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Abstrakt 

Diplomová bakalářská práce Mediální ohlas Českého lva 2015 – od nominace  

po vyhlášení se zaobírá informováním vybraných českých médií o výročních cenách 

České filmové a televizní akademie Český lev. První část práce je věnována historii cen 

s důrazem na vyhlášení za rok 2014, u nějž byl zmíněn bezprostřední ohlas v denících 

na ceremoniál či na dvě následující kauzy. V teoretické části jsou za pomoci odborné 

literatury porovnány pojmy „recenze“ a „kritika“ a je zde uvedena charakteristika 

využitých metod výzkumu.  

 

V praktické části je za využití kvantitativní obsahové analýzy zkoumána četnost,  

s jakou média o cenách informovala, ale také variabilita jednotlivých médií, co se týče 

počtu autorů věnujících se tomuto tématu, a prolínání zpravodajství v tištěných verzích 

některých deníků a na jejich zpravodajských webech. V rámci kvalitativní sémiotické 

analýzy bylo zjištěno, jak negativní či pozitivní byly reakce jednotlivých autorů  

na celkový koncept Českého lva, na slavnostní vyhlášení nebo případné aféry a kauzy, 

které se staly po předávání cen. Autor také provedl komparaci mediálního ohlasu 

Českého lva 2014 a 2015. 

 

Pro výzkum ohlasu Českého lva 2015 byly využity deníky Mladá fronta DNES, Lidové 

noviny, Hospodářské noviny, Právo a Blesk, weby iHNed.cz, iDNES.cz a novinky.cz, 

společenské týdeníky Respekt a Reflex a specializovaný filmový magazín Cinepur. 

Deník Blesk ale nezveřejnil žádné hodnocení konceptu či vyhlášení Českého lva, proto 

je jeho obsah týkající se cen shrnut pouze v příloze.  

 

Abstract 

The bachelor diploma thesis Media reception of the Czech Lion 2015 – from nomination 

process to the announcement of the winners occupies with reporting of the chosen 



 

Czech media outlets on the annual awards ceremony hosted by the Czech Film and 

Television Academy. The first part is focused on the history of the awards, especially  

on the Czech Lion 2014. There is mentioned the instant reception in the Czech daily 

press and the reporting on the two subsequent affairs. In the theoretical part there is  

a comparison of the terms "review" and "criticism" and there is also briefly mentioned 

the characterization of the methods of analysis based on the reference books.  

 

In the main part the quantitative analysis was used to explore the frequency of the 

reception in the media outlets and also the variability of the media regarding the number 

of editors who had been concerned with this topic. The author also examined how had 

been the coverage in the printed press and on the news websites connected. With using 

the qualitative analysis he examined how negative or positive had the reactions of the 

editors been regarding the general concept of the Czech Lion Awards, the ceremonial  

or the potential affairs. There is also a comparison of the media reception of the Czech 

Lion 2014 and 2015.  

 

The newspapers Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo and 

Blesk, websites iHNed.cz, iDNES.cz and novinky.cz, weekly magazines Respekt and 

Reflex and the specialized cinematographic magazine Cinepur were used for the 

research of the media reception of the Czech Lion Awards. Blesk did not bring any 

evaluation of the Czech Lion, therefore is its content summarized in the appendix only. 
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ÚVOD 

Filmovou cenu Český lev můžeme považovat za jakousi tuzemskou paralelu  

ke slavným Oscarům. Od roku 1993 jsou české filmy v mnoha kategoriích každoročně 

oceňovány porotou složenou ze členů České filmové a televizní akademie. Projekt Petra 

Vachlera se již stal neodmyslitelnou součástí kinematografického prostředí.  

V posledních letech se ale více než o samotných vítězích v jednotlivých odvětvích 

hovořilo spíše o úrovni filmových cen a zejména jejich slavnostního předávání. Nebyla 

to pouze média, která v letech minulých často upozorňovala na klesající kvalitu, nýbrž  

i samotná Česká filmová a televizní akademie či generální ředitel České televize. I proto 

došlo k rozkolu mezi Petrem Vachlerem, zakladatelem cen Český lev a zároveň 

zakladatelem akademie, a členy ČFTA. Sporem se zaobírám v historické části práce.  

 

I z důvodu diskutované úrovně Českého lva jsem se rozhodl v práci zabývat 

tématem jeho mediálního ohlasu. S využitím kvantitativní obsahové analýzy jsem 

zjišťoval zájem českých médií o filmové ceny z hlediska četnosti, s jakou o Českém lvu 

informovala, nebo z hlediska počtu autorů, kteří se Českým lvům v jednotlivých 

periodicích věnovali. Ve třech případech jsem také zkoumal, jak se prolínaly informace 

v tištěném deníku a na jeho zpravodajském webu. Zároveň jsem se v rámci kvalitativní 

sémiotické analýzy zabýval způsobem, jakým média Českého lva prezentovala: zaměřil 

jsem se na kritiku či chválu celkového konceptu cen, průběhu slavnostního vyhlášení  

a na případné aféry a kauzy, které se po něm v médiích objevily. V poslední části 

analýzy jsem srovnával ohlas Českého lva 2014 a 2015.  

 

Mezi sledovaná média jsem původně zahrnul největší tuzemské deníky Mladou 

frontu DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo a Blesk. V posledním 

jmenovaném listu jsem ale při výzkumu nenalezl příliš relevantních hodnocení 

nominací či samotného galavečera, tudíž jsem stručné výsledky bádání přesunul  

do příloh. Mimo tištěných verzí jsem sledoval také tři přidružené zpravodajské 

internetové stránky iDNES.cz (Mladá fronta DNES), iHNed.cz (Hospodářské noviny)  

a novinky.cz (Právo).  

 

Mimo deníky jsem z tištěných zdrojů zkoumal společenské časopisy Respekt  

a Reflex a specializovaný filmový časopis Cinepur. Zdrojem v kapitole o rozepři Petra 
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Vachlera a České filmové a televizní akademie a o Českém lvu 2014 byla také 

infobanka České tiskové kanceláře. O všech analyzovaných médiích krátce informuji 

v samostatné kapitole. Oproti původním tezím bakalářské práce jsem z prostorových 

důvodů vynechal kapitolu týkající se neoficiálních internetových recenzí a ohlasů.  

 

V úvodních dvou kapitolách se zabývám historií cen Český lev a nejčastěji 

oceňovanými filmy a tvůrci. Následující část práce věnuji Českému lvu 2014, zejména 

bezprostřednímu mediálnímu ohlasu po vyhlášení cen. Zaměřuji se také na dvě aféry, 

které se v médiích objevily v návaznosti na slavnostní vyhlášení: účast falešného Jima 

Carreyho a kauzu kolem zprávy Mladé fronty DNES o hlavní postavě vítězného filmu 

Cesta ven Klaudii Dudové. V teoretické části práce na základě odborné literatury 

poukazuji na rozdíl mezi termíny „recenze“ a „kritika“ a uvádím stručnou 

charakteristiku využitých metod výzkumu. Mediálnímu ohlasu Českého lva 2015 je pak 

věnována následující rozsáhlá část práce a analýza.  

 

V původních tezích práce je uvedena také samostatná kapitola týkající se anotací 

a filmografických údajů snímků nominovaných na Českého lva. Vzhledem k rozsahu 

práce jsem se rozhodl anotace pouze vítězných filmů zveřejnit v sekci Přílohy, neboť 

nejsou pro samotný výzkum tak důležité. Zároveň by ale informace o filmech, o kterých 

se v citovaných mediálních textech hojně referuje, neměly v práci úplně chybět.  
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1. Základní informace o cenách Český lev 

Filmové ocenění Český lev uděluje od roku 1993 Česká filmová a televizní 

akademie (ČFTA). Každoročně porota hodnotí tvůrčí a umělecké výkony spojené  

s celovečerními distribučními filmy, které měly premiéru mezi 1. lednem  

a 31. prosincem příslušného roku.
[1] 

Slavnostní předávání cen se koná zpravidla v únoru 

či březnu roku následujícího.  

 

V současnosti jsou ocenění Český lev udělována v těchto kategoriích: nejlepší 

film, nejlepší režie, nejlepší scénář, nejlepší kamera, nejlepší hudba, nejlepší střih, 

nejlepší zvuk, nejlepší filmová scénografie, nejlepší kostýmy, nejlepší masky, nejlepší 

ženský herecký výkon v hlavní roli, nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, 

nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, nejlepší mužský herecký výkon  

ve vedlejší roli, nejlepší dokument a každoročně je jedna z osobností tuzemského filmu 

odměněna za mimořádný přínos české kinematografii.  

 

Poprvé byly za rok 2015 udíleny ceny také ve třech televizních kategoriích: 

nejlepší televizní film nebo minisérie, nejlepší dramatický televizní seriál a nejlepší 

dokumentární televizní film nebo seriál.  

 

Dokumentární snímky jsou hodnoceny v kategoriích nejlepší dokumentární film, 

nejlepší kamera, hudba, střih a zvuk.
[2] 

Od roku 2014 uděluje společnost Karlovarské 

minerální vody, a.s. ve spolupráci s ČFTA a Českým filmovým centrem Cenu Magnesia 

za nejlepší studentský film.
[3] 

V letech 1998 až 2007 a znovu od roku 2011 je udělována 

Cena ČFTA za nejlepší filmový plakát. Česká filmová a televizní akademie může také 

udělit cenu za audiovizuální počin roku, což je ocenění významného díla, projektu či 

jednotlivce z oblasti audiovize.
[4] 

Stalo se tak v letech 1995, 2009 a 2015.  

 

 

                                                 
1
 Statut pro rok 2014. Česká filmová a televizní akademie [online]. [cit. 2015-09-08]. Dostupné z: 

http://www.filmovaakademie.cz/cz/2014/statut2014 
2
 Statut pro rok 2015. Česká filmová a televizní akademie [online]. [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.filmovaakademie.cz/cz/2015/statut2015 
3 
Statut pro rok 2014. Česká filmová a televizní akademie [online]. [cit. 2015-09-08]. Dostupné z: 

http://www.filmovaakademie.cz/cz/2014/statut2014 
4 
ibid 
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Oproti minulosti se už naopak Český lev neuděluje za nejlepší výtvarný počin, 

nejlepší zahraniční film či divácky nejúspěšnější film. Cenu filmových kritiků v roce 

2013 nahradila Cena filmových fanoušků, jejichž hlasování probíhá na stránkách 

Československé filmové databáze CSFD.cz. 
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2. Historie cen Český lev 

2.1. Petr Vachler & Vachler Art Company 

Za zrodem filmových cen Český lev stojí producent, scenárista a režisér Petr 

Vachler. Rodák ze Strakonic vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

obor defektologie a vychovatelství, počátkem devadesátých let také dálkově studoval 

scenáristiku na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU). 

