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Abstrakt
Diplomová práce na téma Porovnání mediálního obrazu cen Český lev s Cenami české filmové
kritiky v letech 2011 – 2013 analyzuje mediální obraz těchto cen v tištěných médiích. Pro
výzkum textů je pouţita kvalitativní metoda zakotvená teorie a za výzkumný vzorek jsou určeny
čtyři typy tištěných médií – seriózní deníky, společenské týdeníky, kulturní média a bulvární
média. Cílem diplomové práce je porovnání mediálních výstupů o obou cenách a také
vyhodnocení mediálního obrazu české kinematografie prostřednictvím těchto cen.

Abstract
This diploma thesis named The Comparison of Media Image of Czech film awards – The Czech
Lion and The Czech Film Critics Award in years 2011 – 2013 analyses the media image of those
film awards in printed media. As a method is used the qualitative analysis – the Grounded theory
and research is made from four types of media – newspapers, weeklies, cultural magazines and
tabloids. The aim of this diploma thesis is comparison of articles about those awards and
evaluation of Czech cinematography´s media image through czech film awards.
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ÚVOD
V této diplomové práci s názvem Porovnání mediálního obrazu cen Českého lva
s Cenami české filmové kritiky v letech 2011 – 2013 se budeme věnovat tomu, jaký byl
mediální obraz obou těchto cen a zda-li se v průběhu sledovaných let nějak změnil.
Diplomová práce zkoumá období tří let, kdy obě ceny existují vedle sebe.
Jedná se o poměrně aktuální téma – Ceny české filmové kritiky byly v roce 2010
zaloţeny na protest, jako odpověď na neschopnost České filmové a televizní akademie
(ČFTA), která je porotou Českého lva, posuzovat umělecky kvalitní snímky. Jednou
z otázek, jíţ se tato diplomová práce zabývá, je i to, jestli se novým cenám podařilo být
alternativou či nikoli.
Mediální obraz obou ocenění také přináší pokus o reflexi české kinematografie.
Právě v rámci těchto cen se hodnotí uplynulý rok ve filmové tvorbě, a tak i mediální
výstupy v tomto období reflektují českou kinematografii. Další výzkumnou otázkou tak
je mediální obraz české kinematografie.
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V té první, teoretické, se budeme
věnovat historii i současnosti filmových cen na území České republiky. Dále pak
popíšeme obě ocenění v průběhu let. Tato část ještě obsahuje dva rozhovory – jeden
s Janem Bernardem, filmovým teoretikem, který je členem České filmové a televizní
akademie (ČFTA) a porotcem Českého lva a zároveň členem poroty Cen české filmové
kritiky. Druhý rozhovor je s hercem Ondřejem Malým, drţitelem Českého lva i Ceny
české filmové kritiky 2010 za výkon ve snímku Pouta.
Druhá část diplomové práce se týká samotné analýzy médií. Jako výzkumný
pramen byla zvolena tištěná média, která reprezentují čtyři zaměření – seriózní deníky,
společenské týdeníky, kulturní média a bulvární deníky. Zkoumaným materiálem jsou
původní a názorové články redakcí. Jak je jiţ uvedeno v tezích, příspěvky byly zkoumány
kvalitativní metodou, ta je v práci ještě specifikována a na výzkum je pouţita zakotvená
teorie Anselma Strausse. Kvůli tomuto druhu analýzy byla oproti tezím upravena i
struktura práce a pouţitá literatura.
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Mediální obrazy obou cen jsou v prvních dvou fázích hodnoceny odděleně,
nejprve po jednotlivých letech, a pak i v průběhu sledovaného období. Aţ třetí fáze
zakotvené teorie porovnává mediální obrazy obou ocenění. Tato praktická část nabyla
širšího rozsahu neţ část teoretická, která je omezena pouze na témata, jeţ s touto
diplomovou prací úzce souvisí.
I kdyţ jsou sledovaným obdobím roky 2011 – 2013, tedy roky, kdy vycházely
jednotlivé články, je třeba brát v potaz, ţe jednotlivá ocenění mají v názvu vţdy
předchozí rok. V textu diplomové práce se tak vyskytují oficiální názvy ocenění
s ročníkem hodnocené kinematografie, ale články o nich vycházely vţdy v roce
následujícím, protoţe i jednotlivé ceremoniály se konaly o rok později.
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1. Česká filmová ocenění
1.1 Pohled do historie
Filmová ocenění mají na území České republiky dlouholetou tradici, která
navazuje na počátky filmů u nás. První veřejné filmové představení na území dnešní
České republiky proběhlo v roce 1896, kdy se promítalo z kinematografu bratří Lumiérů.
Za prvního autora krátkých hraných filmů – scének je povaţován arch. Kříţenecký.
(Havelka, 1967; 14).
České filmy byly nejdříve oceňovány v zahraničí – prvním velkým úspěchem pro
český film byla zlatá medaile z roku 1913 na Mezinárodní fotografické a filmové výstavě
ve Vídni pro film Svatojánské proudy. (Havelka, 1967; 126)
České filmy také zaujaly na mezinárodním benátském Biennale. Ve třicátých
letech byl v Benátkách oceněn například snímek Extase reţiséra Gustava Machatého,
promítány tam byly také filmy Řeka, Zem spieva, Hej rup, Tatranská romance či Maryša.
„Benátky byly před válkou jediným mezinárodním festivalem, kde soutěţily nejlepší filmy
tehdejších národních produkcí. Po válce byl zaloţen festival v Cannes.“(Havelka, 1967;
126)
Právě zahraniční ocenění byla v roce 1935 podnětem k zaloţení československých
filmových cen, které spadaly pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Čestné ceny byly
vyznamenáním filmovým pracovníkům a jejich dílům. Za okupace byly udělovány tzv.
svatováclavské ceny a později ceny národní. 1
Po osvobození byly v roce 1947 zaloţeny státní filmové ceny, kterými mělo být
„dáno povzbuzení a příklad filmovému snaţení v Československu“. Státní ceny byly od
roku 1955 udělovány s titulem laureáta státní ceny Klementa Gottwalda. (Havelka, 1967;
119)
1

„Obojí neměly valné hodnoty a byly spíše snahou po důkazu kulturní automomie tzv. protektorátu, při
čemţ nebyla často rozhodující umělecká hlediska. V roce 1942 byly tyto ceny uděleny naposled.“
(Havelka, 1967; 117)
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Jiţ v roce 1948 byla poprvé udělena Cena české filmové kritiky, a to filmu
Špalíček a seriálu filmů o panu Prokoukovi. Cena se udílela aţ do šedesátých let.
Existovalo také poměrně velké mnoţství festivalů – nejvýznamnějším byl
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (viz níţe); Filmový festival pracujících
(zaloţen 1948), který se konal jako putovní přehlídka po krajských městech, Celostátní
přehlídka československých filmů pro děti a mládeţ (od roku 1961) v Ostravě a
Gottwaldově. Další festivaly se zabývaly technickými filmy2 (Ostrava a Hradec Králové),
filmy o umění (Kroměříţ), sportovními a tělovýchovnými filmy (Praha a Pardubice),
zemědělskými filmy atd. (Havelka, 1967; 124 - 126)
Na konci 70. let byl zaloţen festival filmové komedie Novoměstský hrnec smíchu
v Novém Městě nad Metují. V prvním roce zvítězil film Kulový blesk reţisérů Ladislava
Smoljaka a Zdeňka Podskalského. 3

1.2 Současná filmová ocenění
Vedle dvou nejznámějších filmových cen v České republice – tedy cen Českých
lev a Cen české filmové kritiky existují ještě další ocenění pro filmové a televizní tvůrce.
Jedním z nich je Cena Asociace českých kameramanů, která byla zaloţena
v roce 1992 s cílem „přispět k publicitě kameramanské profese a jejích špičkových děl a
současně ke zvyšování společenské a profesní prestiţe Asociace českých kameramanů“4
Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích: cena za vynikající kameramanské filmové
dílo, televizní dílo, celoţivotní dílo a cena studentům FAMU za mimořádný počin. Ceny
se v roce 2013 udílely v kině Lucerna, jejich laureáty byli: Marek Jícha (film Láska je

2

Tento festival byl zaloţen roku 1961 vědecko-technickou společností a jeho cílem bylo seznámit
technickou veřejnost s odbornými filmy (Havelka, 1975; 33)

3

Novoměstský hrnec smíchu. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.mestskyklub.cz/hrnecsmichu/

4

Asociace českých kameramanů. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.ceskam.cz/cz/cena-ack/2013
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láska), Petr Koblovský (televizní film Aplaus), student Marek Polách a Petr Polák (in
memoriam, celoţivotní výkon). 5 6
Dalším oceněním je Cena Trilobit, kterou organizuje Český filmový a televizní
svaz (FITES)7. Cena byla poprvé udělena v roce 1966, v roce 1970 byla činnost svazu
zastavena, nově se udílí aţ od roku 1991. Oceněna mohou být díla původní české
audiovizuální filmové a televizní tvorby. V rámci Trilobitu je udílena i Cena Václava
Havla za přínos díla občanské společnosti a Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci
literárního díla.8
Poté existuje Cena Pavla Kouteckého pro reţiséry dokumentárních filmů. „Cena
je kaţdoročně udělována reţisérům - pokračovatelům Pavla Kouteckého9, trpělivým
pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy dokumentárním filmem.
Zakladatelé Ceny Pavla Kouteckého jsou Asociace Film & Sociologie a Divadlo Archa spolu s
Mezinárodním filmovým festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.“10

V České republice také existuje řada filmových festivalů, na kterých se také udílí
česká i mezinárodní ocenění, z nichţ nejvýznamnější je Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech. Tento filmový festival byl zaloţen v roce 1946 jako přehlídka,

5

Asociace českých kameramanů. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.ceskam.cz/cz/cena-ack/2013

6

České filmové centrum. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://filmcenter.cz/cz/festivaly-atrhy/ceske-filmove-ceny/detail/1-cena-asociace-ceskych-kameramanu

7

FITES – Svaz čs. Filmových e televizních umělců, byl zaloţen na III. Filmfóru v Brně. (Havelka, 1970;
5)

8

Ceny Trilobit Beroun - FITES. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.fites.cz/index.php?menu=28&page=76

9

Pavel Koutecký (1956 - 2006) byl českým dokumentaristou a absolventem FAMU. Mezi jeho
nejvýznamnější filmy patří snímky Do ţivota, Vzpomínáš, vzpomínám, vzpomínáte?, či snímek Občan
Havel, který za něj po jeho tragické smrti dokončil Miroslav Janek. (Aktuálně.cz. Filmař Pavel
Koutecký tragicky zahynul [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://aktualne.centrum.cz/kultura/film/clanek.phtml?id=128500)

10

České filmové centrum - festivaly a trhy. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://filmcenter.cz/cz/festivaly-a-trhy/ceske-filmove-ceny/detail/11-cena-pavla-kouteckeho
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která by měla na rozdíl od tradičních zahraničních festivalů „ideovou náplň“. První
ročníky se konaly v Mariánských Lázních, účastnily se jich filmy z dvacítky zemí. Do
Karlových Varů se festival přesunul v roce 1950 (heslem bylo: „Za mír, za nového
člověka, za lepší svět“), v Mariánských Lázních pak probíhala druhá část festivalu.
(Havelka, 1967; 123) V průběhu let získal festival mezinárodní renomé a v současnosti se
jedná o přehlídku, která můţe směle konkurovat festivalům v Cannes, Berlinale či
Benátkách.
„Program dnešního festivalu tvoří: nespecializovaná mezinárodní soutěţ
celovečerních

hraných

filmů,

mezinárodní

soutěţ

celovečerních

a

krátkých

dokumentárních filmů, soutěţní sekce Na východ od Západu představující současnou
tvorbu regionu střední a východní Evropy, nesoutěţní informativní filmové přehlídky,
retrospektivy, pocty a jiné doprovodné akce. CENY: Velká cena, Křišťálový globus za
nejlepší hraný film (20 000 USD), Cena za nejlepší dokumentární film do 30 minut (5 000
USD), Cena za nejlepší dokumentární film nad 30 minut (5 000 USD), Cena Na východ
od Západu (10 000 USD).“ 11
Dalšími velkými festivaly jsou Letní filmová škola v Uherském Hradišti, festival
Finále Plzeň, Febiofest, Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě či festivaly
animovaných filmů Anifilm v Třeboni a Anifest v Teplicích. Některé z festivalů se
specializují na specifické země, jako například festival německých filmů Das Filmfest
nebo Festival francouzského filmu. 12

11

České filmové centrum - festivaly a trhy. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://filmcenter.cz/cz/festivaly-a-trhy/detail/10-mff-karlovy-vary

12

České filmové centrum - festivaly a trhy. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://filmcenter.cz/cz/festivaly-a-trhy/festivaly-v-cr/100#aktualni
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1.3 Ceny Český lev
Filmové ocenění Český lev vzniklo v roce 1993 pod společností Vachler Art
Company Petra Vachlera. První ceny tak byly uděleny v roce 199413. V prvním roce o
vítězných filmech a výkonech rozhodovala blíţe nespecifikovaná stočlenná porota. O dva
roky později jiţ byla nejen pro tyto účely zaloţena Česká filmová a televizní akademie
(ČFTA), která filmy hodnotí dodnes. 14 15
Filmová akademie se skládá ze zhruba dvou set členů, kteří zastupují různé
filmové profese – od herců, střihačů, kameramanů, zvukařů aţ po scénáristy, reţiséry,
producenty, architekty, hudební skladatele či distributory. Seznam členů je dohledatelný
na internetových stránkách instituce.16
Ceny si tak udílejí umělci mezi sebou. Právo stát se členem akademie pak mimo
jiné automaticky mají drţitelé i nominovaní cen Český lev. O nových členech rozhoduje
prezidium ČFTA maximálně jednou do roka, kaţdý člen můţe navrhnout tři nové členy. 17

13 Jednotlivé ročníky mají vţdy v názvu uplynulý rok, protoţe se hodnotí právě filmy vzniklé od ledna do

prosince předchozího roku. (Český lev - stanovy. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.kinobox.cz/ceskylev/stanovy)
14 Český lev - stanovy. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/ceskylev/stanovy
15„Česká filmová a televizní akademie vznikla dne 13. 4. 1995 za účelem zvyšování prestiţe umělecké

filmové a televizní tvorby v České republice i v celém světě, podporování vzájemné spolupráce mezi
jednotlivými tvůrci a producenty, podpory mladých a začínajících tvůrců, podpory komerční i nekomerční
hodnotné filmové a televizní tvorby, vytvoření kvalitní informační sítě pro jednotlivá domácí producentská
centra, informování zahraničního tisku a médií o filmové a televizní tvorbě v České republice, informování
případných investorů a sponzorů o moţnostech finanční podpory hraným a televizním projektům, sledování
a mapování veškeré televizní a filmové aktivity v České republice (festivaly, semináře, a pod.) Od roku 1995
navrhuje z pověření Ministerstva kultury České republiky český film pro amerického Oscara a rovněţ
uděluje tuzemské výroční filmové ceny Český lev. ČFTA je v České republice jediným subjektem, který je
oprávněn vybírat filmového dlouhometráţního zástupce země na přehlídky a soutěţe, kde to pravidla
pořadatelů vyţadují. Tuto úlohu ČFTA převzala od ministerstva kultury.“ (Česká filmová a televizní
akademie. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.cfta.cz/cz/vitejte)
16 Česká filmová a televizní akademie - členové. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:

http://www.cfta.cz/cz/clenove/
17 Česká filmová a televizní akademie - statut. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:

http://www.cfta.cz/cz/statut/
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Nikde však není určeno, jaký je maximální počet členů akademie. Jmenný seznam všech
členů ČFTA se nachází v příloze č. 1.
Hlasování členů akademie je tajné a podle stanov probíhá formou hlasovacích
lístků (vzorek lístků v příloze č. 2.) a to dvoukolově – nejprve akademici rozhodují o
nominacích a posléze o vítězích jednotlivých kategorií. Ve stanovách je dále uvedeno:
„pokud je porotce navrţen v některé kategorii, nemůţe v dané kategorii hlasovat o
nominacích ani o konečných výsledcích.“ 18
V námi sledovaném období let 2011 – 2013 se o nejlepších filmových výkonech a
počinech roku rozhodovalo celkem třikrát. Nominační večery proběhly 5. 2. 2011
(ceremoniál uváděl Marek Daniel a Jakub Ţáček), 4. 2. 2012 (Ester Kočičková a Jakub
Ţáček) a 2. 2. 2013 (Simona Babčáková a Jakub Ţáček). Vyhlášení vítězů proběhlo
v těchto dnech: 5. 3. 2011 (uváděl ho Jan Budař), 3. 3. 2012 (moderovala ho Lucie Bílá) a
2. 3.2013 (opět Jan Budař). Všechny tyto ceremoniály byly z praţské Lucerny vysílány
v přímém přenosu Českou televizí. 19
Nejprestiţnějším oceněním je cena za Nejlepší film20. Za rok 2010 si ji odnesli
tvůrci filmu Pouta (včetně Nejlepší reţie pro Radima Špačka). O rok později cenu dostali
tvůrci snímku Poupata (opět včetně Nejlepší reţie pro Zdeňka Jiráského). Cenu za
Nejlepší film roku 2012 pak získal snímek Ve stínu (také včetně nejlepší reţie pro Davida
Ondříčka). Seznam oceněných ve všech kategoriích v námi sledovaném období je
k nalezení v příloze č. 3.

18

Český lev - stanovy. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/ceskylev/stanovy

19

Český lev [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/ceskylev

Dalšími oceněními jsou: Nejlepší reţie, scénář, herec/herečka v hlavní/vedlejší roli, zvuk, kamera, střih,
hudba, dokument. Dále pak existují kategorie jako Nejlepší zahraniční film, Mimořádný přínos české
kinematografii, Nejlepší výtvarné řešení, nejlepší plakát atd. (Česká filmová a televizní akademie nominace. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/ceskylev/2011/nominace)
20

20

Zajímavé je, ţe se v průběhu tří let organizátoři Českého lva nevzdali Ceny
filmových kritiků a teoretiků za nejlepší hraný a dokumentární film. Toto ocenění je tak
velice podobné Cenám české filmové kritiky.

1.4 Ceny české filmové kritiky
Ocenění českých filmových kritiků vzniklo v roce 2010 s cílem „upozornit na
nejlepší filmové počiny roku, nové objevy a naděje české kinematografie nestranným
pohledem profesionálních filmových novinářů.“ 21
Ceny se tak inspirovaly modely udílení cen v zahraničí, kde vedle ocenění
filmových profesionálů fungují i ocenění kritiků.22 Ocenění udílí zhruba šedesát
filmových kritiků, kteří se pravidelně v českých médiích zabývají českým filmem.
Ve vedení je sedmičlenný výbor (Kamil Fila - Respekt, Darina Křivánková –
Instinkt, Věra Míšková – Právo, Vojtěch Rynda – Týden, Miroslava Spáčilová – MF
DNES, Šimon Šafránek a Eva Zaoralová). Například bývalá programová ředitelka
karlovarského festivalu Eva Zaoralová nebo filmový teoretik Jan Bernard, který je
řadovým hlasujícím jsou zároveň i členy ČFTA.23 Jmenný seznam všech členů se nachází
v příloze č. 1.
Jeden ze zakladatelů cen kritiků Vojtěch Rynda řekl k jejímu zaloţení toto: „Jeden
z důvodů zaloţení Cen české filmové kritiky spočíval v tom, ţe jsme měli pocit, ţe lidi,
kteří udílejí ceny, ty filmy nevidí. Byl skandální rok, kdy vzniklo více neţ třicet filmů, byly
tam fantastické debuty jako třeba Dvojka a Zoufalci a bylo úplně neuvěřitelné, ţe prošly
pod radarem akademie.“ 24

21

Ceny české filmové kritiky. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://filmovakritika.cz/

Podobným oceněním například ve Spojených státech jsou Zlaté glóby, o kterých však rozhoduje
Asociace zahraničních novinářů . (The Hollywood Foreign Press Association. [online]. [cit. 2013-05-09].
Dostupné z: http://www.goldenglobes.org/about-the-hfpa/)
22

Ceny české filmové kritiky - výbor. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.filmovakritika.cz/vybor.html
23

24 ČT -

FILM 2013, rozhovor s V. Ryndou. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095526463-film-2013/213411058190004/video/

21

Šimon Šafránek, tehdy redaktor Instinktu, k tomu v jednom z článků uvádí: „Před
rokem jsme nebyli spokojení s tím, ţe do nominací Českých lvů se dostalo jen pár filmů, a
navíc ţádný z těch, který by podle nás, tedy kritiků, měl bojovat o zlato. Vzápětí se na
Berlinale ujal spontánní nápad zaloţit kritické ceny. Bez jakýchkoli vedlejších úmyslů,
bez tajemných sponzorů.“25
Ceny se udílí v téměř totoţných kategoriích jako na Českém lvu a hlasování také
probíhá dvoukolově, avšak s tím rozdílem, ţe není tajné. Výsledky o tom, jak porota
hlasovala, jsou volně přístupné na webu.
Z informací na internetových stránkách však nevyplývá, kdo konkrétně udílení
cen pořádá. Je zde pouze uveden odkaz na Českou filmovou komoru, která je však v jiné
rubrice uvedena jako jeden z partnerů cen.26 Informace o cenách kritiků se nevyskytují
ani na internetových stránkách České filmové komory (která má na starosti evropský
program MEDIA 27 ). Pouze na stránkách Unie filmových distributorů je v tiskové zprávě
uvedeno, ţe „organizátorem Cen české filmové kritiky je Česká filmová komora o.p.s.,
která však plní pouze koordinační funkci a do vlastního hlasování a rozhodování nemá
právo ani moţnost zasahovat.“ 28
Filmoví kritici české filmy hodnotili jiţ třikrát – poprvé se ceny udílely 13. 1.
2011 v divadle Archa, večer uváděl Petr Nároţný, pak se ceremoniál konal v SaSaZu dne
14. 1.2012 (moderátor Ondřej Vetchý) a zatím poslední ročník uváděla 26. 1. 2013 Aňa
Geislerová. Na rozdíl od Českého lva se k vyhlášení nominací nepořádá speciální
nominační večer. Všechny tři ceremoniály opět vysílala Česká televize.

25 ŠAFRÁNEK,
26

Šimon. Kritici zvolili Pouta. Instinkt: strana 38. 20.1.2011

Ceny české filmové kritiky. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://filmovakritika.cz/

27 Česká

filmová komora. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://filmovakomora.cz/info-o-cfk

Unie filmových distributorů. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.ufd.cz/clanky/cenyceske-filmove-kritiky
28
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Zajímavé je srovnání ocenění s cenami Český lev. V roce 2010 se Nejlepším
filmem kritiků stala také Pouta (včetně Nejlepší reţie pro Radima Špačka), o rok později
to byl snímek Rodina je základ státu (včetně Nejlepší reţie pro Roberta Sedláčka) 29 a za
rok 2012 byl nejlepším film Ve stínu (cenu opět získal i reţisér David Ondříček).

30

Přehled vítězů ve všech kategoriích v období let 2011 - 2013 je k nalezení v příloze č. 4.

1.5 Rozhovory
1.5.1 Rozhovor s filmovým teoretikem a vyučujícím na FAMU Janem Bernardem
Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (nar. 1948) je filmovým historikem, teoretikem a pedagogem. Na
začátku devadesátých let vedl Katedru divadelní a filmové vědy na FF UK a poté byl v letech
1993 – 1999 děkanem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, kde působí
dodnes.31

Jak dlouho jste členem ČFTA?
Já jsem zakládajícím členem. ČFTA byla zaloţena v období, kdy se český film ocitl ve
vzduchoprázdnu. V době, kdy se fond kinematografie začal teprve utvářet. Všechny
filmové instituce vznik ČFTA podpořily, zástupci institucí byli v prvním předsednictvu.
Jakým způsobem hlasování probíhá?
Akademici dostanou poštou obálky s hlasovacími lístky a informacemi o navrţených
filmech, kde producent nominuje určité lidi. K tomu dostáváme ještě rozpis projekcí a
moţnost DVD výpůjček. Dříve se kaţdý film promítal dvakrát, teď uţ se promítá jen
jednou.
Viděl jste pokaţdé všechny filmy?
Já jsem viděl skoro vţdy všechny, ale takových lidí jako já je v akademii asi tak deset. A
ti ostatní se většinou řídí tím, co viděli nebo co jim někdo asi doporučil. Málokdo z nich
asi kouká na všechny dokumenty apod. Pravdou je, ţe vţdycky vyhrávají ty filmy, o
kterých se pozitivně píše. Lidé z akademie spíš jen vědí, ţe nějaké Ve stínu existuje a
nevědí, ţe existuje jiných dvacet filmů.
29

V tomto roce členové ČFTA hlasovali odlišně – viz výše. (pozn. aut.)

