90. letech dvacátého století byli právníci hrdinové prezentováni v soudních 

dramatech mimo jiné také jako anti-právníci nebo dokonce neprávníci. Právník alkoholik 

Frank Galvin ve filmu Verdikt nebo inkompetentní právník Vinny Gambini ve filmu Můj 

bratranec Vinny (1992) reprezentují anti-právníky. Ve filmu Případ Pelikán (1993) nebo Erin 

Brockovichová (2000) ztvárňuje herečka Julia Robertsová postavu neprávničky. V prvním 

případě se jedná o studentku práva, v tom druhém o obyčejnou ženu a matku, která pracuje v 

právnické firmě. Díky její vulgární mluvě, vyzývavému oblečení a neomezené empatii ji tak 

můžeme zařadit také mezi anti-právníky (Leitch, 2002, 253). Tuto tendenci v osmdesátých a 

devadesátých letech dvacátého století, dosazovat do rolí hrdinů v právnických případech 

neprávníky nebo postavy naprosto protiřečící klasickému typu právníka přisuzují teoretikové, 

jako například Leitch, reálné aféře Watergate, díky které, mimo jiné, radikálně klesla 

důvěryhodnost právníků v očích veřejnosti.  

4.2 Specifika žánru krimi 

V krimi filmech lze spatřit tři základní postavy– nevinná oběť, zlovolný kriminálník a 

detektiv (potažmo právník), který ztělesňuje právo – nikdy neexistují ve svých čistých 

podobách. Nejen kvůli požadavkům realismu a narativní komplexnosti, ale jednoduše protože 

by takové postavy nebyly nijak zvlášť zajímavé. Rituální triumf hlavních hrdinů nad zločinci 

je působivý pouze jakožto rituál. Aby mohl příběh uspět jako vyprávění, jsou nutné 

komplikace a překvapení v pojetí hlavních rolí a jejich vztahů. Fascinace krimi filmy narůstá 

díky způsobům a intenzitě, kterou tyto filmy prověřují hranice svých morálních kategorií 

zapojením a odhalením rozporů v představách publika identifikováním a smícháním prvků z 

těchto tří odlišných postav, které se nikdy nevyskytují izolovaně. Přestože krimi filmy směřují 

typicky k takovému zakončení, která potvrzují morální maximy ztělesněné v každé ze tří 

hlavních postav, krimi filmy sdílejí další stejně důležitou funkci. Touto funkcí je zpochybnit 

stěžejní tři postavy a morální maximy, které je inspirují a to tak, že vytvoří případ, ve kterém 

zločinec vyzní hrdinsky nebo uboze, čímž zpochybní morální autoritu právního systému nebo 
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představí nevinnou postavu, která se zdá být vinná či vinnou postavu, která se zdá být nevinná. 

I v případě, kdy závěr krimi filmu schvaluje přesvědčivě bezvýhradný pohled na zločin a trest, 

prostředek těchto filmů zakomponovává bezvýhradné kategorie jako hrdina, autorita, nevina, 

vina, oběť, zločinec a mstitel do hry, čímž zapojuje pochyby a výhrady ohledně těchto 

nálepek, díky kterým jsou vhodnými předměty pro masovou zábavu stejně tak jako pro 

morální debatu a tak vznáší otázky, které většina bezpodmínečných závěrů nemůže nikdy 

vyřešit (Leitch, 2002, s. 15). 

 

Krimi filmy představují jako svůj definující subjekt kulturu kriminality, která závisí na 

normalizaci nevyslovitelného. Představují prostor, kde je zločin jak šokujícím způsobem 

znepokojivý, tak zcela normální. Zločin může mít různou metaforickou intenzitu a rozsah 

působení v různých kriminálních podžánrech. Může tak demonstrovat křehkost sociální 

dohody o nevinných mužích na útěku či vyjadřovat filosofickou beznaděj ve filmech noir a 

nebo útočit na ekonomické principy společnosti v gangsterkách. Každý zločin v každém krimi 

filmu reprezentuje rozsáhlejší kritiku společenského nebo institucionálního řádu ať se již 

jedná o kritiku filmu, nebo některé z postav. Krimi filmy také dramatizují nejen odlišné role 

zločince, oběti či mstitele, ale také jejich vzájemnou závislost a jejich prolínání (Leitch, 2002, 

s. 13). 

Jak uvádí Leitch, v holywoodských filmech o právnících, policejních vyšetřovatelích a 

soukromých detektivech je povinně obsažena kritika právního systému. Pokud je tedy hrdinou 

dobrý policista, je zpravidla postaven proti celému zkorumpovanému oddělení nebo skončí v 

boji proti svým vlastním vnitřním démonům (právník v Případu Paradineová bojuje s 

narůstajícími city vůči své vinné klientce, přestože je ženatý; naopak morálně slabý právník v 

Prvotním strachu se nechá přesvědčit a oblomit svým klientem, který působí před ním jako 

oběť a vzbudí v něm morální sílu, na konci filmu však zjistí, že byl oklamán) (2002, s. 13). 

 

Krimi filmy a jejich úspěch vždy závisí na ambivalentních pocitech publika vůči 

zločinu. Hlavní zločinec je nemorální, ale zároveň okouzlující. Individualistický policejní 

vyšetřovatel porušuje zákon, aby mohl chytit zločince. Oběť je bezmocná a neschopná 
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jakékoliv obrany až do chvíle, kdy lapí a zabije násilníka. Proto je nezbytné, aby krimi filmy 

jak trvaly na rozlišení mezi zločinci, těmi kdo brání zločinu a oběťmi, tak aby se důrazně 

zaměřovaly na tvárné a problematické hranice mezi těmito kategoriemi. Krimi filmy jsou 

především o neustálém hroucení a znovuustavení hranic mezi zločinci, vyšetřovateli a oběťmi. 

Tento paradox je jádrem všech krimi filmů (Leitch, 2002, s. 15). 

 

Krimi filmy pracují se zprostředkováním dvou silných, avšak silně protichůdných 

článků víry - víry v sociální pořádek, který přestože jej každý zločin zpochybňuje, je ve 

výsledku správně definován, stabilní a oprávněný posunout různé postavy do vzájemně se 

vylučujících rolí. Ať se již jedná o roli rušitele zákona, či jeho vymahače nebo o oběť, jedná 

se o přirozené postavy, se kterými se publikum bude identifikovat, neboť každý člen publika 

není jen potenciální obětí, ale i potenciálním mstitelem a potenciálním zločincem v jednom. 