V téže době založil společnost Vachler Art Company a právě v její produkci vznikl 

autorský projekt Český lev, dále také například pořady Kinobox, Dotkněte se hvězd nebo 

Tváře českého filmu. Vachler inicioval také založení České filmové a televizní 

akademie (ČFTA), v níž působil 18 let jako ředitel a jejíž členové tvořili porotu 

Českého lva od roku 1995. Je také členem Evropské filmové akademie. V roce 2005 se 

Vachler prezentoval debutem v oblasti celovečerního filmu: komediálním snímkem 

Doblba! v hlavní roli s Jaroslavem Duškem a Petrem Čtvrtníčkem.
[5]

 O devět let později 

natočil dokumentární film Tajemství a smysl života. Na pražském Žižkově, kde dříve 

sídlilo kino a později ateliéry, do roku 1989 patřící produkční společnosti Krátký film 

Praha, vybudoval postprodukční dům s filmovými a televizními ateliéry s názvem 

Studio Pokrok.
[6]

 Zajímavostí je, že si v roce 1987 zahrál drobnou roli ve filmu Proč? 

režiséra Karla Smyczka. 

 

Že nebyla cesta Českého lva od začátku jednoduchá, potvrzuje i fakt, že ceny 

byly opomíjeny v dobové literatuře, například v Lexikonu českého filmu Václava 

Březiny
[7]

 (přestože vyšel roku 1996). V knize 3x Oskar pro český film pak nebyla  

u filmu Kolja ani zmínka o skutečnosti, že získal celkem šest Českých lvů. Ceny 

nepřipomněl ani Jan Svěrák v předmluvě k dané kapitole.
[8]

 

 

                                                 
5
 Historie. Vachler Art Company [online]. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.vac.cz/index.php 

6 
Petr Vachler. Kinobox [online]. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/osoba/22335-petr-

vachler 
7
 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu  2 000 film  1930-1996. Vyd. 1. Praha: Cinema, 1996, 530 s. 

ISBN 80-859-3309-8. 
8
 KADÁR, Ján, Elmar KLOS, Bohumil HRABAL, Jiří MENZEL, Zdeněk SVĚRÁK, Ladislav 

GROSMAN a Jan SVĚRÁK. 3x Oscar pro český film. Vyd. 1. Praha: Cinemax, 1998, 240 s. ISBN 80-

859-3320-9. 
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2.2. Spor mezi Petrem Vachlerem a Českou filmovou a 

televizní akademií 

29. května 2013 vyšla v Mladé frontě DNES první zpráva informující o roztržce 

mezi producentem Petrem Vachlerem a Českou filmovou a televizní akademií  

a o možném prodeji značky Českého lva. Vachler by ji údajně, jakožto její majitel  

a zakladatel Českého lva, byl ochoten ČFTA prodat za 25 milionů korun. K ceně se pro 

MF DNES vyjádřil režisér Vladimír Michálek, který v minulosti dvakrát žádal o zrušení 

členství v akademii, neboť nebyl spokojen s úrovní Českého lva: „(Vachler) Řekl  že její 

cenu vidí na úrovni náklad  českého filmu. Když jsem namítl  že umím natočit film  

za čtyři miliony  odpověděl  že měl na mysli pr měrný rozpočet  tedy 25 milion  

korun.“
[9] 

 

Předseda dozorčí rady České filmové a televizní akademie Ivo Mathé ještě týž 

den na dotaz České tiskové kanceláře prozradil, že cenu považuje za nadhodnocenou. 

Uvedl také, že akademici byli zneklidněni tím, že si Vachler nechal značku Českého lva 

napsat na sebe. Dle jejich informací též usiloval o zisk ochranné známky na název 

České filmové a televizní akademie.
[10] 

 

3. června Vachler rezignoval na pozici ředitele České filmové a televizní 

akademie, jíž založil v roce 1995 s režiséry Jaromilem Jirešem a Zdenkem Sirovým, 

kameramanem Miroslavem Ondříčkem a výtvarníkem Theodorem Pištěkem.
[11]

  

 

10. června 2013 přišla ČTK s informací, že se ČFTA s Vachlerem na finanční 

kompenzaci za obchodní známku nedohodla. O dva dny později zveřejnila zprávu, že 

poprvé po dvaceti letech nebudou filmové ceny pojmenovány Český lev. Oznámil to 

předseda správní rady České filmové a televizní akademie Jiří Bartoška. „Nepovažuji  

za nemorální mít po dvaceti letech práce v případě přenechání značky druhé straně  

tedy novým produkcím  kompenzační finanční příjem. Jedná se tedy kromě mravní 

                                                 
9 
Vachler by prodal značku Českého lva za 25 milionů korun. iDNES.cz [online]. 2013 [cit. 2015-09-09]. 

Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/vachler-proda-ceske-lvy-za-25-milionu-dbq-

/filmvideo.aspx?c=A130528_213905_filmvideo_spm 
10

 BOROVIČKA, Jiří. Cenu 25 milionů korun za Českého lva považují filmaři za nadhodnocenou. ČTK. 

29. 5. 2013. [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz  
11 

LUKÁŠ, Pavel. Český lev hledá před dvacátými narozeninami novou tvář. ČTK. 20. 2. 2014. [cit. 2015-

09-09]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
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otázky i o otázku obchodní. Tudíž je na místě jednat o částce za licenci či prodej,“ uvedl 

k problému Vachler.
[12] 

 

Informace ohledně výše požadované finanční kompenzace se lišily, kromě  

25 milionů korun se objevily zprávy uvádějící deset milionů. Vachler se vše 19. června 

pokusil objasnit v rozhovoru pro server kinobox.cz: „Nejmenovaný režisér se mě 

opakovaně na společném jednání ČFTA ptal  za kolik bych byl ochoten prodat 

ochrannou známku Českého lva. Nakonec jsem odpověděl  že prodávat nic nechci  

a kdyby už nebylo zbytí  tak možná za hodnotu jednoho českého celovečerního filmu.  

A v duchu této hypotetické situace zazněla i otázka „takže 25 milión ?“ Ačkoli jsem 

sumu sám nevyslovil  ani nepotvrdil  v tisku bylo autorství připsáno mně. (…) Já jsem 

nikdy nenabízel k odprodeji značku Českého lva ani za 10 milión   byla to nabídka 

prezídia ČFTA.“
[13]  

 

5. července Česká televize uvedla, že po dohodě generálního ředitele ČT Petra 

Dvořáka s novým ředitelem ČFTA Ivem Mathé bude i v následujícím roce vysílat přímý 

přenos ze slavnostního udělování filmových cen, přestože nebudou pojmenovány Český 

lev.
[14] 

 

K dohodě mezi Petrem Vachlerem a ČFTA došlo až 8. ledna 2014. Částka,  

za níž akademie ochrannou známku odkoupila, nebyla blíže specifikována. 22. února 

2014 tak proběhl první ročník Českého lva bez účasti Petra Vachlera a přinesl několik 

změn. Galavečer se nekonal v Lucerně, jak bylo zvykem, nýbrž ve Dvořákově síni 

v Rudolfinu. Sošky pro vítěze jednotlivých kategorií měly jinou podobu, změnila se 

také grafická podoba loga cen. Poprvé neproběhl slavnostní nominační večer, který byl 

v předešlých ročnících předmětem kritiky jak ze strany ČFTA, tak ředitele ČT Dvořáka. 

Nominace byly oznámeny na tiskové konferenci akademie přesně měsíc před 

slavnostním vyhlášením. 

                                                 
12 

10 milionů je málo. Vachler si nechává Českého lva. Aktuálně.cz [online]. 2013 [cit. 2015-09-09]. 

Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/kultura/film/10-milionu-je-malo-vachler-si-nechava-ceskeho-

lva/r~i:article:782154/ 
13 

Proč se Petr Vachler nedohodnul s prezídiem ČFTA o prodeji Českého Lva?. Kinobox [online]. 2013 

[cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://www.kinobox.cz/clanek/7976-proc-se-petr-vachler-nedohodnul-s-

prezidiem-cfta-o-prodeji-ceskeho-lva 
14 

Výroční filmové ceny zůstávají na ČT - i bez názvu Český lev. Česká televize [online]. 2013 [cit. 2015-

09-09]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1088268-vyrocni-filmove-ceny-zustavaji-

na-ct-i-bez-nazvu-cesky-lev 
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2.3. Historicky nejúspěšnější filmy a tvůrci 

Nejúspěšnějším filmem v historii Českého lva se stal v roce 2013 Hořící keř 

režisérky Agnieszky Hollandové. Českého lva získal v jedenácti kategoriích, navíc byl 

vybrán jakožto nejlepší snímek filmovými fanoušky a vysloužil si i Cenu ČFTA  

za nejlepší plakát.  

 

Druhým filmem s nejvyšším počtem ocenění je snímek Vladimíra Michálka Je 

třeba zabít Sekala z roku 1998. Za Hořícím keřem zaostal pouze o jednoho Českého lva, 

oceněn byl ale zároveň filmovými kritiky. Devět Českých lvů a celkově jedenáct 

ocenění získal film z roku 2012 Ve stínu, který režíroval David Ondříček. 

 

Z herců byli nejčastěji oceněni: 

 Ivan Trojan (6x) 

o 4x za hlavní roli  

 Smradi (2002), Václav (2007), Ve stínu (2012), Díra  

u Hanušovic (2014) 

o 2x za vedlejší roli 

 Musím tě svést (2002), Jedna ruka netleská (2003) 

 Jiří Schmitzer (3x) 

o pokaždé za hlavní roli 

 Bumerang (1997), Kráska v nesnázích (2006), Jako nikdy 

(2013) 

 Jan Budař (3x)  

o jednou za hlavní roli 

 Nuda v Brně (2003) 

o 2x za vedlejší roli 

 Mistři (2004), Václav (2007) 

o obdržel jednu cenu také za scénář k filmu Nuda v Brně.  