Cena české filmové kritiky - výsledky. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.filmovakritika.cz/vysledky.html
30

31

Centrum audiovizuálních studií na FAMU. In: [online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné z:
http://cas.famu.cz/?p=13
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Zpozoroval jste nějaké tlaky na akademiky?
Tlak se dá najít jeden – producenti, kteří mají velkou snahu, aby jejich film dosáhl
úspěchu, rozesílají DVD členům akademie. Tam se pro ně objevuje nepatrná záruka toho,
ţe akademici film vidí. Myslí si, ţe je moţné, ţe kdyţ dostanou DVD, jsou pak zavázáni
pro ten film hlasovat. Tento druh nátlaku - lobbing, v hlasování existuje.
Máte nějaké výhrady k fungování Českého lva?
Velké mnoţství členů akademie je kontraproduktivní a kaţdý rok přibývají další. Tím
pádem vzniká větší část členů, kteří hlasují na základě povrchnějších informací. Také se
mi nelíbí, ţe se do cen zahrnuly i kategorie dokumentárních filmů a animovaných. Filmů
je pak mnoho a soutěţ se stává nepřehlednou. Bylo by lepší, kdyby dokumenty měly
svoji vlastní cenu.
Je nějaký problém při hlasování?
Technický problém, který se projevuje při hlasování většiny lidí, co všechno neviděli
nebo si nevzpomínají, je hlasování pro nejlepšího herce, zvuk, kameru atd., tedy mimo
hlavní kategorie. Člověk zde automaticky inklinuje k tomu, aby hlasoval pro lidi
z nejlepších filmů, i kdyţ objektivně by se dalo říci, ţe například nejlepší zvuk je u filmu,
který se ničím nenominuje. Pak se stává, ţe filmy nominované na nejlepší film roku
seţerou všechno a ostatní nedostanou nic.
Co pro vás ocenění znamená?
Pokus pojmenovat nějakých tři aţ pět filmů, které tvoří základ roční produkce a jsou
něčím významné. Jedno kritérium je umělecké a to druhé profesionální, protoţe profese
v umělecky nejlepších filmech dosahuje nejvyšší úrovně. Je to ocenění jak za tvůrčí čin,
tak za činnost.
Co si myslíte o filmu Ve stínu, který vyhrál obě ceny?
Ve stínu dle mého názoru nebyl nejlepší. Pro mě byly nejlepší dva filmy – Čtyři slunce a
Okresní přebor. Okresní přebor je dokonalý se vším všudy, ale nikdo pro něj nehlasuje,
protoţe je to komedie. A Čtyři slunce jsou pokus něčeho dosáhnout, nějaké hranice
filmového vyjádření. Tyto dva filmy u mě figurují mnohem výše neţ Ve stínu, Konfident
nebo Signál, které byly také docela dobré, ale z jiných hledisek. Ve stínu je profesionálně
velice dobře odvedený film, zejména pokud jde o kameru, ale dramaturgická výstavba
filmu a soustředění se na podobu filmu nějak zastínila to, oč tam jde.
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Jak se vám líbí ceremoniály Českého lva?
Ceremoniály reţíruje Vachler a tomu to odpovídá. Někdy má štastnější ruku a někdy
méně šťastnou v moderátorech. Ti se těţko hledají, protoţe je to docela náročná věc a
vyhořeli na ní různí mistři, ale někdy se to povede.
Jak jste se stal členem poroty Ceny české filmové kritiky?
Hlasování jsem zpočátku odmítal, protoţe jsem si říkal, ţe by člověk neměl hlasovat ve
dvou soutěţích. Ale dvojí účast nebyla pro nikoho z organizátorů problematická, takţe
jsem se porotcem stal. V Českém lvu jsem akademikem, nefiguruji v rámci cen kritiků,
kterých se Petr Vachler stále nechce vzdát, coţ se mi zdá v současnosti, kdy existují Ceny
české filmové kritiky, nesmyslné.
Jak se liší hlasování obou cen?
Neliší se to v tom, ţe je to dvoukolové. V letošním roce mi přišlo problematické 2. kolo
Cen kritiky, tam se výběr filmů tak zúţil, ţe se nedaly zodpovědně vybrat nejlepší počiny.
V rámci cen kritiky by se nemusely udílet ceny za vedlejší filmové role, oceňování
menších kategorií mi přijde příliš detailní. Moţná by měla být pouze jedna Cena kritiky –
za nejlepší hraný film, dokument a animovaný film. Mělo by to tak větší váhu. Letos se
to v hlasování sešlo, takţe Ceny kritiky neplnily svůj smysl. Do určité míry předjímaly
hlasování porotců v akademii a stávají se buď nějakým návodem, nebo oponentem
Českých lvů.
Co byste navrhoval na obou oceněních změnit a zachovat?
To, ţe se ceny takto podobají, není dobré. Systém Českého lva bych nechal být s určitým
omezením rozšiřování členů, ale Ceny kritiky bych hodně zredukoval, tam mi nepřijde
dobré napodobovat strukturu hlasování akademie. Tím, ţe je kritiků méně, je hlasování
zodpovědnější, je zde předpoklad, ţe všichni všechno viděli. Bohuţel v lednu ještě nejsou
k dispozici DVD, v rámci cen se nedělají projekce, čili kdo ty filmy neviděl, hlasuje
pouze o tom, co viděl. U Cen kritiků by to chtělo spolupráci s producenty, kteří by jim
dávali DVD, aby se člověk mohl podívat na to, co neviděl. Bohuţel ale nedokáţu
posoudit, kolika členů kritiky se tento problém týká.
Jak vidíte budoucnost filmových cen?
Pokud se najdou peníze na ceremoniály (to ostatní je finančně nenáročné), tak budou
existovat. Není důvod, aby ceny v této formě neexistovaly. Samozřejmě je tu určitá
inflace, mnoţství cen je velké, ale nedá se tomu asi zamezit.
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Jaká je podle vás kinematografie posledních let?
Dnešních 25 filmů ročně je nadprodukce, české kinematografii by slušelo patnáct,
šestnáct filmů, a i to by bylo hodně. Z té produkce pak vylezou tři, čtyři nelepší filmy.
V USA je to v podobném poměru, takţe to nejí výjimka. Větší smysl by mělo, kdyby
byly projekty připravenější, kdyby víc fungoval systém dramaturgie, který se úplně
rozpadl a scénáře tak jdou mnohdy do výroby ve fázi, kdy je jasné, ţe z toho dobrý film
být nemůţe.
Vţdycky budou vznikat filmy amatérské a domácí, to je těch spodních pět filmů, ale je to
vlastně dobře, ţe taková moţnost existuje. Kdyţ si ten člověk peníze seţene, tak ať si
natočí, co chce. Problém je v tom, ţe se filmy v takovém mnoţství vzájemně vytloukají
z trhu, protoţe se nenajde dost dobrých termínů pro jejich uvedení, a diváci tím pádem
ztrácejí o český film zájem. V dobách, kdy se točilo deset českých filmů, tak šli diváci
prakticky na kaţdý. Dnes, kdyţ se jich točí pětadvacet, tak přijdou stěţí na dva, na tři.

1.5.2 Rozhovor s hercem Ondřejem Malým
Ondřej Malý (nar. 1966) absolvoval ostravskou konzervatoř a Emmerson College v Londýně.
Působil v Divadle Petra Bezruče a od roku 1997 je ve stálém angaţmá v Klicperově divadle
v Hradci Králové. Za roli Antonína ve filmu Pouta dostal Cenu české filmové kritiky 2010 i
Českého lva za nejlepší muţský herecký výkon v hlavní roli.32

Jak vnímáte Cenu české filmové kritiky?
Pro mě je důleţité, ţe Ceny kritiky existují, protoţe dost pochybuji o tom, ţe lidé, kteří
rozhodují o Lvech, vidí všechny filmy. Myslím, ţe ani nemají šanci to vidět všechno.
Chci věřit tomu, ţe ti kritici, je to přece jejich zaměstnání, to vidí všechno, takţe mají
daleko větší přehled.
Pozorujete nějaké rozdíly mezi oběma cenami?
Je to trošku jako divadelní Cena Alfréda Radoka a Thálie. Myslím si, ţe profesně mají
daleko větší cenu Ceny kritiky, ale Lvi jsou samozřejmě daleko více medializovaní.
Mediální masáţ Českých lvů je o moc větší, takţe v podvědomí lidí znamená Český lev
daleko více neţ cena kritiků.

32

ČSFD.cz. In: [online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/tvurce/55912-ondrej-maly
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Které ceny si více váţíte?
Nejvíc vzpomínám na cenu, kterou jsem dostal na festivalu Finále v Plzni, bylo to ještě
před cenou kritiky i Lvů. Takţe ta první byla nejlepší. Ale je pravda, ţe u té Ceny kritiky
to mám hodně osobní v tom, ţe kaţdý z nominovaných na Objev roku měl svého kmotra.
Měl jsem tehdy Bořka Navrátila, takţe to pro mě z toho osobního hlediska znamenalo
strašně moc. Na druhou stranu kdyţ člověk při vyhlášení vidí ten plný sál lidí na Českých
lvech, tak to je taková pecka mezi oči, ţe je to také dobrý pocit.
Jak se vám líbily ceremoniály?
Mně se ty oficiality nelíbí vůbec. Vůbec tam nejsem ve své kůţi. A musím říct, ţe Ceny
kritiky jsem aţ tak moc nevnímal, protoţe jsem byl po vyhlášení tak trošku mimo. Ty
Lvy jsem vnímal aţ do okamţiku, kdyţ jsem tam vlezl a pak to byla ta rána mezi oči a
pak uţ si to také moc nepamatuji.
Opět nabízím srovnání mezi Tháliemi a Radoky – mně se víc líbí ceremoniál Radoků,
který je opravdu daleko komornější. Ceny kritiků jsou daleko komornější a hlavně mám
pocit, ţe je to opravdu pro nominované a hlasující, kterých se to týká. Kdeţto na Českého
lva je pozváno spoustu dalších lidí, kteří s tím nemají vůbec nic společného a je to jen
takové pozlátko na oko. Takţe hezčí z tohoto pohledu jsou Ceny kritiky. Nemám pocit, ţe
by tam byli nějací lidé, kteří tam nepatří.
Zpozoroval jste po cenách nějaký vyšší zájem o vás?
Kdybych to měl srovnat, co se stalo po premiéře filmu a co se stalo po těch cenách, tak se
něco po cenách změnilo jednoznačně, odpálilo to nějaký zájem. Já jsem čekal, ţe se něco
stane po té premiéře a pro mě paradoxně se to stalo aţ po těch cenách.
Jak vnímáte Českou filmovou a televizní akademii?
Do akademie zatím nejsem přihlášený, i kdyţ tam jako oceněný můţu být. Řeším dilema,
ţe to ode mě není zodpovědné, kdyţ to všechno nejsem schopný vidět. Já opravdu nejsem
schopný všechny filmy vidět. Jestli se tam takto hlásí všichni, tak je to takové hloupé.
Tam se pak můţe stát, ţe tam propadnou filmy, které by měly být oceněny. Ale zase to
zní dobře – být člen akademie.
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2. Stručná charakteristika jednotlivých médií
Mediální obraz Českých lvů a Cen české filmové kritiky bude vycházet
z příspěvků, které vyšly ve zkoumaných periodikách v letech 2011 – 2013. V rámci
jednotlivých let se jedná zejména o období leden aţ březen/duben u měsíčníků, kdy se
ceny vyhlašovaly a média tak na ně byla zaměřena. V jiných měsících se o cenách téměř
neinformovalo. V jednotlivých médiích budou posuzovány zejména názorové články a
komentáře33.
Zkoumaná média byla vybrána tak, aby reprezentovala co nejširší zaměření.
Periodika je moţné rozdělit na celostátní seriózní deníky (sem patří Mladá fronta DNES,
Lidové noviny, Hospodářské noviny, Deník a Právo), bulvární média (Blesk a Aha),
společenské týdeníky (Instinkt, Týden, Reflex, Respekt) a kulturní a odborná média (A2,
Literární noviny, Filmstage, Cinema).

Zde je krátký popis jednotlivých médií: 34
a) Seriózní celostátní deníky
Mladá fronta DNES patří společnosti MAFRA, a.s. Jde o deník s průměrným denním
nákladem okolo 200 000 výtisků. Novodobá historie deníku začala v roce 1990, ale
předchůdce tohoto deníku vycházel jiţ v roce 1945. V současnosti je jeho šéfredaktorem
Robert Čásenský.35

33

Komentář vznikl z komentované zprávy a vychází ze známých faktů, jevů nebo myšlenek, které dává do
souvislostí, odhaluje příčiny i důsledky a připojuje subjektivní pohled. (Osvaldová, Halada, kol., 2007;
103)

34

Údaje o prodaném nákladu u všech periodik pochází z Kanceláře ověřování nákladů tisku – ABC ČR.
Poslední ověřená data, zveřejněná v této diplomové práci, jsou za červen 2012. (ABC ČR. [online].
[cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/)

35

O MF DNES - Kdo jsme?. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://epaper.mfdnes.cz/o-mfdnes/kdo-jsme/vice-z-historie
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Lidové noviny byly zaloţeny v Brně v roce 1893 a také patří pod společnost MAFRA,
a.s. Šéfredaktorem je Dalibor Balšínek. Denní náklad tohoto listu se pohybuje okolo
43 000 kusů. 36
Hospodářské noviny jsou celostátním deníkem zaměřeným zejména na ekonomická
témata. Patří pod vydavatelství Economia, a. s. a jejich šéfredaktorem je Petr Šabata.
Denně se prodá zhruba 40 000 kusů výtisků. 37
Deník je také celostátním periodikem, ale má mnoho regionálních mutací, kterých je
celkem 71 (jsou v podstatě rozděleny podle bývalých okresů) a jednotlivé tituly nesou i
své názvy (např. Nymburský deník, Mostecký deník apod.). Deník patří pod
vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. Jeho celkový náklad se pohybuje okolo
180 000 prodaných výtisků. 38
Právo se vydává od roku 1990, navázalo tak na komunistický deník Rudé Právo.
Současným šéfredaktorem je Zdeněk Porybný a deník patří pod vydavatelství Borgis a. s.
Deník vychází s nákladem okolo 110 000 výtisků denně. 39
b) bulvární média
Blesk je nejprodávanějším periodikem v České republice. Jeho denní náklad činní zhruba
300 000 výtisků. Blesk patří do vydavatelství Ringier Axel Springer a ředitelem skupiny
Blesk je Pavel Šafr. 40

36

Lidové noviny - Kdo jsme?. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://epaper.lidovky.cz/lidovenoviny/kdo-jsme/vice-z-historie
37

Hospodářské noviny. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/2/obsahsekce/hospodarske-noviny/
38

Vltava-Labe-Press. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.vlp.cz/vydavane-tituly/centralniredakce.html
39

Právo - tiráţ. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.pravo.cz/tiraz.php

40

Ringier Axel Springer Media. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.ringieraxelspringer.cz/company/ringier-axel-springer#
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Aha! patří pod stejné vydavatelství jako deník Blesk. Jeho náklad se pohybuje okolo
80 000 výtisků. 41
c) společenské týdeníky
Instinkt je týdeník, který vychází kaţdý čtvrtek. Vydává ho EMPRESA MEDIA, a. s a
šéfredaktorem je František Nachtigall (vedením redakce je pověřený Marek Stoniš).
Instinkt vychází v nákladu 28 000 výtisků.
Týden je zpravodajský magazín, který vychází kaţdé pondělí, a je sesterským časopisem
Instinktu. Jeho šéfredaktorem je také František Nachtigall. Týden má náklad okolo
45 000 výtisků.42
Reflex je společenský časopis a vychází jednou týdně od roku 1990. Patří také pod
vydavatelství Ringier Axel Springer, a. s. Jeho šéfredaktorem je Ivan Hamšík. Reflex
vychází v nákladu 59 000 výtisků.43
Respekt je zpravodajský a publicistický týdeník vychází kaţdé pondělí. Patří do
společnosti Economia, a. s. Jeho šéfredaktorem je Erik Tabery. Vychází v nákladu okolo
35 000 výtisků. 44
d) kulturní a odborná média
A 2 je nezávislý kulturní čtrnáctideník, který vychází kaţdou druhou středu. Periodikum
vydává občanské sdruţení A 2. Šéfredaktorem je Karel Kouba. A 2 vychází v nákladu

41

Ringier Axel Springer Media. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.ringieraxelspringer.cz/company/ringier-axel-springer#
42

Instinkt - Redakce. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://instinkt.tyden.cz/redakce_1_stranka.html
43

O Reflexu. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/system-oreflexu/36388/o-reflexu.html
44

Respekt. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/659/obsah-sekce/respekt/
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8 000 kusů a jeho distribuce je zajištěna formou předplatného nebo prodejem v kavárnách
a knihkupectvích. 45
Literární noviny jsou český politicko-kulturní týdeník. Vydává je nakladatelství
Litmedia, s. r. o. a jejich šéfredaktorem je Petr Bílek. Literární noviny vychází v nákladu
7 000 kusů.46
Filmstage je filmový měsíčník a jeho šéfredaktorem je Šimon Šafránek. Vychází
v nákladu zhruba 15 000 výtisků a vydává ho společnost Filmstage, s. r. o.

47

V roce 2011

byl zaměřen především na zahraniční filmovou tvorbu, českou tvorbu reflektoval aţ o rok
později. Naposledy vyšel v prosinci roku 2012.
Cinema je filmový měsíčník, který vychází jiţ od roku 1991. Jeho redakce čítá dva členy
– Miloše Bártu a Petra Stránského. 48
Jak jiţ bylo napsáno výše, tituly jsou rozmanité a kaţdý z nich přistupuje
k problematice filmových cen odlišným způsobem. Cílem této práce bude pokus o
zhodnocení celkového mediálního obrazu obou ocenění, a právě proto je důleţité věnovat
pozornost všem druhům periodik.

45

46

A 2 - O nás. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.advojka.cz/informace/o-nas
Literární noviny. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://literarninoviny.cz/kontakt

47

Filmstage. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.filmstage.cz/resources/fs_presskit_02.pdf
48

Cinema. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.cinemamagazine.cz/o-redakci
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3. Metodologická východiska – kvalitativní analýza
V této kapitole budou představena metodologická východiska pro analýzu
mediálních textů. Články budou analyzovány kvalitativně pomocí metody zakotvené
teorie. Pokud se podíváme do historie kvalitativního výzkumu, zjistíme, ţe jeho kořeny
sahají do 16. století, kdy se začala rozvíjet etnologie. 49 V 19. a 20. století se pozorovatelé
zabývali terénními studiemi pomocí zúčastněného pozorování. Metoda se nejvíce
vyvinula ve Spojených státech amerických. (Hendl, 2008; 63 - 64)
Kvalitativním výzkumem se rozumí proces, jehoţ výsledků se nedosahuje
pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace (Strauss, Corbin, 1999;
10).

Oproti kvantitativnímu výzkumu se kvalitativní metody uţívají k odhalení a

porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichţ toho ještě moc nevíme. Mohou být také
pouţity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichţ uţ něco víme. (Strauss,
Corbin, 1999; 11)
Vztah kvantitativního a kvalitativního výzkumu se dá také nahradit slovy
„analytický“ a „systematický“. Analytický neboli kvantitativní se snaţí porozumět
několika málo vybraným proměnným, kdeţto systematický přístup představuje pokus
zachytit všechny proměnné v jejich interakci mezi sebou v rámci komplexního prostředí.
(Hendl, 2008; 56)
Řetězec odlišností postupu kvalitativní a kvantitativní analýzy vypadá pro
názornost zhruba takto:
Kvantitativní výzkum:
Teoretický model ---- hypotézy ---- data ----- testy hypotéz
Kvalitativní výzkum:
Senzibilizující koncepty ---- data ---- hypotézy ---- teorie (Hendl, 2008; 125)

49

Etnologie neboli věda o národech (Hendl, 2008; 63)

32

Jako kaţdá vědecká metoda má i tato své příznivce a odpůrce. Kritika kvalitativní
analýzy upozorňuje na to, ţe kvalitativní výzkumník nemá šanci zachytit přímo ţitou
zkušenost, která je vytvářena výzkumníkem pomocí textu. Znovu se promýšlejí aspekty
validity, zobecnitelnosti a reliability výzkumných výsledků a výzkumníci se ptají, zda-li je
moţné ovlivňovat svět, jestliţe je společnost pouhým textem. (Hendl, 2008; 65)
Kvalitativní analýza má několik hlavních přístupů, jsou jimi: etnografie,
fenomenologické pojetí, ţivotní historie, analýza rozhovoru a zakotvená teorie. V případě
etnografie jde o popis kultury nějaké skupiny lidí, fenomenologické pojetí klade důraz na
porozumění tomu, jak jedinci vnímají určitou zkušenost. Ţivotní historie (biografický
výzkum) se týká osobní historií jedince nebo malého počtu osob. (Hendl, 2008; 101 a
Strauss, Corbin, 1999; 12)
Zakotvenou teorií a vhodností jejího uţití se budeme zabývat v následující podkapitole.

3.1 Zakotvená teorie jako metoda zkoumání mediálních
textů
Zakotvenou teorii (grounded theory) jako metodu zkoumání vyvinuli sociologové
Barney Glaser50 a Anselm Strauss51 v 60. letech minulého století.
Pojem neoznačuje nějakou určitou teorii, ale spíše určitou strategii výzkumu a
zároveň způsob analýzy získaných dat. Cílem výzkumu je tedy tvorba teorie pro fenomény
v určité popisované situaci. (Hendl, 2008; 123). Vzniká tak teorie zakotvená v datech,
které byly získány během studie.

50

Barney Glaser (nar. 1930) se byl během studií na Columbia University ovlivněn prací Paula Lazarsfelda.
Columbia University klade velký důraz na spojení empirického výzkumu s vývojem teorie, coţ ovlivnilo
Glaserovu a Straussovu práci. (Strauss, Cobin, 1999; 16)
51

Anselm Strauss (1916 - 1995)byl profesorem na University of California v San Franciscu. Ve výzkumech
se zabýval především sociologií zdraví. Výzkumné metody, které nejčastěji pouţíval, byly kombinací
terénního pozorování a rozhovorů, ale pouţíval i historické materiály. (Strauss, Corbin, 1999; 201)
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Postupy, které navrhli Glaser a Strauss, splňují tyto poţadavky na „dobrou vědu“:
validita, soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, přesnost,
kritičnost a ověřitelnost. (Strauss, Corbin, 1999; 17).
Glaserova a Straussova metoda byla revoluční, protoţe upozornila na rozdíl mezi
teorií a výzkumem, určila kvalitativní výzkum jako předchůdce serióznějších metod,
rozptýlila obavy, ţe kvalitativní metody jsou nesystematické a také ţe kvalitativní
výzkum produkuje pouze popisné případové studie častěji neţ vývoj nějakých teorií.
(Denzin, Lincoln, 2000; 511).
Zakotvená teorie specifikuje analytické strategie, ne metody sběru dat a můţe být
uţita v mnoha případech výzkumů. Jako zdroje mohou být pouţity pozorování,
konverzace, rozhovory, autobiografie, nahrávky, deníky, články i vlastní nahrávky
výzkumníka. (Denzin, Lincoln, 2000; 514)
Jako kaţdá vědecká metoda má i tato své příznivce i odpůrce. Kritici jí vyčítají
nedostačující popisnost zpovídaných a jejich příběhů a také upozorňují na to, ţe výzkumy
a jejich výsledky nejsou tak přímočaré, jak jejich autoři prezentují, protoţe autoři hledají
své důkazy selektivně, upravují vyjádření, předpokládají, ţe jsou vševědoucí a v důsledku
nudí své čtenáře. (Denzin, Lincoln, 2000; 520)
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3.1.1 Použití metody zakotvené teorie
„Analýza v zakotvené teorii se skládá ze tří hlavních typů kódování. Jsou to:
otevřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování.“ Hranice mezi těmito typy
kódování jsou přitom vágní a často se překrývají. Otevřené a axiální kódování se
vyskytují na počátku zkoumání, ale nemusí to být pravidlem. (Strauss, Corbin, 1999; 40)
Pro otevřené kódování musíme nejprve v textech objevit pojmy52, které se
následně rozdělují do kategorií.
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K pojmům a následně kategoriím výzkumníci dochází

dvěma analytickými postupy – porovnáváním a kladením otázek. (Strauss, Corbin, 2000;
43)
Následně se pak musí pojmenovat i kategorie (které v sobě slučují podobné a
související pojmy). Proces kódování v textech můţe být pojat buď jako pozorování
jednotlivých řádků, vět a odstavců nebo pozorování celého dokumentu jako celku.
(Strauss, Corbin, 1999; 51)
V analýze textů o českých filmových cenách se spíše přikloníme k analyzování
odstavců a celých textů, protoţe objem celkového mnoţství zkoumaných textů je velký a
ještě bude rozčleněn podle čtyř typů médií (viz výše).
Dalším stupněm zkoumání je axiální kódování, ve kterém jsou údaje uspořádány
znovu a jiným způsobem prostřednictvím vytváření spojení mezi jednotlivými
kategoriemi a subkategoriemi. V axiálním kódování se budeme soustředit na bliţší určení
kategorie (jevu) pomocí podmínek, které jej zapříčiňují, kontextu (jeho konkrétního
souboru vlastností), v němţ je zasazen, strategií jednání a interakce, pomocí kterých je
zvládán, ovládá, vykonávám a následků těchto strategií. (Strauss, Corbin, 1999; 71).
Výsledkem axiálního kódování je paradigmatický model.
52