Ambivalentní postoj publika vůči těmto premisám a variabilní identifikace, které tak krimi 

filmy podněcují ve fiktivních rolích narušitele zákona a jeho prosazovatele a oběti jsou 

definujícími rysy žánru a také jsou to rysy indikující místo, jež zaujímá každá obměna krimi 

filmu v rámci většího žánru (Leitch, 2002, s. 15).  

 

Do žánru krimi lze tedy zařadit jakýkoli film, který se soustředí na jednu ze tří typů 

postav - zločince, oběť či mstitele a zároveň zkoumá vztah jednoho z nich ke zbylým dvěma. 

Jednotlivé postavy tak dominují v různých krimi podžánrech. Zločinec je nejvýznačnější v 

gangsterkách a filmech noir, vyšetřovatel zločinu potažmo mstitel má tuto pozici v 

detektivních a policejních filmech a v právnických filmech; oběť bývá nejprominentnější 

postavou ve filmech o mužích na útěku (Leitch, 2002, s. 17). Soudní dramata mají jako 

ústřední postavu mstícího se vyšetřovatele, potažmo právníka, přestože celý soudní proces je 

v zásadě objevování a obhajování motivů zločince k trestnému činu a je to tedy zločinec, 

jehož osobnost a činy jsou tématem vyprávění. Ovšem hrdinou a hlavním aktérem dění před 

soudem a u soudu je právě jeho obhájce, samotný zločinec je již ve vyprávění spíše pasivní 

postavou. Ani popis ‘mstící se’ není pro obhájce přesný, neboť stojí oficiálně a často i interně 

na straně svého klienta. Mstitelem je zde však protistrana, jejímž cílem je zajištění co 
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nejvyššího trestu pro obžalovaného a jejichž vzájemný vztah se zločincem tak bývá ze všech 

vztahů nejjasnější. V soudních dramatech lze také vidět často obě protistrany bojující proti 

sobě až s agresivní vervou a na osobní úrovni, což podporuje tezi, že obhájce obžalovaného 

nebývá mstitel, ale spíše spojenec. Obětí bývá buď ve vyprávění nepřítomný mrtvý nebo 

přítomný přeživší (nebo oba), obětí může být z části také sám obžalovaný a z části také jeho 

obhájce. Přičemž oběť není jen doslovná oběť trestného činu, ale i metaforická oběť, kdy 

například právník propadne romantickým či jiným sympatickým citům vůči svému klientovi, 

které se mu však později vymstí, právník později zjistí, že byl oklamán či jinak zneužit 

(Případ Paradineová, Prvotní strach). Obětí svého klienta je také obhájce v Anatomii vraždy 

v tom smyslu, že uvěří svému klientovi, že dostane za případ od něj zaplaceno až jej propustí 

z vězení. Přestože obhájce nevykazuje přílišné známky důvěry v tento výsledek, je závěrečná 

scéna mimo jiné o tom, že se obhájce dozvídá, že zaplaceno nedostane. 

 

Základní tři typy postav však nejsou o nic více tím, co definuje žánr krimi než 

charakteristická zápletka či vizuální styl. Co však definuje žánr krimi více je dvojice 

protichůdných narativních záměrů: zhodnotit odlišnosti mezi těmito třemi rolemi, aby se 

potvrdil sociální, morální či institucionální řád ohrožený zločinem a zkoumat vztahy mezi 

těmito třemi rolemi k dosažení potřebné kritiky, která zpochybňuje daný řád (Leitch, 2002, s. 

16). 

4.3 Detektivní román v kontextu právnických filmů 

Některé právnické filmy potažmo soudní dramata jsou koncipovány jako takzvané 

“whodunity”, typické pro detektivní příběhy, kdy identita pachatele není známa až do 

samotného konce a účelem narativu je odhalení této identity (Svědek obžaloby, Případ 

Paradineová, Sergeant Rutledge [1960], Podezření). Ostatní soudní dramata, ve kterých je 

identita známa od samého začátku se soustředí spíše na motivaci spáchaného zločinu. V 

takových případech je pravda méně podstatná pro naraci než schopnost přesvědčit porotu 

(Adamovo žebro, Anatomie vraždy, Pár správných chlapů [1992]) (Leitch, 2002, s. 250).  

Žánr soudní drama je díky zločinu, zločinci a právníkovi, který má v zásadě roli 
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detektiva velice podobné rysy či prvky jako klasická detektivka, kde cílem je odhalit vraha, 

potažmo pravdu, o což se v soudním dramatu do jisté míry snaží obhájce, v detektivce 

detektiv. Soudní drama je však specifické mimo jiné tím, že se odehrává v jiné fázi zločinu 

než detektivka. Detektivka se odehrává zpravidla těsně po spáchání zločinu, předtím než je 

viník předán policii a soudu. Soudní drama tedy navazuje na detektivku co se týče času, 

ovšem plní její obsahovou roli - ještě stále pátrá po skutečném pachateli či po důkazech 

pravdy. Dalo by se říci, že tedy dohání to, co v konkrétním případě potenciální detektivka 

zanedbala nebo nezvládla. Další odlišností soudních dramat proti detektivkám a thrillerům či 

dramatům, se kterými sdílí některé rysy, je místo, na kterém se příběh odehrává a tím je 

soudní síň. Soudní síň zároveň figuruje jako jisté jeviště s hlavními účinkujícími a porotou, 

potažmo diváky jako hledištěm. Také chování aktérů v soudní síni odpovídá v jistých 

ohledech chování herců v divadle - je teatrální, rétorické, cílí na emoce diváků. Právníci 

disponují v soudní síni kromě důkazů především svými řečnickými schopnostmi.  