 

Nejúspěšnějšími herečkami jsou: 

 Anna Geislerová (5x) 

o 3x za hlavní roli  
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 Želary (2003), Kráska v nesnázích (2006), Nevinnost 

(2011) 

o 2x za vedlejší roli  

 Návrat idiota (1999), Štěstí (2005) 

 Zuzana Bydžovská (3x)  

o 2x za hlavní roli  

 Venkovský učitel (2008), Mamas & Papas (2010) 

o jednou za vedlejší roli  

 Gympl (2007) 

 Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová, Tereza Brodská a Klára Melíšková (2x) 

 

V kategorii nejlepší režie se se třemi oceněními dělí o prvenství tři režiséři: Jan 

Svěrák, Petr Zelenka a Jan Hřebejk. Svěrák má na kontě o jednoho Lva navíc  

za nejlepší film Tajnosti (2007), Zelenka dokonce o dva: za nejlepší scénáře k filmům 

Knoflíkáři (1997) a Ztraceni v Mnichově (2015), které sám režíroval. 

 

Osobností s největším počtem Českých lvů ale není herec, herečka ani režisér, 

nýbrž střihač Jiří Brožek, jenž obdržel už osm ocenění. Poprvé hned v prvním ročníku 

předávání cen za film Krvavý román, dosud poslední v roce 2011 za střih snímku 

Odcházení. V téže kategorii je často oceňován také Alois Fišárek, jenž získal cen pět.  

 

Nejúspěšnějším kameramanem v historii samostatné České republiky je 

Vladimír Smutný, jenž si cenu odnesl šestkrát. Poprvé v roce 1997 za film Lea, 

naposledy v roce 2011 za Poupata. Ve stejné kategorii získal třikrát Českého lva 

Jaroslav Brabec, další ceny mu byly uděleny v roce 1993 za nejlepší výtvarný počin  

a v roce 2015 za nejlepší televizní film nebo minisérii Americké dopisy.  

 

Pětkrát si cenu za nejlepší zvuk odnesli spolupracovníci Jakub Čech a Pavel 

Rejholec. O jednoho méně v téže kategorii získal Radim Hladík mladší. Za nejlepší 

hudbu byl čtyřikrát oceněn Jan P. Muchow.  

 

Celkově pět cen získala Eva Švankmajerová: tři České lvy za nejlepší výtvarný 

počin/řešení, dvě ceny ČFTA za nejlepší filmový plakát. Její manžel Jan Švankmajer 
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získal tři České lvy za nejlepší výtvarný počin, v roce 1994 byl navíc oceněn  

za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.  

 

Čtyřikrát rozhodla porota akademie o vítězství Aleše Najbrta v kategorii nejlepší 

filmový plakát. Tři České lvy získal Miroslav Janek za dokumentární filmy, z toho 

jeden televizní. 

 

Mezi lety 1993 až 2007, s výjimkou roku 1997, byla udělována i cena Plyšový 

lev pro nejhorší film roku. „Nejúspěšnějším“ v této kategorii se stal režisér Zdeněk 

Troška, jehož filmům Kameňák 1, 2 a 3 byl Plyšový lev přisouzen. Dvakrát byl 

nejhorším filmem roku vyhlášen snímek Víta Olmera: v roce 1994 Ještě větší blbec  než 

jsme doufali a o osm let později Waterloo po Česku. 

2.4. Komentáře Mirky Spáčilové k jednotlivým ročníkům v MF 

DNES 

Pravidelně se za slavnostním vyhlášením Českého lva ohlíží v kulturní rubrice 

Mladé fronty DNES Mirka Spáčilová.
[15]

 Po prvních dvou ročnících, kdy vyšly pouze 

v Rudém právu zprávy se souhrnem vítězů jednotlivých kategorií, se téměř vždy  

(s výjimkou prvních několika ročníků a Českého lva 2002 a 2006) vyjádřila k průběhu 

galavečera či kvalitě Českého lva obecně. Z každého komentáře vybírám pro představu 

krátkou citaci.  

 

Český lev 1995 

Titulek: Být striktně národní, Český lev by zaplakal 

„Proti skutečnosti  že třetí ročník národní filmové soutěže Český lev ovládla 

slovensko-francouzsko-česká Zahrada  jejíž tuzemský tv rčí podíl je minimální  se 

oficiálně vyslovil jediný z padesátky hlasujících člen  České filmové a televizní 

akademie. Pochybnosti o hranici  kdy filmu ještě přísluší přívlastek český  však dávali 

najevo i někteří „neakademičtí“ hosté včerejšího slavnostního udílení cen – v podstatě 

čtvrtina z dvaadvaceti loňských hraných děl totiž vznikla v mezinárodní koprodukci.“
[16] 

                                                 
15

 Mirka Spáčilová je filmová a televizní kritička. Během studia na Fakultě žurnalistiky Univerzity 

Karlovy přispívala do kulturní rubriky listu Svobodné slovo, odkud po sametové revoluci přešla do 

Lidových novin a následně do Mladé fronty DNES. 
16

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Být striktně národní, Český lev by zaplakal. Mladá fronta DNES. Praha: 

MAFRA, 1996, 7(53), s. 18. ISSN 1210-1168 
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Český lev 1996 

Titulek: Vítězné snímky nepřekvapily, ten nejslabší ano 

„Zatímco Koljovo vítězné defilé přijala Lucerna vesměs vstřícně a definovala je 

jako „národní mýtus hezké české rodiny Svěrákových“  spory se vedly o Plyšového lva 

za nejslabší film  který připadl snímku Zdeňka Tyce Už. „Je to hnusné a nikomu bych to 

nepřál “ řekl krátce zdrcený režisér. Producent filmu Rudolf Biermann  který loni sbíral 

České lvy za Zahradu  nesl naopak „plyšáka“ s klidem. Stejně jako další filmaři však 

míní  že tuhle „anticenu“ by neměli udělovat tv rci z akademie  nýbrž kritikové – stejně 

jako ve Spojených státech  kde Zlaté maliny za nejhorší díla a výkony o den předcházejí 

Oscar m. „Znám nejméně dva slabší filmy “ prohlásila režisérka Drahomíra Králová. 

Mnozí filmaři se shodli  že některé „superpropadáky“ asi akademici neviděli  v jiných 

případech prý zase hrála roli kolegiální pieta. Výkonný ředitel akademie Petr Vachler 

však tyto hlasy odmítá.“
[17]

 

 

Český lev 1997 

Titulek: Knoflíkáři vyhráli – tvůrce nepřišel 

„Na počátku fanfáry  na konci rozpaky  tak vyhlíželo sobotní udílení filmařských 

cen Český lev za rok 1997. Tv rce Knoflíkář  Petr Zelenka  nositel vítězné 

„trojkombinace“ – za nejlepší scénář  režii a nejlepší film roku – totiž setrval ve své 

„nezávislosti“ a do Lucerny v bec nepřišel. „Z stal doma u televize  chce si zachovat 

svobodu “ prozradili jeho nejbližší.“ (...) „A právě tak chyběl Juraj Jakubisko  který dal 

přednost divadelní premiéře  ač jeho snímek Nejasná zpráva o konci světa nasbíral 

rovněž čtyři České lvy  byť se netýkaly hlavních kategorií. „Máme výhrady k fungování 

České filmové a televizní akademie – hlasuje sotva p lka člen   druhé kolo hlasování  

o nominovaných dílech se ani nekoná “ prohlásila herečka Deána Horváthová-

Jakubisková.“
[18] 

 

Český lev 1998 

Titulek: Český lev už zápecnicky necení zuby na cizince 

„Tak co bylo letos špatně? Ondřej Havelka sice vnesl do moderování sobotního 

                                                 
17

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Vítězné snímky nepřekvapily, ten nejslabší ano. Mladá fronta DNES. Praha: 

MAFRA, 1997, 8(52), s. 11. ISSN 1210-1168 
18

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Knoflíkáři vyhráli - tvůrce nepřišel. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 1998, 

9(51), s. 12. ISSN 1210-1168 
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večera nespornou profesionalitu a do prostřih  z vítězného Sekala příjemný humor  ale 

nedovedl ukočírovat rozpovídané osobnosti na pódiu. Na druhé straně Miroslav 

Táborský  nositel španělské Goyovy ceny  z osobní zkušenosti potvrdil  že tamní obdoba 

Českých lv  trvá tři hodiny  o Oscarech nemluvě. Filmařský lesk si zkrátka žádá své  jen 

je zapotřebí hledat přesný poměr mezi vkusnou noblesou a zábavnou pastvou pro 

nezasvěcené  řekněme diváckou show.“
[19]

 

 

Poprvé v roce 1999 vyšel přímý komentář Mirky Spáčilové k Českým lvům.  

Z hlediska sémiotické analýzy je zajímavá zejména otázka hned v druhé větě článku: 

„Tak co bylo letos špatně?“, jíž autorka automaticky dala najevo, že při minulých 

vyhlášeních bylo, co negativně hodnotit. Přesto ale v samotném textu Český lev už 

zápecnicky necení zuby na cizince nepřevažují negace nad klady. Negativně Spáčilová 

pohlížela na skutečnost, že vítězný film Je třeba zabít Sekala není pro diváky až tak 

poutavý nebo že rok 1998 v české kinematografii nebyl příliš zásadní. Závěrem ale 

přidala klady v souvislosti s tím, že se příliš nediskutovalo nad faktem, že uspěly 

koprodukční filmy, nikoliv výhradně české. 

Klady: 4  

Negace: 4  

 

Český lev 1999 

Titulek: Ó ta hrůza, ono se letos soutěžilo! 