Pojmy jsou pojmová označení přidělená jednotlivým událostem, případům a jiným výskytům jevu.
(Strauss, Corbin, 1999; 42)
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Kategorie jsou třídy pojmů. „Tato třída je objevena, kdyţ se při vzájemném porovnávání pojmů zdá, ţe
náleţí podobnému jevu. Takto jsou pojmy seskupovány do vyššího řádu – pod abstraktnější pojem nazývaný
kategorie“ (Strauss, Corbin, 1999; 42)
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Jev je přitom ústřední myšlenka či událost, „na který se zaměřuje soubor interakcí,
k němuţ má tento soubor nějaký vztah. Jev identifikujeme kladením otázek – například:
Čeho se údaje týkají?“ (Strauss, Corbin, 1999; 73).
Příčinné podmínky pak odkazují na události, které vedou ke vzniku jevu.
Kontext je konkrétní soubor vlastností, které k jevu náleţí. Toto se dá zaznamenat na
dimenzionálních škálách. 54
Další soubor podmínek, které se vztahují k jevu, jsou intervenující podmínky. Podle
Strausse se jedná o širší strukturní kontext jevu, který ovlivňuje strategii jednání nebo
interakce. (Strauss, Corbin, 1999; 75)
Strategie jednání nebo interakce je procesuální (jeho vlastností je vývoj), proto má být
zkoumáno ve smyslu následnosti, chronologičnosti. Jednání je také cílené a záměrné,
proto se vyskytuje ve formě strategií. (Strauss, Corbin, 1999; 76)
Poslední fází jsou pak následky jednání a strategií.
Poté následuje selektivní kódování, kdy se vybere jedna centrální kategorie, která
je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Integrace se přitom příliš
neliší od axiálního kódování. Provádí se pouze na vyšší – abstraktnější úrovni analýzy.
(Strauss, Corbin, 1999; 87). Centrální kategorie se pak nazývá kostrou příběhu.
3.1.2 Postup zkoumání textů o filmových cenách
Na začátku budeme zkoumat texty, které vyšly napříč jednotlivými kategoriemi
médií – seriózní deníky, bulvární deníky, společenské týdeníky a kulturní periodika.
Analýza textů o Českém lvu a Cenách české filmové kritiky proběhne odděleně pro obě
ocenění.
Ve zkoumání budeme postupovat chronologicky od nejstarších textů (z roku 2011)
aţ po ty nejmladší (z roku 2013), coţ také můţe ukázat, zda se vnímání obou ocenění
54

Jednotlivé vlastnosti kategorií mohou být rozloţeny na jednotlivé dimenze, které reprezentují umístění
vlastností na nějaké škále. Ke kaţdému výskytu kategorie pak náleţí dimenzionální profil. (Strauss,
Corbin, 1999; 48).
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měnilo v čase nebo nikoli. Nyní si ještě názorně ukáţeme počet a vývoj článků
v jednotlivých typech médií:
Počet a sloţení článků o cenách Český lev:
12

10

11
9

8
8

Rok 2011

6

Rok 2012
4

4

4

Rok 2013

3

2
2

2

2

2

2

1

0

Seriózní média

Kulturní média

Společenská média

Bulvární média

O cenách Český lev vyšlo ve sledovaném období celkem 50 článků. Jak je patrné
z grafu, největší mnoţství bylo ve skupině seriózních deníků. U všech sledovaných typů
médií došlo k viditelnému nárůstu článků v roce 2012 – nejvíce patrné to bylo ve skupině
bulvárních a společenských médií. Tento nárůst mohl být způsoben tím, ţe Českého lva
v tomto roce uváděla všeobecně známá zpěvačka Lucie Bílá. Český lev tak získal větší
mediální atraktivitu, neţ kdyby ho uváděl Jan Budař.
To, ţe Lucie Bílá jako moderátorka ovlivnila publikum, dokládá i sledovanost
ceremoniálu, která byla v období let 2011 – 2013 nejvyšší a přesáhla 900 tisíc diváků (viz
níţe). Dalším z důvodů, který mohl vést k větší pozornosti médií, byl fakt, ţe rekordní
počet nominací na Českého lva 2011 získal film nedávno zesnulého (prosinec 2011)
Václava Havla, coţ bylo v té době také mediálně atraktivní téma.
Nyní zde popíšeme rozloţení článků v rámci jednotlivých kategorií médií:
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Ve skupině seriózních médií se články v příslušném období vyskytly ve všech
zkoumaných titulech:
- Mladá fronta DNES (tři články v letech 2011, 2012 a dva čl. v r. 2013)
- Lidové noviny (dva články v letech 2011, 2012 a jeden článek v r. 2013)
- Právo (dva články ve všech sledovaných letech)
- Hospodářské noviny (jeden článek v roce 2011 a 2013, dva čl. v r. 2012)
- Deník (jeden článek v r. 2011 a 2013, dva články v roce 2012)
Ve skupině kulturních médií se články nevyskytovaly ve čtrnáctideníku A 2:
- Filmstage (ţádný článek v roce 2011 a 2013, dva v roce 2012)
- Literární noviny (jeden článek v roce 2012)
- Cinema (jeden článek ve všech sledovaných letech)
Ve skupině společenských týdeníků se o Českém lvu nepsalo v časopise Respekt. Sloţení
bylo následující:
- Instinkt (jeden článek ve všech sledovaných letech)
- Reflex (jeden článek ve všech sledovaných letech)
- Týden (dva články v roce 2012, ţádné články v letech 2011 a 2013)
Ve skupině bulvárních médií vypadalo sloţení článků takto:
- Blesk (jeden článek v letech 2011 a 2013, dva články v roce 2012)
- Aha! (jeden článek v letech 2011 a 2013, dva články v roce 2012)
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Počet a sloţení článků o Cenách české filmové kritiky:
8
7

7

7

6
6

5
Rok 2011

4
3

Rok 2012

3

3
2

2

2

Rok 2013

2

2

1

1

1
0
0
Seriózní média

Kulturní média

Společenská média

Bulvární média

O Cenách české filmové kritiky vyšlo v průběhu let celkem 36 článků Z grafu je
patrný mírný nárůst článků (a poté stagnace) o Cenách filmových kritiků v průběhu let.
Menší počet příspěvků o Cenách české filmové kritiky (neţ o cenách Český lev) souvisí
zřejmě s tím, ţe se jedná o méně sledovanou akci, která ještě není v České republice tak
zavedená, a také s tím, ţe organizátoři Českého lva pořádají i nominační večery, které
přitahují mediální pozornost. Ve skupině společenských médií však byl celkový počet
článků o obou cenách stejný a u kulturních médií bylo o cenách kritiky o jeden příspěvek
méně neţ o ČL. Pravděpodobně nejvíce o „mediální atraktivitě“ obou cen svědčí fakt, ţe
ve skupině bulvárních médií bylo o cenách kritiků daleko méně příspěvků neţ o cenách
Český lev.
Důleţité je také říci, ţe autory v jednotlivých médiích byly stále stejné osoby (za
MFD převáţně Mirka Spáčilová, Právo – Věra Míšková, Lidové noviny – Ondřej Štindl,
Týden - Vojtěch Rynda, Deník – Jana Podskalská, Instinkt a Filmstage – Šimon Šafránek
apod.). Většina z autorů článků je také v porotě Cen filmové kritiky a ve svých
příspěvcích se tím většinou netají.
Ve skupině seriózních médií se články v příslušném období vyskytly ve všech
zkoumaných titulech:
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- Mladá fronta DNES (v letech 2011 a 2012 dva články, v roce 2013 jeden)
- Lidové noviny (jeden článek ve všech zkoumaných letech)
- Hospodářské noviny (jeden článek ve všech zkoumaných letech)
- Právo (2011 a 2012 jeden článek, 2013 dva články)
- Deník (2011 jeden článek, 2012 a 2013 dva články)
Ve skupině kulturních médií docházelo k určitému posunu a proměně výskytu článků
v jednotlivých titulech:
- A2 (1 článek v roce 2011)
- Filmstage (1 článek v roce 2012)
- Literární noviny (1 článek v roce 2012 a 2013)
- Cinema (jeden článek v roce 2013)
Ve skupině společenských médií došlo k nejmenšímu posunu – o cenách informovala
stále stejná média. Články o cenách kritiky se nevyskytovaly ve sledovaném časopise
Reflex:
- Instinkt (jeden článek v letech 2011, 2012 i 2013)
- Týden (jeden článek v letech 2011, 2012 i 2013)
- Respekt (jeden článek v roce 2012 a 2013)
Skupina bulvární média informovala o cenách kritiků nejméně – v roce 2013 se cenám
nevěnoval ani jeden článek.
- Blesk (jeden článek v roce 2011 a 2012), - Aha! (jeden článek v roce 2012)
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4. Praktická část – kvalitativní analýza textů o filmových
cenách
Články o cenách budou analyzovány odděleně – nejprve ocenění Český lev a poté
články o Cenách filmových kritiků. Pro lepší orientaci zde budou popsány výstupy všech
fází kódování – tedy otevřené, axiální a selektivní (popis viz výše).
Kvalitativní analýza se pak pokusí odpovědět na tyto otázky:
- Jaký je mediální obraz obou cen? Liší se mediální obraz obou cen?
- Mají filmová ocenění vliv na obraz české kinematografie? Jaký je obraz české
kinematografie prostřednictvím cen?
K první fázi analýzy došlo při podrobném pročítání článků, kdy začaly být
pojmenovávány skutečnosti a vznikaly tak pojmy, které se posléze začaly seskupovat do
kategorií. Tyto kategorie se pak dále rozvíjely a analyzovaly se jejich hodnoty.
Celkem bylo určeno 5 základních kategorií, které jsou shodné v obou tématech Český lev i Ceny filmové kritiky a také se vyskytují napříč zkoumanými jednotlivými
lety. Kategorie však nebyly pevně dané, některé se v určitých letech neobjevily, nebo
vznikly nové.
Odkazy a bibliografické údaje k jednotlivým článkům jsou k nalezení na konci této práce.

4.1 Analýza textů o cenách Český lev
V následujících podkapitolách se budeme věnovat analýze článků o cenách Český
lev. Analýza bude prováděna chronologicky – od roku 2011 aţ do roku 2013. V rámci
analýzy uvádíme vţdy několik názorných příkladů vyjmutých ze zkoumaných textů. U
kaţdého roku bude nejprve otevřené kódování a posléze axiální kódování
s paradigmatickým modelem.
4.1.1 Otevřené kódování v článcích o cenách Český lev 2010 – rok 2011
Ve fázi otevřeného kódování bude pojmenováno několik základních kategorií,
které se ve sledovaných článcích vyskytují. Na konci této podkapitoly bude
dimenzionální škála některých kategorií.
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Kategorie ceremoniál je v článcích o Českém lvu hojně zastoupena. Zejména
bulvární média se věnují převáţně této kategorii. Kategorie sama však v sobě skrývá
několik subkategorií, kterými jsou moderátor, atmosféra, publikum a diváci a
organizace akce.
Na příkladech z článků si můţeme ukázat některé z nich:
„Večer byl snesitelnější neţ jindy, méně estrádní a víc k věci“ (ceremoniál/atmosféra: MFD,
článek č. 5)
„Po řadě let, kdy galavečer předávání výročních cen České filmové a televizní akademie
připomínal víc libovolnou televizní estrádu neţ slavnostní bilanci uplynulého filmového roku,
Český lev konečně našel tvář, která mu sluší: celý se týkal českého filmu, filmařů i samotné
výroční ceny – a nebyl nudný.“

(ceremoniál/akce: Právo, článek č. 25)

„Ačkoliv letošní osmnáctý ročník prestiţních filmových cen ovládl snímek Pouta, sobotní
vyhlašování v Lucerně nebylo spoutáno tradičními klišé nuceného bavičství, která jsme
v minulých ročnících předávání těchto cen zaţili uţ mnohokrát“
(ceremoniál/atmosféra: Literární noviny, článek č. 60).
„Konečně také ubylo rádoby vtipných scének a moderátor Jan Budař se ukázal být mnohem
příjemnějším průvodcem neţ jeho kolega James Franco na Oscarech….Právě chuť
experimentovat a překvapit dělá z nudného udílení cen vzrušující večer. Stejně jako na Oscarech,
ani na Lvech jsme se ho nedočkali - i kdyţ lví večer byl tentokrát snesitelnější neţ ten oscarový.“
(ceremoniál/moderátor/atmosféra: Instinkt, článek č. 41)
„Jan Budař nikdy neoznámil, která kategorie bude na řadě. Dozvěděli jsme se to aţ později a ve
vztahu k předávajícímu. V přenosu se mi zdá problematická i sebeprezentace České televize. Byla
zmiňována tu jako největší producent, tu jako jiný zachránce.“ (ceremoniál/akce: Instinkt,
článek č. 41)
„Sobotní slavnostní večer filmových cen byl důstojný, promyšlený a aţ na pár momentů sviţný a
zábavný“ (ceremoniál/akce: Deník, článek č. 79)
„K dobru budiţ připočteno, ţe po několika letech pokusů dosáhnout dna trapnosti se tentokrát
průběh večera odrazil výrazně směrem vzhůru. Jan Budař byl příjemný a decentní, a ačkoliv k
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převratnému prvnímu páně Duškovu vystoupení kdysi před lety se ani nesnaţil přiblíţit, diváci se
neměli zač stydět.“ (ceremoniál/moderátor/atmosféra: Cinema, článek č. 63)
„Velkolepost oscarových rób se na slavnostním předávání cen Český lev nekonala. Jen málokteré
herečky se vyrovnaly svým hollywoodským kolegyním“ (ceremoniál/publikum: Blesk, článek č.
71)

Ceremoniál jako takový hodnotila média většinou kladně oproti předchozímu
ročníku udílení cen, který uváděl Bolek Polívka a Pavel Liška.
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I moderátor večera Jan

Budař byl ve větší míře chválen neţ kritizován, jeho vystoupení bylo hodnoceno
přívlastky jako: decentní, vtipný, důstojný, ale i trochu suchý. Atmosféra předávání cen
Českého lva byla také hodnocena převáţně pozitivně, večer byl dle novinářů snesitelný,
méně estrádní, posunul se ke vkusu, dospělý, důstojný, sviţný, bez provinčnosti a klišé,
ale i dlouhý a poměrně nudný.
Druhou kategorií je pak systém soutěže, který v sobě v některých případech
zahrnuje subkategorii nominační večer a porota. Jak je patrné, v této kategorii novináři
nejvíce zmiňovali a hodnotili systém zvýšení počtu nominací ze tří na pět, coţ bylo
v tomto roce novinkou. Někteří jej hodnotili kladně, někteří zvýšení nominací povaţovali
za diskutabilní.
Především záporné reakce vyvolává pořádání a televizní přenos nominačního
večera, novináři jej hodnotí jako zbytečný.

Úryvky z článků nalezneme zde:
„Rozšíření počtu nominací ze tří na pět, jehoţ cílem bylo zvýšit napětí, asi ocenili především ti,
kdo loňskou tvorbu dobře znají a měli své favority, ale neměla jsem pocit, ţe by to méně
zasvěcené průběh večera nepřiměřeně zdrţovalo“ (systém soutěţe: Právo, článek č. 25)
55

Český lev 2009. In: [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/ceskylev/2009
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„Nová pravidla rozšířila počet nominací na filmové ceny Český lev ze tří na pět. Výsledkem je
fakt, ţe do finále postupuje deset filmů, skoro polovina loňské produkce. Váţně máme tolik
skvělých filmů?“ (systém soutěţe: MFD, článek č. 3)
„V chudé české nadílce je to spíše umělý pokus jak si nikoho nepohněvat a přivést na udílení Lvů
co nejvíce známých tváří, především herců.“ (systém soutěţe: MFD, článek č. 3)
„Řeči o tom, ţe díky pěti nominacím měl být večer napínavější, berme s rezervou, šlo spíš o to
přilákat do sálu více známých tváří v naději, ţe si odnesou cenu.“ (systém soutěţe: Reflex,
článek č. 47)
„Adrenalinové zuţování výběru v přímém přenosu hodnotím jako nejpodařenější novinku
večera.“ (systém soutěţe: Instinkt, článek č. 41)
„Docházka akademiků do kina má stále ještě rezervy, nebo ţe nepoznají kvalitu. Ale třeba jednou
prohlédnou, dejme jim šanci“ (systém soutěţe/porota: Reflex, článek č. 47)
„Ani organizátoři amerických výročních filmových cen Oscar nepořádají dvě večerní show, natoţ
v přímém přenosu .My na to ovšem máme.“ (systém soutěţe/nominační večer: Právo, čl. č. 23)
„Na nominačním večer mnoho herců nebylo. Coţ znovu otevřelo otázku, proč se i nominace na
ceny vlastně vysílají v přímém přenosu. Dva televizní přenosy jsou lákavější pro sponzory…“
(systém soutěţe/nominační večer: MFD, článek č. 3)

Další kategorií pak jsou oceňované filmy, v některých případech existuje
subkategorie herci. K oceňovaným filmům se kritici vyjadřovali buď souhlasně, nebo
nesouhlasně s navrhováním jiných vítězů.
Z velké většiny novináři souhlasili s akademií při ocenění Pout (z hlediska
nejlepšího herce, filmu i reţie). Pro lepší přehlednost si u jednotlivých úryvků uvedeme
hodnocení souhlasící nebo nesouhlasící.
Souhlasící hodnocení:
„Večer ocenil ty, jeţ si to zaslouţili“ (filmy: Deník, článek č. 79)
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„Pouta jsou film výjimečný, ale masově těţko přeţvýkatelný“ (filmy: Cinema, článek č. 63)
„Drama z normalizačního Československa Pouta podle očekávání zvítězilo ve všech hlavních
kategoriích“ 56(filmy: Lidové noviny, článek č. 16)
„Snímek Pouta se stal zaslouţeně podle očekávání nejlepším filmem uplynulého roku“ (filmy:
Literární noviny, článek č. 60)

Nesouhlasící hodnocení:
„Obraz nudné Akademie, která uděluje sošky svým známým, se naplno vyjevil při vyhlašování
ţenských hereckých výkonů. Eliška Balzerová vyhrála s lidovými Ţenami v pokušení.“
(filmy/herci: Instinkt, článek č. 41)
„Akademie opět několik kinematografických vrcholů opomenula. Týká se to zejména drogového
dramatu Piko, které si zaslouţilo minimálně nominaci za herecký výkon pro Rostislava Nováka.“
(filmy/herci: Lidové noviny, článek č. 15)
„Ţádné velké lapsy se nekonaly – snad jen s výjimkou ocenění Elišky Balzerové za roli
klimakterického diblíka“ (filmy/herci: Lidové noviny, článek č. 16)
„Akademici nepřekročili svůj stín, kdyţ ignorovali Sedláčkovy Největší z Čechů“ (filmy: Instinkt,
článek č. 41)
„Snaha otevřít náruč více filmům nakonec vyzněla jako laciné gesto – s prázdnou odešly
bezesporu kvalitní snímky Habermanův mlýn, Největší z Čechů či Občanský průkaz.“ (filmy:
Reflex, článek č. 47)
„Členové akademie při nominacích kupodivu vynechali (nebo neviděli?) nevšední příběh drogy
Piko“ (filmy: MFD, článek č. 4)

Jak je patrné z úryvků, v článcích byl všeobecný souhlas s cenami pro film Pouta,
ale novináři většinou nesouhlasili například s cenou pro Elišku Balzerovou. Oceňování
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Film Pouta získal sošku Českého lva za nejlepší film, scénář (Ondřej Štindl), reţii, herce v hlavní roli
(viz příloha č. 3)
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filmů však hodnotili spíše kladně oproti minulému ročníku, kdy byli akademici
obviňováni z toho, ţe neviděli všechny filmy uplynulého roku.
Další kategorií je pak porovnání s cenou filmových kritiků, které se také
v několika článcích vyskytuje. Cena filmových kritiků se totiţ udílela zhruba dva měsíce
před Českými lvy, tudíţ byl v článcích prostor pro jejich srovnání.
„Kritici i akademici se v některých cenách rozcházeli, coţ prokazuje smysluplnost dvojího
hodnocení v rámci jednoho roku.“ (porovnání: Cinema, článek č. 63)
„Český lev by měl být brán do budoucna jako cena lidovější a ceny kritiky jako cena prestiţnější,
i kdyţ ne hlasitější.“ (porovnání: Cinema, článek č. 63)
„Čeští filmoví akademici se při letošních Českých lvech zjevně poučili od svých kolegů z řad
filmových publicistů“ (porovnání: Hospodářské noviny, článek č. 33)
„Akademické ceny do jisté míry kopírovaly ceny filmových kritiků“ (porovnání: Deník, článek č.
79)
„Nicméně jistý posun k rozumu a vkusu tu letos byl. Jestli pomohl příklad nových cen kritiky, tím
líp.“ (porovnání: MFD, článek č. 5)

V článcích se rozdvojenost filmových cen hodnotí kladně s důrazem na to, ţe
Ceny filmových kritiků měly na rozhodování filmové a televizní akademie dobrý vliv.
Poslední kategorií, která se v článcích hojně vyskytuje, je obraz kinematografie
uplynulého roku. V rámci této kategorie se vyskytuje zejména otázka kvality filmů.
Novináři českou kinematografii hodnotí spíše jako průměrnou aţ podprůměrnou a rok
2010 byl pro ně slabý.
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Ukázky z některých článků:
„Chudá filmová nadílka“ (kinematografie/kvalita: MFD, článek č. 3)
„Stejně jako u Oscarů platí i u Českých lvů, ţe početně silný rok byl výrazně slabší, pokud jde o
kvalitu“ (kinematografie/kvalita: MFD, článek č. 4)
„Pro český film má větší naději třídění uţ předem. Ano, zabolí to, ale ne vše, co kdo ve svatém
nadšení natočí, musí nutně do kin“ (kinematografie/kvalita: MFD, článek č. 4)
„Stalo se tak v roce, kdy toho nominovatelného oproti minulým letům zase tolik není.“
(kinematografie/kvalita: Lidové noviny, článek č. 15)
„Divák si chce v kině oddechnout, ve filmu má být radost“(kinematografie/kvalita: Blesk,
článek č. 71)
„Výsledky lvů podávají o českém filmu opět zkreslenou zprávu“(kinematografie: Reflex, čl. č.
47)
„Některým dokumentům by svědčila spíše televizní obrazovka“ (kinematografie: MFD, článek č.
5)

Výsledky z pozorování nyní shrneme v dimenzích a přiřadíme je k dimenzionálním
škálám jednotlivých kategorií57
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Jednotlivé dimenze se dají vysledovat u většiny kategorií i subkategorií, ale u některých se nenachází.
(pozn. aut.)
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KATEGORIE

SUBKATEGORIE VLASTNOSTI

DIMENZE

ceremoniál

atmosféra

zábavnost

Dlouhý ---- sviţný

organizace/akce

zajímavost

Snesitelný --- důstojný

moderátor

míra zábavnosti

Trochu suchý --- skvělý

nominační večer

(ne)zbytnost

Kvůli

systém soutěže

většího

počtu celebritám

nominací
porota

reklamě

férovost

a
---

nejpodařenější novinka
Nudná

a

podjatá

Akademie --- naděje na
změnu

filmy

filmy

spravedlivost

Opomenutí zajímavých

ocenění

filmů

---

zaslouţená

cena pro Pouta

herci

spravedlivost

Nezaslouţená cena pro

ocenění

Balzerovou --- souhlas
s cenou pro Malého

porovnání

porovnání

vliv druhé ceny

Kladný

otázka kvality

kvalita

Nekoukatelné --- slabé

s druhou cenou
kinematografie

4.1.2Axiální kódování v článcích o cenách Český lev – rok 2011
Jak jiţ bylo uvedeno výše, výsledkem axiálního kódování by měl být
paradigmatický model, který se pokusí popsat vztahy mezi jednotlivými kategoriemi, jeţ
jsou nastíněné v otevřeném kódování.
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Zde se pokusíme nastínit paradigmatický model sledovaného období:
PŘÍČINNÉ PODMÍNKY = filmová tvorba uplynulého roku – velké mnoţství, ale nízká
kvalita, potřeba vyšší publicity českého filmu

JEV = Český lev 2010 a články o něm
KONTEXT = pravidla a systém soutěţe

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY = hodnocení poroty, dobrý moderátor, střídmý
ceremoniál, televizní přenos

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE = jednání v rámci ovlivnění druhou
filmovou cenou (kladné), umělé zvětšení zájmu o ceny prostřednictvím většího počtu
nominací

