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Autorka sa v práci venuje aplikácii vybraných naratívnych teórií na žáner právnických 

filmov. V analýze sa sústredí najmä na film Anatómia vraždy; mnohé iné príklady 

čerpá z obsiahleho korpusu vybraných filmov. Autorka definuje cieľ práce ako 

demonštráciu spôsobu, akým naratívne špecifiká definujú (sub-)žáner právnických 

filmov. Výber analyzovaného predmetu otvára otázku sociálno-kultúrnych špecifík 

typicky americkej produkcie právnických filmov v súvislosti so špecifickým súdnym 

systémom. Autorka vychádzajúc z Campbellovej Cesty hrdinu ukázala 

rozvrhnutie/opakovanie morálnych dilem v dvoch rovinách systému. Toto 

pozorovanie by mohlo otvoriť zaujímavú cestu do komunikačne zameraných 

sociálnych štúdií takto nastaveného súdneho systému vychádzajúc z jeho zobrazení. 

Samotná redukcia rétoriky, ktorá by podľa názvu mala byť druhým predmetom 

skúmania je vysvetlená autorkou v poslednej kapitole – 5. Metody v soudní síni. Ide 

o teatralizáciu, ktorej publikum je zdvojené; metódami tejto teatralizácie je spôsob 

prezentácie faktov – ide o zamlčovanie, zľahčovanie a zdôrazňovanie. Navyše 

obhajca na seba obvykle berie rolu vyšetrovateľa. Treba poznamenať, že miera 

zosmiešňovania oponenta je kultúrna; to, čo si dovoľoval Biegler v takej miere v 

neskorších filmoch nenájdeme.  

Spôsob analýzy právnických filmov podľa Hrdinovej cesty je pochopiteľný; tieto filmy 

danej štruktúre dobre konvenujú. Rôzne odlišnosti sa vysvetľujú iba funkčným 

prenosom. Autorka využíva aj ďalšie pojmy literárnej naratológie. Ak navrhuje 

charakterizovať naratívnu štruktúru v týchto filmoch ako typicky trojaktovú, mala by 

sa k tomu explicitne prihlásiť. Navrhoval by som využiť Ecove poznámky k 



Sherlockovi Holmesovi, kde upozorňuje na slávnu Sherlockovu dedukciu ako na 

typickú abduciu. Bolo by možné na to upozorniť pri Todorovej typológii s tzv. 

detektívnym románom racionálnej dedukcie.  

Autorka prejavuje veľmi súvislý explikatívny jazykový štýl. Prínosom práce je 

zrozumiteľná charakterizácia právnických filmov na základe základných 

naratologických pojmov a štruktúry Campbellovej Cesty hrdinu. Autorka venuje 

značnú časť práce umiestneniu právnických filmov do žánrového priestoru. V práci 

by sa žiadalo pridať dôraz na aktivitu na strane produkcie znakov; v danom prípade 

na tvorbu žánru ako diskurzívneho priestoru. Takisto určité špecifiká právnických 

filmov odtlačené do štruktúry cesty hrdinu by sa žiadalo vysvetliť na alternatívnom 

modely, napríklad Greimasovom. Akokoľvek, zvolený model dokáže vysvetliť, prečo 

je napríklad počiatočná Bieglerova motivácia obhajovať vinného z usmrtenia kvôli 

honoráru nepodstatná z hľadiska stotožnenia s hrdinom – prevláda tu fungovanie 

vzrušenia z dobrodružstva.  

  

Prácu navrhujem prijať k obhajobe a predbežne navrhujem známku medzi 1 a 2.  
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