4.3.1 Typologie detektivního románu 

Todorov také vyslovil typologii detektivního románu (2000, s. 103-111), podle které 

se ve vyprávění vyskytují dvě časové roviny, rovina doby vyšetřování, která začíná zločinem 

a rovina doby dramatu, jež zločinem končí, či vrcholí. Soudní drama není klasickým 

detektivním románem a v jistých ohledech není detektivním románem vůbec (viz. Teorie 

žánru). Sdílí s ním však některé rysy. Za jeden z nich by se dala považovat Todorovem 

zmíněná dvojí úroveň vyprávění. V soudním dramatu lze dobu vyšetřování v detektivním 

románu považovat za dobu přípravy právníka na soudní přelíčení, ve kterém zjišťuje 

informace a okolnosti. Právník však vychází z jiných zdrojů než detektiv, což vyplývá již z 

faktu, že v detektivním románu je identita pachatele až do konce neznámá, v soudním 

dramatu je však identita pachatele daná (přestože tento pachatel se může vzpírat obvinění a 

popírat své činy a dokonce ani nemusí být skutečným pachatelem). Právník i detektiv si ve 

své vyšetřovací fázi také kladou odlišné cíle. Cílem detektiva je odhalit identitu pachatele, 

cílem právníka je však přesvědčit porotu o nevině či motivaci spáchaného činu, proto také obě 

postavy volí za svým účelem jiné prostředky. Prostředky právníka jsou především právního 



51 

 

rázu – v americké legislativě se právník opírá zejména o precedenty, dále o výpovědi 

pachatele a svědků, o důkazy zajištěné policejními vyšetřovateli a až v poslední fázi o důkazy, 

které si sám právník opatří, či informací, kterých se sám dovtípí. Na druhé straně detektiv 

pracuje především s důkazy na místě činu, s výpověďmi svědků a se svým důvtipem. Právní 

systém je pro právníka často vysvobozením a oporou, pro detektiva však bývá často 

překážkou a omezujícím prvkem, který mu v podstatě svazuje ruce. Právník v neposlední řadě 

může při svém jednání disponovat také rétorickými figurami a přesvědčovacími schopnostmi, 

proto často na faktech a pravdě v soudní síni nezáleží, jako na způsobu, jakým se tato 

“pravda” podá. Detektiv si však s přesvědčováním nevystačí, identita pachatele nezávisí na 

názoru dvanácti nezaujatých lidí, rozsudek o nevině však ano. 

V soudním dramatu lze však zaznamenat také druhou dobu, dobu dramatu, jež vrcholí 

zločinem a kterou disponuje také detektivní román, byť mají oba žánry jinou podobu této 

doby. Todorov v této souvislosti cituje Michela Butora z románu Rozvrh hodin, kde autor 

detektivek vysvětluje vypravěči, že „každá detektivka spočívá na dvou vraždách, z nichž ta 

první, jíž se dopustí vrah, se stane obětí čistého a netrestatelného vraha – detektiva“ (Todorov, 

2000 s. 102). V soudním dramatu je první vražda totožná s první až druhou vraždou v 

detektivním románu, za druhou vraždu, za kterou je v detektivním příběhu zodpovědný 

netrestatelný vrah- detektiv lze v přeneseném slova smyslu považovat vynesení do té doby 

utajované a klíčové informace ohledně motivu zločinu či samotného zločinu, díky které bývá 

obžalovaný zproštěn viny. V případě filmu Svědek obžaloby (1957) dojde k faktické druhé 

vraždě, ovšem zcela bez přičinění obhájce. Ve filmu Okamžik zlomu (2007) se jedná na konci 

vyprávění spíše o dokonanou první vraždu než o druhou vraždu a opět ji nespáchal obhájce, 

ale sám obžalovaný, v té době již zproštěný viny. V Prvotním strachu je sice ten, kdo zasadí 

pomyslnou ránu a potvrdí nevinu vinného muže před soudem právník, ovšem ne obhájce 

(Richard Gere), nýbrž právnička zastupující protistranu, která doslova reprodukuje slovy 

vraždu tak, jak by ji ona učinila. Přestože toto činí za účelem vyprovokování obžalovaného, 

což se také podaří, výsledný efekt na porotu je však ve prospěch obžalovaného. Stejně tak 

advokát zastupující mrtvého Quilla v Anatomii vraždy koná pomyslnou morální vraždu na 



52 

 

svědkyni Mary Pilantové, opět za účelem vyprovokování k neúmyslnému odhalení pravdivé 

informace, což se mu stejně jako advokátce v Prvotním strachu podaří, ovšem opět s 

pozitivním efektem na porotu a na rozsudek pro obžalovaného Maniona.   

 

Todorov ve své eseji také postuloval dvě alternativní nastavení detektivního románu. 

V prvním případě se jedná o detektivní příběh racionální dedukce (román s tajemstvím), 

založený na retrospekci a příběh typu roman noire (černý román) či thriller, založený na 

prospekci, který zdůrazňuje napětí spíše než zvědavost a koresponduje s filmem noir. 

Todorov navrhuje také třetí alternativu “román s napětím”, jehož čtenář upírá svou pozornost 

nejen k tomu, co se stalo, ale také k tomu, co se teprve má stát. Román s napětím je podle 

Todorova hybridem mezi detektivním příběhem a thrillerem. Román s napětím představuje 

zranitelného detektiva, který je začleněn do světa ostatních postav, místo toho, aby byl 

nezávislým pozorovatelem jako čtenář. Smrtelný detektiv románu s napětím, který může být 

omylný profesionální detektiv nebo nevinný podezřelý, ze kterého se stane detektiv, aby 

očistil své jméno, reprezentuje nespokojenost s žánrem a tudíž s detektivním vzorcem a snahu 

obnovit vzorec tím, že ponechá pouze prvky napětí. 

 

Právnické filmy se shodují v některých rysech s černým románem a v některých s 

románem s tajemstvím. Divák se nejdříve dozví výchozí údaje a jeho zájem je udržován 

očekáváním toho, co se stane, tedy důsledků. Todorov těmito důsledky myslí především 

mrtvoly, zločiny či rvačky, v případě právnických filmů je však tímto důsledkem rozsudek. V 

černém románu sice detektiv nemá imunitu a není nedotknutelný jako v románu s tajemstvím 

(whodunit) a může tak být i zabit, to však obhájci většinou nehrozí. Nicméně, nedá se říci, že 

by byl obhájce nedotknutelný, často se potýká s jistým ohrožením, byť ne na životě. Většinou 

se jedná o ohrožení kariéry, cti, diskreditace, pracovní selhání s důsledky pro jeho další práci 

(Anatomie vraždy, Okamžik zlomu).  