NÁSLEDKY = zkreslený obraz české kinematografie, nezájem diváků o ceremoniál ani
o filmy, cena filmům nepomáhá ani neškodí
Z paradigmatického modelu zkoumaných článků o Českém lvu 2010 vyplývá, ţe
ceremoniál byl poměrně kvalitně a zábavně udělaný a ţe to zřejmě byla reakce na střídmý
ceremoniál Cen české filmové kritiky. Na druhou stranu ani dobře udělaná akce
nezakryje problém české kinematografie uplynulého roku, který spočívá v tom, ţe se
netočí dost kvalitních filmů a ty nekvalitní mnohdy ani do kin nepatří.
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4.1.3 Otevřené kódování v článcích o cenách Český lev 2011 – rok 2012
Kategorie ceremoniál je i v roce 2012 v článcích nejpočetnější. Opět v sobě obsahuje
několik subkategorií, kterými jsou moderátor, atmosféra, publikum a diváci a
organizace akce.
Úryvky z článků ukazují některé z nich:
„Lucie Bílá je výtečná zpěvačka. Proč nedělá, co umí nejlíp? Nedělá skutečnou osobnost zejména
schopnost odmítnout, co ji přesahuje?“ (ceremoniál/moderátor: Filmstage, článek č. 68)
„V kaţdé té zmatené vteřině jsem si ale říkal, ţe by Bílé mnohem více slušelo moderování
soukromé party neţ večera, který se snaţí vzdát opravdový hold skutečným uměleckým výkonům.“
(ceremoniál/moderátor: Instinkt, článek č. 44)
„A pocta filmu se opět zvrhla v estrádu, jejíţ moderátorka Lucie Bílá sice nedělala chyby, ale
diblíkovský výraz dychtivosti, srdečnosti, pospolitosti a sebedojímání vedla k trapným vyznáním
či hrám ve stylu charitativní akce v dětském domově.“ (ceremoniál/moderátor/atmosféra:
MFD, článek č. 10)
„Laskavá estráda prošpikovaná diletantstvím na všech frontách v některých momentech
překračovala hranice snesitelnosti.“ (ceremoniál/atmosféra: Lidové noviny, článek č. 19)
„Večer se nesl v pietní atmosféře prokazování úcty nedávno zesnulému exprezidentovi.“
(ceremoniál/atmosféra: Hospodářské noviny, článek č. 36)
„Show, jíţ chybělo pojítko a v níţ diváci občas nevěděli, o jakou kategorii jde, protoţe to
moderátorka neřekla.“ (ceremoniál/organizace akce: Deník, článek č. 80)
„Organizátoři se bojí dát večeru náboj ušlechtilé nudy, která – bohuţel – nejspíš k vzdávání
holdu tak nějak patří.“ (ceremoniál/organizace akce: Instinkt, článek č. 44)
„Havlová zářila, Geislerová excelovala“ (ceremoniál/publikum: Blesk, článek č.73)
„Luxus odjel na Oscary“ (ceremoniál/publikum: Blesk, článek č.73)
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„O patro níţ se nechaly vyfotit v příslušné póze, ačkoliv nikomu kromě Dagmar Havlové
a Ani Geislerové nedošlo, o jak zásadní událost se jedná a ţe by nebylo od věci se na ní
vhodně obléknout.“ (ceremoniál/publikum, Filmstage, článek č. 68)
„Proč tolik tanců? Byli snědí tanečníci ve zpěvaččiných sluţbách obětí rasismu nebo sexismu?
Proč se neříká, jaká cena je na řadě, a místo k věci se řeční o starých historkách či sponzorských
anketách?“ (ceremoniál/organizace akce: MFD, článek č. 10)
„Ceremoniál samotný pak leccos vypovídá o stavu filmu v Čechách.“ (ceremoniál/organizace
akce: Hospodářské noviny, článek č. 36)
„Televizní divák se o filmech zase nic nedozvěděl, zato párkrát slyšel, ţe ţivot je jen náhoda. To
netušil.“ (ceremoniál/organizace akce: MFD, článek č. 10)

Jak je z úryvků patrné, ceremoniál byl podle novinářů špatný, dobrou volbou
nebyla podle nich ani moderátorka večera Lucie Bílá. V článcích se o večeru píše spíše
negativně, vyloţeně pozitivní hodnocení večera se neobjevilo ani v jednom ze
sledovaných příspěvků.
Další kategorií je pak systém soutěţe, který v sobě v některých případech zahrnuje
subkategorii nominační večer a porota. V roce 2012 se novináři k nominačnímu večeru
vyjadřovali méně neţ v roce předchozím, naopak porotcům se ve svých hodnoceních
věnovali ve větší míře.
Ukázky z některých článků:
„Akademici si uvědomili, ţe své ceny neudělují za zásluhy ani za smrt, ale za filmové umětelství, a
po dlouhé době rozhodovali zcela bez předsudků… A ještě k tomu v sobě objevili více odvahy neţ
kritici, laureáty filmových cen totiţ nevybírali jen mezi renomovanými tvůrci“ (systém
soutěţe/porota: Reflex, článek č. 48)
„Jestli chce ČL mít alespoň v tuzemsku nějakou důleţitost, měli by organizátoři zveřejňovat
hlasování jednotlivých členů, nemálu z nich nabídnout čestné členství bez moţnosti hlasovat a
okleštit hegemonii zakladatele Vachlera, kvůli jehoţ pravomocem má ČFTA do demokratického
orgánu daleko“ (sytém soutěţe: Týden, článek č. 54)
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„Rozhodování a zvaţování, které muselo probíhat v kuloárech či debatních krouţcích akademiků,
by moţná samo vydalo na divadelní hru či formanovský film.“ (systém soutěţe/porota: Lidové
noviny, článek č. 19)
„Bublina rekordních dvanácti nominací pro Odcházení splaskla, ve finále Českých lvů se
akademici zachovali moudře“ (systém soutěţe/porota: MFD, článek č. 10)
„Český lev je bohuţel více český neţ lev; český ve smyslu malých domů, jánabráchismu,
alibistického oceňování ve smyslu „aby se neřeklo“ (systém soutěţe: Týden, článek č. 54)
„Právě opomenutí Kadrnkova snímku58 a povinné vyzdviţení Lidic je moţné brát jako potvrzení
dlouhodobější kritiky práce akademiků, ţe automaticky vybírají určitý typ viditelnějších titulů a
nereflektují hlouběji trendy a skutečnou situaci v české kinematografii“ (systém soutěţe/porota:
Hospodářské noviny, článek č. 35)

Hodnocení poroty bylo v příspěvcích dvojí. Novináři akademii na jednu stranu
chválili proto, ţe nakonec z piety neocenili film zesnulého Václava Havla Odcházení
(kritici nesouhlasili ani s velkým počtem nominací pro tento film), na druhou stranu
kritizovali akademii proto, ţe vybírá pouze určitý typ viditelných filmů a některé kvalitní
opomíjí. (viz níţe)
Další kategorií jsou pak oceňované filmy. Na rozdíl od předchozího roku se nijak
nehodnotila subkategorie herci (v analýze se tak nenachází).
„Počet nominací pro Odcházení byl na únorovém večeru velkým překvapením. Akademický
postoj vůči Odcházení vzbudil velkou polemiku, nakolik akademici hlasují pro kvalitu filmu a
nakolik jde jen o projev piety.“ (filmy: Deník, článek č. 80)
„Původních dvanáct nominací mnohým vyrazilo dech. Akademici byli obviněni, ţe jsou
předstírači, kteří jen pateticky vzdávají hold zemřelému prezidentovi“ (filmy: MFD, článek č. 9)
„S výjimkou Nevinnosti jde na horních příčkách vesměs o debuty, coţ je jeden z přínosů letošního
ročníku“ (filmy: Právo, článek č. 27)
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Václav Kadrnka natočil celovečerní nízkorozpočtový debut Osmdesát dopisů. (viz příloha č. 3)
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„Akademici podle očekávání nominovali například i historický velkofilm Lidice a naopak zcela
ignorovali nízkorozpočtový debut Osmdesát dopisů, který filmoví kritici ocenili jako objev roku.“
(filmy: Hospodářské noviny, článek č. 35)
„Bylo by krásné vidět mezi nominacemi vidět i nezávislé, nízkorozpočtové projekty Osmdesát
dopisů a Nic proti ničemu, ale je to spíš zboţné přání.“(filmy: Týden, článek č. 53)
„Filmy, které překračují svou dobu nebo svou zemi, z udílení cen odcházejí s málem nebo
s prázdnou, vyhrává střední proud. Letos to bylo evidentnější neţ jindy.“ (filmy: Týden, čl. č. 53)
„Celkem to nejsou pesimistické výsledky. Poupata jsou bezesporu mimořádný film. Otázkou je,
zda jiný vynikající film roku – Rodina je základ státu, nebyl okázale přehlédnut natruc
konkurenčním filmovým cenám“. (filmy: Cinema, článek č.64 )
„V případě Sedláčka se ČFTA můţe pochlubit smutnou tradicí: zahrnuje jeho filmy nominacemi,
aby jim pak nedala nic. Nikdo českou současnost nereflektuje tak výstiţně a soustavně jako právě
Sedláček, coţ je v české současnosti důvod k exemplárnímu nepochválení.“ (filmy: Týden, článek
č. 54)
„Poupata jsou film prostřední, krotký a neschopný mezinárodní konkurence. Podobných filmů se
sociální tematikou vzniká třeba v Polsku dlouhá řada kaţdý rok – a lepších.“(filmy: Týden,
článek č. 54)
„Vítězství Poupat je sympatické, přetrvávající averze akademiků vůči Sedláčkovi naopak trošku
zaráţející“ (filmy: Instinkt, článek č. 44)
„Debut Odcházení, který měl velmi nízkou návštěvnost, sice získal Lvy dva, kritériím ale také
neodpovídal. Akademie ocenila scénář, který v podstatě neexistoval, protoţe snímek vznikl podle
původního textu stejnojmenné divadelní hry.“ (filmy: Blesk, článek č.73)

Největší rozruch mezi novináři vzbudil rekordní počet nominací pro film Václava
Havla Odcházení. V článcích za to akademii převáţně kritizovali. Kriticky se také
novináři postavili k neocenění Sedláčkova filmu Rodina je základ státu. Poměrně kladně
bylo novináři hodnoceno ocenění debutu Zdeňka Jiráského – Poupata a také velké
mnoţství filmových debutů v nominacích.
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Další kategorií je porovnání s Cenou filmových kritiků, která se stejně jako
v předchozím roce udílela zhruba o dva měsíce dříve před Českými lvy. V tomto roce se
vítězové obou cen poměrně lišili, coţ se projevilo i v hodnocení novinářů.
Ukázky z některých článků:
„Spekulovat o ţárlivosti jednoho tělesa udílejícího ceny vůči druhému by asi bylo příliš odváţné,
kaţdopádně pokud by někdo chtěl sbírat důkazy o relativitě a pochybné vypovídací hodnotě
veškerých výročních cen a profesních anket, toto se nabízí jako jeden z nich“ (porovnání: Lidové
noviny, článek č. 19)
„Při pohledu do minulosti se ukazují dvě věci: jak nepřekonatelný byl v roli moderátora Českých
lvů Jaroslav Dušek a jak nutné bylo vytvořit protiváhu této ceně ve formě Cen kritiky.“
(porovnání: Cinema, článek č. 64 )
„Rozdíl mezi Cenami české filmové kritiky a Českým lvem zatím nemohl být větší“ (porovnání:
Hospodářské noviny, článek č. 35)
„Čeští lvi přicházejí uţ druhým rokem aţ po Cenách české kritiky. A jako kdyby se akademici
museli za kaţdou cenu vymezit, anebo spíše zachovat si majestát. Jak jinak si lze vysvětlit, ţe
nejvíce nominací vyfasoval debut Odcházení?“ (porovnání: Filmstage, článek č. 68)

Novou kategorií, která se v článcích o Českém lvu 2012 vyskytuje, je otázka
smyslu pořádání Českého lva. Zde je patrný posun ve vnímání Českého lva od loňského
ročníku, a to dokonce ve všech typech médií:
„Český lev loni překročil práh plnoletosti a vypadalo to, ţe jednou vyrazí i k jakési relevanci.
Letošní devatenáctý ročník ale vrací otázky po tom, k čemu tahle akce vůbec je…Český lev do
kina nikoho nepřitáhne a za hranicemi neznamená uţ vůbec nic.“ (pořádání ČL, Týden, článek
č. 54)
„Český lev má stále jistý problém – nese se v tónu cechovního elitismu a kamarádíčkování, který
mu sluší jen pramálo.“ (pořádání ČL: Hospodářské noviny, článek č. 36)
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„Český lev rok od roku schází po schodech dolů. Způsob ročního bilancování ztrácí lesk a
význam a je moţné, ţe za nějakých deset let si nezaslouţí víc neţ krátkou noticku.“ (pořádání
ČL, Cinema, článek č. 64)
„Kaţdoroční rozpačitost předávání Českých lvů uţ bohuţel není ani překvapivá…Bude za rok
lépe? To záleţí hodně i na České televizi, které by nemělo být jedno, jaký produkt do svého
hlavního vysílacího času pouští.“ (pořádání ČL, Lidové noviny, článek č. 19)

Jak je patrné, novináři oproti předchozímu roku přestávají vidět v pořádání
Českého lva smysl.
Poslední kategorií je opět obraz kinematografie, ve které se vyskytuje subkategorie
kvality filmů. Kritici hodnotí uplynulý rok lépe neţ rok 2010, a to zejména díky
zajímavým debutům. Česká kinematografie jako celek však není dobře hodnocena.
„Prvotiny se dokázaly prosadit hned v deseti kategoriích z dvanácti. Vypadá to, ţe do českého
filmu zavál svěţí vítr.“ (kinematografie: Reflex, článek č. 48)
„Kinematograficky poměrně chudý loňský rok skutečně nenabídl o moc víc oceněníhodných
snímků, neţ jsou tituly Alois Nebel, Rodina je základ státu a Poupata.“ (kinematografie: Týden,
článek č. 53)
„Porotci občas tápali, kam při slabé kvalitě loňských děl ještě sáhnout.“ (kinematografie: MFD,
článek č. 8)
„Nevalná loňská produkce“ (kinematografie: MFD, článek č. 10)
„Ten výběr je ale trochu moc široký, česká kinematografie není tak silná“ (kinematografie:
Lidové noviny, článek č. 18)
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Nyní všechny poznatky získané z rozkategorizování vloţíme do tabulky jednotlivých
dimenzí, které kategorie v článcích nabývají:
KATEGORIE

SUBKATEGORIE

VLASTNOSTI

DIMENZE

ceremoniál

atmosféra

zábavnost

Rozpačitá --- fyzicky
bolestivá

organizace/akce

zajímavost

moderátor

zábavnost

bez smyslu --- průšvih
rozpačitý---špatný
výkon

systém soutěže

porota

férovost

moudrá --jánabráchismus

filmy

filmy

spravedlivost

optimistické výsledky --

ocenění

- oceňování filmů
středního proudu

porovnání s druhou porovnání

vliv druhé ceny

Dobrá protiváha
v cenách kritiků ---

cenou

nutné akademické
vymezení se

pořádání ČL

pořádání ČL

smysluplnost

Klesající kvalita --nesmyslnost ceny

kinematografie

kvalita filmů

kvalita

Svěţí vítr --- slabá
kinematografie
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4.1.4 Axiální kódování v článcích o cenách Český lev 2011 – rok 2012
Paradigmatický model:
PŘÍČINNÉ PODMÍNKY = filmová tvorba uplynulého roku – obecně slabá kvalita
filmů, ale také vznik zajímavých debutů

JEV = Český lev 2011 a články o něm
KONTEXT = pravidla a systém soutěţe

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY = špatná moderátorka; rozpačitý a nepochopitelný
ceremoniál; hodnocení porotců, kteří dávají přednost mainstreamu

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE = vymezování se vůči cenám kritiků,
alibistické nominování zemřelého Havla

NÁSLEDKY = zkreslený obraz české kinematografie, ztráta smyslu pořádání Českého
lva
Z paradigmatického modelu Českého lva 2011 můţeme vidět posun oproti
předchozímu roku. I kdyţ samotné filmy byly hodnoceny lépe neţ v předchozím roce,
Český lev jako celek byl hodnocen spíše negativně. V hodnocení se dokonce objevila
nová kategorie, která hodnotila smysl pořádání Českého lva. Zajímavý je také vztah obou
cen. V předešlém roce bylo působení Cen kritiků na Českého lva vnímáno kladně (ve
smyslu, ţe Český lev se snaţil být lepší), oproti tomu v tomto roce novináři kritizovali, ţe
se akademici snaţili vymezit se kritickým cenám, coţ vedlo ke sníţení úrovně Českého
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lva (vliv cen kritiků na „Lvy“ byl spíše záporný). Poprvé se zde objevila otázka smyslu
filmových cen.
4.1.5 Otevřené kódování v článcích o cenách Český lev 2012 – rok 2013
I v posledním roce sledovaného období se v článcích vyskytuje kategorie ceremoniál,
která opět má několik subkategorií, mezi něţ patří moderátor, atmosféra, publikum a
diváci a organizace akce.
Zde jsou ukázky některých článků:
„Moderátor večera Jan Budař tuto situaci moc dobře neodhadl. Místo toho, aby se spokojil s
pozicí spíše nenápadného průvodce programem, jeho sóla byla upovídaná, působila jakoby
odjinud a snaha o humor vyšla často naprázdno.“ (ceremoniál/moderátor: Právo, článek č. 30)
„Po loňské kritice vystřídal Petr Vachler na pozici moderátora diblíkovskou Lucii Bílou
profesionálnějším Budařem posílajícím do publika marihuanové sušenky.“
(ceremoniál/moderátor: Hospodářské noviny, článek č. 38)
„Jan Budař bojoval s trapností“ (ceremoniál/moderátor: Deník, článek č. 84)
„Připomínalo se, ţe jsme v minulosti viděli trapnější ceremoniály, a byla to pravda – místo
pouťových atrakcí však letos přišlo ke slovu únavné retro či urputně veselé hrátky s publikem,
které tradičně zůstalo odtaţité; na rozdíl od Oscarů, kde si lidé v sále svátek vychutnávají. Navíc
sponzorské hemţení na Lvech uţ překračuje míru vkusu – ovšem i v tomto ohledu se večer
podobal jako vejce vejci současné nabídce českých novinek v kinech.“ (ceremoniál/organizace
akce: MFD, článek č. 12)
„Organizátoři slavnostního večera Českých lvů měli dobrý nápad, jakou podobu oslavě dát. Ceny
ve všech kategoriích předávali tvůrci nejvýraznějších děl, která za tu dobu natočili filmaři, jejichţ
příbytky Čeští lvi zdobí. A filmové připomínky běţely na plátně nad pódiem.“
(ceremoniál/organizace akce: Právo, článek č. 30)

„…jak provinčně (všechny dobré podobné akce mají na začátku silný a vtipný monolog a jasně
dané tempo pro moderátora, a to z dobrého důvodu) a v některých případech i neprofesionálně
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letošní Český lev vypadal (po dvaceti letech organizace a přenosů uţ by snad neměl být takový
problém celý večer dobře nazvučit)“ (ceremoniál/organizace akce: Reflex, článek č. 49)
„Letošek byl přitom jakoby ještě unavenější neţ dřív…. Pokud do tohohle koţeného divadla vpadl
někdo pohotový a uvolněný, bylo to najednou takové oţivení, ţe se jeden aţ lekl.“
(ceremoniál/atmosféra: Reflex, článek č. 49)
„Kinosál praţské Lucerny, kde mají stále méně místa tvůrci a stále více záhadné slečny fotící se
navzájem mobilem.“ (ceremoniál/publikum: MFD, článek č. 56)

Jak je z úryvků patrné, ceremoniál byl hodnocen lépe neţ v předchozím roce, ale
novináři mu vyčítali přílišné bilancování a nudnost. Někteří autoři však byli s večerem
spokojeni a hodnotili jej pozitivně.
Druhou kategorií je systém soutěže, který v sobě skrývá podkategorii porota a nominační
večer. Novináři opět kriticky hodnotili pořádání a televizní přenos nominačního večera a
také neschopnost akademiků mít širší rozhled při výběru vítězných snímků.

„Tak si ji shrňme: zbytečnost téměř dvouhodinového přenosu z vyhlášení nominací filmových cen
Český lev. Obnáší večer, který televizní diváky nezajímá, protoţe nemá vrchol čili vítěze - pouze
pár diplomů a jednu sošku pro zahraniční film, jehoţ autor nikdy nepřijde.“ (systém
soutěţe/nominační večer: MFD, článek č. 56)
„Za ten klamný dojem můţe fakt, ţe se od jisté doby (konkrétně od chvíle, kdy byli akademici
kritizováni, ţe nepoznají dobrý film a kvalitní tvůrce) rozdává v kaţdé kategorii pět nominací
místo tří. Díky tomu takřka kaţdý dostane aspoň „něco“ a můţe mít pocit, ţe se na něj
nezapomnělo. Objektivně je to docela nesmysl, který vede k devalvaci ocenění.“ (systém
soutěţe/porota: Instinkt, článek č. 46)
„Ţe by lvům prospělo, kdyby podobně jako hudební Andělé, kteří letos přiznali existenci jmen
jako Zrní nebo Boris Carloff, osvěţili stanovy a ansámbl.“ (systém soutěţe: Deník, článek č. 84)
„Ukázalo se, stejně jako během Cen filmových kritiků před pár týdny, ţe česká filmová komunita
stále raději intuitivně lpí na minulosti, neţ aby se odváţila dívat progresivně dopředu a do stran.“
(systém soutěţe/porota: Hospodářské noviny, článek č. 38)
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„Dlouhodobý problém Českých lvů je, ţe oceňují řemeslo, ne filmy, ale filmaření. Samotná
výpověď není hodnotou“ (systém soutěţe/porota: Právo, článek č. 57 )

Další kategorií jsou pak oceňované filmy. Stejně jako v prvním sledovaném roce (2011)
se v článcích objevuje i subkategorie herci. Nejvíce pozornosti měl snímek Ve stínu,
který vyhrál cenu za nejlepší film. Novináři s akademiky souhlasili i polemizovali59.
Snímku vyčítali zejména jeho „průměrnost“, kterou se snaţil dohnat dokonalým
řemeslným zpracováním. Na druhé straně novináři souhlasili s udělenými hereckými
cenami pro všechny oceněné (herecké ceny získali Ivan Trojan, Ondřej Vetchý, Gabriela
Míčová a Klára Melíšková).
„A já si troufám tvrdit, letošní ceny Český lev, to byla mnohem větší sláva právě pro Dejvické
divadlo neţ pro český film. Exceloval Ivan Trojan, kterého právě Dejvické divadlo pro český film
objevilo… Pro Dejvické je to úspěch zaslouţený, pro český film méně.“ (filmy/herci: Deník,
článek č.84)
„Vyhrála i správná angaţovanost. Pocit, ţe tvůrci dělají to, do čeho se aţ do Pout tuzemským
tvůrcům příliš nechtělo – vyrovnávají se (za nás) s minulostí. Co na tom, ţe volí cestu
zjednodušujícího antikomunismu. Ctnostný záměr jako by stačil.“ (filmy: Hospodářské noviny,
článek č. 38)
„Nedávno zesnulá legenda českého filmu a divadla Jiřina Jirásková (†81) byla nominována za
vedlejší ţenskou roli ve filmu Vrásky z lásky. Šlo o poslední snímek, který natočila. Akademici
podle informací Aha! chtěli nejprve Jiráskové cenu udělit, ale nakonec se rozhodli jinak. Mohli
na ni alespoň nějak zavzpomínat. To si nezaslouţila.“ (filmy/herci: Aha!, článek č. 77)
„Progresivní, přehlíţenou budoucnost letos představoval hlavně Okresní přebor reţiséra Jana
Prušinovského. Váţná, i kdyţ pokřivená historická maska je z principu „hodnotnější“ neţ
odlehčený pohled na „banální“ současnost. Okresní přebor, který po komediálním suchopáru
vrací naději, ţe proud české svěrákovskosmoljakovské komedie moţná skutečně stále existuje.“
(filmy: Hospodářské noviny, článek č. 38)
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U těch polemizujících bylo zajímavé, ţe současně byli členy poroty filmových kritiků, kde také zvítězilo
historické drama Ve stínu, ale sebereflexe v článcích o Cenách filmové kritiky nebyla patrná. (pozn.
aut.)
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„Jakkoliv to před udílením cen vypadalo, ţe druhý jmenovaný – Čtyři slunce by mohl překvapit,
nakonec na plné čáře zvítězily konvence, neklamný to rys Českého lva.“ (filmy: Cinema, článek
č. 66)
„Česká filmová a televizní akademie prostě nemohla přehlédnout, ţe film Ve stínu vyčnívá z
loňské produkce v profesních oborech i jako celek. Jen dvě neproměněné herecké šance – Němce
Sebastiana Kocha a Slovenky Soni Norisové – nechávají na výsledcích malou šmouhu, vypadá to,
ţe v očích akademiků „cizinec není našinec“.“ (filmy: MFD, článek č. 13)