„Zato letos nastala nevídaná tlačenice už v hereckých kategoriích a rovněž  

o nejvyšší stupně se do poslední vteřiny drali dva vyrovnaní sokové  Návrat idiota  

a Pelíšky. Vyhrát však mohl  ó hr zo  jen jeden. A tak se zbytek slavné noci odehrával  

v lítostivě objektivistických debatách. Například že dva natolik rozdílné filmy nelze 

srovnávat; že měly vyhrát oba; že ceny se měly rozdělit  že ten zasloužil v tomhle ubrat 

a onen zase v jiném přidat. Zkrátka spravedlnost po česku.“
[20]

 

Klady: 3 

Negace: 3  

 

                                                 
19

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Český lev už zápecnicky necení zuby na cizince. Mladá fronta DNES. Praha: 

MAFRA, 1999, 10(50), s. 12. ISSN 1210-1168 
20

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Ó ta hrůza, ono se letos soutěžilo!. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2000, 

11(55), s. 15. ISSN 1210-1168 
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Český lev 2000 

Titulek: Český lev: víc lásky než rozumu 

„V pražské Lucerně zametli střepy  vášně vychladly. Snad i zmatení televizní 

diváci si už dali vysvětlit  že série pr švih  při sobotním předávání filmových cen Český 

lev byla jen mystifikací  která měla shodit okázalou hru malé české kotliny na velké 

Oscary. Je otázka  zda sousto vychutnávané v sále mohlo strávit i široké publikum 

sobotní zábavy na ČT 1. Ale současně tahle hra zaúčinkovala jako z nouze ctnost. Neboť 

i bez legrácek s falešnými a marně očekávanými hollywoodskými hvězdami by nastal 

opět jen další večer domácký  prožitý „hezky česky“ mezi svými  s cenami dost 

odhadnutelnými.“
[21] 

Klady: 0 

Negace: 3 

 

Český lev 2001 

Titulek: Český lev sice zařval, ale koza opět přežila 

„Živá koza na jevišti v závěru rozdílení filmových cen prý měla naznačit  že 

Český lev je mírumilovný tvor. Opravdu je. Sice si tentokrát zařval  ukousl si z tradic  

ale koza dál z stala celá. Na první pohled Český lev vskutku vystrčil drápy. Bez ohledu 

na pevné pozice tv rc   kteří dosud sbírali ceny téměř automaticky a často v balíku  bez 

ohledu na diváckou úspěšnost výpravného Tmavomodrého světa či lidskou konejšivost 

více televizně laděného Babího léta  přiznala Česká filmová a televizní akademie svou 

nejvyšší trofej Otesánkovi. To jest Dílu s velkým D  možná že ne obecně líbivému  dosti 

nezvyklému  ale rozhodně dílu filmařsky jedinečnému. Navíc poprvé oddělila cenu  

za nejlepší film od ceny za režii  čímž prokázala soud hodný odborník .“
[22] 

Klady: 2 

Negace: 1 
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Český lev 2002 

Titulek: Vítěz: Nebyla konkurence 

Spáčilová tentokrát nezveřejnila tradiční komentář, ale vyjádření různých herců 

a tvůrců a rozhovor s režisérem vítězného filmu Rok ďábla Petrem Zelenkou, který 

hodnotil také Českého lva. „Představuji si  že kdyby Český lev neexistoval  možná by to 

vyšlo nastejno. Pro pár lidí je to večer napínavý  pro většinu asi nesnesitelný. Ale já si 

toho vážím  ten adrenalin si prožívám.“
[23] 

 

Český lev 2003 

Titulek: Lvi rozdali odvážné ceny, lvice žebraly, lvíčata zlobila diváky 

„Proč vyvolal jedenáctý Český lev svými výsledky i televizní podobou tak silné 

vášně? Vždyť jen místo favorita vyhrál černý k ň a pořad se nepodobal rodinné estrádě  

nýbrž klubové zábavě.“ (…) „„Přišlo mi tolik nadšených esemesek jako při prvním 

ročníku s Jaroslavem Duškem “ jásal režisér večera Petr Vachler nad sólovou 

premiérou moderátora Martina Zbrožka. Hosté se bavili  srovnávali Zbrožk v vtip  

s komikou trapnosti zneuznaného génia Andyho Kaufmana z Formanova filmu Muž  

na Měsíci. V sále mezi zasvěcenci  v divadle  v noci na ČT 2 radost! Ale masový divák 

ČT 1 musel být zmaten  pravidla ceremoniálu a humor bez pravidel se opět zkřížily.“ 

(…) „Kinematografie v den svého svátku využila přímého přenosu k politickému nátlaku  

– a vynutila si nudu v Lucerně.“
[24] 

Klady: 2 

Negace: 4 

 

Český lev 2004 

Titulek: Hvězdný prach na rozpačité lví kleci 

„Ve lví kleci plného sálu byli odkázáni jen na humor Martina Zbrožka  jímž byla 

parodie trapnosti ukřičených bujarých roztleskávač . Jenže trapnost je parodií sama 

sobě  víc už se z ní vytřískat nedá  natož v monotónní dvouhodinovce  která zároveň 

slaví d stojný hvězdný prach. Jedno s druhým se dá spojit jen noblesou  jíž vládl Tomáš 

Hanák – bohužel pouze na nominačním večeru na ČT 2. 
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A přidaný krátký „přenos z večírku“ jen otrávil ty  kdo nemohli jít vítěz m 

blahopřát  dokud se předstíral umělý „cvrkot“ na pódiu. Ten pravý nastal jako vždy až 

bez kamer – divák tedy zase ostrouhal.“
[25]

  

Klady: 1 

Negace: 6 

 

Český lev 2005 

Titulek: České lvy ovládlo Štěstí 

„Díky Macháčkovi se večer podobal d stojně zábavným cenám britské 

akademie  krkolomné estrády pro ctitele absurdit odpadly  elegantní humor mířil k věci  

jen pár host  se moderátorovi vymklo z rukou. Bohužel slavnost  jíž se představují 

navenek  si opět kazili filmaři sami  mluvili v narážkách  jež divák u obrazovky nem že 

pochopit  a hlavně si zase vydatně říkali o peníze.“
[26] 

Klady: 2 

Negace: 3 

  

Český lev 2006 

Vyšla pouze zpráva Vyhrál Anglický král. To se čekalo se souhrnem vítězů  

a ohlasy tvůrců.
[27]

  

 

Český lev 2007 

Titulek: Tajnosti vyhrály, večer prohrál 

„Co mělo být poctou  dílem zdržovalo  dílem znevýhodnilo poražené  ale 

především ničilo věčným dohadováním  kdo výsledek přečte a kdo sošku předá – leckdy 

vítěz dekoroval sám sebe. Na malém českém písečku se také někteří na scénu vraceli 

víckrát; kde byly nominovány dvojice či týmy  vytvořily zmatečné stádečko  

– přinejmenším pro televizního diváka.“
[28] 
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Klady: 4 

Negace: 9 

 

Český lev 2008 

Titulek: Lví smíření končilo u jitrnic 

„Zprvu to vypadalo na smrt ušlapáním  v lepším případě noc o sponzorské vodě 

a vegetariánském chlebu. Ale nakonec se 16. ročník filmových cen Český lev docela 

vydařil  o což se zasloužili moderátor Bolek Polívka s dcerou Annou  ceny rozdělené 

smířlivě ve stylu „každému něco“ i fakt  že po vzoru Oscar  se slavilo na vícero 

frontách – včetně vepřového večírku.“
[29] 

Klady:5 

Negace: 4 

 

Český lev 2009 

Titulek: Kramářské slavnosti českého filmu 

„Ovšem není divu  že pořad netáhl. Nominované filmy nepatří mezi hity  

a lákadlo moderátorské dvojice Pavel Liška – Bolek Polívka vybledlo hned při úvodním 

trapasu  kdy se „zasekl“ medailon Jany Brejchové  oceněné za celoživotní dílo. 

Pořadatel Petr Vachler odmítl sdělit  zda šlo o technickou chybu  nebo „veselý“ záměr  

ale tak či onak si herečka  která kv li viróze nemohla přijít  tak ostudnou poctu 

nezasloužila. 

 

A nebyl to jediný zádrhel večera  jenž upoceným sponzorským rojením 

připomínal spíš kramářské slavnosti  vedoucí od kola štěstí přes jogurty a kosmetiku až 

po kapky do očí. Divák netušící  čí děti zpívají na pódiu  též nechápal  proč do pořadu 

založeného na slavných filmových dvojicích vpadl projekt Kašpárek v rohlíku. Známé 

dvojice navíc neměly čas nic předvést  i vítězové museli ned stojně spěchat  protože  

po rozklíženém žvanivém úvodu nabral pořad skluz. Liška s Polívkou sice bavili  

v drobných osobních hříčkách  ale tempo nabrali až ke konci a také tam dopláceli  

na chybnou dramaturgii  jedna variace na Kolju zazářila  druhá už byla zbytečná a třetí 

hra na Butche Cassidyho a Sundance Kida se míjela účinkem. Tudíž se po přenosu 

tradičně probíralo  proč efektní podívanou a profesní noblesu  jež dokážou bratři 
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Cabanovi a Marek Eben dát ceremoniál m karlovarského festivalu  nechce či neumí 

přijmout Český lev.“
[30] 

Klady: 1 

Negace: 7 

 

Český lev 2010 

Titulek: Krůček pro Lvy, skok pro Špačka 

„Od Oscar  se Lev konečně naučil  že ceny předávají osobnosti  ne bizarní 

figurky a že se večer má týkat film . Ovšem těch  jež jsou ve hře  což Lvy kromě jedné 

nastavované scénky k Pout m nenapadlo. Zato sošky nosili tanečníci – proč? Hrála se 

hudba ze starých film   proč ne z nominovaných? A proč se vymýšlela další scénka  jen 

aby zazpívala právě Iva Frühlingová? 

 

K zbytečné vatě přispěly též internetové ankety  sebepropagace ČT v pořadu 

 i v sále  kde snad měli zaměstnanci Kavčích hor slet  či zdravice producenta Lv  – toho 

oscarového ani nezahlédnete.  

 

Nicméně jistý posun k rozumu a vkusu tu letos byl. Jestli pomohl příklad nových 

cen kritiky  tím líp.“
[31] 

Klady: 4 

Negace: 6 

 

Český lev 2011 

Titulek: Ovace pro Somra, hold Havlovi 

„Horší je  že podobu udílení Lv  neovlivní akademie  jež je pořádá  ani ČT  jež 

je vysílá  podle zástupc  obou je v rukou režírujícího producenta Petra Vachlera.  

A pocta filmu se opět zvrtla v estrádu  jejíž 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. Takže se  

po přenosu opět „řešilo“. 
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Proč tolik tanc   kv li nimž se navíc zvětšila scéna a ubylo sedadel  takže řada 

host  stála? Byli snědí tanečníci ve zpěvaččiných službách obětí rasismu  či sexismu? 