Vzhledem k tomu, že černý román je detektivka, která propojuje oba příběhy, tedy ruší 

první z nich a oživuje ten druhý, neměl by se divák v černém románu dozvědět o zločinu, 

který předcházel momentu vyprávění, nýbrž vyprávění by se mělo překrývat s dějem. V tomto 
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ohledu mají právnické filmy shodný rys spíše s románem s tajemstvím, kde první příběh 

(historie zločinu), skončil před začátkem druhého příběhu (vyšetřování, potažmo soudního 

přelíčení), který zabírá celý čas vyprávění a ve kterém se o zločinu divák i právník, respektive 

detektiv dozvídají. Podle Todorova není druhý příběh v románu s tajemstvím založen na akci, 

nýbrž pouze na zjišťování, konstatování a vyprávění již uběhlých činů. V právnických 

filmech však obhájce pouze nevypráví, také koná a konstruuje svůj “zločin” založený na 

prvním zločinu - svou právnickou strategii, křížové výslechy, závěrečné řeči, prezentování 

informací ve prospěch klienta, zpracovávání svědků.  

V románu s tajemstvím není druhý příběh sám o sobě důležitý, “slouží pouze jako 

prostředník mezi čtenářem a příběhem zločinu” (Todorov, 2000, s. 104). Detektivním 

románům je cizí popisnost (Todorov, 2000, s. 105), na rozdíl od dobrodružného románu či 

sci-fi. V černém románu jsou veškeré popisné pasáže bez citového zaujetí.  

 

Právnické filmy vzhledem k tomu, že sdílí některé prvky s románem s tajemstvím a 

některé s černým románem se nejvíce podobají Todorovem navrhovanému třetímu typu, 

románu s napětím. Ani zde však právnické filmy nesdílejí všechny rysy daného typu. 

Právnické filmy sdílí s románem s napětím záhadu i dvojí příběh, tedy příběh odehrávající se 

v minulosti i v přítomnosti. Jejich cílem však není pouze zjištění pravdy, ve velké míře již s 

pravdou pracují. V románu s napětím se však postavy neustále strachují o svůj život, což v 

právnických filmech není běžné, pokud opomineme obžalovaného, kterému může hrozit 

rozsudek smrti. Právníkovi však smrt nehrozí takřka nikdy.  

 

Romány s napětím dělí Todorov na dva typy, jedním je příběh zranitelného detektiva 

(který není pouhým pozorovatelem a účastníkem děje) a druhým příběh podezřelého v roli 

detektiva (podezřelý na útěku a snažící se očistit své jméno). Právě druhý typ se objevuje také 

v právnických filmech (Podezření) (Todorov, 2000, s. 109).  

 

Právnické filmy se většinou svou fabulí separují od detektivního románu. Přestože 

policejní vyšetřovatel či detektiv připravil podklady pro daný případ, v právnickém filmu již 
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jako postava nefiguruje a pokud ano, tak pouze okrajově. Právník zřídkakdy spolupracuje s 

policií, neboť ten má už svou práci hotovou. Detektivní román tak zpravidla končí zatčením 

pachatele, jeho další osud již pro příběh není podstatný. Ovšem v soudní drama může začít 

svůj příběh zatčením (Případ Paradineová), akt zatčení tak funguje jako spojovací článek 

mezi oběma žánry, často však soudní drama začíná až po zatčení pachatele, které již není 

zobrazeno. V některých případech je propojení obou žánrů značnější, jako například ve filmu 

Okamžik zlomu, který začíná vraždou, pokračuje následným zatčením a postava detektiva má 

v příběhu svou funkci, byť stále minoritní.  

Přestože v právnických filmech postava detektiva nefiguruje, jeho funkci částečně 

zastává postava právníka ve vyšetřovací fázi. V Anatomii vraždy tak Biegler zcela ztělesňuje 

chování detektiva ve scéně, ve které přijíždí na místo činu a pozorně si jej prohlíží, načež 

vyslechne svědky a vyvozuje závěry. Přístup svědků k detektivovi je téměř shodný jako k 

právníkovi - spíše odtažitý, podezíravý, málokterý svědek je ochoten plně spolupracovat. S 

advokátem však svědci odmítají spolupracovat o něco více, neboť si jsou vědomi, že jeho 

úkolem je použít veškeré informace ve prospěch obžalovaného a tento fakt zvyšuje antipatie 

vůči němu.  

4.4 Specifika soudních dramat 

Různé literární, potažmo filmové žánry se vyznačují různými typy narativních struktur. 

Jedním ze specifik žánru soudní drama je charakter narace se dvěma úrovněmi, jedna 

zaměřená na odhalení fakt a druhá zaměřená na širší otázku pravdy a spravedlnosti, díky které 

je samotné právo, respektive právník postaven před pomyslný soud (Thompsonová, 2007, s. 

82). 

 

Role oběti je v právnických filmech často bez reprezentující postavy, respektive, ve 

vyprávění soudního dramatu se tato oběť vyskytuje pouze z retrospektivy nebo ze vzpomínek 

a svědectví ostatních postav (vzhledem k tomu, že se často jedná o zavražděnou osobu, která 

již v době vyprávění soudního dramatu nežije). Často však bývá tato oběť nahrazena, objeví 

se dodatečná oběť, popřípadě získá vlastnosti oběti například i samotný zločinec. Ve filmu 
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Anatomie vraždy, kde je obětí zavražděný majitel zábavního podniku a který ve vyprávění 

není ani jednou ukázán ani za živa ani jako mrtvé tělo (maximálně na fotce), je však další 

oběť, manželka obžalovaného, která je zároveň obětí zavražděného v trestném činu znásilnění. 

Po celou dobu filmu je však manželce status oběti přiznán jen ze strany advokáta obhajujícího 

jejího manžela. Z obžalovaného Maniona se pokouší advokát udělat oběť v tom smyslu, že 

byl obětí svých emocí až dočasného šílenství, ve kterém zabil jiného člověka. Toto je jeden ze 

způsobů, jakým i právnické filmy zapojují a odhalují morální rozpory v představách publika a 

zvyšují tak fascinaci daným žánrem. Pro soudní dramata či právnické filmy je tento rys – 

učinit ze zločince oběť, častým jevem. Stejně jako ve filmu Prvotní strach, kde obžalovaný z 

vraždy působí po dobu soudního přelíčení jako duševně narušený schizofrenik, který byl 

sexuální obětí zavražděného. 