Kategorie

porovnání

s cenou

filmových

kritiků

se

v článcích

nevyskytovala

(porovnávány v tomto roce byly naopak ceny kritiků s Českým lvem – viz níţe). Ve větší
míře neţ v roce 2012 se v článcích vyskytovala kategorie smyslu pořádání Českého lva:
„Český film v zrcadle slavnostního předávání Českých lvů je trochu klopotně fungující
mechanismus, kterému všechno trvá o kus déle, neţ by trvat mělo, a jehoţ projev je poznamenaný
– moţná nejistotou, moţná úpornou snahou, těţko říct.“(pořádání ČL: Lidové noviny, článek č.
21)
„Český lev je vrcholem společenské sezóny a samozvaným svátkem filmu v zemi, která film miluje.
O to divnější je, jak po dvaceti letech své existence vypadá.“ (pořádání ČL: Reflex, článek č. 49)
„Malý trh, často malé ambice a často malé schopnosti tvoří rádoby velký svět českého filmu. A to
se za dvacet let existence Českého lva nezměnilo. Letošní ročník to jen bolestivě připomněl. Mělo
jít o bilanci, přesto nikdo nedokázal minulých dvacet let tuzemské kinematografie připomenout
jinak neţ na ploše několika mnohokrát propálených filmových hlášek nebo motivů. Navíc svět
Českého lva se se světem „tam venku“ někdy hodně ošklivě nepotkává.“ (pořádání ČL: Reflex,
článek č. 49)
„Minulostí se zdají být 90. léta, kdy Český lev působil svěţe, nově, zábavně. Jako šelma, která se
musí o svoji pozici rvát.“ (pořádání ČL: Hospodářské noviny, článek č. 38)
„Jubilejní, dvacátý ročník Českých lvů byl stejný jako loňský český filmový rok. Mezi spoustou
průměrných a zapomenutelných snímků se vyjímaly dva hlavní soupeři: dobová detektivka
evropských parametrů Ve stínu a osobitý autorský snímek Čtyři slunce… Z někdejšího prestiţního
ocenění se v posledních letech stala událost dočasného významu a loňská nevýraznost domácí
tvorby tuto skutečnost ještě podtrhla. “ (pořádání ČL: Cinema, článek č. 66)
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Jak je patrné i z úryvků, Českého lva novináři nevnímají v dobrém světle, naopak jej
začínají vidět jako zbytečnou akci, jejíţ pořádání nemá moc velký smysl.
Poslední kategorií je pak obraz české kinematografie, ve které se vyskytuje subkategorie
kvalita filmů. Jak je patrné, ani v roce 2013 novináři českou kinematografii
nevyzdvihovali. Podle nich nebyl problémem nedostatek peněz, za málo kvalitní filmy
podle nich spíše můţou samotní autoři:
„Vedle povedeného Okresního přeboru, který jako jedna z mála tuzemských komedií posledních
let dokáţe pobavit inteligentního diváka i – s prominutím – blbce, výtvarně zajímavého snímku
Modrý tygr, divadelního Odpadu města smrti a několika dokumentů (originální Láska v hrobě či
Dva nula) se toho totiţ loni v českém filmu moc nestalo.“ (kinematografie: Deník, článek č. 84)
„A ta narůstající lhostejnost – především publika, ale nejen jeho – jako by byla v Lucerně v
sobotu tiše přítomná. Zesilovala otázku, čeho zdejší kinematografie za těch dvacet let dosáhla a
jak to vůbec měřit. Mluví se v té souvislosti o viditelných věcech – Oscarech, cenách z velkých
festivalů, kde se české filmy promítají velmi zřídka. Pro začátek by stačilo, kdyby se o českých
filmech mluvilo nejenom jako o zábavě či umění, ale také jako o zajímavé součásti debaty o tom,
kam se zdejší společnost dostala a odkud tam přišla.“ (kinematografie: Lidové noviny, článek č.
21)
„Diváci chodí na české filmy čím dál méně a těţko se jim divit, největším problémem je evidentně
nedostatek dobrých scénářů a nikoli nedostatek peněz. Ostatně fakt, ţe do letošních nominací, byť
jich je pět v kaţdé kategorii, se dostalo jen dvanáct ze třiceti loni natočených filmů a sošky si
odnesli jen tvůrci čtyř z nich, napovídá, ţe ta sobotní sláva byla velká jen díky minulosti a filmu
Ve stínu. Poněkud bezmasý výsledek.“ (kinematografie/kvalita filmů: Právo, článek č. 30)
„Při pohledu na letošní plán českých filmů, které budou soutěţit za rok, není zatím ţádný velký
důvod k optimismu.“ (kinematografie/kvalita filmů: Cinema, článek č. 66)
„A další paradox. Podle nominací to vypadalo, ţe se u nás loni natočila spousta pozoruhodných
filmů, nominován byl skutečně kde kdo. Výsledky ale podaly docela jiný obrázek: devět sošek si
odnesli tvůrci filmu Ve stínu, po jedné herci ze snímků Odpad, město, smrt, Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka a Čtyři slunce.
Tečka. Takţe to zas takové ţně nebyly.“ (kinematografie/kvalita filmů: Instinkt, článek č. 46)
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„Ale ať chcete, nebo ne, právě tohle je pro český film typické. Je to hra na velký svět, jeţ logicky
nemůţe uspět, protoţe se odehrává ve světě malém. (kinematografie: Reflex, článek č. 49)
„… ţe český hraný film aţ na výjimky uvízl spíš v mezipatře a na cestě dolů. Nicméně, mezaninu
navzdory, show must go on. Co na tom, ţe je to show malá a mizerná, hlavně ţe je naše.“
(kinematografie: Hospodářské noviny, článek č. 38)

Hodnoty, které kategorie nabývají, si shrneme v dimenzionální tabulce:
KATEGORIE

SUBKATEGORIE

VLASTNOSTI

DIMENZE

ceremoniál

atmosféra

zábavnost

Nudná --- provinční

organizace/akce

zajímavost

Dobrý nápad --- únavné
retro

moderátor

zábavnost

moc upovídaný --- boj s
trapností

systém soutěže

porota

férovost

Zastaralá --- oceňující
jen řemeslo

filmy

pořádání ČL

nominační večer

smysluplnost

zbytečný

filmy

spravedlivost

Ocenění průměrnosti ---

ocenění

zaslouţenost

smysluplnost

Klopotně fungující

pořádání ČL

mechanismus --přeţitek

kinematografie

kvalita filmů

kvalita

nic moc --- sestupná
tendence
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4.1.6 Axiální kódování v článcích o cenách Český lev 2012 – rok 2013
Paradigmatický model:
PŘÍČINNÉ PODMÍNKY = filmová tvorba uplynulého roku – stále klesající kvalita
filmů

JEV = Český lev 2012 a články o něm
KONTEXT = pravidla a systém soutěţe

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY = porotci hodnotící pouze řemeslnost filmů; nudný a
bilancující ceremoniál a moderátor

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE = předstírání, ţe český film je světový

NÁSLEDKY = špatný ceremoniál odpovídá špatné kvalitě českých filmů; lhostejnost
diváků k české kinematografii
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4.1.7 Shrnutí otevřeného a axiálního kódování článků o Českém lvu ve
sledovaném období
Díky jednotlivým kategoriím, jejich dimenzím a paradigmatickému modelu
můţeme poměrně snadno porovnat jednotlivé roky – tedy 2011, 2012 a 2013 mezi sebou.
V této kapitole se tedy budeme věnovat tomuto srovnání v čase:
Pokud budeme sledovat jednotlivé kategorie a jejich vývoj, zjistíme například, ţe
v kategorii ceremoniál, která se v průběhu let nezměnila, byl nejlépe hodnocený rok
2011, poté rok 2013 a nejhůře na tom byl rok 2012, který moderovala Lucie Bílá (ostatní
dva ročníky byl moderátorem Jan Budař). Obdobné srovnání přináší i subkategorie
atmosféra a organizace akce – v roce 2011 byl ceremoniál v rozmezí důstojný snesitelný, v roce 2012 rozpačitý - fyzicky bolestivý a v roce 2013 provinční - nudný.
Hodnocení kategorie systém soutěže se v průběhu let nijak dramaticky nevyvíjelo.
Pouze v prvním sledovaném roce byl díky vzniku ceny kritiků znát optimismus –
například v subkategorii porota se objevila poznámka s nadějí na změnu. V dalších dvou
letech však mělo hodnocení této kategorie spíše sestupnou tendenci – porotci byli
kritizováni za oceňování mainstreamu a celý systém soutěţe cen Český lev byl pokládán
za netransparentní a zastaralý. Jako zcela zbytečné bylo hodnoceno pořádání
nominačního večera a jeho přenos v České televizi.60
Ani kategorie filmy se v průběhu let neproměňovala. Autoři článků sice občas
kritizovali akademiky za opomenutí některých filmů a oceňování průměrnosti, ale
s oceněnými filmy v zásadě souhlasili. Pravděpodobně to bylo i proto, ţe ve filmové
60

Ředitel České televize Petr Dvořák v březnu 2013 oznámil, ţe nominační večer v příštím roce uţ televize
vysílat nebude. „"Nechci být tím, kdo Lvy zahubí, ale trváme na tom, aby to byl svátek filmu, aby měl
noblesu, šarm, krásu, půvab a přitaţlivost - stejně jako divadelní Thálie, televizní TýTý nebo závěrečný
ceremoniál karlovarského festivalu, s jehoţ organizátory je rozumná řeč. V očích diváků totiţ i za přenos
cizích akcí neseme zodpovědnost my," slibuje Dvořák, ţe televizi uţ nebude zajímat jen to, co se děje "od
kamer dozadu".“ (iDNES.cz:Rušíme nominace Českých lvů. In: [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:
http://kultura.idnes.cz/reditel-ct-dvorak-rusime-nominace-ceskych-lvu-fo3/televize.aspx?c=A130318_192620_televize_jaz)
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tvorbě sledovaných let bylo vţdy jen pár povedených snímků, se kterými souhlasili
novináři i akademici.
Kategorie porovnání s Cenami české filmové kritiky se objevila pouze v letech
2011 a 2012 a byl pozorován kladný vliv ceny kritiků na České lvy, i kdyţ v roce 2012
autoři článků kritizovali akademiky za potřebu vymezení se vůči cenám kritiků. V roce
2013 jiţ Českého lva s Cenami české filmové kritiky neporovnávali, naopak porovnávaly
se Ceny kritiků s Českým lvem.
Kategorie smyslu pořádání Českého lva se v textech objevila aţ v letech 2012 a
2013, a to převáţně v negativním hodnocení. Smysl pořádání ceny se v článcích vázal
zejména na nízkou kvalitu ceremoniálu a špatnou kvalitu kinematografie. V roce 2012
kritici poukazovali na klesající kvalitu Českého lva a na nesmyslnost ceny, o rok později
Českého lva hodnotili jako přeţitek.
Ani obraz české kinematografie v souvislosti s cenou Český lev nebyl nijak dobře
hodnocený. Česká kinematografie posledních tří let byla hodnocena jako slabá,
nekoukatelná a kvalitativně klesající. Výjimkou ze sledovaných let byl rok 2011 (články
z roku 2012), kdy autoři článků kladně hodnotili vznik zajímavých filmových debutů.
Paradigmatické modely všech tří sledovaných období se mezi sebou lišily jen
mírně, základní model zůstal stejný. Mezi příčinnými podmínkami byla tvorba
uplynulého filmového roku, která byla popsána výše, a v jednom období také potřeba
vyšší publicity českého filmu. Jev i kontext také zůstávaly stejné, jednalo se vţdy o cenu
Český lev a kontextem se stala pravidla a systém soutěţe.
Další tři paradigmatické vztahy se mírně proměňovaly: mezi intervenujícími
podmínkami bylo hodnocení poroty a kvalita ceremoniálu (včetně moderátora). Jak jiţ
bylo uvedeno výše, nejlépe byl v tomto směru hodnocen Český lev 2010 (ceremoniál
v roce 2011).
Strategií jednání a interakcí však bylo v kaţdém roce něco jiného: v roce 2011
bylo nejčastěji zmiňováno umělé zvýšení zájmu o český film/Českého lva
66

prostřednictvím zvýšení počtu nominací a pak také inspirace prvním ročníkem Cen české
filmové kritiky. V roce 2012 bylo strategií jednání naopak potřeba vymezení se cenám
kritiků. V posledním sledovaném roce to bylo předstírání, ţe český film je světový.
Následky jednání ve všech sledovaných letech byly podobné: Český lev byl
příčinou zkresleného obrazu české kinematografie, nenapomáhal vyšší publicitě filmů,
nezajímal diváky, a jeho pořádání v jeho současné podobě tak postupem let ztrácí smysl.
Stále klesající divácký zájem o ocenění dokládá i tato tabulka sledovanosti61:
NÁZEV

KANÁL

Český lev 2010 ČT 1

RATING62

POČET

10,3 %

910 000

SHARE63
23,61 %
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Český lev 2011 ČT 1

11,2 %

987 000

Český lev 2012 ČT 1

7,1 %

616 000

15,67 %

ČT 2

2%

173 000

4,69 %

ČT 2

1,7 %

153 000

3,53 %

ČT 2

1,2 %

108 000

2,63 %

Nominační

24,18 %

večer ČL 2010
Nominační
večer ČL 2011
Nominační
večer ČL 2012

61

Zdroj: Česká televize
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Rating je označovaný téţ jako sledovanost. „Vyjadřuje odhad průměrného počtu nebo podílu osob
z cílové skupiny v populaci, které ţivě sledovaly průměrnou sekundu televizního vysílání na daném
kanálu. Udává se v tisících nebo v procentech“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010; 188)
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„Share se udává v procentech a vyjadřuje podíl času, který průměrně odsledovali diváci na daném
kanálu vzhledem k celkovému odsledovanému času. Počítá se jen z diváků, kteří televizi sledovali.“
(Trampota, Vojtěchovská, 2010; 188)
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Nepatrný nárůst počtu diváků v roce 2011 je podle mnoha autorů článků dán zejména tím, ţe tento ročník
moderovala Lucie Bílá a ani organizátor Českých lvů Petr Vachler se netajil tím, ţe si od angaţování
této zpěvačky slibuje vyšší sledovanost. (viz kapitola 1.3 o Českém lvu)
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4.2 Analýza textů o Cenách české filmové kritiky
V následujících podkapitolách se budeme věnovat analýze článků o Cenách české
filmové kritiky. Analýza bude stejně jako u ceny Český lev prováděna chronologicky –
od roku 2011 aţ do roku 2013. V rámci analýzy uvádíme vţdy několik názorných
příkladů vyjmutých ze zkoumaných textů. U kaţdého roku bude nejprve otevřené
kódování a posléze axiální kódování s paradigmatickým modelem. V rámci této ceny
analyzujeme menší mnoţství textů neţ v analýze Českého lva.
4.2.1 Otevřené kódování v článcích o Cenách české filmové kritiky 2010 – rok
2011
Cena české filmové kritiky byla v roce 2010 předávána poprvé, a proto ještě
nebyla tolik zajímavá pro média (v porovnání s články o Českých lvech jich o cenách
kritiky vyšlo méně). Niţší publicitě jistě přispělo i to, ţe toto předávání cen nebylo
přenášeno Českou televizí. I tak jsou v hodnotících článcích zastoupeny obdobné
kategorie jako u Českých lvů.
V článcích se vyskytují obdobné kategorie jako v článcích o cenách Český lev,
jejich přesný popis se nachází níţe. U jednotlivých článků je uvedeno, kdyţ je autor
v porotě cen kritiků:
Kategorie ceremoniál stejně jako v textech o cenách Český lev obsahuje
subkategorie, kterými jsou moderátor, atmosféra a organizace akce.
„V praţském divadle Archa, kde slavnostním udílením cen provázel sviţnou řečí Petr Nároţný,
bylo včera rušno.“ (ceremoniál/moderátor: Deník, článek č. 78)
„Zcela tu chyběla ta častá lví křeč i dlouhé momenty trapnosti“ (ceremoniál/atmosféra:
Instinkt, článek č. 39, autor v porotě)
„Ceremoniál byl o mnoho snesitelnější neţ hysteriózní recese Českého lva. Ale ani scenárista
večera v Arše se neubránil snaze o humor.“ (ceremoniál/atmosféra: Instinkt, článek č. 40, autor
v porotě)
„Večer se nesl v duchu skutečně slavnostní noblesy od výzdoby, aţ po moderátora Petra
Nároţného“ (ceremoniál/atmosféra/moderátor: MFD, článek č. 1, autorka v porotě)
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„Čím by Ceny mohly či měly být, aby získaly alespoň nějaký smysl? V současné podobě
nejvíc připomínají výměnu mezi moderátorem a jedním z hostů vyhlašujících výsledky na
slavnostním udílecím večeru, kde uvaděč na důvtipnou otázku „Co vy si vlastně vůbec myslíte o
cenách?“ dostal odpověď: „Já myslím, ţe kaţdá cena je vţdycky dobrá.“
(ceremoniál/organizace akce: A2, článek č. 69)
„Nálada byla uvolněná, moderátor i hosté vtipní“ (ceremoniál/atmosféra/moderátor: MFD,
článek č. 2, autorka v porotě)
„Ten večer měl noblesu a důstojnost a jsem přesvědčena, ţe uţ sám průběh předávání dodává
cenám váţnost“ (ceremoniál/organizace akce: MFD, článek č. 2, autorka v porotě)
„Ceny se dosud profilují jako béčková napodobenina Českého lva, coţ bylo nejpatrnější právě na
slavnostním udílení, kde se sešla bizarní sestava vyţilých osobností, které s filmem většinou uţ
řadu let mají jen málo společného (Petr Nároţný, Václav Neckář, Jiřina Bohdalová, Drahomíra
Vihanová…).“ (ceremoniál/organizace akce: A2, článek č. 69)

Zde je patrné, ţe ceremoniál jako takový byl médií hodnocen velice pozitivně,
hodnocení ceremoniálu v tomto roce bylo vůbec nejlepší ze všech sledovaných období u
obou cen. Ceny české filmové kritiky zde byly vnímány jako vítaná alternativa k Českým
lvům, jako decentní večer, který dodává cenám váţnost.
Druhou kategorií je systém soutěže, který v sobě v některých případech zahrnuje
subkategorii porota.
„Kritikové hlasují stejně jako akademikové tajně ve dvou kolech, na rozdíl od členů lví akademie
však své konečné hlasování jmenovitě zveřejní na internetu“ (systém soutěţe: MFD, článek č. 1,
autorka v porotě)
„… Ještěţe ţijeme v Česku. Jednak zdejší kritici zveřejnili jmenovitě, jak který z nich při udílení
cen hlasoval…“ (systém soutěţe: MFD, článek č. 2, autorka v porotě)
„…Zúčastnilo se více neţ 85 procent ze seznamu hlasujících. Někteří se v souladu se statutem
rozhodli nehlasovat, protoţe jsou různými způsoby zainteresováni na natočených filmech. Jak
v nominačním, tak i ve druhém kole došlo k rovnosti hlasů.“ (systém soutěţe: Právo, článek č.
22, autorka v porotě)

69

„Pořadatel cen zveřejnil i detaily hlasování: V některých kategoriích se podle organizátorů pár
kritiků v souladu se statusem rozhodlo nehlasovat – tím se mají ceny vyhnout devalvaci kvality a
také moţnému střetu zájmů.“ (systém soutěţe: Hospodářské noviny, článek č. 32)
„První ročník se sice připravoval poměrně ve spěchu, přesto se zatím nezdá, ţe by jeho
pořadatelé vůbec usilovali o něco jako alternativu, resp. ve vývoji celé ankety zatím nelze obrysy
jakékoli původnosti zahlédnout… Přitakání výprodeji šoubyznysu a ochota nepřekročit stín Lvů je
ale příznačná pro prostředí české filmové publicistiky, která se v drtivé většině sama a dobrovolně
zříká moţnosti vlastního hlasu a názoru. Hlavní přínos Cen je proto moţné vidět v tom, ţe
konformitu české filmové kritiky vynášejí na světlo“ (systém soutěţe/porota: A2, článek č. 69)

Jak je patrné, novináři upozorňovali především na větší transparentnost hlasování
neţ u cen Český lev. Zároveň je třeba dodat, ţe i kdyţ byli autoři článků v porotě, většina
z nich to v textech uvedla.
Další kategorií, která se v článcích vyskytuje, jsou oceněné filmy. Z příspěvků
vyčnívala pochvala oceněného dramatu Pouta a publicisté neměli výhrady k ţádným
oceněným v kategoriích. Také se nevyjadřovali k tomu, ţe by některé pozoruhodné
snímky zůstaly neoceněny. (Je moţné, ţe je to proto, ţe autoři článků většinou byli i
v porotě cen kritiků).
„Smolařem kritických cen se stal Největší z Čechů od Roberta Sedláčka, který proměnil pouze
jednu nominaci ze šesti – Simona Babčáková získala cenu za nejlepší ţenský výkon v hlavní roli.
V ostatních kategoriích Češi o prsa prohráli – buď s Pouty, anebo s jiným z dalších pěti filmů,
které dokázaly triumfovat alespoň jednou. Ve srovnání s Českými lvy jde o nevídaně široké
spektrum vítězů“ (filmy: Instinkt, článek č. 39, autor v porotě)
„Většinu ocenění si odnesl snímek Pouta, který běţné diváky nezaujal.“ (filmy: Blesk, článek č.
70)
„Pouta ve výsledku zaslouţeně zcela převálcovala svého největšího konkurenta – komedii
Roberta Sedláčka Největší z Čechů. “ (filmy: Lidové noviny, článek č. 14, autor v porotě)
„První ročník cen kritiků má jednoznačného favorita, film Radima Špačka Pouta. Snímek bodoval
v pěti kategoriích, nominován byl celkem na sedm cen.“ (filmy: Hospodářské noviny, článek č.
32)
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„Jasným vítězem stalo skvělé totalitní d rama Pouta, jeţ ze sedmi nominací vytěţilo pět trofejí.“
(filmy: MFD, článek č. 1, autorka v porotě)

Další kategorií je pak porovnání s cenou Český lev. Cena kritiků byla v tomto
roce neokoukanou novinkou a kritiky byla oproti Českým lvům chválena pro svou
nemainstreamovost a civilnost. Bylo také poukazováno na to, ţe vznikla jako odpověď na
špatně fungující České lvy.
„Ceny kritiky vznikly jednak jako obdoba novinářských cen v zahraničí, jednak s cílem upozornit
členy ČFTA, kteří rozhodují o udílení filmových cen Český lev, na některé snímky, které by
nenápadností nebo neznámými jmény tvůrců mohly být přehlédnuty.“ (porovnání: Právo, článek
č. 22)
„A zcela tu chyběla ta častá lví křeč a dlouhé momenty trapnosti. Ceny filmových kritiků tak aţ
překvapivě snadno splnily veškerá očekávání. Teď jsou na tahu Čeští lvi.“ (porovnání: Instinkt,
článek č. 39)
„Atmosféra večera by byla klidně přenosná i na televizní obrazovku. Bylo to daleko méně studené
neţli ... Ne, jmenovat raději nebudu. Zkrátka mnohé podobné akce věnované udílení cen bývají
daleko studenější.“ (porovnání: MFD, článek č. 1)
„Ceny se dosud profilují jako béčková napodobenina Českého lva, coţ bylo nejpatrnější právě na
slavnostním udílení, kde se sešla bizarní sestava vyţilých osobností, které s filmem většinou uţ
řadu let mají jen málo společného (Petr Nároţný, Václav Neckář, Jiřina Bohdalová, Drahomíra
Vihanová…).“ (porovnání: A2, článek č. 69)
„Nejen Čeští lvi, ale i Oscaři, jsou kritizováni za to, ţe o nich hlasují příliš konzervativní
akademici, kteří se jako čert kříţe bojí nových trendů a dávají přednost starým známým. I proto
jsou další ceny vítanou alternativou, která můţe rozčeřit stojaté vody – a třeba i všem těm
konzervativním akademikům na obou stranách Atlantiku napovědět, jaké filmové počiny loni
opravdu stály za to.“ (porovnání: Týden, článek č. 50)
„Výsledek vychází vstříc ambici nových cen, které chtějí upozorňovat nejen na mainstreamové
tituly, ale především na kvalitní filmová díla. Právě za proteţování velkých a reklamně hojně
podporovaných produkcí je kritizován Český lev.“ (porovnání: Hospodářské noviny, článek č.
32)
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V článcích o cenách kritiky z roku 2011 se nevyskytuje hodnocení české
kinematografie (jako je tomu u článků o cenách Český lev), kategorie v této části analýzy
chybí.
Hodnoty, které kategorie nabývají, si shrneme v dimenzionální tabulce:
KATEGORIE

SUBKATEGORIE

VLASTNOSTI

DIMENZE

ceremoniál

atmosféra

zajímavost

uvolněná --- slavnostní

organizace/akce

zajímavost

bezproblémový průběh -- béčková
napodobenina Lvů

moderátor

zábavnost

noblesní --- bez
trapností

systém soutěže

systém soutěţe

férovost

transparentnost --konformita kritiky

filmy

porovnání

filmy

porovnání

spravedlivost

široké spektrum vítězů -

ocenění

--- zaslouţené vítězství

srovnání

vítaná alternativa --lepší neţ Lvi
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4.2.2 Axiální kódování v článcích o Cenách české filmové kritiky 2010 – rok
2011
PŘÍČINNÉ PODMÍNKY = nespokojenost se systémem fungování Českých lvů,
zaloţení nové filmové ceny

JEV = Ceny české filmové kritiky 2010 a články o nich
KONTEXT = transparentní pravidla a hlasování, dobrý systém soutěţe

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY = slavnostní ceremoniál s noblesním moderátorem,
transparentní hlasování, novost a neokoukanost

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE = potřeba vymezení se cenám Český lev,
oceňování nemainstreamových filmů