Proč se neříká  jaká cena je na řadě  a místo k věci se řeční o starých historkách či 

sponzorských anketách? Televizní divák se o filmech zase nic nedověděl  zato párkrát 

slyšel  že „život je jen náhoda“. To netušil.“
[32] 

Klady: 1 

Negace: 8 

 

Český lev 2012 

Titulek: Po dvaceti letech by měl Český lev dostat vysvědčení s lepší známkou 

„Už jsme zažili horší (večer)  letos se zrychlil pr let kolekcí  zlepšila scéna  

přibyly projekční nápady a ubyly estrádní vsuvky. Leč jubilejní vzpomínání  

a bilancování je vražedné  k ospalosti přistrčilo i letošní Oscary  natož Lvy. Stále 

zdržuje postupné zužování nominací z pěti na tři a humor založený na záměrné trapnosti 

by někdy potřeboval šifrovací kód. Kv li potížím se zvukem občas ochozy Lucerny jen 

hádaly  čemu se přízemí směje.“ (…) „Čest a sláva Petru Vachlerovi  který před dvaceti 

lety České lvy stvořil. Ale jestli jim povolí otěže  těžko říci. „Na scénáři už se jen 

podílím  opět jsem si přizval režiséra a tak tomu bude i nadále “ pravil. Není čas  

na větší změny? „Nejsem Nostradamus.“ V pr měru tedy vysvědčení vydalo na lepší 

trojku.“
[33] 

Klady: 5 

Negace: 7 

 

Český lev 2013 

Titulek: Hořící keř vs. Babovřesky? Ale kdeže, Český lev si jenom hrál 

„Po dvaceti letech změnil Český lev styl. V sobotním udílení cen zrušil 

kritizované estrádní prvky – a vzbudil opačné námitky  zda to nepřehnal s vážností.  

Vyhrotil však i jiné vášně  jestli p vodně televizní Hořící keř nedostal filmových cen „až 

moc“ a zda se trofej pro nejnavštěvovanější film nerušila jen proto  že by ji vyhrály 

Troškovy Babovřesky.“ (…) „„Nebyl to ani zábavný pořad  ani společenská akce  chtěli 
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jsme svátek věnovaný filmu a ten posun se dostavil. Tudíž se s akademií m žeme bavit  

o vyladění detail   ale i o budoucnosti televizních cen “ připomněl ředitel ČT Petr 

Dvořák již pozapomenutou akci.“
[34] 

Klady: 4 

Negace: 6 

 

V roce 1996 Spáčilová nehodnotila ve zprávě vyhlášení z hlediska vlastního 

úsudku a názoru, dala spíše přednost tehdy výkonnému řediteli akademie Petru 

Vachlerovi, který popisoval skutečnost, že v případě nenominování filmů, na kterých se 

podíleli i jiní než tuzemští tvůrci, by v podstatě nebylo, o čem hlasovat. O rok později 

také šlo spíše o kompilaci vyjádření vítězných tvůrců, v roce 1998 dala ve zprávě 

prostor ohlasům na nepřítomnost mnoha vítězných aktérů na galavečeru.  

 

Od roku 1999 vycházejí v Mladé frontě DNES přímé komentáře Spáčilové  

k Českým lvům. Své analýzy často prezentuje reportážním způsobem, když k tomu, co 

obsahoval televizní přenos, přidává jakési „perličky“ ze zákulisí. V hodnocení 

jednotlivých večerů je spíše kritická. Pokud o něčem mluví v kladném slova smyslu, 

často v následující větě uvede, že by daná věc mohla být ještě lepší, případně začne se 

jmenováním nedostatků, často ve větším množství. Dá se také odpozorovat jistá 

vzestupná tendence v negativním hodnocení večerů. Při prvních komentářích byl poměr 

pochval a negací vcelku vyrovnaný, postupně ale kritické ohlasy výrazně převyšovaly ty 

pozitivní. Nejmarkantnější je tato skutečnost u analýz Českého lva 2004, 2007, 2009 

nebo 2011.  

 

Obvykle ve svých hodnoceních klade důraz na diváka a na to, co si jistě při 

přenosu myslel nebo co pro něj bylo nepochopitelné, což by se v recenzích či kritikách 

objevovat zpravidla nemělo. V jejích článcích jsou vystopovatelné opakující se prvky, 

například nazývání večera slovem „estrádní“ (ve smyslu „lacině zábavný“) nebo 

pokládání řečnických otázek. 
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3. Český lev 2014 

3.1. Bezprostřední ohlas v celostátních denících 

Jindřiška Bláhová se v kulturní rubrice Hospodářských novin 23. února 2015 

mimo jiné zaobírala rozdíly mezi hodnocením akademie a filmových kritiků. U obou 

došlo ke shodě v hlavních kategoriích, kde uspěla Cesta ven. Největší rozdíl nastal  

u filmu Miroslava Krobota Díra u Hanušovic, který byl oceněn třemi Českými lvy, 

kritici ale snímku udělili jedinou nominaci. Bláhová dále uvedla, že akademici v případě 

oceněného dokumentu Olga vsadili na důstojnou jistotu. Samotný slavnostní večer 

popsala jako dynamičtější, než ten předchozí, ač do amerického předávání cen mu dost 

chybělo. Ocenila novou moderátorku Lucii Výbornou a také oproti Českému lvu  

za Petra Vachlera vyzdvihla větší prostor pro nominované, kteří v rámci krátkých 

vstupů mimo jiné popisovali zajímavé zkušenosti z natáčení daných filmů.
[35]

  

V Mladé frontě DNES se rozboru Českého lva tradičně ujala Mirka Spáčilová. 

Ceremoniál byl podle ní lepší než v předchozím roce, pochválila krátké výstupy 

nominovaných tvůrců nebo lékaře předávající ocenění. Kritizovala naopak údajné 

vystoupení amerického herce Jima Carreyho (více v kapitole 3.2), problémy  

s ozvučením či přílišnou délku večera. Jako v ostatních denících, i Spáčilová se v MF 

DNES pozastavila nad tím, že favorizovaný film Fair Play si nakonec neodnesl jedinou 

sošku a snímek Cesta ven tak uspěl.
[36]

  Kromě komentáře Spáčilové na téže straně 

vyšel rozhovor s Ivanem Trojanem, který získal cenu za hlavní roli ve filmu Díra  

u Hanušovic.  

Regionální mutace MF DNES pro Moravskoslezský kraj pak na titulní straně 

informovala, že vítězný film Cesta ven se natáčel i v Ostravě a Karviné.
[37] 

Ve vydání 

pro Olomoucký kraj dostal prostor zejména film Díra u Hanušovic, jehož děj se 
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odehrával ve vesnici Vikantice, která právě do tohoto kraje spadá.
[38]

 24. února pak 

dostal v rozhovoru prostor režisér filmu Cesta ven Petr Václav.  

Alena Prokopová se v Lidových novinách také pozastavila nad hodnocením 

filmových kritiků, avšak v jiném smyslu. Uvedla, že podle ní kritici výsledky Českého 

lva ovlivňují. Narážela tak zejména na vítězný film Cesta ven a naopak na propad 

snímku Fair Play. Zmínila ale také, že zatímco pohádku Tři bratři Jana Svěráka kritika 

opomenula, ocenění Český lev získala celkem tři, a to v technických kategoriích.  

Ke galavečeru uvedla, že měl živý koncept, pochválila předtočené výstupy tvůrců, 

moderátorka Lucie Výborná podle ní ale byla nejistá a i vzhledem k akustice Rudolfina 

se jí podle Prokopové nepodařilo dostatečně oslovit diváky u televizorů.
[39]

 

Zatímco v Hospodářských novinách nebo Právu Výborná slavila úspěch,  

v Lidových novinách jí kromě Prokopové kritizovala také Jana Machalická v rubrice 

Názory, přesněji její nevybavenost i z hlediska mluvního projevu. Podivila se také, že 

ceny předávali jen lékaři a nikoliv lékařky. Jednání akademie, jež neocenila film Fair 

Play, který vyslala do bojů o Oscara, nazvala vrcholem trapnosti. V závěru pak 

polemizovala nad úspěchem filmu Cesta ven s otázkou, zda byl opravdu výkon 

neherečky Klaudie Dudové (obdržela Českého lva za hlavní roli ve vítězném snímku) 

lepší než Anny Geislerové ve Fair Play.
[40]

 O dva dny později v témže listu reagoval 

Tomáš Baldýnský na názory, že si Cesta ven hlavní cenu nezaslouží, neboť měla nízkou 

návštěvnost v kinech. Podle něj by na tuto souvislost neměl být brán zřetel.
[41] 

Opačný názor, tedy že by ocenění pro nejlepší film mělo mít souvislost se 

sledovaností, prezentoval bulvární Blesk.
[42]

 Jana Postlerová v něm dále chválila Lucii 

Výbornou za profesionalitu při moderování galavečera.
[43]

 Blesk v týž den také přinesl 

rozhovory s Jiřím Bartoškou a Klaudií Dudovou. 
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Český lev dostal prostor na titulní straně deníku Právo, Věra Míšková následně 

na straně 3 chválila moderátorku Výbornou za profesionalitu a vtip při provádění 

večerem, zmínila také podivné vystoupení Jima Carreyho a za výborný nápad 

považovala, že ceny předávali lékaři. Jan Svěrák, který tuto záležitost vymyslel, uvedl, 

že jde o lidi, kterých si filmaři velice váží.
[44]

 Na téže straně dostal v krátkém rozhovoru 

prostor Jaroslav Plesl, který získal Českého lva za vedlejší roli ve filmu Díra  

u Hanušovic. Míšková se v Právu také zamýšlela nad tím, zda hodnocení filmových 

kritiků opravdu tak výrazně ovlivňuje členy akademie, že se v některých kategoriích tak 

vzácně obě strany shodly.
[45]

 

3.2. Aféra s falešným Jimem Carreym 

Hojně probíraným tématem se ihned po slavnostním večeru stala údajná účast 

amerického herce a komika Jima Carreyho. Moderátorka akce Lucie Výborná uvedla 

hosta nesprávně jakožto Johna Jima Carreyho, po čemž následovalo jeho krátké 

vystoupení v úvodu programu, kdy vystřelil konfety a beze slova z pódia odešel. 

Účastníci večera v sále ale údajného Carreyho nepoznali a televizní diváci jeho 

přítomnost v Praze od počátku zpochybňovali na internetových diskuzích.  