 

V soudních dramatech proti sobě vždy soupeří či aspoň stojí dvě strany. Jedna 

zastupuje pravidelně zlo, korupci, peníze, zločin, podvod, nebo vše dohromady. Často je zde 

boj malého proti velkému, velká firma proti slabému jedinci, zkušený městský právník proti 

vesnickému. Druhá strana reprezentuje a zastupuje naopak dobro, nevinu, čistotu, upřímnost, 

chudobu, oběť, outsidera, kterého nikdo nechápe a směje se mu. I právníci stojící na jedné či 

druhé straně často odpovídají svým chováním své straně, málokdy jsou neutrální, občas však 

naopak své zastupující straně svým chováním odporují. V některých případech je jedna strana 

tichá, příliš se neprojevuje. V takovém vzorci nejde tolik o souboj právnických stran, nýbrž 

více o souboj právníka a jeho klienta (Případ Paradineová, Soudce [2014]). Přestože 

charakter obhájce nastiňuje charakter strany, kterou reprezentuje a vice versa, ne vždy je jeho 

charakter jednoznačný a přestože je divákovi jasné z jiných indicií, že reprezentuje tu 

“správnou” stranu, svým chováním si hlavně zpočátku může odporovat (Prvotní strach, 

Okamžik zlomu).  

Další hlavní postavou je podezřelý, respektive obžalovaný ze spáchání trestného činu 

(typicky vražda), klient jednoho z právníků. V zásadě lze rozlišit dva typy obžalovaných. 

Prvním z nich je obžalovaný, který se hned zpočátku přizná nebo tvrdí, že zločin spáchal. 
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Druhým typem obžalovaného je ten, který zločin celou dobu popírá (ať již pravdivě či nikoli). 

Ať tak či onak, od obžalovaného divák do poslední chvíle čeká, že jak právníka tak diváka 

obelhává. Nicméně, v některých případech i divák ví, že obžalovaný čin skutečně spáchal (v 

expozici či jinde je trestný čin zrekonstruován s rozeznatelnou identitou vraha, jako například 

ve filmu Adamovo žebro), právník si bývá viny svého klienta v takových případech také 

vědom, snaží se však přesvědčit o opaku porotu a soudce. Přestože divák ví, jak tomu 

skutečně bylo, s největší pravděpodobností na něj i přesto budou působit obhájcovy 

přesvědčovací strategie zaměřené na porotu, které na diváka zapůsobí přinejmenším tím, že s 

obžalovaným bude sympatizovat, mimo jiné i proto, že je obžalovaný částečně oběť, která 

jednala ze zoufalství či jiného citového pohnutí. V soudním dramatu proto na diváka působí 

jak přesvědčovací strategie filmových tvůrců v kompozici celého filmu, tak strategie obhájce 

v kompozici jeho proslovů a výslechů svědků. Toto, spolu s osobností obhájce a 

obžalovaného tvoří kompaktní jednotku, která v divákovi zanechává finální dojem z filmu a 

podle kterého si divák utváří názor na případ, obžalovaného i obhájce.  

 

Přestože zdánlivě hlavní linií v soudním dramatu je odhalení pravdy divákovi a 

usvědčení či zproštění viny obžalovaného, většina času filmu se neodehrává u obžalovaného 

(jakožto původce činu), scény s ním nejsou ty klíčové. Klíčové jsou scény s právníkem, který 

obžalovaného obhajuje, neb ten pátrá a odhaluje důkazy a informace o případu, více či méně 

úspěšně. Samotný právník, který po celou dobu je oním detektivem a zdá se být vždy o jeden 

krok napřed, je často v závěru filmu po skončeném soudním procesu oklamán svým klientem 

(Případ Paradineová, Svědek obžaloby, Prvotní strach, Anatomie vraždy).  

 

Obhájci tak bývají zobrazeni buď jako mocní - svou inteligencí a svými právnickými 

schopnostmi nebo naopak bezmocní vůči inteligenci a intrikám svých klientů nebo 

argumentům protistrany. Mohou však být také zobrazeni jako rovnocenní partneři, ať již vůči 

protistraně, tak vůči klientovi (Leitch, 2002, s. 244).  

 

Právnické filmy mohou snadno těžit z divákovy ambivalence vůči právníkům, neboť 
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filmoví právníci, na rozdíl od filmových policistů, soukromých detektivů, amatérských 

detektivů, gangsterů nebo hrdinů a hrdinek filmu noir a erotických thrillerů jsou zpravidla 

postaveni proti dalším právníkům (typicky protistrana) (Leitch, 2002, s. 245). Tito další 

právníci představují druhou stranu případu, potažmo pravdy či skutečnosti, což dává divákovi 

pocit, že vidí obě strany mince a že se může objektivně rozhodnout, ke které se přikloní. 

Tento pocit je však zcela klamný, neboť jak už ze samotné podstaty filmové či literární narace 

vyplývá, divák a čtenář se nikdy nedozví celou skutečnost a i ta skutečnost, kterou se dozví je 

podána za určitým účelem, ne pro samotné sdělení.  

 

Chování v soudní síni je pevně dané stejně jako její prostory. Svědci přísahají, že 

budou mluvit pravdu. Obžalovaní a diváci mají zakázané výbuchy nevhodného chování. 

Advokáti obou stran, kteří často namítají proti otázkám svých protihráčů z důvodu irelevance, 

zavádění nebo nepodstatnosti. Tito advokáti mají zároveň zakázáno sami podat svědectví pod 

záminkou výslechu svědků. Porotám je zcela pravidelně nakázáno nedbat při svém 

rozhodování na to, co právě slyšeli. Přesto jsou tato pravidla neustále porušována, dokonce 

jsou tato porušení zdrojem zábavy v soudním dramatu (Leitch, 2002, s. 249). Pokud je soudní 

drama podáno jako čistě dramatický žánr, pak jsou tyto zdroje zábavy překvapivým 

zpestřením a zlehčením těžkého tématu.  

Spořádaná soudní síň indikuje víru publika v právní systém. Čím více a bouřlivěji jsou 

porušována pravidla v soudní síni, tím otevřeněji je zpochybňována víra v právní systém. V 

krajních případech je systém stvořený pro odhalení pravdy funkční jen když je ignorován (12 

rozhněvaných mužů, Porota [1994], Porotce [1996]) nebo když se kompletně rozpadne 

(Podezření, ...a spravedlnost pro všechny [1979]).  