NÁSLEDKY = Cena filmové kritiky je nadějná, splnila očekávání a je vítanou
alternativou, upozornění na kvalitnější filmy
Z paradigmatického modelu i z celého otevřeného kódování vyplývá, ţe autoři
článků byli spokojeni s prvním ročníkem Cen české filmové kritiky. Ceny splnily jejich
očekávání – byly dobrou alternativou k Českým lvům. I ceremoniál byl vnímán
pozitivně, hlavně pro svoji civilnost a noblesu. Autoři článků v textech nehodnotili
českou kinematografii.
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4.2.3 Otevřené kódování v článcích o Cenách české filmové kritiky 2011 – rok
2012
Cena české filmové kritiky byla v roce 2012 předávána podruhé a mediální zájem
o ní se nepatrně zvýšil (viz výše). Zvýšila se i její atraktivita, a proto byla přenášena
Českou televizí (viz výše). Nyní se opět budeme věnovat jednotlivým kategoriím
z článků:
První analyzovanou kategorií je ceremoniál, se kterým souvisí jeho subkategorie
moderátor, atmosféra akce a organizace akce. Některé úryvky z článků:
„Prvníček v roli moderátora Ondřej Vetchý to mým kolegům, sesednutým u dvou bělostných stolů,
nandával hned v prvních nervózních větách… Vtipkování nebo trocha zábavnosti Ondřeji
Vetchému moc nešly“ (ceremoniál/moderátor: Instinkt, článek č. 42, autor v porotě)
„Kritici si dolévali luxusní šumivý Moët a na velmi vkusně dekorovaném pódiu se střídaly hvězdy
českého filmového nebe“ (ceremoniál/organizace akce: Instinkt, článek č. 42)
„Český film zaţil na cenách kritiky svůj první letošní svátek: obnášel bílé stoly, květiny, legendy.
A poprvé i televizní kamery“ (ceremoniál/organizace akce: MFD, článek č. 7, autorka v porotě)
„Tři vrcholné záţitky večera byly následující: Pocta zemřelým v sestřihu in memoriam uzavřeném
Václavem Havlem, obě čistě hudební, nikoli estrádní čísla, zejména hold skladateli Zdeňku
Liškovi, a přítomnost pamětnických osobností v čele s Ladislavem Helge, kterého celý sál
pozdravil vstoje.“ (ceremoniál/organizace akce: MFD, článek č. 7)
„Ceremonie proběhla bez větších vzruchů – v dobrém i špatném slova smyslu… A akcent na
důstojnost se cen drţí – od stolů s bílými ubrusy na zem aţ po všeobecnou kultivovanost.
V případě sobotní slavnosti z toho vyplynula jistá strohost, coţ podpořil i fakt, ţe ceremonie se
vysílala v přímém televizním přenosu“ (ceremoniál/atmosféra: Lidové noviny, článek č. 17,
autor v porotě)
„Na moderátorovi, v té úloze debutantovi Ondřeji Vetchému byla chvílemi znát nervozita – dalo
se to brát i jako milý projev lidského faktoru“ (ceremoniál/moderátor: Lidové noviny, článek č.
17)
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„Dvě ceny si z večera, jímţ provedl trochu nejistě Ondřej Vetchý…“ (ceremoniál/moderátor:
Právo, článek č. 26)
„Ondřej Vetchý na Cenách kritiky se ke všem hostům s aţ moc velkou pokorou a z rukávu tahal
pouze nepříliš úsměvné postřehy ze své herecké kariéry.“ (ceremoniál/moderátor: Filmstage,
článek č. 67)
„O tom, ţe je Ondřej Vetchý skvělý herec, pochybuje asi jen málokdo. V duchu rčení „ševče, drţ
se svého kopyta“ by se však i on měl zdrţet experimentů a zůstat u herectví. Sobotní večer
udělování Cen filmové kritiky byl toho jasným důkazem. Na Vetchém byla od počátku vidět
nervozita, stále se ošíval a historky ze ţivota, jeţ dával k dobru, se setkaly pouze se shovívavým
smíchem publika.“ (ceremoniál/moderátor: Blesk, článek č. 72)
„Ačkoliv se předávání cen zvrhlo v tradičně trapnou show…“ (ceremoniál/organizace akce:
Literární noviny, článek č. 61)
„Účast legend byla ale chvílemi kontraproduktivní. Často totiţ dokázaly svým povídáním do
mikrofonu zastínit vítěze a člověk se během večera těšil spíš na to, kdo další přijde předávat cenu,
neţ na to, kdo tu cenu získá.“ (ceremoniál/organizace akce: Filmstage, článek č. 67)
„Celkově se ale jednalo o povedený večer bez větších kiksů.“ (ceremoniál/atmosféra: Filmstage,
článek č. 67)

Jak je patrné z úryvků, večer byl hodnocen jako vkusný a poměrně povedený, i
kdyţ trochu nudný. Ceremoniál však nevzbuzoval takové nadšení jako předchozí ročník.
Vyloţeně negativní ohlasy byly na moderátora večera Ondřeje Vetchého, který svoji roli
dle novinářů nezvládl.
Další kategorií je pak systém soutěže se subkategorií porota. Tato kategorie se v článcích
objevovala méně neţ v předchozím roce.
„Výhodou je, ţe si lze snadno dohledat nejen to, jak který kritik hlasoval, ale i co o daných
snímcích daného roku psal, a tudíţ jaké jsou jeho kritéria kvality.“ (systém soutěţe: Literární
noviny, článek č. 61).
„Výsledek zjevně souvisí s generační obměnou filmové kritiky, zejména s nástupem internetové
generace „mladých rozhněvaných muţů“, jimţ tradiční ctnosti typu Lidic jako vyváţenost, rytmus
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či katarze mohou připadat příliš starosvětské. Naopak oslavují jinakost, odlišnost, experiment,
vzpouru proti řemeslu i proti divácké vstřícnosti a vděčné satirické špílce, třeba i za cenu
filmařské nedokonalosti.“ (systém soutěţe/porota: MFD, článek č. 6, autorka v porotě)
„Zdá se, ţe se jim daří minimálně jeden ze svých záměrů uskutečňovat: uţ jenom tím, ţe jména
zmíněných prvotin zaznějí na slavnostním vyhlášení cen… Hlasování účastníků v obou kolech je
veřejné a bude po udílení k nahlédnutí na webu.“ (systém soutěţe: Týden, článek č. 51)

V tomto případě vidíme opět pochvalné reakce na transparentní systém fungování
kritických cen, kdyţ jich bylo méně neţ v předchozím roce. Na tyto pozitivní reakce však
musíme pohlíţet s odstupem, neboť autoři byli často i hlasujícími…
Další kategorií jsou pak oceněné filmy. Kritici se většinou shodli na ohodnocení snímku
Rodina je základ státu jako nejlepšího filmu uplynulého roku.
„Rodina je základ státu je lehce satirická road movie s potenciálem stát se nadčasovou
zprávou o naší společnosti v prvním desetiletí 21. století.“ (filmy: Deník, článek č. 82)
„Rodina je základ státu právem „porazila“ Aloise Nebela, o jehoţ animační technice se sice baví
kaţdý, ale o obsahu skoro nikdo. Nebel je jistě výjimečný projekt, ale naše opájení se jeho
světovostí a šancemi na zisk aţ dvou Oscarů je způsobeno spíš hladem.“ (filmy: Deník, článek č.
82)
„Jako nejlepší film loňského roku vyšel z hlasování publicistů snímek Rodina je základ státu… Je
to výsledek nepřekvapivý a podle mého soudu i oprávněný… Drama Poupata a animovaný film
Alois Nebel jsou snímky výrazné, zároveň se v nich dají najít problémy zásadnějšího rázu.“
(filmy: Lidové noviny, článek č. 17)
„Řada hlasujících měla podobné dilema a rozhodovala se mezi autentickými a skvěle
nasnímanými a zahranými Poupaty, formálně nadprůměrným Aloisem Nebelem a fenoménem
s názvem Robert Sedláček…. Sedláček je jedním z mála českých tvůrců, za jehoţ snímky cítíme
jasný názor, velký rozhled i nadhled“ (filmy: Literární noviny, článek č. 61)
„Snímek Rodina je základ státu proměnil na lednových Cenách české filmové kritiky čtyři z osmi
nominací. Překvapivější bylo, ţe adept na Oscara Alois Nebel přetavil ve vítězství pouze jednu
nominaci z pěti.“ (filmy: Filmstage, článek č. 67)
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„Rodina je základ státu právem „porazila“ Aloise Nebela, o jehoţ animační technice se sice baví
kaţdý, ale o obsahu skoro nikdo. Nebel je jistě výjimečný projekt, ale naše opájení se jeho
světovostí a šancemi na zisk aţ dvou Oscarů je způsobeno spíš hladem.“(filmy: Deník, článek č.
82)
„Robert Sedláček, svéhlavý tvůrce, kterému jde ve filmu vţdy o něco víc neţ film sám, byl nadšeně
přijat i recenzenty, kteří angaţovanost a zaťatost nesnášejí…Rodina je základ státu je konečně
normální mainsteamový film.“ (filmy: Hospodářské noviny, článek č. 34)

Další, novou kategorií, je otázka smyslu filmové kritiky, která se také v několika článcích
vyskytuje:
„Ceny filmové kritiky jsou po dvou letech asi uţ zavedený podnik, zároveň ale ještě bojují o svoji
relevanci. Stejně jako celek zdejší filmové kritiky, která poslední dobou zápasí nejenom se svými
limity, ale i s krizí na mediálním trhu a představou, ţe přemýšlení o filmu je cosi naprosto
zbytného…“ (smysl kritiky: Lidové noviny, článek č. 17)
„Autoreferenční hodnocení řemesla a jednoduchá estetická dichotomie líbí-nelíbí dělá z filmu
další pouţitelný produkt. Jen tu a tam se kriticky rozvíjejí světy uzamčené ve filmových
konzervách. Jejich střet či provázání s logikou současného ţivota a jeho přebujelými
narcistickými sklony, které jedině přinášejí „kritickou událost“, je tak výjimkou potvrzující
pravidlo: nadvládu kritiky slouţící jako sebepotvrzování jedné z nejvlivnějších sfér zábavního
průmyslu.“ (smysl kritiky: Hospodářské noviny, článek č. 34, autor je členem poroty)
„Moţná by se kritici spíš neţ cenami měli zabývat tím, jak psát tak, aby to mělo nějaký dopad a
na chod věcí skutečný vliv. Nechceme-li ovšem od psaní víc, neţ je dnes moţné.“ (smysl kritiky:
Literární noviny, článek č. 61)

V některých příspěvcích se tak objevila otázka sebereflexe (například Petr
Fischer, autor výše uvedeného článku z Hospodářských novin, je členem poroty)
existence a fungování kritiků.
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Další kategorií, která se v článcích vyskytovala, avšak v menší míře neţ v předešlém
roce, je porovnání s cenou Český lev:
„Český lev by si měl dát pozor, aby udrţel s touto konkurencí krok.“ (porovnání: Filmstage,
článek č. 67)
„Cena kritiků dokázala uţ loni – a letos se to potvrzuje – aspoň trochu narušit stereotypní
vnímání, co je nahoře a co dole, které nastolili Čeští lvi.“ (porovnání: Deník, článek č. 82)
„Podobně jako loni, kdy kritici ověnčili v kinech diváky spíše pomíjená Špačkova Pouta, teď bude
zajímavé sledovat, zda se výsledky cen projeví i na Českých lvech.“ (porovnání: Deník, článek č.
82)
„Na druhou stranu představa, ţe výsledky ceny kritiků by měly být nějak víc vyargumentované,
odůvodněné, promyšlené, neţ je tom v případě jiných ocenění, je, myslím, pomýlená.“
(porovnání: Lidové noviny, článek č. 17)

Zde je stále patrné pozitivní vnímání nových filmových cen a také optimismus
k fungování cen do budoucna.
Poslední kategorií je pak obraz kinematografie uplynulého roku, který se autorům
článků napříč všemi typy sledovaných médií jevil spíše pozitivně65
„Pro český film to nebyl špatný rok. Pokud se ohlédneme za uplynulými dvanácti měsíci, zjistíme,
ţe debutové snímky tu natočila řada nových neokoukaných talentů. Zatímco loni mohl člověk s
klidným svědomím v Cenách filmové kritiky volit sotva mezi pěti filmy, letos se jich jako kandidát
do různých kategorií nabízí s přimhouřením obou očí dobrá desítka. A plnou polovinu z nich
zastupují neokoukaní filmaři.“ (kinematografie: Respekt, článek č. 58)
„A někam mezi trţnici a jatka by asi bylo moţné lokalizovat i značnou část současné nejen české
kinematografie. Nedá se říci, ţe by rok 2011 byl pro zdejší kinematografii nějak hrozný, vlastně
naopak. Jako jeden z hlasujících mohu potvrdit, ţe rozhodování v některých kategoriích nebylo
jednoduché.“ (kinematografie: Lidové noviny, článek č. 17)

65

Poměrně pozitivní hodnocení uplynulého roku bylo i v rámci článků o Českém lvu, soulad je
pochopitelný – o obou cenách informují ti samí lidé. (pozn. aut.)
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„Pohledem filmových kritiků byl loňský rok poměrně úspěšný.“ (kinematografie: Literární
noviny, článek č. 61)

Nyní si kategorie opět uvedeme v dimenzionální tabulce:
KATEGORIE

SUBKATEGORIE

VLASTNOSTI

DIMENZE

ceremoniál

atmosféra

zajímavost

nevzrušivá --- povedená

organizace/akce

zajímavost

vkusná --- tradičně
trapná show

systém soutěže

moderátor

zábavnost

nejistý --- nervózní

systém soutěţe

férovost

transparentnost --oslava jinakosti/debutů

filmy

filmy

spravedlivost

zaslouţené vítězství

ocenění

Sedláčka --- přeceněný
Nebel

smysl kritiky

smysl kritky

účelnost

málo kritická --povrchní

porovnání

porovnání

smysluplnost

konkurenceschopné –
bořící stereotypy ČL

kinematografie

kinematografie

kvalita

Nebyla

špatná

---

úspěšný rok
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4.2.4 Axiální kódování v článcích o Cenách české filmové kritiky 2011 – rok
2012
PŘÍČINNÉ PODMÍNKY = nespokojenost se systémem fungování Českých lvů,
zaloţení nové filmové ceny

JEV = Ceny české filmové kritiky 2011 a články o nich
KONTEXT = transparentní pravidla a hlasování, dobrý systém soutěţe

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY = vkusný, ale strohý ceremoniál, nervózní moderátor,
první televizní přenos, poměrně kvalitní filmová díla uplynulého roku

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE = potřeba vymezení se cenám Český lev,
oceňování nemainstreamových filmů

NÁSLEDKY = Cena filmových kritiků je nadějná, konkurenceschopná a kvalitní
alternativa k Českým lvům
Paradigmatický model i dimenzionální tabulka se rozšířily o dvě nové kategorie,
kterými byly kinematografie a smysl filmové kritiky, coţ se také v modelu mírně
projevilo.
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4.2.5 Otevřené kódování v článcích o Cenách české filmové kritiky 2012 – rok
2013
I třetí ročník Cen české filmové kritiky přenášela ţivě Česká televize, avšak
s nízkým diváckým úspěchem (viz níţe). Zájem médií o články byl zhruba stejný jako
v roce předchozím, jen s tím rozdílem, ţe o cenách vůbec nereferovala bulvární média.
První sledovanou kategorií byl opět ceremoniál, jehoţ subkategoriemi byly atmosféra,
organizace akce a moderátor.
„…Svěřila se upřímně v úvodu večera moderátorka Aňa Geislerová, jeţ hosty zkušeně a zábavně
provedla večerem“ (ceremoniál/moderátor: Deník, článek č. 83, autorka v porotě)
„ …Nebyl poznamenaný nějakou přepjatou snahou o velkolepost a zdůrazňováním vlastní
důleţitosti – alespoň v televizním přenosu to tak vypadalo. Jistě, ne všechny pokusy o vtip
nedopadly úplně skvěle, večer v praţském Divadle Archa ale odsýpal celkem sviţně, snad jenom
úvodní sestřih loňské domácí produkce byl, řekněme, značně extenzivní.“
(ceremoniál/organizace akce: Lidové noviny, článek č. 20)
„Moderátorka večera Aňa Geislerová si v té roli moţná nepřipadala úplně doma, na začátku
ceremonie přiznala, ţe je zprávami sobotního odpoledne66 ještě pořád trochu rozhozená. Ve svých
vstupech se drţela spíš při zemi.“ (ceremoniál/moderátor: Lidové noviny, článek č. 20)
„Udílení cen proběhlo tak trochu ve stínu sobotní prezidentské volby.“ (ceremoniál/atmosféra:
Hospodářské noviny, článek č. 37, autor v porotě)
„Ale jinak to byl hezký večer, Aňa Geislerová byla v roli moderátorky elegantně zářivá“
(ceremoniál/moderátor/atmosféra: Instinkt, článek č. 45, autorka v porotě)
„Večer se konal v adekvátnějším prostředí - divadle Archa, neţ je snobské Sasazu.“
(ceremoniál/organizace akce: Cinema, článek č. 65)
„O tom svědčilo i slavnostní vyhlášení cen, vysílané také v České televizi, které připomínalo
pitvořící se lví estrádu. Filmoví kritici vyhlásili vítěze, a tím to skončilo.“
(ceremoniál/organizace akce: Literární noviny článek č. 62)

66

V den vyhlášení Cen filmové kritiky byl zvolen prezident Miloš Zeman (pozn. aut.)
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I z úryvků je patrné, ţe ceremoniál byl hodnocen spíše kladně aţ neutrálně, jeho
hodnocení se však nedá srovnat s vychváleným prvním ročníkem.
Kategorie, která se v tomto roce v článcích nevyskytovala, byl systém soutěţe. Druhou
kategorií se pak staly filmy, úryvky z článků nalezneme zde:
„Detektivka Ve stínu je perfektně řemeslně zpracovaná, ale doplatila na mnohokrát přepisovaný
scénář.“ (filmy: Cinema, článek č. 65)
„Politická detektivka z 50. let Ve stínu potvrdila pověst filmové události loňského roku.“
(filmy: MFD, článek č. 11, autorka v porotě)
„Tím, ţe většina těch nejdůleţitějších ocenění připadla právě Ondříčkovu filmu, dali filmoví
publicisté najevo snahu ocenit snahu o velkoryse pojatou mainstreamovou podívanou.“
(filmy: Lidové noviny, článek č. 20)
„Nejlépe dopadl film Ve stínu, řemeslně zdatná kriminálka z padesátých let, o níţ se těţko dá říct,
ţe by šlo o výrazný autorský počin.“ (filmy: Literární noviny, článek č. 62)

„Paradoxně působí třeba skutečnost, ţe snímek Davida Ondříčka Ve stínu byl absolutním
favoritem a dostal hned pět trofejí. Přitom je poměrně těţké najít na něj v tisku recenzi,
která by šla dále za nadšení z řemeslné stránky.“ (filmy: Respekt, článek č. 59)
Další kategorií, která se v předchozím ročníku téměř nevyskytovala, je porovnání
s cenou Český lev.
„…ţe je reálné postupné sbliţování filosofie obou sad cen, a ţe těm prvním – cenám kritiků tak
hrozí ztráta smyslu, pro který byly před třemi lety ustaveny: totiţ napovědět akademikům, kteří
moc do kina nechodí, koho zvolit. Dlouhodobý problém Českých lvů je, ţe oceňují řemeslo, ne
filmy, ale filmaření… A letošní kritické ceny (sám jsem jedním z hlasujících) byly jako alternativa
ke Lvům zcela zbytečné….a přestoţe se Lvi budou udělovat aţ po otisknutí tohoto textu, jsem si
skoro jistý, ţe verdikt bude stejný.“ (porovnání: Právo, článek č. 57, autor v porotě)
„Srovnání výsledků ovšem nabízí pozoruhodné zjištění. A sice ţe filmoví publicisté jsou opatrní a
nepřinášejí vůči lvům výraznou alternativu. Hlasování pěti desítek filmových odborníků přineslo
velmi konformní seznam výherců.“ (porovnání: Respekt, článek č. 59)
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„Sečteno a podtrţeno, kritici se spíš lvím profesionálům snaţili vyrovnat neţ se od nich odlišit. O
tom svědčilo i slavnostní vyhlášení cen, vysílané také v České televizi, které připomínalo pitvořící
se lví estrádu.“

(porovnání: Literární noviny, článek č. 62)

„Ceny české filmové kritiky přitom vznikly jako protiváha k příliš mainstreamově zaměřeným
Českým lvům. Ve výsledcích se obě ceny paradoxně často překrývají.
Ţe by uţ ten kýţený výchovný efekt na komerční Lvy? Nemyslím. Spíše nejsou naši kritici tak
avantgardní, jak si o sobě myslí.“

(porovnání: Týden, článek č. 55)

I z úryvků můţeme vyčíst, ţe v této kategorii nastal oproti minulým ročníkům
velký posun. Autoři článků jiţ nehodnotí Ceny české filmové kritiky jako dobrou
alternativu, ale naopak je kritizují za to, ţe se začínají Českému lvu podobat. Kritika byla
obdobná ve všech sledovaných typech titulů (výjimkou byla pouze bulvární média, která
o cenách v tomto roce nepsala). Zajímavé je, ţe v kategorii ceremoniál ceny kritiky aţ tak
kritizovány nebyly, negativní hodnocení se vztahovalo spíše k výběru oceněných filmů.

Předposlední kategorie – otázka smyslu filmových kritiků, v tomto roce obsahuje
subkategorii smysl Cen filmové kritiky. Tato subkategorie se poměrně kryje s kategorií
porovnání s cenou Český lev, protoţe se hodnotí smysl existence obou cen zároveň.
„Uţ fakt, ţe kritici oceňují ţánrový film, a ne umělecky ambiciózní projekt, je přinejmenším
zvláštním podlézáním většinovému vkusu, zde však nabralo nový rozměr vedoucí aţ ke ztrátě
soudnosti.“

(smysl kritiky: Týden, článek č. 55)

„Úkolem kritiky by mělo být především upozorňovat na díla inspirující, diváka „rozšiřující“.
Nemyslím tím adorovat tříhodinové introspektivní deprese…Stačí jen malá míra ambivalence,
cokoliv překvapivého, co vybočí z plakátového pojetí „pravdy“, co ukáţe trochu ze světa za
zrcadly, kterými se sami obklopujeme.“ (smysl kritiky: Právo, článek č. 57)
„Nedá se ale říci, ţe by letošní ročník nějak výrazně odpověděl na otázku, jeţ udělování cen
kritiky provází od jejich vzniku, tedy otázku jejich smyslu, opodstatnění. Co mají vlastně
představovat? Jaksi decentnější a uměřenější alternativu Českých lvů? Stačí to? Samozřejmě, ţe
sloţení laureátů je určeno především kvalitou české produkce toho kterého roku, vybírat se dá jen
z toho, co jaksi je. Právě proto by ale cena kritiků měla najít nějaký zřetelný a svůj hlas, jinak jí
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hrozí, ţe bude jen přispívat k inflaci ocenění, pro něţ v Česku třeba ani není půda.“ (smysl
kritky/smysl ceny: Lidové noviny, článek č. )
„Filmoví kritici vyhlásili vítěze, a tím to skončilo. Propásli jedinečnou příleţitost obhájit svou
profesi, seznámit veřejnost s argumenty a kritérii, na základě nichţ ceny rozdali. A také objevovat,
ukazovat nové cesty, inspirovat. To všechno by přece dobrá kritika měla umět… Proč ceny
nepředávali sami kritici? Moţná by to byl méně divácky atraktivní večer, ale alespoň by přinesl
něco navíc. Proč se necitovalo více z kritických textů? …Rozdané ceny tak ve výsledku vypovídají
i o nízkém sebevědomí filmové kritiky.“ (smysl kritiky/smysl ceny: Literární noviny, článek č.
62)

V rámci této kategorie se objevují pochybnosti o smyslu fungování filmové
kritiky i ceny, která se nijak nevymyká Českým lvům (dle autorů). Je zde patrný velký
posun oproti předchozím letům
Poslední kategorií je kinematografie uplynulého roku. Zde recenzenti pozorovali
zhoršení české kinematografie oproti roku 2011:
„…vyjde nám, ţe se ceny rozdělily mezi čtveřici filmů z třicítky loni natočených. To není kdovíjak
povzbudivé skóre.“

(kinematografie: Instinkt, článek č. 45)

„Ne ţe by se toho v českém filmu dělo mnoho, ale i v loňském roce se objevilo pár děl, která si
zaslouţila větší pozornost.“

(kinematografie: Týden, článek č. 55)

„Ve třetím ročníku Cen filmové kritiky, které byly vyhlášeny v sobotu v praţském Divadle Archa,
neomylně zabraly čtyři filmy, o nichţ se nejvíce mluvilo. Ostatně jiné, podobně dobré ani česká
kinematografie loni nevyprodukovala. A to je pro filmové prostředí s tak skvělou tradicí málo.“
(kinematografie: Hospodářské noviny, článek č. 37)
„Rozdané ceny tak ve výsledku vypovídají nejen o poměrně chudé loňské filmové úrodě, v níţ se
to nejzajímavější odehrávalo právě v kategoriích animace či experimentů, jeţ u kritiků
chyběly…“

(kinematografie: Literární noviny, článek č. 62)

„Na domácím hřišti se loni hrál většinou Okresní přebor. Udělovat ocenění se zdá být
smysluplným tehdy, je-li z čeho vybírat. Rok 2012 v českém filmu moc moţností k výběru
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neposkytoval… Na rok 2012 se bohuţel časem zapomene.“ (kinematografie: Cinema, článek č.
65)

Kinematografie roku 2012 byla hodnocena podobně negativně i v textech o
cenách Český lev.
Nyní si kategorie shrneme v dimenzionální tabulce:
KATEGORIE

SUBKATEGORIE

VLASTNOSTI

DIMENZE

ceremoniál

atmosféra

zajímavost

ovlivněná volbou
prezidenta--- sviţná

organizace/akce

zajímavost

nevelkolepá --- jako lví
estráda

filmy
smysl kritiky

moderátorka

zábavnost

při zemi --- zkušená

filmy

vhodnost ocenění

nesouhlas s oceněním --

(Ve stínu)

- událost roku

účelnost

nízké sebevědomí ---

smysl kritky

ztráta soudnosti

smysl ceny

smysluplnost

nesmyslná --neoriginální

porovnání

porovnání

smysluplnost

překrývání se --zbytečná alternativa

kinematografie

kinematografie

kvalita

málo dobrých filmů --chudá tvorba
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4.2.6 Axiální kódování v článcích o Cenách české filmové kritiky 2012 – rok
2013
PŘÍČINNÉ PODMÍNKY = nespokojenost se systémem fungování Českých lvů,
potřeba kritiků vymezit se, hodnocení kinematografie uplynulého roku

JEV = Ceny české filmové kritiky 2012 a články o nich
KONTEXT = transparentní pravidla a hlasování

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY = nevelkolepý ceremoniál, elegantní moderátorka,
málo kvalitních filmů uplynulého roku

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE = ocenění mainstreamového titulu,
sjednocování s hodnocením ČL, ztráta originality v cenách kritiků

NÁSLEDKY = Cena filmových kritiků je jako alternativa zbytečná
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4.2.7 Shrnutí otevřeného a axiálního kódování ve sledovaném období 2011 2013
Stejně jako v článcích o cenách Český lev můţeme i zde díky jednotlivým
kategoriím a dimenzím snadno porovnat jednotlivé roky sledovaného období mezi sebou.
I zde jsme mohli v průběhu tří let sledovat kategorii ceremoniál, která se mírně
proměňovala. Za nejlépe hodnocený ročník z hlediska této kategorie můţeme povaţovat
Ceny české filmové kritiky 2010, tedy jejich první ročník. Večer byl hodnocen jako
slavnostní, noblesní a uvolněný67. I za nejlepšího moderátora ze tří ročníků byl
povaţován Petr Nároţný. Naopak nejhorším moderátorem cen kritiků byl podle
hodnocení Ondřej Vetchý (druhý ročník). I další ročníky byly hodnoceny jako vkusné
večery, v této kategorii tedy k zásadní proměně nedošlo.
Další kategorií byl systém soutěže. Tato kategorie se vyskytovala pouze v prvních
dvou ročnících, je to dáno zřejmě tím, ţe se systém nijak neměnil, a tak v posledním roce
jiţ nebylo co vysvětlovat a hodnotit. Ani v kategorii systém soutěţe se jednotlivé
dimenze příliš neproměňovaly. Pozitivně byla hodnocena transparentnost hlasování68,
některým autorům článků vadila konformita kritiky.
Třetí kategorií byly filmy. Z tohoto hlediska byl nejlépe hodnocen první ročník,
kdy autoři článků oceňovali široké spektrum vítězů a souhlasili s oceněními
v jednotlivých kategoriích cen. I o rok později bylo patrné, ţe autoři souhlasí s laureáty
cen. V článcích z roku 2013 však byl patrný nesouhlas s oceněním pro snímek Ve stínu,
který se zdál být příliš mainstreamový a pouze řemeslný. V této kategorii můţeme tedy
sledovat posun od hodnocení kritických cen jako nemainstreamových a hodnotících
neokoukané tituly, aţ po určité sniţování úrovně hodnocení v roce 2013.