 

Režisér a jeden z organizátorů Jan Svěrák oznámil 22. února České tiskové 

kanceláři, že na předávání cen Český lev opravdu Jim Carrey vystoupil.
[46]

 Pro stránku 

iDNES.cz Svěrák uvedl, že bylo Carreyho vystoupení tak tajné, že ho nakonec nikdo 

nepoznal.
[47]

 Na přímý dotaz Reflexu potvrdila přítomnost pravého Carreyho i výkonná 

ředitelka České filmové a televizní akademie Tereza Rychnovská. Na základě její 

výpovědi autorka textu Tereza Spáčilová v článku dále příliš nezpochybňovala 

pravdivost tvrzení. Rychnovská mimo jiné uvedla, že Carrey sám nechtěl při vystoupení 
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mluvit, aby na sebe nesvedl pozornost při večeru jinak výhradně věnovaném českému 

filmu.
[48] 

Ivo Mathé z ČFTA se k tématu vůbec vyjádřit nechtěl.  

 

Ani oficiální potvrzení zainteresovaných osob ale nezmírnilo pochybnosti. 

Druhá verze zprávy ČTK byla navíc rozšířena o odstavec s odkazem na britský list 

Daily Mail, podle nějž se Carrey zúčastnil v sobotu ráno středoevropského času 

soukromého večírku v Los Angeles.
[49] 

Večer téhož dne vyšla třetí verze zprávy s informací, že pořadatelé přiznali, že se 

o pravého Jima Carreyho nejednalo. Svěrák a Rychnovská společně s režisérem večera 

Michaelem Čechem zaslali ČTK prohlášení, v němž sdělili, že se stali terčem 

„kolosálně propracovaného podvodu“ a nechtěli nikoho uvést v omyl. „Dokonalá 

komunikace s domnělou produkcí hollywoodského herce  jeho agentem  přítomnost 

doprovodu bodyguard  a tlumočnice a celá příprava jeho vystoupení probíhala 

naprosto na profesionální úrovni. Nic nenaznačovalo tomu  že by se jednalo o takto 

dokonalý úskok “ konstatovali.
[50] 

 

Zprávu zveřejnila i média, která během dne přinesla reakce samotných 

organizátorů, například iDNES.cz.
[51]

 Tereza Spáčilová pak na stránkách Reflexu 

uveřejnila plné znění dokumentu, kterým trojice jmenovaných organizátorů záležitost 

osvětlila.
[52] 

 

Zajímavostí je, že bulvární server extra.cz ještě před samotným slavnostním 

vyhlášením cen informoval o tom, že na akci vystoupí dvojník Jima Carreyho a že celá 

záležitost je z hlavy Kamila Bartoška alias Kazmy.
[53] 

Dva dny po galavečeru, tedy  
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23. února, tentýž web přišel s vyjádřením dvojníka amerického komika, jímž byl dle 

informací serveru Haris Zinhasovič. Ten pro extra.cz mimo jiné uvedl, že Svěrák se 

chtěl s dvojníkem i vyfotit, jelikož opravdu nepoznal, že nejde o pravého Jima 

Carreyho.
[54] 

 

Sám americký herec a komik 23. února okomentoval situaci na svém 

twitterovém účtu, kde uvedl: „Look! I'm more interesting than the Oscars while plunked 

on my couch eating chips. MY SPIRIT WILL NOT BE IGNORED!“ (V překladu 

„Podívejte! Jsem zajímavější  než Oscary  zatímco se válím na pohovce a jím 

bramb rky. MŮJ DUCH NEBUDE IGNOROVÁN!“)
[55]

 a přiložil odkaz na britský 

server Daily Mail, který o celé záležitosti informoval.
[56] 

 

Nejvíce samozřejmě o kauze psaly bulvární weby extra.cz či blesk.cz.  

I seriózní stránky však převzaly více či méně autorsky upravenou zprávu České tiskové 

kanceláře: lidovky.cz
[57]

, aktuálně.cz
[58]

 nebo tyden.cz
[59]

. V komentářích se ke kauze 

vyjádřili autoři iHNed.cz
[60]

 či svobodneforum.cz
[61]

. Aféře se věnovaly veškeré české 

zpravodajské weby, ale i slovenské a několik zahraničních. Česká filmová a televizní 

akademie v minulosti několikrát kritizovala nevhodný Vachlerův humor na slavnostních 

galavečerech, sama ale touto záležitostí rozvířila podobné debaty a narušila svoji 

důvěryhodnost. 
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11. listopadu 2015 se potvrdila teze bulvárního serveru extra.cz, že za účastí 

falešného Jima Carreyho na slavnostním vyhlášení Českého lva stojí Kamil Bartošek
[62]

 

alias Kazma. Více než dvacetiminutové video na internetové televizi stream.cz  

od autora One Man Show, kterým je právě Bartošek, odhaluje veškerou přípravu  

i vyústění tohoto podvodu.
[63]

  

 

Kazmův tým se spojil s produkční společností, která nahrává zahraniční 

reklamy, aby předstírala, že v Praze natáčí reklamu s Carreym. Jménem této společnosti 

pak zavolal výkonné ředitelce ČFTA Rychnovské, že je americký herec v českém 

hlavním městě a vzhledem k tomu, že má den volna, by se teoreticky mohl zúčastnit 

Českého lva. Rychnovská nadšeně přijala.  

 

Bartošek měl všechno dobře připravené. O tom, že byl „Carrey“ spatřen v Praze, 

vysílalo několik rádií a informace se objevily i v bulvárním tisku. Dokladem, že video 

odhaluje skutečnost, jsou i záběry skryté kamery při jednání se Svěrákem, 

moderátorkou Výbornou, režisérem Čechem a dalšími osobami, které mají celý večer  

na starosti. 

 

Mezinárodní dopad žertu potvrzuje i pořad En el aire, žánrově spadající pod 

takzvané „late night show“, španělské televize La Sexta. Jeho tvůrci připravili parodii 

onoho výstupu, když s pompou ohlásili příchod Brada Pitta a ve vysílání se objevil 

Pittovi absolutně nepodobný člověk, totožným způsobem beze slov vystřelil konfety  

a odešel. 

3.3. Zpráva MF DNES o Klaudii Dudové a novinářský ohlas na 

ni 

Velký ohlas některých žurnalistů vyvolala událost z 1. dubna 2015, kdy na titulní 

straně deníku Mladá fronta DNES vyšla zpráva s titulkem Romská herecká hvězda 

neplatila za byt.
[64]

 Řeč byla o Klaudii Dudové, jež hrála hlavní roli ve filmu Cesta ven, 
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který zvítězil v anketě Český lev 2014. A právě nejen zmiňovaný titulek, který byl  

po negativní reakci změněn na Oceněná hvězda filmu Cesta ven dluží na nájemném
[65]

, 

byl odsouzen v týž den například šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym, který  

na svém facebooku uvedl: „Rasismus jak z učebnice. Ale prodeji novin to pom že  už 

vidím to nadšení  zas je dostali. Noviny  které svého času odhalovaly miliardové úniky  

teď řeší na titulní straně nájem jedné ženy  která navíc v textu nemluví.“
[66] 

 

 

Jan Dražan, zástupce šéfredaktora serveru echo24.cz, v týž den ve svém 

komentáři s titulkem Rasismus a dobrá služba majiteli. Hnus kape z MF DNES 

rozhořčeně napsal: „Jde o to psát adekvátně a nepodněcovat a nezvýrazňovat 

stereotypy. Tedy  mimo jiné  dávat věcem prostor  který si zaslouží. Opravdu si dluh  

25 tisíc korun (!) zaslouží p l strany na titulce největšího „seriozního“ deníku? 

Odpověď ANO m že přijít jen od těch  pro něž jsou Romové zástupným problémem 

jejich vlastních frustrací  nebo od těch  kteří v MF DNES pracují. Tohle je ukázka 

rasismu v jeho krystalické podobě  tohle je to  co trestní zákoník charakterizuje jako 

„podněcování k rasové nesnášenlivosti“. (…) Na textu samotném vlastně nic špatného 

není  pomineme-li (což ale dost dobře pominout nejde)  že v něm nemluví sama aktérka 

příběhu. Jde o jeho zařazení (titulní strana)  kontext (rozpor mezi filmovou rolí  

a reálným životem) a především onen až neskutečný titulek (opravdu nevíme  že je 

dotyčná „romská“? A opravdu je mezitím spojitost?). Mezi balancem a sklouznutím  

z hrany vede příliš tenká linie  ale většina soudně uvažujících lidí ji chápe a dokáže 

odhadnout.“
[67] 

 

Na facebookovém profilu Mladé fronty DNES bylo den po otisknutí zprávy 

zveřejněno vyjádření šéfredaktora Jaroslava Plesla. Původně bylo adresováno 

redaktorům deníku, kteří se jej rozhodli předložit veřejnosti a zároveň odmítli jakékoli 

nařčení z rasismu. „O zprávě jsem se poprvé dozvěděl na úterní poradě a vyslechl si 
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zároveň návrh  aby se chystaný text A. Janouška stal otvírákem středečního vydání.  

S tím jsem nesouhlasil  neboť se nedomnívám  že článek o neplatiči nájemného splňuje 

parametry otvíráku MF DNES. Zároveň jsem však souhlasil s tím  že článek patří  

na titulní stranu MFD  neboť dle mého přesvědčení perfektně navazuje na ceněný film   

v němž Klaudie Dudová ztvárnila titulní roli. Film je o Romech  a proto mi nevadí ani 

to  že v titulku píšeme o Klaudii Dudové jako o romské herecké hvězdě. Jestli s tím má 

někdo problém  pak mohu jen konstatovat  že Klaudie Dudová je romská herecká 

hvězda. Taková je realita “
[68]

 uvedl Plesl. 