 

Ještě očividněji než ostatní krimi filmy jsou právnické filmy neredukovatelně 

dualistické (Leitch, 2002, s. 245), počínaje již pouhým postavením proti sobě stojících stran 

obžaloby a obhajoby a jejich opoziční verzí stejného příběhu. Na tematické rovině tato 

duálnost pokračuje v širších sociálních a morálních otázkách (viz. kapitola Širší sdělení 

právnických filmů). 
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Předmětem právnických filmů je zkoumání sporných pohledů na morálku a moc a to 

za tím účelem, aby vznesly otázku, co dodává právní autoritě její moc, projektováním těchto 

konfliktů v soudní síni. Většina právnických filmů je završena v soudní síni ze stejného 

důvodu, z jakého jsou westerny završeny klimaktickou přestřelkou: protože aréna soudní síně 

je sídlem konfliktních sil a místem individuálního heroického boje. Stejně tak jako by měla 

přestřelka ve westernu eliminovat veškeré rozptylující prvky ve prospěch očištěné, 

nezainteresované soutěže síly, dovednosti a pevných nervů, soudní síň má být krytá aréna 

prostá jakýchkoli rozptýlení nebo předsudků, která umožní nejlepšímu muži či ženě (jako 

například ve filmu Podezřelý [1987] nebo Hrací Skříňka [1989]) vyhrát. Základní komplikací 

soudního dramatu je nicméně podezření, že institucionální soudní systém je zaujatý vůči 

ženám (Adamovo žebro) nebo vůči lidem jiných etnik (Jak zabít ptáčka) nebo více obecně, že 

právní spravedlnost se neshoduje s morální spravedlností (Znásilnění [1988]). Právnické 

filmy často prezentují obecný předpoklad, že nejlepší klient a nejlepší právník dají dohromady 

nejlepší případ, ovšem samotné právo tuto přesilu nemusí rozpoznat. Proto má soudní síň za 

cíl otestovat společenské status quo, ke kterému se právo ze své přirozenosti odvolává (Leitch, 

2002, s. 248). 

 

Prostor jednotlivých soudních síní vyjadřuje jak aspiraci k nestranné spravedlnosti tak 

specifické předsudky soudního systému v jakémkoli daném filmu. V britských soudních 

síních jsou vězni posazeni na lavici obžalovaných - vyvýšenou plošinu, která je odděluje a 

zdůrazňuje jejich důležitost. V amerických soudních síních však obviněný sedí vedle svého 

advokáta, čímž jeho postava dostává méně výjimečnosti a stává se až bezvýznamnou. Místo 

toho hollywoodské soudní síně zdůrazňují (architektonicky symetrickým rozdělením 

protistran a jednotným rozložením diváků, kteří jsou posazeni za stoly obžaloby s obhajobou) 

rovnost proti sobě stojících stran před právem a jejich úctu před ním. Právo je zde 

reprezentováno vyvýšeným křeslem soudce, kterému všichni ostatní čelí. Toto křeslo 

reprezentuje právo více než samotná osoba, která v něm sedí (Leitch, 2002, s. 248). Prostor 

tak dostává právě postava advokáta, který má v situaci, kdy jsou si obě strany i obžalovaný 
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rovni, možnost snáze vystoupit do popředí jako hrdina nebo obecně jako výrazná postava. 

Filmy, které snižují vizuální důležitost soudce tak implikují zároveň jeho bezvýznamnost v 

daném případě (Kdo seje vítr, Jak zabít ptáčka) nebo jeho zkorumpovanost (Podezření). 

 

Přestože mnohá soudní dramata takto nabízejí cynický přístup k právnímu systému, 

užívá tento žánr také prostředí soudní síně k inscenaci širších kulturních konfliktů, aniž by 

jednoznačně schvalovala jednu či druhou stranu (Kdo seje vítr, Pár správných chlapů, Jak 

zabít ptáčka). Přesto však i tyto filmy nejen, že předpokládají divákovu náklonnost k jedné ze 

stran, ale také si jejich náklonnost k této straně snaží podpořit výše zmíněnými narativními 

strategiemi. Velice častým pravidlem tak bývá, že David porazí Goliáše neboť smolaři mají 

morální právo vždy na své straně. Proto bývá také hrstka oprávněnější než velká skupina, 

stejně tak chudí více než bohatí a nižší třída více než vyšší třída, bezmocní více než mocní a 

jednotlivec více než systém. Mezi soudní dramata ztvárňující právníky jako smolaře nebo 

outsidery patří například Anatomie vraždy, Nátlak, a Kdo seje vítr. V těchto dramatech jsou 

advokáti obhajující obžalovaného prezentováni jako hrdinští proroci společnosti. V dramatech 

Sergeant Rutledge a Jak zabít ptáčka navíc tito advokáti obhajují společensky stigmatizované 

jedince utlačované právním systémem (Leitch, 2002, s. 250).  

 

4.4.1 Širší sdělení právnických filmů 

Každé soudní drama se věnuje svým případem širší otázce morálních hodnot, právního 

systému či jiných sociální a institucionálním tématům. Anatomie vraždy odkazuje mimo jiné 

na lidský charakter a jeho projev. Závažný trestný čin je ve vyšetřovací fázi filmu podáván 

zcela chladně, téměř bez emocí jak od Maniona, tak od jeho ženy a Biegler se nad ničím z 

toho nepozastavuje. Vyšetřovací fáze filmu je tak ukázková “anatomie” činu. Kontrastní jsou 

proto scény následující po vyšetřovací fázi a to scény ze soudní síně, kde divák může 

očekávat z vážnosti soudní instituce střídmé, logické, chladné chování. Ovšem scény ze 

soudní síně jsou pravým opakem těchto očekávání. V soudní síni se hašteří, vtipkuje, rozčiluje, 

vyhrožuje a soudní přelíčení tak působí více dojmem divadelního představení. Toto nastavení 
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však není zcela nepochopitelné, vzhledem k tomu, že se člověk rozhoduje nejdříve emocemi a 

až poté si své rozhodnutí obhajuje logicky. Z toho důvodu je nezbytné na názor poroty 

působit emocemi. Také hlavní strategie obžaloby se týká lidského temperamentu, až 

nepříčetnosti. O “anatomii” činu tak lze hovořit pouze v první polovině filmu, ta druhá již 

představuje rétorické a umělecké představení, ovšem s i tak závažným tématem.  