67

Aţ na výjimku hodnocení v Literárních novinách, kde byl večer hodnocen jako „béčková napodobenina

Lvů“). Literární noviny hodnotily negativně i další dva ročníky – jako tradičně trapnou show a jako lví
estrádu (pozn. aut. – viz výše).
68

Kritici zveřejňují hlasování pod svými jmény v obou kolech na internetových stránkách (viz výše).
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Obdobný trend můţeme vysledovat i v kategorii porovnání. První ročník Cen
české filmové kritiky byl všeobecně chválen jako vítaná alternativa, druhý ročník byl
hodnocen obdobně. V rámci zatím posledního ročníku však došlo k tomu, ţe byl
hodnocen jako zbytečná alternativa. Tato kategorie tak úzce souvisí a kopíruje vývoj
s kategorií filmů.
Další kategorií, která se vyskytovala pouze při druhém a třetím ročníku cen, byla
otázka smyslu filmové kritiky (v roce 2013 obsahovala subkategorii smyslu cen kritiků).
Kategorie se objevila opět v souvislosti oceněných filmů. V roce 2012 nabývala tato
kategorie dimenzí málo kritická --- povrchní, o rok později byli kritici kritizováni za
nízké sebevědomí --- ztrátu soudnosti. S tím souvisela i subkategorie smyslu kritických
cen, které byly označeny za neoriginální --- nesmyslné.
Poslední kategorií byla kinematografie uplynulého roku. Kinematografie byla
hodnocena jen v letech 2012 a 2013. Rok 2012 byl hodnocen jako poměrně úspěšný rok,
filmová tvorba o rok později byla označena za chudou.
Paradigmatické modely a vztahy kategorií tří sledovaných období se měnily také
pouze na některých místech. Za příčinnou podmínku byla ve všech třech obdobích
pokládána nespokojenost se systémem fungování Českých lvů a z toho vyplývající
zaloţení Cen české filmové kritiky a pak také potřeba hodnocení filmů uplynulého roku.
Jevem bylo samotné ocenění – tedy Ceny české filmové kritiky 2010 - 2012. Kontextem,
který do modelů vstupoval, byla transparentní pravidla soutěţe.
V závislosti na čase se proměňovaly intervenující podmínky. V prvním ročníku to
byla novost a neokoukanost ocenění a také důraz na slavnostnost a noblesu. Druhý ročník
ovlivnil televizní přenos, nervózní moderátor a poměrně strohý ceremoniál. Třetí ročník
pak byl ovlivněn nevelkolepým ceremoniálem a malým mnoţstvím kvalitních filmů.
Větší posun nastal ve strategiích jednání a interakcích: prvotním impulsem
k organizaci byla potřeba vymezení se cenám Český lev a také snaha oceňovat
nemainstreamové tituly. Obdobné byly strategie i v roce 2012. V zatím posledním
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ročníku se jako strategie jednání objevilo sjednocování s hodnocením Českých lvů a
oceňování mainstreamových filmů.
Ze všeho pak vyplývají tyto následky: v prvním ročníku cena kritiků splnila
očekávání a stala se vítanou alternativou, která upozorňuje na kvalitnější filmy. I
v druhém ročníku byly následky pozitivní, nadějné a ukazovaly na konkurenceschopnost
cen. Ve třetím ročníku se však ukázalo, ţe je cena jako alternativa zcela zbytečná,
protoţe se ztratila její originalita.
Nezájem o toto filmové ocenění ukázali i televizní diváci69:
RATING

POČET

SHARE

kritiků ČT 2

1,7 %

152 000

4,4 %

kritiků ČT 2

0,8 %

73 000

1,92 %

NÁZEV
Cena

KANÁL

2011
Cena
2012

4.3 Selektivní kódování v článcích o cenách Český lev a Cenách české
filmové kritiky 2011 - 2013
V této části kódování budeme vycházet z paradigmatických modelů a z údajů,
které vzešly z kategorií. Tato závěrečná fáze zakotvené teorie vedla k určení nadřazené
centrální kategorie, kterou se postupem zkoumání stala „filmová cena“. Rozčlenění
navazujících kategorií a souvisejících vztahů nalezneme v níţe uvedeném schématu.
Jak je moţné zpozorovat, kategorie filmová cena souvisí se všemi ostatními
kategoriemi. Filmová cena vychází ze současné kinematografické tvorby a její vznik je
motivován potřebou vyšší publicity české kinematografie. S tím vším souvisí diváci filmů
i ceremoniálu.

69

Zdroj: Česká televize
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Obě filmové ceny vedle sebe koexistují jiţ tři roky a navzájem se ovlivňují, coţ
vede i k jejich porovnávání ze strany médií. Nejlépe hodnoceným oceněním byly Ceny
české filmové kritiky 2010, coţ je pravděpodobně dáno tím, ţe se jednalo o novou cenu,
a pak také tím, ţe cenu zakládali sami kritici – v některých případech autoři článků.
V dalších letech byla ocenění hodnocena spíše negativně. Nejhorší byly podle
všeho ceremoniály obou ocenění v roce 2012, coţ je trochu paradox vzhledem k nejlépe
hodnocené kinematografii roku 2011 (v tomto roce vzniklo podle kritiků největší
mnoţství dobrých a zajímavých filmů).
V rámci centrální kategorie byly ponechány tři základní kategorie, které na sebe
navazují a byly zpozorované u obou ocenění. Vzájemný vztah obou cen ve schématu
ukazuje ocenění, kde je na příkladu filmů ukázáno, jakým způsobem z pohledu autorů
článků na sebe ceny působily. V prvním roce byla na Cenách kritiky oceněna Pouta a
podle novinářů Pouta zvítězila díky tomu i na Českém lvu. V dalším roce byla motivace
ČFTA jiná a zvolili film, který byl proti hodnocení kritiků. Ve třetím sledovaném roce
pak kritici zvolili snímek, o kterém bylo předem relativně jasné, ţe zvítězí i na Českém
lvu. Z toho je patrné, ţe se obě ceny v posledním roce sblíţily a setřely se tak rozdíly
mezi nimi.
Podobný vývoj nastal i v kategorii smysl ceny. V ocenění Český lev neviděli
autoři textů moc velký smysl, ale do Cen české filmové kritiky v prvních dvou letech
vkládali autoři naději, ale cena se začala přibliţovat Českému lvu. Filmová ocenění pak
zpětně neovlivňují českou kinematografii (kterou většinou ani dobře nereflektují) a
nepomáhají

ani

větší

publicitě

oceněných

filmů.
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Málo kvalitních filmů

SOUČASNÁ KINEMATOGRAFIE
Nízká návštěvnost č. filmů v kinech

DOBRÁ ALTERNATIVA

BEZ SMYSLU

R. JE ZÁKLAD

POUTA – VLIV NA LVY

NORMÁLNÍ

PRŮMĚRNÝ

VYDAŘENÝ

PŘIZPŮSOBENÍ SE
Č. L.

VYMEZENÍ SE Č. LVŮM

VYMEZENÍ SE Č. LVŮM

MÍRA VLIVU

DIVÁCI – FILMŮ I CEREMONIÁLU

SKVĚLÁ ALTERNATIVA KE LVŮM

SMYSL CENY

rok 2011

POTŘEBA VYŠŠÍ PUBLICITY FILMŮ

rok 2013
rok 2012

Pozn: Čím větší šipka,tím
lepší hodnocení
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MEDIÁLNÍ OBRAZ CEN /

OBRAZ KINEMATOGRAFIE

BEZ SMYSL

OCENĚNÍ

BEZ SMYSLU

CEREMONIÁL

BEZ SMYSLU

CENA KRITIKY

VE STÍNU–VLIV NA KRITIKY

POUPATA

POUTA

NUDNÝ

ŠPATNÝ

DOBRÝ

FILMOVÁ CENA

SMYSL CENY

OCENĚNÍ

VE STÍNU

CEREMONIÁL

ČESKÝ LEV

4.4 Vliv filmových ocenění na návštěvnost v kinech
Pochyby filmových kritiků a novinářů o smyslu filmových cen v současné podobě
dokládají i určitá data. Vítězný film cen Český lev i Cen české filmové kritiky za rok
2010 byl snímek Radima Špačka Pouta. Film měl dle Unie filmových distributorů
premiéru 4. února 2010. Návštěvnost filmu se vyšplhala za první dva týdny na 9305
diváků, o týden později návštěvnost vzrostla na 11 840. O týden později však snímek
nedosáhl ani tisícovky nových diváků. 70
Na základě úspěchu filmu na obou cenách rozhodl distributor Bontonfilm o
obnovení premiéry: „Velký zájem o obnovenou premiéru vyvolaly nedávné úspěchy filmu…
Film Pouta zahajuje svou obnovenou premiéru 3. března 2011 a diváci jej mohou vidět ve více
neţ 40 multiplexech a jednosálových kinech a to jak v Praze, tak i v Brně, Ostravě, Plzni, Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Liberci a mnohých dalších,“71 uvedla distribuční

společnost na svých stránkách. Snímek v obnovené premiéře však nedosáhl ani tisícovky
návštěvníků za týden.
Obdobný případ nastal o rok později. Snímek Rodina je základ státu se stal
nejlepším filmem Cen české filmové kritiky a byl i v mnoha nominacích na Českého lva.
Původní premiéra filmu byla 13. října 2011.72 Film byl divácky úspěšnější neţ Pouta – za
první týden ho vidělo téměř pět tisíc diváků, o další tři týdny později se celková
návštěvnost vyšplhala na 12 568 diváků.73 Další týden snímek měl méně neţ tisíc diváků.
I zde si distributor Bontonfilm sliboval větší návštěvnost, a tak pouze na základě
vysokého počtu nominací u Cen české filmové kritiky rozhodl o obnovené premiéře dne
70

TOP 20 Filmů. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z:
http://img.ihned.cz/attachment.php/280/24062280/aosu3458BCDEF7GILMNOjklPQpqxw29V/422010
TOPKINA.htm

71

Bontonfilm: Pouta se vrací do kin. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z:
http://www.bontonfilm.cz/film-pouta-se-od-3-brezna-vraci-do-kin.html

72

Bontonfilm: Rodina je základ státu. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z:
http://www.bontonfilm.cz/rodina-je-zaklad-statu.html

73

Návštěvnost kin podle UFD. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c153591850-navstevnost-kin-podle-unie-filmovych-distributoru-tyden-od-27-rijna-2011
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5. ledna 2012.74 V prvním týdnu po znovuuvedení však film vidělo pouhých 585 lidí75, v
dalších týden se snímek ani nedostal do sledovaných TOP 20 filmů.
U dalších dvou nejlepších filmů obou cen ve sledovaném období (tedy Poupata
Zdeňka Jiráského s premiérou 14. 12. 2011, ocenění „nejlepší film Český lev 2011“ a Ve
stínu Davida Ondříčka s premiérou 13. 9. 2012, ocenění „nejlepší film“ na obou cenách)
k obnoveným premiérám nedošlo. Ze všech oceněných filmů si nejlépe, co se
návštěvnosti týče, vedl právě snímek Ve stínu.76
I kdyţ nemáme větší mnoţství příkladů neţ dva výše uvedené, můţeme na jejich
základě určit, ţe cena Český lev ani Cena české filmové kritiky v těchto případech vyšší
návštěvnosti v kinech nepomáhá.

74

Lidovky: Rodina je základ státu se vrací do kin. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z:
http://www.lidovky.cz/film-rodina-je-zaklad-statu-se-vraci-do-kin-fii/kultura.aspx?c=A120105_113336_ln_kultura_btt

75

Návštěvnost kin podle UFD. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z:
http://img.ihned.cz/attachment.php/180/36074180/aios8D7HIJKLMN6Qcdefghpqrx1TwAVm/2912201
1TOPKINA.htm
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UFD: TOP 50 filmů. In: [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://ufd.cz/clanky/top-50-filmu-za-r2012
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5. Mediální obraz cen Českého lva a Cen české filmové
kritiky
Základním tématem kvalitativního výzkumu bylo určení a porovnání mediálního
obrazu obou filmových cen v letech 2011 – 2013. Je ovšem nutné dodat, ţe výsledky
výzkumu nepodávají celkový mediální obraz obou cen, nýbrţ pouze jeho část, kterou
reprezentovala tištěná média. Pro rozbor ještě většího mnoţství médií (internetových a
audiovizuálních) nebyl v této diplomové práci prostor. Blíţe z těchto důvodů nebyli
analyzováni autoři článků77, ale ani publikum.
V kvalitativním výzkumu byly poloţeny tyto otázky: Jaký je mediální obraz obou
cen a jak se případně liší? a Mají filmová ocenění vliv na obraz české kinematografie?.
Z výsledků analýzy vyplývá, ţe mediální obraz Českého lva se v průběhu sledovaného
období téměř neproměňoval, tendence hodnocení jeho kvality byla spíše sestupná.
Mediální obraz ceny byl takový, ţe cena je v této formě pokládána za zbytečnou a
nenapomáhající vyšší publicitě filmů. Český lev podle autorů ani nereflektuje současnou
filmovou tvorbu a omezuje se na hodnocení pouze některých divácky lépe
stravitelnějších (nebo spíše mainstreamových) titulů.
O Českém lvu se ze sledovaných médií nejkritičtěji vyjadřoval společenský
týdeník Reflex (viz úryvky z článků), naopak poměrně neutrálně byl hodnocený
v denících, kde byly o cenách podávány nejucelenější informace. Kulturní média
nevěnovala Českému lvu přílišnou pozornost a v bulvárních médiích se vyskytoval ve
větší míře neţ Ceny české filmové kritiky, coţ bylo dáno zřejmě větším výskytem
celebrit na ceremoniálu.

77

Kritiky jednotlivých článků se zabývá jiná diplomová práce. Příklad hodnocení autorky Mirky Spáčilové
z Mladé fronty DNES z diplomové práce Terezy Radvákové: „Mirka Spáčilová si zakládá na jasném a
výrazném formulování svých názorů. Vůči snímkům bývá dosti kritická, přestoţe často předkládá čtenáři
jen minimum argumentů. Zastává jasné stanovisko pro, či proti, nebo film vůbec nekomentuje. Výše hodnotí
převáţně mainstreamové snímky,
například dokumentům nebo nízkorozpočtovým filmům obyčejně přiřazuje niţší
hodnocení.“ (Radváková, 2012; 118)
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Mediální obraz Cen české filmové kritiky se v průběhu let proměňoval více neţ
mediální obraz Českých lvů, coţ bylo dáno tím, ţe ceny kritiků byly zaloţeny nově a
názor na ně si novináři teprve utvářeli. Ceny kritiků měly v prvním roce mediální obraz
ceny, která je alternativou hodnotící kvalitní a nemainstreamové filmy a byla médii
hodnocena velmi pozitivně. I druhý ročník byl oceňovaný kladně, zejména díky tomu, ţe
se snaţil upozorňovat na ne tolik známá díla. Oproti tomu v posledním sledovaném roce
došlo k posunu v hodnocení směrem dolů a přiblíţení se tak Českým lvům. Zda je
přibliţování obou cen trendem nemůţeme přesně potvrdit, protoţe nemáme dostatek dat
vycházejících pouze ze tří zkoumaných let. Trend by ukázal aţ výzkum delšího období.
Mediální obraz Cen české filmové kritiky se tak posunul od kvalitní, alternativní
ceny, aţ k ceně, která postrádá svůj smysl a je ve své současné podobě stejně jako Český
lev nepotřebná a zbytečná. Stalo se tak zejména kvůli ocenění mainstreamových filmů
(například Ve stínu).
Ceny české filmové kritiky byly nejvíce negativně hodnoceny v Literárních
novinách, kde se autor o cenách kriticky vyjadřoval uţ při jejich prvním ročníku. Naopak
nejlépe (lépe, neţ Český lev) byly ceny hodnoceny v denících. Pro bulvární média nebyly
tyto ceny z výše zmíněných důvodů zajímavé.
Autoři článků byli obecně více kritičtí k cenám Český lev neţ k Cenám české
filmové kritiky, i kdyţ se názory na obě ceny sbliţovaly. Je zajímavé, ţe se kriticky
k Cenám kritiky vyjadřovali autoři textů, kteří byli zároveň v porotě cen a mohli tak
svými hlasy chod věcí ovlivňovat. Autoři hodnotili negativně i celý ceremoniál
Mediální obraz obou cen tak byl v prvním sledovaném roce odlišný a odráţel i
záměr organizátorů Cen české filmové kritiky se snahou odlišit se od Českého lva.
Mediální obraz obou cen se však začal sbliţovat a v posledním sledovaném roce jsme se
stali svědkem toho, ţe mediální obraz obou cen začal být velice podobný – obě ceny
nereflektovaly a nehodnotily skutečně kvalitní filmová díla, ceremoniály se blíţily
estrádnosti či nudě a rozdvojenost ocenění vlastně ztrácela smysl.
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Budeme-li se snaţit odpovědět na otázku vlivu filmových cen na obraz
kinematografie, z výsledků výzkumu nám vyplyne, ţe filmové ceny nemají dopad na
obraz české kinematografie. Podle autorů článků je to hlavně proto, ţe oceněny bývají
pouze (jiţ dříve exponované a pozitivně hodnocené) filmy, jejichţ publicitu ceremoniály
jenom umocní. Obraz kinematografie prostřednictvím cen je tak pokřivený a neukazuje
českou filmovou tvorbu v její skutečné šíři a rozmanitosti. Na druhou stranu filmové
ocenění nepomáhá ani vyšší návštěvnosti oceněných filmů v kinech, jak ukázala
podkapitola o návštěvnosti oceněných snímků.
Jaký je skutečný obraz české kinematografie tato diplomová práce pouze
nastínila. Obecně se ale v textech ukazovalo, ţe kritici – autoři článků vnímají českou
kinematografii jako průměrnou aţ podprůměrnou, v kaţdém roce jen s pár
oceněníhodnými tituly. Negativně také bylo hodnoceno příliš velké mnoţství filmů
vznikajících v jednom roce, coţ ostatně potvrzoval i Jan Bernard v rozhovoru v úvodní
části této práce.
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ZÁVĚR
Diplomová práce s názvem Porovnání mediálního obrazu cen Českého lva s
Cenami české filmové kritiky měla za úkol porovnat tyto dvě filmové ceny mezi sebou a
určit jejich mediální obraz a zároveň se prostřednictvím filmových cen pokusit
reflektovat mediální obraz české kinematografie.
Obě filmové ceny vedle sebe fungují jiţ tři roky a zatím nic nenasvědčuje tomu,
ţe by se měly nějak měnit. Ceny byly zaloţeny v různých obdobích a s různými
pohnutkami – cena Český lev na začátku devadesátých let proto, aby se český film
institucionalizoval a zviditelnil. Oproti tomu Ceny české filmové kritiky vznikly jako
odpověď na Českého lva, který podle kritiků-zakladatelů nehodnotil spravedlivě všechny
vzniklé filmy.
Mediální obraz obou cen ve sledovaných tištěných médiích v prvním sledovaném
roce (tedy 2011) odpovídal jejich zaměření. Cena Český lev byla pokládána za komerční
a mainstreamovou, oproti tomu Cena české filmové kritiky za cenu alternativní a
upozorňující na zajímavé filmy. Ve druhém námi sledovaném roce, tedy v roce 2012,
ještě nedošlo k většímu posunu, protoţe ceny byly vnímány stále odlišně. Cena české
filmové kritiky byla v v tomto roce hodnocena daleko lépe neţ Český lev. Rozdíl
mediálního obrazu obou cen se setřel aţ v roce 2013, kdy se mediální obraz obou cen
posunul k velmi negativnímu hodnocení, které dospělo aţ do pochybností o smyslu
těchto cen v současné podobě. Tento posun ve vnímání obou cen kopíruje i stále klesající
sledovanost ceremoniálů v České televizi a také nízká návštěvnost oceňovaných filmů
v kinech.
U Českého lva jiţ ztrátu smyslu pořádání můţeme povaţovat za trend, neboť se
tyto názory vyskytovaly ve všech sledovaných letech, u Cen české filmové kritiky zatím
nemáme dostatečně dlouhou dobu na určení tohoto trendu, protoţe ceny začaly být
kritizovány aţ v posledním sledovaném roce. Stále je ještě moţné, ţe se jednalo pouze o
výkyv v roce 2013 a ţe Ceny české filmové kritiky budou tím, čím byly na začátku.
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Autoři analyzovaných článků obě ceny hodnotí, ale ani v jednom z článků
nenabízejí návrhy, jak by se ceny daly změnit k lepšímu. V jednom z textů se objevil
názor, ţe ceny mají smysl, kdyţ je z čeho vybírat. Kritici v rámci článků upozorňovali i
na současnou českou kinematografii, jejíţ mediální obraz je v textech zkoumaných
tištěných médií nevalné kvality. V rámci článků o obou sledovaných cenách se
objevovaly názory, ţe české filmy jsou průměrné aţ podprůměrné a ţe za kvalitní z roční
české produkce můţeme povaţovat vţdy pouze pár filmů. Jako problém však kritici
nevidí finance, na které se filmaři rádi vymlouvají, ale spíše nedostatek dobrých scénářů.
Důleţité bylo také zjištění, ţe podle autorů článků česká filmová ocenění nemají
vliv na obraz české kinematografie a ţe hodnocené filmy neodpovídají skutečné tvorbě a
nereflektují ji jako celek.
Tato diplomová práce přináší zjištění o mediálním obraze filmových cen
pouze z tištěných médií. Pro komplexnější pohled na mediální obraz cen by však bylo
třeba zkoumat i audiovizuální či internetová média a také by bylo vhodné pouţít
detailnější výzkum publika ceremoniálů i českých filmů v kinech či na DVD. Z této
kvalitativní analýzy můţeme některé výsledky pouze předjímat, ale aţ další zkoumání by
tyto domněnky mohlo potvrdit či vyvrátit.