 

Ve čtvrtek 2. dubna také web iDNES.cz zveřejnil vyjádření Klaudie Dudové, 

které ten den vyšlo na facebookové stránce filmu Cesta ven, ve zprávě Splácet jsem 

chtěla  brání se Dudová. Majitel bytu o tom však neví.
[69]

 Kromě ní bylo ve zprávě 

iDNES.cz nabídnuto vyjádření pronajímatele bytu Zbyška Studeckého. Ve facebookové 

zprávě kromě reakce Dudové vyjádřili své znepokojení také tvůrci filmu Petr Václav, 

Jan Macola, Miloš Lochman a Karel Chvojka: „Vyjadřujeme krajní znepokojení nad 

tím  jakým zp sobem se deník  považující se za seriózní  uchýlil bez ověření informací  

k publikaci senzacechtivého článku  jehož vyznění podporuje rasistické stereotypy 

zakořeněné v části české společnosti.“
[70] 

 

V následujících dnech se objevilo ještě několik dalších reakcí. Například  

od Terezy Stonišové na reflex.cz
[71]

, Echo24 přišlo s vyjádřením redaktora České 

televize Richarda Samka
[72]

, David Klimeš na iHNed.cz zveřejnil komentář Českého lva 

za xenofobii získává...
[73]

 a Marek Švehla v týdeníku Respekt v rubrice Fokus postavil  

na aféře svůj článek Nesnesitelná lehkost uvěřit, kde se zabývá otázkou, zda jsou česká 
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média rasistická.
[74]

 Většina autorů se mimo rasistického podtextu podivovala nad tím, 

že MF DNES považovala zprávu o dvou dlužených nájmech Dudové za tak důležitou, 

že ji bylo nutné otisknout na titulní straně.  
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4. Charakteristika vybraných médií 

4.1. Mladá fronta DNES 

Mladá fronta DNES začala vycházet v září roku 1990 a názvem navázala na list 

Mladá fronta, který vycházel v letech 1945 až 1990. MF DNES přináší aktuální 

zpravodajství ze světa i z domova. Jedná se o nejčtenější list z kategorie tzv. seriózních 

deníků v České republice. Vychází šestkrát týdně (od pondělí do soboty) a ke každému 

vydání je připojen časopis: OnaDnes, TestDNES, Doma, Magazín+TV, Rodina  

a Víkend. Vydavatelem je společnost MAFRA, jíž v červnu 2013 koupil Andrej Babiš  

a jeho holding Agrofert. Po této události okamžitě list opustil tehdejší šéfredaktor 

Robert Čásenský, který na dané pozici figuroval v letech 2006 až 2013. Na jeho post 

nastoupila Sabina Slonková, v červnu roku 2014 ovšem ve funkci skončila.  

 

Kromě Čásenského v MF DNES v první vlně skončili například reportéři 

Jaroslav Kmenta, Vladimír Ševela, Antonín Viktora, Jaroslav Mašek nebo Tomáš 

Poláček. Společně se Slomkovou o rok později opustili deník Petr Holub, Jan Němec, 

Tomáš Syrovátka, Jiří Kubík ad.
[75]

 Od té doby je šéfredaktorem Mladé fronty DNES 

Jaroslav Plesl. Webovou stránkou přidruženou k MF DNES je server iDNES.cz. 

4.2. Lidové noviny 

První číslo Lidových novin vyšlo 16. prosince 1893, list tehdy založil Adolf 

Stránský. Dalšími šéfredaktory v první polovině 20. století byli například Bohuslav 

Štěchovský, jenž v této pozici působil 24 let, Arnošt Heinrich, Karel Z. Klíma, Eduard 

Bass, Ferdinand Peroutka nebo Jan Drda. Poslední jmenovaný se stal šéfredaktorem  

po komunistickém převratu v únoru 1948 a Lidové noviny řídil do roku 1952, kdy 

zanikly. Dva roky před sametovou revolucí začaly znovu ilegálně vycházet  

a po listopadovém převratu také legálně, šéfredaktorem tehdy byl Jiří Ruml.  

V současnosti je vydavatelem Lidových novin, stejně jako MF DNES, společnost 

MAFRA. Také LN vycházejí šestkrát týdně (od pondělí do soboty) a každý den obsahují 

přílohu: Sport, Akademie, Medicína&Věda, Peníze&Byznys, Pátek a Česká pozice.  
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Šéfredaktorem LN je od prosince 2013 István Léko, před ním tuto pozici 

zastával Dalibor Balšínek, který se po převzetí listu firmou současného ministra financí 

Andreje Babiše rozhodl deník opustit a založil nejprve internetový projekt, následně 

také tištěný týdeník Echo24. Kromě něj přestali do Lidových novin přispívat například 

Jan Dražan, Dalibor Martínek, Ondřej Suchan, Daniel Kaiser, Ondřej Štindl, Lenka 

Zlámalová nebo Martin Weiss.
[76]

 Serverem přidruženým k Lidovým novinám je web 

lidovky.cz.  

4.3. Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny vycházely už od roku 1957 jakožto Ekonomický týdeník  

a vydávala je firma Delta.
[77]

 Od roku 1990 se stala vydavatelem společnost Economia, 

jejímž majitelem je Zdeněk Bakala. Hospodářské noviny v současnosti vycházejí pětkrát 

týdně (od pondělí do pátku) a kladou důraz na ekonomické zpravodajství. Jejich 

obsahem jsou často analýzy či komentáře. Každé páteční vydání doplňuje magazín 

Ego!, jednou za měsíc je pak k HN připojen magazín Proč ne?! a příloha Podnikání. 

 

Šéfredaktorem HN je od 1. prosince 2013 Martin Jašminský, který se věnuje 

ekonomické žurnalistice už od roku 1993. V Hospodářských novinách působil už 

v letech 1995–2000, předtím psal do Svobodného slova a poté do Mladé fronty 

DNES.
[78]

 Před ním byli šéfredaktory Petr Šabata nebo Petr Šimůnek. Internetovým 

serverem Hospodářských novin je iHNed.cz, jehož šéfredaktorem je Miloš Čermák.  

4.4. Právo 

Dříve Právo vycházelo pod názvem Rudé právo, které bylo do roku 1989 

ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany Československa. Právo je spíše 

levicově orientovaný list, jeho šéfredaktorem je od konce roku 1989 Zdeněk Porybný. 

Vydává jej společnost Borgis, jejímž většinovým vlastníkem je právě Porybný. Právo 

vychází šestkrát týdně (pondělí až sobota), v pondělí a ve čtvrtek obsahuje přílohy Sport 

Extra a Café  Salon; po zbylé dny je obohacen o magazíny Styl pro ženy,  
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D m & Bydlení, Víkend a Magazín. Internetovým serverem přidruženým k listu je 

nejčtenější zpravodajský web Novinky.cz. 

4.5. Blesk 

Blesk je bulvární a zároveň nejprodávanější český deník, který vychází od roku 

1992. Bulvární periodika v České a předtím Československé republice neměla žádnou 

tradici, i proto měl Blesk na začátcích problém s obsazením redakce. Novináři si v té 

době neuměli představit práci pro neseriózní tisk a zároveň si nevěděli rady s jiným 

přístupem k psaní.
[79]

 

 

Vydavatelem Blesku je společnost Czech News Center (dříve Ringier Axel 

Springer CZ), jejími vlastníky jsou Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Šéfredaktorem 

Blesku je Radek Lain. Jedním z předchozích šéfredaktorů je také Pavel Šafr, který 

předtím vedl též Lidové noviny, Mladou frontu DNES, Reflex a v současnosti je 

vedoucím internetového magazínu Svobodné fórum.  

 

Páteční vydání Blesku je doplněno o přílohu Blesk magazín, sobotní o Blesk TV 

mánie, v neděli vychází pod názvem Nedělní Blesk. Internetovým serverem Blesku je 

web Blesk.cz. 

4.6. Respekt 

Společnost Economia kromě Hospodářských novin vydává mimo jiné 

společenský týdeník Respekt, který sleduje aktuální témata z domácí i zahraniční scény, 

věnuje se mimo politiky také kultuře, ekonomice, vědě a společnosti. Vznik je datován 

na přelom let 1989/90, jeho krátkým předchůdcem byl Informační servis, který vznikl 

v bytě mluvčího Charty 77 Alexandra Vondry v listopadu 1989.  

 

Jedním ze spoluzakladatelů byl Jan Ruml, který následně v roce 1990 týdeník 

opustil a stal se náměstkem federálního ministra vnitra. V roce 1994 se šéfredaktorem 

stal Vladimír Mlynář, který dva roky poté získal ceny Novinářská křepelka a Cenu 

Ferdinanda Peroutky. V té době už Respekt vydávala firma R-PRESSE, jejímž 
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většinovým vlastníkem se následně stal Karel Schwarzenberg, bývalý ministr 

zahraničních věcí a předseda politické strany TOP 09.  

 

Na konci roku 1997 odešel Vladimír Mlynář (stal se ministrem ve vládě Josefa 

Tošovského), nahradil jej Martin Fendrych a následně Petr Holub. V letech 2003 až 

2005 tento post zastával Tomáš Němeček, následoval jej Marek Švehla aj. Od ledna 

2009 je šéfredaktorem Respektu Erik Tabery, časopis má i svoji internetovou stránku 

www.respekt.cz.
[80]

 

4.7. Reflex 

Czech News Center kromě bulvárního deníku Blesk vydává také týdeník Reflex, 

jehož náplní jsou společenská, kulturní či politická témata. Časopis založil v roce 1990 

Petr Hájek, pozdější tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause, a tři roky v něm působil 

jako šéfredaktor. 

 

Od února 2015 je šéfredaktorem Radek Bajgar, který na tomto postu v týdeníku 

působil už jednou v minulosti. Mezi současné redaktory patří například Jiří X. Doležal, 

Tereza Spáčilová, Milan Tesař nebo Bohumil Pečinka. Online verze Reflexu je dostupná 

na stránkách www.reflex.cz.  

4.8. Cinepur 

Filmový časopis Cinepur vznikl roku 1991, od roku 1999 jej vydává Sdružení 

přátel Cinepuru. Vychází každé dva měsíce a autory článků jsou mimo filmových 

kritiků či vědců také samotní tvůrci. Šéfredaktorkou je Jindřiška Bláhová, mimo jiné 

redaktorka týdeníku Respekt a v minulosti také Hospodářských či Lidových novin. 

Magazín má své webové stránky www.cinepur.cz. 
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5. Český lev 2015 

5.1. Nominace 

Nejvíce nominací ve filmových kategoriích obdržel film Ztraceni v Mnichově 

(15), v závěsu byly Kobry a užovky (12), které nakonec uspěly nejvíce. Po devíti 

nominacích získaly snímky Domácí péče a Sedmero krkavc , o jednu méně Schmitke. 

Ze sedmi nominací ani jednu neproměnil v Českého lva film Fotograf. Wilsonov 

obdržel čtyři nominace, po dvou získaly filmy Gangster Ka, Padesátka a dokument 

Vlna vs. břeh. Jednou byly nominovány dokumenty Evangelium podle Brabence, 

Filmový dobrodruh Karel Zeman, Mallory a nakonec vítězný Opři žebřík o nebe a také 

film Laputa.  