Anatomický přístup ke zločinu v Anatomii vraždy je také patrný ze scény, ve které 

Biegler nastiňuje možné strategie obhajoby v Manionově případě. Konstatuje, že může hájit 

klienta ve čtyřech případech. V prvním klient vraždu nespáchal, ve druhém se o vraždu 

nejedná, neb to byla sebevražda nebo nehoda, ve třetím byl legálně k takovému činu pachatel 

oprávněn v rámci nutné sebeobrany nebo obrany svého domova, ve čtvrtém případě bylo 

zabití omluvitelné. Podle Bieglera Manion nespadá ani do jednoho ze tří prvních uvedených 

možností. Například o sebeobranu nemohlo jít kvůli časové prodlevě, která uplynula mezi tím, 

co se obžalovaný dozvěděl o znásilnění a době kdy spáchal vraždu na Quillovi. Manion svůj 

čin ani nepopírá, tudíž nemohou využít strategii neviny ani sebevraždy či nehody. Biegler v 

tomto okamžiku prohlašuje, že se snaží Manionovi vysvětlit, jak funguje zákon - zároveň to 

však vysvětluje divákovi, u kterého tuto znalost nemůže předpokládat. Přestože Bieglerův 

přístup ke zločinu a k obhajobě je čistě pragmatický, zároveň Maniona vybízí k jisté hře: “Vy 

jste opravdu chytrý poručíku, tak schválně jak chytrý dokážete být.” Čímž zároveň vyzývá 

diváka k tomu samému a z dosud anatomické přístupu činí zábavnou hru. Obžalovaného 

vyzývá k momentální hře, v rámci scény, diváka však vyzývá také nad rámec jedné scény. 

Biegler Manionovi dále vysvětluje, že sice nemůže použít strategii ospravedlnění v tom 

smyslu, že by Manion na svůj čin měl právo, ovšem mohou použít strategii omluvitelnosti, 

neb jeho čin by se dal za jistých okolností omluvit. Omluvou by mohla být nepříčetnost. 

Nicméně, divákovi v tuto chvíli film ukazuje zákulisí případu, divák nevidí pouze 

obžalovaného jak předstírá nebo opravdu je nepříčetný, ale jak vymýšlí, jak by mohl porotu 

přesvědčit, že byl v době vraždy nepříčetný. Ovšem ani v “zákulisí” Manion nedává přímo 

najevo, že by o své nepříčetnosti lhal. Jeho jednání v těchto scénách by se dalo chápat tak, že 

pouze objevuje fakt, že byl v době činu vraždy nepříčetný.  
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5. Metody v soudní síni 

Kapitola Metody v soudní síni zastupuje téma rétoriky v krimi filmech, byť ne v 

kontextu rétorických a argumentačních figur. Aby téma rétoriky co nejlépe korespondovalo s 

předchozími kapitolami věnovanými naraci a žánru je rétorika v tomto kontextu chápána jako 

promluva za účelem přesvědčení v tomto případě diváka, potažmo poroty. Název Metody v 

soudní síni tak reprezentuje širší název - rétorické metody v soudní síni za účelem 

reprezentace reality a konstrukce sociálních světů.  

Advokáti jak obhajoby, tak obžaloby proti sobě bojují různými způsoby na 

individuální úrovni, přičemž obě strany mají stejný cíl a to aby jim jejich argument uznala 

porota. Což se povede u každého argumentu pouze jedné straně. Z toho důvodu se obě strany 

musí snažit působit co nejdůvěryhodněji, což mohou udělat třemi způsoby: mohou zpochybnit 

důvěryhodnost a charakter druhé strany, mohou se snažit vytvořit pozitivní obraz o své straně 

a nebo se mohou snažit o obojí (Rosulek, 2015, s. 172).  

Fiktivní soudní přelíčení se podle Rosulekové markantně liší od těch reálných, kdy 

fiktivní právník v soudní síni často svůj rétorický projev přehání do silně dramatické až 

teatrální roviny, jeho proslovy jsou emotivní a poutavé, neb účelem filmu je pochopitelně 

diváka především pobavit, zaujmout. Obecně lze říci, že nejčastějšími přesvědčovacími 

metodami či technikami jak v reálných případech, tak ve fiktivních soudních síních jsou 

takzvané zamlčování (silencing), zdůrazňování (emphasizing) a zlehčování (de-emphasizing) 

(2015, s. 2). Všechny tři techniky používá běžně jak obhajoba, tak obžaloba ke konstrukci 

reality. Technika zamlčování spočívá v ignorování a neuvádění faktů, které se do konkrétní 

verze příběhu nehodí. Neznamená však popírání těchto faktů. Zdůrazňování naopak 

vyzdvihuje a připomíná ta fakta, která podporují konkrétní verzi příběhu a zlehčováním se 

sice konkrétním faktům daná strana nevyhýbá, nicméně je podává se znatelně menším 

důrazem. Taktika zamlčování je v soudních síních nejčastěji používaná, neboť zamlčování je 

nejefektivnější v okamžiku, kdy nejen že jedna strana nemá možnost se vyjádřit (svědek), ale 

kdy tato možnost k vyjádření je přizpůsobena a pozměněna těmi, jež přístup k vyjádření mají 

(právník).  
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V takových případech diskurz těch, co možnost vyjádřit se mají, nahrazuje a přetváří 

diskurz těch, co ji nemají. V soudní síni není moc účastníků rovnoměrně distribuována, což 

vytváří kontext, ve které vyjednávání diskurzu a diskurzivní vyjádření náleží těm, kteří jsou 

institucionální mocí povoláni hovořit. Zcela zřídka je takto kvalifikován svědek činu, přestože 

má ústřední postavení jakožto vlastní účastník událostí vedoucích k soudnímu přelíčení. V 

případech znásilnění a sexuálního napadení, kde podmíněnost viny spočívá zásadně na 

narativních příspěvcích svědků a kde jazyk advokátů je použit nejen k přísnému omezení toho, 

co je řečeno, ale také k vyložení alternativních verzí svědkova vyprávění událostí, je toto 

zároveň příklad toho, jak je diskurz často ze své podstaty formou zamlčování (Fridland in 

Thiesmeyer, 2003, s. 119-137). 