98

SUMMARY
This diploma thesis named The Comparison of Media Image of Czech film
awards – The Czech Lion and The Czech Film Critics Award in years 2011 – 2013
analysed and compared the media image of those film awards. It also tried to reflect
media image of czech cinematography.
Both awards exist next to each other for free years and there are no signs about possible
changes in their existence. Film awards were founded in different years and with different
motives. The Czech Lion was established in 90ies because there was need for
institucionalization and greater publicity of Czech cinematography. The Czech Film
Critics Awards were founded because there was suspicion, that The Czech Lion is not fair
in evalutation of films.
The Media image of both awards in printed media was in first year (2011)
accurate to their focus. The Czech Lion was evaluated as commercial and bit mainstream
award. On the contrary, The Czech Critics Award was evaluated as alternative and
highlighting interesting movies. In second year (2012) was their media image still
different. The Czech Critics Award had much better evaluation than The Czech Lion. The
gap between those awards was closed in year 2013. The media image of both awards
moved to very negative score. It leaded into doubts about the sense of organizing film
awards. This movement is in accordance with decreasing ceremony rating on TV and low
turnout of awarded movies in cinemas.
The Czech Lions evaluation as a loss of sense of organization could be admitted
as a trend, however we cannot say the same about Czech Film Critics Awards, because
we do not have enough duration. There is still posibility, that negative evaluation in 2013
was just random and those awards could be evaluated positively in next years.
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The authors of articles evaluates boht awards, but they do not submit proposals how to change
awards to be better. In one of those article there was an oppinion, that the film awards have sense
just in case there are plenty of good movies. Critics also pointed to current Czech
cinematography, which has very negative evaluation in articles. There were oppinions, that Czech
movies are average or worse and only few of them are good. As a problem, according to
journalists, are not money, but the lack of good screenplays.

Important was also the fact, that czech film awards has not impact of media image
of Czech cinematography and that the awarded movies are out of context of Czech
cinematography and they do not reflect it.
This diploma thesis is about media image of film awards which are presended just
in printed media. For more complex results would be useful to research audiovisual and
internet media and it would be also appropriate to use detail audience and movies
research. From this qualitative analysis we could just anticipace some results, but another
research would confirm or disprove our assupmtions.
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19) KABÁT, Marcel. Čeští lvi přinesli hlavně rozpaky. Lidové noviny: strana 9. 5.3.2012
20) ŠTINDL, Ondřej. Kritici zastínění prezidentem. Lidové noviny: strana 16. 28.1.2013
21) ŠTINDL, Ondřej. Kdyţ mechanismus zadrhává... Lidové noviny: strana 9. 4.3..2013
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22) MÍŠKOVÁ, Věra. Ondřej Malý je nejlepší herec i objev roku. Právo: strana 8.
14.1.2011
23) MÍŠKOVÁ, Věra. Nejvíce šancí na České lvy mají Špačkova Pouta. Právo: strana 9.
7.2.2011
24) MÍŠKOVÁ, Věra. Falešná kočička a Český lev. Právo: strana 9. 7.2.2011
25) MÍŠKOVÁ, Věra. Největší ovace sklidil Zdeněk Svěrák. Český lev dospěl. Právo: strana
9. 7.3.2011
26) VLASÁK, Zbyněk. Ocenění pro Sedláčka i Javorského Právo: strana 13. 16.1.2012
27) MÍŠKOVÁ, Věra. Český lev a dvanáct nominací pro Odcházení. Právo: strana 13.
3.3..2012
28) MÍŠKOVÁ, Věra. Největší ovace patřily v Lucerně Josefu Somrovi. Právo: strana 13.
5.3.2012
29) MÍŠKOVÁ, Věra. Nejlepší je Ondříčkovo drama Ve stínu. Právo: strana 14.

28.1.2013
30) MÍŠKOVÁ, Věra. České lvy ovládla dobová detektivka Ve stínu. Právo: strana 3.
4.3.2013
31) MÍŠKOVÁ, Věra. Nejvíc šancí na České lvy mají Čtyři slunce. Právo: strana 14.
4.2.2013
32) ČECHLOVSKÁ, Magdaléna. České filmové recenzenty nadchl Špačkův film Pouta.
Hospodářské noviny: strana 9. 14.1.2011
33) ZEMANOVÁ, Irena. Český lev. Hospodářské noviny: strana 11. 7.3.2011
34) FISCHER, Petr. Čeští filmoví kritici vzkazují: Musíme si pomáhat. Hospodářské noviny:
strana 10. 16.1.2012
35) BLÁHOVÁ, Jindřiška. Akademici vyzdvihli Odcházení – kritiky porazili 12:0.
Hospodářské noviny: strana 10. 6.2.2012
36) BLÁHOVÁ, Jindřiška. Český lev – Akademie letos nejvíce ocenila konzervativní debut.
Hospodářské noviny: strana 10. 5.3.2012
37) FISCHER, Petr. Ţánr v hlavní roli. Hospodářské noviny: strana 26. 28.1.2013
38) BLÁHOVÁ, Jindřiška. Lev ve stínu. Hospodářské noviny: strana 10. 4.3.2013
39) ŠAFRÁNEK, Šimon. Kritici zvolili Pouta. Instinkt: strana 38. 20.1.2011
40) KLUSÁK, Vít. Klub rváčů. Instinkt: strana 33. 3.2.2011
41) ŠAFRÁNEK, Šimon. Lví večer Radima Špačka. Instinkt: strana 34 - 35. 10.3.2011
42) PECHÁČKOVÁ, Marcela. A ocenění remcali. Instinkt: strana 10 – 11. 19.1.2012
43) ŠAFRÁNEK, Šimon. Z první řady. Instinkt: strana 35. 9.2.2012
44) ŠAFRÁNEK, Šimon. Zmatené mňoukání Českého lva. Instinkt: strana 30 - 31. 8.3.2012
45) KŘIVÁNKOVÁ, Darina. Klub rváčů. Instinkt: strana 48. 31.1.2013
46) KŘIVÁNKOVÁ, Darina. Klub rváčů. Instinkt: strana 46. 7.3.2013
47) KŘIVÁNKOVÁ, Darina. Český lev se probral.Reflex: strana 67. 10.3.2011
48) SPÁČILOVÁ, Tereza. Petře Vachlere, proč? Reflex: strana 61. 8.3.2012
49) STANĚK, Luděk. Tlačenice v okresním přeboru. Reflex: strana 10. 7.3.2013
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50) HEJDOVÁ, Irena. Co si to filmoví kritici dovolují?. Týden: strana 54. 10.1.2011
51) RYNDA, Vojtěch. Český film 2011: podtrţeno, sečteno. Týden: strana 70. 2.1.2012
52) RYNDA, Vojtěch. Oslavy filmu. Týden: strana 65. 23.1.2012
53) RYNDA, Vojtěch. Čeští lvi maso neţerou. Týden: strana 70. 6.2.2012
54) RYNDA, Vojtěch. Lev bez hrdosti. Týden: strana 72 - 73. 12.3.2012
55) VARYŠ, Vojtěch. Kritici pro smích. Týden: strana 67. 4.2.2013
56) SPÁČILOVÁ, Mirka. Nominace na České lvy? Zbytečný večer. Mladá fronta DNES:
Strana C8. 4.2.2013
57) VLASÁK, Zbyněk. Zrcadla. Právo - Salon: strana 6. 7.2.2013
58) GREGOR, Jan. Mladá krev. Respekt: strana 78. 12.12.2011
59) TUREK, Pavel. Kritici ve stínu. Respekt: strana 62. 11.2.2013
60) BOHÁČKOVÁ, Kamila. Nespoutaný Český lev. Literární noviny: strana 3. 20.3.2011
61) BOHÁČKOVÁ, Kamila. Filmové ceny nebo boj?. Literární noviny: strana 3. 19.1..2012
62) BOHÁČKOVÁ, Kamila. O kriticích kriticky. Literární noviny: strana 16. 31.1..2013
63) REDAKCE. Český lev v zajetí Pout. Cinema: strana 12. Duben 2011
64) REDAKCE. Odcházení Českého lva. Cinema: strana 12. Duben 2012

65) REDAKCE. Na domácím hřišti se loni hrál většinou Okresní přebor. Cinema:
strana 9. Březen 2013
66) REDAKCE. Čtyři slunce nakonec Českému lvu nevyšla, ceny zůstaly Ve stínu. Cinema:
strana 12. duben 2013
67) HORÁK, Jan. U kritiků vítězí rodina. Filmstage: strana 4. Únor 2012
68) KOMRSKOVÁ, Michala. Český lev je mrtev, radujme se! Filmstage: strana 10 – 11.
Duben 2012
69) REDAKCE. Ceny české filmové kritiky. A2: strana 40. 2.2.2011
70) ŠEFLOVÁ, Saša. Roden by cenu kritiků přál Dlouhému. Blesk. strana 10. 15.1.2011
71) ŠEFLOVÁ, Saša. Eliška Balzerová se raduje: vidělo nás milion a čtvrt diváků. Blesk.
strana 12 - 13. 7.3.2011
72) FRIŠTENSKÁ, Ludmila. Nechali ho napít, a pak vystřídali. Blesk. strana 13. 16.1.2012
73) FRIŠTENSKÁ, Ludmila. Český lev na párty. Blesk. strana 11 - 13. 5.3.2012
74) REDAKCE. Český lev. Blesk. strana 9 – 10. 4.3.2013
75) REDAKCE. Agrese, nevkus a přetvářka. Aha!. Strana 8- 9. 7.3.2011
76) REDAKCE. Filmové ceny Český lev byly v sobotu rozdány. Aha!. Strana 8-9. 5.3.2012
77) REDAKCE. 5 největších přehmatů na Českém lvu. Aha!. Strana 8. 4.3.2013

78) PODSKALSKÁ, Jana. Nejlepším filmem roku jsou podle kritiků Pouta. Praţský
deník. Strana 7. 14. 1.2011
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79) PODSKALSKÁ, Jana. Pět Českých lvů získal normalizační thriller Pouta.
Praţský deník. Strana 12. 7.3.2011
80) PODSKALSKÁ, Jana. Český lev si došel pro Poupata. Praţský deník. Strana 12.
5.3.2012
81) PODSKALSKÁ, Jana. Ceny kritiků vyhrál manaţer na útěku. Praţský deník.
Strana 12. 16.1.2012
82) LIENERT, Ondřej. Rodina je základ státu a Love mají současný drive. Praţský
deník. Strana 12. 16.1.2012
83) PODSKALSKÁ, Jana. Na cenách kritiky triumfovalo drama Ve stínu. Praţský
deník. Strana 17. 28.1.2013
84) LEINERT, Ondřej.České lvy vyhrálo Dejvické divadlo. Praţský deník. Strana 3.
4.3.2013
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Přílohy
Příloha č. 1: Seznam členů České filmové a televizní akademie a poroty Cen české
filmové kritiky
Cena Český lev – členové ČFTA:
PREZÍDIUM
Miroslav Ondříček – prezident
Petr Vachler – ředitel
Jiří Bartoška – předseda správní rady
Eva Zaoralová – členka správní rady
Jan Svěrák – člen správní rady
Jan Mattlach – člen správní rady
Alois Fišárek – člen správní rady
Pavel Strnad – člen správní rady
Ivo Mathé – předseda dozorčí rady
Jaroslav Bouček – člen dozorčí rady
Václav Marhoul – člen dozorčí rady
Helena Třeštíková
Ondřej Trojan
Čestmír Kopecký
Saša Gedeon
ČLENOVÉ
Abrhám Josef – herec
Andrle Ivo – distributor
Balej Jan – výtvarník
Balzer Jan – producent
Barák Vladimír – střihač
Barta Jiří – reţisér, výtvarník
Bartoška Jiří – herec
Bernard Jan – filmový teoretik
Biermann Rudolf – producent
Bílek Jan – producent
Blaţek Jiří – dramaturg, scenárista
Bohdalová Jiřina – herečka
Boráros Henrich – výtvarník
Borovan Pavel – producent
Bouček Jaroslav – producent
Brabec F.A. – kameraman
Brabec Jaroslav – kameraman
Brejchová Jana – herečka
Brodská Tereza – herečka

Broţek Jiří – střihač
Budař Jan – herec, scenárista
Císařovský Josef – reţisér
Czaban Karel – producent
Čabrádek Karel – scénárista
Čech Jakub – mistr zvuku
Čech Martin – kameraman
Černý Karel – architekt
Čorba Milan – kostýmní výtvarník
Daňhel Antonín – kameraman
Danielis Aleš – filmový distributor
Dejdar Martin – herec
Donutil Miroslav – herec
Drbohlav Jan – scenárista
Eben Marek – herec, moderátor
Ekrt Viktor – mistr zvuku
Epstein Marek – scenárista
Fenič Fero – reţisér, producent
Filip František – reţisér
Fišárek Alois – střihač
Gedeon Saša – reţisér
Geisler Robert – reţisér, scénárista
Geislerová Anna – herečka
Goetz Jindřich – architekt
Gogola Jan – dramaturg, scenárista
Greifová Irena – kostýmní výtvarnice
Hádek Kryštof – herec
Hanák Dušan – reţisér
Hanzlík Jaromír – herec
Heřmánek Karel – herec
Hladík Radim jr. – mistr zvuku
Hlas Ivan – hudební skladatel
Hlupý Jiří – architekt
Holomek Vladimír – kameraman
Holoubek Prokop – hudebník
Holubec Michal – mistr zvuku
Holubová Eva – herečka
Houdek Michal – mistr zvuku
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Hrdlička Pavel – střihač
Hrubá Veronika – výtvarnice
Hřebejk Jan – reţisér
Hubač Ivan – scenárista, dramaturg
Hubinská Jana – herečka
Chlpek Otto – mistr zvuku
Chramostová Vlasta – herečka
Chýlková Ivana – herečka
Irglová Markéta – drţitelka Oscara
Issová Klára – herečka
Jakubisko Juraj – reţisér
Janek Miroslav – reţisér
Janţurová Iva – herečka
Jarchovský Petr – scenárista
Jelínek Josef – kostýmní výtvarník
Jeţek Jiří – producent
Jeţek Ondřej – mistr zvuku
Jícha Marek – kameraman
Jíra Jan – filmový distributor
Jirásek Jan – hudební skladatel
Jiráský Zdeněk – reţisér, scenárista
Kallista Jaromír – producent
Klein Dušan – reţisér
Klenka Jiří – mistr zvuku
Klíma Josef – scenárista, publicista
Klusák Jan – hudební skladatel
Knoflíček Jan – producent
Kocáb Michael – hudební skladatel
Kochman Karel – televizní odborník
Konáš Josef – scenárista
Konášová Lucie – scenáristka
Kopecký Čestmír – producent
Koutský Pavel – reţisér, výtvarník
Krejčík Jiří – reţisér
Krobot Miroslav – herec, reţisér
Kronerová Zuzana – herečka
Kučera Štěpán – kameraman
Kuchynka Milan – producent
Labuda Marián – herec
Lábus Jiří – herec
Lasica Milan – herec
Leščák Marek – scenárista
Lipský Lubomír – herec
Liška Pavel – herec
Luňák Tomáš – reţisér, scenárista

Macák Jiří – kameraman
Mahler Zdeněk – scenárista
Macháček Jiří – herec
Macháně Jiří – kameraman
Malíř Jan – kameraman
Mareček Martin – reţisér, scenárista
Marek Diviš – kameraman
Marek Petr – reţisér, hudební skladatel
Marhoul Václav – producent
Mathé Ivo – televizní odborník
Mattlach Jan – střihač
Menzel Jiří – reţisér
Metcalfe Andrea – producentka
Michálek Vladimír – reţisér
Milota Stanislav – kameraman
Moravec Boris – architekt
Morávek Vladimír – reţisér
Mravec Juraj – mistr zvuku
Muchow Jan P. – hudební skladatel
Najbrt Marek – reţisér, scénarista
Nekvasil Ondřej – výtvarník, architekt
Němec Jan – reţisér
Nikolaev Petr – reţisér
Novinski Michal – hudební skladatel
Ondříček David – reţisér
Ondříček Miroslav – kameraman
Oukropec Petr – producent
Pavlátová Michaela – reţisérka,
výtvarnice
Pawlowská Halina – scenáristka
Pištěk Theodor – kostýmní výtvarník
Pittermann Jiří – televizní odborník
Plodková Jana – herečka
Plívová-Šimková Věra – reţisérka
Polesný Viktor – reţisér
Polívka Boleslav – herec
Popelka Milan – architekt
Poš Petr – výtvarník
Přibyl Lukáš – reţisér
Rejholec Pavel – mistr zvuku
Renč Filip – reţisér
Renč Ivan – reţisér
Růţička Viktor – kameraman
Schaffer Robert – producent
Schmidt Jan – reţisér
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Schwarcz Viktor – producent
Sláma Bohdan – reţisér
Smutný Vladimír – kameraman
Smyczek Karel – reţisér
Sommerová Olga – scenáristka,
reţisérka
Somr Josef – herec
Soukup Ondřej – hudební skladatel
Stašová Simona – herečka
Sternwald Jiří – architekt
Stivín Jiří – hudební skladatel
Strach Jiří – reţisér
Stránský Jiří – scenárista
Strnad Pavel – producent
Svěrák Jan – reţisér, drţitel Oscara
Svěrák Zdeněk – herec, scenárista
Svoboda Jiří – reţisér
Šafránková Libuše – herečka
Šajmovič Juraj – kameraman
Šašek Václav – scenárista, dramaturg
Šišková Anna – herečka
Šlajer Vratislav – producent
Šlapeta Ivan – kameraman
Šofr Jaromír – kameraman
Špaček Radim – reţisér
Špalj Ivo – mistr zvuku
Šteindler Milan – reţisér
Štrba Martin – kameraman
Šulaj Ondrej – scenárista
Šulík Martin – reţisér
Šuster Jan – producent
Švankmajer Jan – reţisér, výtvarník
Táborský Miroslav – herec
Taubler Zdeněk – mistr zvuku
Termerová Lenka – herečka
Trojan Ivan – herec
Trojan Ondřej – producent, reţisér
Třeštíková Helena – dokumentaristka
Tuček Benjamin – reţisér, scénárista
Turzonovová Boţidara – herečka
Uldrichová Helena – producentka
Vachler Petr – reţisér, producent
Valušiak Josef – střihač
Vášáryová Emília – herečka
Vášáryová Magdaléna – herečka

Vetchý Ondřej – herec
Vihanová Drahomíra – reţisérka
Vilhelmová Tatiana – herečka
Vlasák Jan – architekt
Vlasáková Lenka – herečka
Vohlídal Václav – architekt
Vorel Tomáš – reţisér
Weigl Petr – reţisér
Zaoralová Eva – filmová teoretička
Zelenka Otto – scenárista
Zelenka Petr – reţisér, scenárista
Zelenka Zdeněk – reţisér
Zindulka Stanislav – herec
Zobač Jiří – mistr zvuku
Ţelezný Vladimír – televizní odborník
Ţilková Veronika – herečka
Ceny české filmové kritiky – porota
Bartošek Tomáš
Bensch Stanislav
Bernard Jan
Bláhová Jindřiška
Blaţejovský Jaromír
Bohuš Otto
Borovan Aleš
Borovička Jiří
Brdečková Tereza
Cápová Irena
Cífka Petr
Fila Kamil – člen výboru
Fischer Petr
Foll Jan
Francková Ilona
Fuka František
Gregor Jan
Holub Radovan
Horák Oto
Jaroš Jan
Jirsa Lukáš
Kastner Jan
Krásná Jolka
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Kraus Tomáš
Křivánková Darina – členka výboru
Lukeš Jan
Míšková Věra – členka výboru
Och Karel
Palák Viktor
Pilát Tomáš
Pilátová Agáta
Podskalská Jana
Prokopová Alena
Přivřelová Iva
Rynda Vojtěch – člen výboru
Sedláček Jaroslav

Seidl Tomáš
Schmarc Vít
Spáčilová Miroslava – členka výboru
Spáčilová Tereza
Stránský Petr
Stuchlý Aleš
Šafránek Šimon – člen výboru
Tesař Antonín
Ulver Stanislav
Vlasák Zbyněk
Vomáčka Josef
Vosmík Ondřej
Zaoralová Eva – členka výboru
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Příloha č. 2: Hlasovací lístky Cen české filmové kritiky a Českých lvů
Cena české filmové kritiky 2012:
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Český lev 2012:
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Příloha č. 3: Seznam oceněných Český lev 2010 – 2012
Český lev 2010
Nejlepší film: Pouta
Nejlepší reţie: Radim Špaček
Nejlepší scénář: Ondřej Štindl (Pouta)
Nejlepší kamera: Jaromír Kačer (Pouta)
Nejlepší hudba: Michal Novinski (Kuky se vrací)
Nejlepší zvuk: Jakub Čech, Pavel Rejholec (Kuky se vrací)
Nejlepší střih: Alois Fišárek (Kuky se vrací)
Nejlepší muţský herecký výkon v hl. roli: Ondřej Malý (Pouta)
Nejlepší muţský herecký výkon ve vedlejší roli: Vladimír Dlouhý (Kajínek)
Nejlepší ţenský herecký výkon v hl. roli: Zuzana Bydţovská (Mamas and Papas)
Nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli: Eliška Balzerová
Nejlepší dokument: Katka (Helena Třeštíková)
Cena filmových kritiků – hraný film: Pouta
Cena filmových kritiků – dokument: Český mír

Český lev 2011
Nejlepší film: Poupata
Nejlepší reţie: Zdeněk Jiráský (Poupata)
Nejlepší scénář: Václav Havel (Odcházení)
Nejlepší kamera: Vladimír Smutný (Poupata)
Nejlepší hudba: Ondřej Jeţek, Petr Kruţík (Alois Nebel)
Nejlepší zvuk: Viktor Ekrt, Ondřej Jeţek (Alois Nebel)
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Nejlepší střih: Jiří Broţek (Odcházení)
Nejlepší muţský herecký výkon v hl. roli: Vladimír Javorský (Poupata)
Nejlepší muţský herecký výkon ve vedlejší roli: Hynek Čermák (Nevinnost)
Nejlepší ţenský herecký výkon v hl. roli: Anna Geislerová (Nevinnost)
Nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli: Taťjána Medvecká (Dům)
Nejlepší dokument: Pod sluncem tma (Martin Mareček)
Cena filmových kritiků – hraný film: Rodina je základ státu
Cena filmových kritiků – dokument: Vše pro dobro světa a Nošovic
Český lev 2012
Nejlepší film: Ve stínu
Nejlepší reţie: David Ondříček
Nejlepší scénář: David Ondříček, Marek Epstein (Ve stínu)
Nejlepší kamera: Adam Sikora (Ve stínu)
Nejlepší hudba: Michal Novinski, Jan P. Muchow (Ve stínu)
Nejlepší zvuk: Jakub Čech, Pavel Rejholec (Ve stínu)
Nejlepší střih: Michal Lánský (Ve stínu)
Nejlepší muţský herecký výkon v hl. roli: Ivan Trojan (Ve stínu)
Nejlepší muţský herecký výkon ve vedlejší roli: Ondřej Vetchý (Okresní přebor)
Nejlepší ţenský herecký výkon v hl. roli: Gabriela Míčová (Odpad, město, smrt)
Nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli: Klára Melíšková (Čtyři slunce)
Nejlepší dokument: Láska v hrobě (David Vondráček)
Cena filmových kritiků – hraný film: Ve stínu
Cena filmových kritiků – dokument: Láska v hrobě
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Příloha č. 4: Seznam oceněných Ceny české filmové kritiky 2010 – 2012
Cena české filmové kritiky 2010
Nejlepší film: Pouta
Nejlepší reţie: Radim Špaček
Nejlepší scénář: Ondřej Štindl (Pouta)
Nejlepší kamera: Vladimír Smutný (Kuky se vrací)
Nejlepší hudba: Midi lidi (Český mír)
Nejlepší muţský herecký výkon v hl. roli: Ondřej Malý (Pouta)
Nejlepší muţský herecký výkon ve vedlejší roli: Karel Roden (Habermannův mlýn)
Nejlepší ţenský herecký výkon v hl. roli: Simona Babčáková (Největší z Čechů)
Nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli:Kristýna Liška Boková (Občanský
průkaz)
Nejlepší dokument: Katka (Helena Třeštíková)
Cena české filmové kritiky 2011
Nejlepší film: Rodina je základ státu
Nejlepší reţie: Robert Sedláček
Nejlepší scénář: Robert Sedláček (Rodina je základ státu)
Nejlepší kamera: Vladimír Smutný (Poupata)
Nejlepší hudba: Alois Nebel (Ondřej Kruţík, Petr Jeţek)
Nejlepší muţský herecký výkon v hl. roli: Vladimír Javorský (Poupata)
Nejlepší muţský herecký výkon ve vedlejší roli: Hynek Čermák (Nevinnost)
Nejlepší ţenský herecký výkon v hl. roli: Anna Geislerová (Nevinnost)
Nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli: Simona Babčáková (Rodina je základ
státu)
Nejlepší dokument: Pod sluncem tma (Martin Mareček)
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Cena české filmové kritiky 2012
Nejlepší film: Ve stínu
Nejlepší reţie: David Ondříček
Nejlepší scénář: Bohdan Sláma (Čtyři slunce)
Nejlepší kamera: Adam Sikora (Ve stínu)
Nejlepší hudba: Ve stínu (Ondřej Kruţík, Petr Jeţek)
Nejlepší muţský herecký výkon v hl. roli: Vladimír Javorský (Poupata)
Nejlepší muţský herecký výkon ve vedlejší roli: Hynek Čermák (Nevinnost)
Nejlepší ţenský herecký výkon v hl. roli: Anna Geislerová (Nevinnost)
Nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli: Simona Babčáková (Rodina je základ
státu)
Nejlepší dokument: Pod sluncem tma (Martin Mareček)
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