 

Techniky zamlčování, zdůrazňování a zlehčování jsou patrné například ve filmu 

Anatomie vraždy. Obžaloba i obhajoba podávají informace s těmi konkrétními okolnostmi, 

které se jim hodí pro jejich konstrukci pravdy. Jak obžaloba, tak obhajoba pracují se stejnými 

fakty, každá strana však jednotlivým informacím dává jinou konotaci. Například moment, kdy 

obžaloba poukazuje na fakt, že byla Manionová před znásilněním v baru plážového resortu, 

který vlastnil zavražděný Quill. Zde uvádí obžaloba fakta - Manionová si zula střevíce, podle 

slov svědka měla “špičku” kvůli alkoholu, který vypila a k zavražděnému se chovala více jak 

přátelsky. Z čehož obžaloba tvoří závěr, že byla Manionová silně opilá, zavražděného 

nepokrytě sváděla a tím ho provokovala, což ji činí odpovědnou za další průběh toho večera a 

zbavuje ji to titulu oběti. Obhajoba však k těmto informacím také přistupuje, zasazuje je do 

kontextu, který daným informacím dává jiný význam. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

plážový resort, není nijak divné když je v baru žena se sundanou obuví. Obhajoba také 

upřesňuje svědkovu výpověď ohledně rozverného chování Manionové, kdy rozjařeně 

poskakovala kolem hracího automatu, na kterém hrála. Svědek dodává, že svým chováním 

nebudila obecný rozruch, nikoho v tu chvíli nepohoršovala ani neudivovala, neb se tak v 

tomto zábavním podniku chová spousta lidí. Svědkův popis chování Manionové na základě 

otázek obžaloby je tak příkladem zdůrazňování, stejně tak popis jejího vzhledu. Nezmínění 
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faktu, že se jedná o zábavní a plážový podnik a chování Manionové je tak relevantní k 

danému místu však není zamlčování, neboť tato informace o podniku je obecně známa. 

(Naopak o zamlčování se jednalo například v případě kdy obžaloba uvedla jako důkaz 

fotografie z místa činu pořízené fotografem. Sada fotografií poskytnutá jako důkaz však 

nebyla kompletní. Mezi těmito fotografiemi byly pouze fotografie zavražděného, chyběly 

například snímky Manionové, na kterých byly vidět podlitiny na tváři a na rukou.) 

“Objasnění” zutých bot a porovnání chování Manionové s ostatními hosty, je možné 

považovat za taktiku zlehčování.  

Technika zlehčování je patrná také při výpovědi svědka-detektiva, kterého obžaloba 

instruovala, aby se vyjádřil eufemisticky o znásilnění a ublížení na zdraví Manionové. 

Detektiv vypovídá, že se Manion při zatýkání vyjádřil, že mrtvého zabil, protože “jeho žena s 

ním měla jisté trable”. Detektiv na otázky Bieglera poté přiznává, že toto nejsou přesná slova 

Maniona, který ve skutečnosti řekl, že Quill znásilnil jeho ženu a přiznává, že mu bylo řečeno, 

aby použil jiná slova.  

Za taktiku zamlčování lze také považovat tah obžaloby, která předvedla jako důkaz 

fotografie místa činu, na kterých je vidět tělo zavražděného a místo činu. Mezi těmito 

fotografiemi však původně byly i fotografie Manionové, konkrétně toho, jak vypadala s 

podlitinami na těle a na obličeji. Tyto fotografie však obžaloba do důkazního materiálu 

nezahrnula. 
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Závěr 

Cílem práce bylo demonstrovat, jakým způsobem jsou obecné principy literární a 

filmové naratologie použity ve specifickém žánru právnických filmů. Stejně tak koncepty 

konkrétních narativních struktur, přestože nebyly vyvinuty z ani pro žánr právnických filmů, 

je jejich aplikovatelnost natolik široká či univerzální, že je lze aplikovat také na tento žánr. 

Konkrétně struktura Cesty hrdiny dodává vyprávění o právnickém případu jiný rozměr než 

pouhé zkoumání vyprávění pouze z hlediska obecných narativních prvků a principů. Bez 

určité narativní struktury jsou obecné narativní principy pouhým komentářem či 

pojmenováním konkrétních scén ve filmu, avšak nejsou bezúčelnými, vzhledem k tomu, že 

pomáhají konstruovat atmosféru, napětí, záhadu či pobavení a činí tak z vyprávění něco více 

než jen chronologický popis událostí, který sám o sobě nemusí vzbuzovat v recipientovi 

žádné emoce. 

Přestože mou snahou bylo literární a filmové naratologické principy od sebe odlišit, 

neboť jsou určeny pro odlišné médium, ve výsledku tato distinkce není v práci vždy zjevná, 

vzhledem k tomu, že principy filmové naratologie z té literární vychází a často se liší jen v 

některých detailech, pokud vůbec (jako například princip jádrových a satelitních událostí či 

základní pojmy společné jak pro literární, tak pro filmovou naratologii - fabule a syžet). V 

případě filmového narativního prvku voice-over lze naopak na první pohled vyvodit, že se 

jedná o zcela specifický prvek filmového vyprávění, který je však pouze specifickou 

reprezentací tradičně literárního narativního prvku vypravěče.  

Přestože hlavním cílem bylo definovat specifika žánru právnických filmů, nelze tak 

učinit aniž by nebyla zmíněna specifika zastřešujícího žánru krimi a “sousedícího” žánru 

detektivního příběhu, který se v některých bodech dokonce prolíná s žánrem právnických 

filmů. Bylo by jistě vhodné uvést při definici specifik jednotlivých žánrů více praktických 

příkladů detektivních příběhů či jiných krimi žánrů (gangsterka, film noir, krimi komedie) či 

dokonce žánrů mimo krimi za účelem komparace žánrů a demonstrace argumentů z teorie 
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žánru, to by však značně rozšířilo tematický okruh práce a jasné vymezení na právnické filmy 

a žánry s nimi těsně korespoundující by již nebylo tak patrné. 

Název práce napovídá, že jejím tématem bude mimo jiné také rétorika krimi filmů. 

Přestože jsem se tomuto tématu nakonec ve své práci věnovala pouze okrajově a zcela 

specificky, byla tato část názvu ponechána, neboť i jednotlivá specifika definující žánr 

právnických filmů, potažmo krimi žánr lze považovat za formu rétoriky ve smyslu způsobu 

prezentace a způsobu vyprávění. Rétoriku právnických filmů a rétoriku užitou v právnických 

filmech lze však pojmout také jako zcela samostatné téma hodno hlubšího zkoumání. 

Rétoriku právnických filmů lze tedy považovat za vhodnou oblast pro budoucí výzkum, neboť 

odborné publikace o tomto tématu v kontextu filmového žánru nepojednávají a také z důvodu 

vhodnosti a četnosti jednotlivých rétorických figur přítomných v těchto filmech, se kterými by 

potenciální badatel mohl pracovat a které tak tvoří příhodný materiál pro výzkum.  
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