Na sošku za mimořádný počin v oblasti audiovize byly kromě vítězné Kanceláře 

Blaník nominovány tyto počiny: Autobazar Monte Karlo, internetová stránka urbex.cz, 

projekt Čistíme svět fantazie, přínos České televize k posílení domácí tvorby a Zlatá 

šedesátá II. Na nejlepší televizní film nebo minisérii byly nominovány počiny České 

televize Americké dopisy, Jan Hus, Korunní princ, Případ pro exorcistu a Správnej 

dres.  

V kategorii nejlepší dramatický televizní seriál vyjma vítězného Mamonu (HBO) 

získaly nominace seriály České televize Doktor Martin, Labyrint a Vraždy v kruhu, dále 

Atentát a Policie Modrava (oba TV Nova), Přístav a Vinaři II (oba TV Prima) a Stopy 

života II (TV Barrandov). Nejlepším dokumentárním televizním filmem nebo seriálem 

se mohly stát Filmová lázeň, LSD made in ČSSR, Zvláštní znamení touha (všechny 

Česká televize), Holky pod zámkem, Výměna manželek (oba TV Nova), Moto cestou 

necestou (TV Prima), Tajemný Černobyl (TV Barrandov) a Daleko za slunce (HBO). 

O nestatutární ceny usilovaly snímky v kategoriích Cena Magnesia za nejlepší 

studentský film (Furiant, Lesapán, Amanitas, Táta a Happy End), nejlepší filmový 

plakát (Fotograf – Jan Poukar, Jan Saudek; Kobry a užovky – Michal Tilsch; Schmitke 

 – Mariana Dvořáková; Vlna vs. břeh – Gabriel Štrba a Ztraceni v Mnichově – Aleš 

Najbrt) a udělena byla též Cena filmových fanoušků. Dvě poslední jmenované kategorie 
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byly vyhlášeny právě na nominační tiskové konferenci České filmové a televizní 

akademie 20. ledna 2016.
[81]

 

5.2. Vítězové 

Nejvíce Českých lvů za rok 2015, celkem šest, získal snímek Kobry a užovky, 

jenž uspěl v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie (Jan Prušinovský), nejlepší mužský 

herecký výkon v hlavní roli (Matěj Hádek), nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší 

roli (Lucie Žáčková), nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli (Kryštof Hádek)  

a nejlepší kamera (Petr Koblovský). Mimo to obdržel také nestatutární ocenění Cena 

filmových fanoušků, o níž hlasovali filmoví příznivci na internetové stránce csfd.cz,  

a za nejlepší filmový plakát nestatutární cenu dostal Michal Tilsch. 

Druhým nejúspěšnějším filmem byla pohádka Sedmero krkavc  se třemi 

Českými lvy za nejlepší filmovou scénografii (Ondřej Mašek, Peter Čanecký), nejlepší 

kostýmy (Kateřina Štefková) a nejlepší masky (Juraj Steiner). Snímek Schmitke obdržel 

dvě ceny za nejlepší zvuk (Christoph de la Chevallerie) a nejlepší hudbu (Johannes 

Repka). Dva České lvy získal také film s nejvyšším počtem nominací – Ztraceni  

v Mnichově, v kategoriích nejlepší scénář (Petr Zelenka) a nejlepší střih (Vladimír 

Barák). Dvakrát uspěla v televizních kategoriích Česká televize, jako nejlepší televizní 

film nebo minisérie byly vyhlášeny Americké dopisy a nejlepším dokumentárním 

televizním filmem nebo seriálem byla Filmová lázeň. 

Po jednom Českém lvu získaly filmy Domácí péče (nejlepší ženský herecký 

výkon v hlavní roli – Alena Mihulová) a nejlepší dokumentární snímek Opři žebřík  

o nebe (režie Jana Ševčíková). Televizní stanice HBO obdržela sošku za nejlepší 

dramatický televizní seriál Mamon.  

Za mimořádný přínos české kinematografii obdržel Českého lva Stanislav 

Milota, za mimořádný počin v oblasti audiovize třetí série internetového seriálu 

Kancelář Blaník. Poslední nestatutární cenu – Cenu Magnesia za nejlepší studentský  
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film, získal Ondřej Hudeček za snímek Furiant.  

Další nominované filmy, které nezískaly ani jednoho Českého lva: Fotograf, 

Evangelium podle Brabence, Filmový dobrodruh Karel Zeman, Mallory, Vlna vs. břeh, 

Laputa, Gangster Ka, Padesátka, Wilsonov.
[82] 
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6. Mediální ohlas Českého lva 2015 

6.1. Metodologie 

6.1.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Účelem výzkumu tematické agendy, což je soubor témat, který se dostává  

do médií, může být prozkoumání obsahu média nebo srovnání obsahů v různých 

médiích totožného původu (tedy deníků, televizních relací a rozhlasových relací), a to 

nejen v rámci jedné země. Zkoumání tematické agendy může být také součástí výzkumu 

dlouhodobých účinků médií, který se kromě mediálních obsahů zaměřuje také na jejich 

příjemce. Účelem výzkumu může být také zjištění proměn médií v určitém časovém 

období nebo zjištění, zda a jak výrazně média naplňují očekávání společnosti, co se týče 

norem, zejména normy různorodosti. Tematická agenda se liší s ohledem na typ média, 

jeho periodicitu, zaměření a skladbu cílového publika.
[83]

 

Co se týče kategorizace témat, můžeme si při výzkumu určit velmi obecnou 

charakteristiku odvětví (např. sport, kultura, politika), v návaznosti na určitou analýzu 

pak můžeme volit konkrétnější kategorizaci (pro účely této bakalářské práce tedy přímo 

ceny Český lev).  

Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská v knize Metody výzkumu médií uvádějí 

dva základní typy výzkumu tematické agendy médií. Kromě výzkumů, které zkoumají 

celou agendu média či médií a popisují obsah celého mediálního produktu, jsou to 

výzkumy, jež sledují postavení určitého tématu v médiu či médiích.
[84]

 To je případ této 

bakalářské práce, kde mimo jiné sleduji četnost zpráv a článků o cenách Český lev.  

Právě výzkum tematické agendy využívá kvantitativní obsahovou analýzu, jež 

poskytuje objektivní statistické výsledky, které jsou snadno zanesitelné do tabulek či 

grafů a lze je ověřit. Kvantitativní obsahová analýza je vhodná zejména pro 

prozkoumání velkého množství textů. 
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Roger D. Wimmer a Joseph R. Dominick v publikaci Mass Media Research. An 

Introduction definují deset základních pravidel pro výzkum pomocí kvantitativní 

analýzy: 

 formulace výzkumné otázky nebo hypotézy  

 definice a specifikace výběrového souboru či populace 

 výběr vhodného vzorku z populace 

 výběr a definice jednotky analýzy 

 konstrukce kategorií obsahu k analyzování 

 stanovení kvantifikačního systému 

 trénink kódovačů a provedení pilotní studie 

 kódování obsahů na základě zavedených definic 

 analýza shromážděných dat 

 definice závěrů
[85]

 

Oproti tomu anglický vědec Denis McQuail v knize Úvod do teorie masové 

komunikace popsal jako základní postup při použití kvantitativní analýzy těchto pět 

bodů: 

 zvolit vzorek obsahu 

 vytvořit relevantní rámec kategorií vnějších referentů vztahujících se  

k účelu zkoumání 

 zvolit „jednotku analýzy“ obsahu 

 pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se  

o relevantních tématech umístit obsah do připraveného rámce 

 vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle 

frekvence výskytu hledaných referencí
[86]

 

Tento postup je podle něj založen na dvou předpokladech: že „spojení mezi 

vnějším objektem reference a referencí v textu bude zřetelné a jednoznačné a že 

                                                 
85

 WIMMER, Roger D. a Joseph R. DOMINICK. Mass media research: an introduction. 9th ed. Boston, 

Mass.: Cengage- Wadsworth, c2011, s. 160. ISBN 978-1-4390-8274-4. 
86

 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 

375. ISBN 978-80-7367-574-5. 



   

40 

 

frekvence výskytu vybraných referencí přesvědčivě a objektivně vyjádří převažující 

význam textu.“
[87]

 

McQuail také uvažuje o možných úskalích obsahové analýzy. Tím, že badatel 

obvykle konstruuje systém kategorií ještě před samotným kódováním, vzniká riziko, že 

kromě systému kategorií zavede i systém významový namísto toho, aby jej odvozoval  

z obsahu. 

6.1.2. Kvalitativní (sémiotická) analýza 

Švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure je zakladatelem sémiologie  

a americký vědec a filosof Charles Sanders Peirce je považován za původce moderní 

sémiotiky. Postupem času se vžilo pro obě tyto vědy pojmenování sémiotika,  

ač v původních teoriích těchto dvou vědců je rozdíl.
[88]

 

De Saussure tvrdil, že znaky jsou vytvořeny ze zvuků a obrazů a zároveň 

z konceptů, které tyto zvuky a obrazy přinášejí na mysl. Znakem je dle něj myšleno 

nejen textové, ale také obrazové sdělení, které je základním nositelem významu  

v jazyce. Znaky mají podobu označujícího (signifier – fyzický prvek, který vnímáme 

smysly) a označovaného (signified – mentální koncept, který znak vyvolává). 

Peirce nahlížel na znak odlišně od De Saussurea. Tvrdil, že existují tři typy 

znaků: ikony, indexy a symboly. Ikony byly podle něj značeny podobností, indexy 

příčinou a následkem a symboly základními zvyklostmi.
[89]

 

Podle profesora Arthura Asy Bergera může být dle sémiotiků za znak 

považováno v podstatě cokoli. V knize Media and Communication Research Methods: 

An Introduction to Qualitative and Quantitative approaches uvádí jako problémovou 

skutečnost u znaků tu, že nás mohou mást a že pro jeden znak může existovat mnoho 

výkladů.
[90]

 Tvrzení zakládá na tezi Umberta Eca z knihy Teorie sémiotiky: „Sémiotika 
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je v principu disciplína  jež studuje vše  co m že být použito za účelem lhát. Pokud něco 

nem že být využito k vyslovení lži  nem že to být užito k „mluvení“ celkově.“
[91]

  

McQuail v publikaci Úvod do teorie masové komunikace uvádí, že sémiologie 

„je specifičtější verzí obecného strukturalistického přístupu“
[92]

, který tvrdí, že jazyky 

mají předem dané struktury, a zkoumá způsob, jakým je v textu skryt určitý význam. 

Účelem sémiotické analýzy je zjištění významů mediálních sdělení „nejen na úrovni 

jejich explicitního zpracování  ale zejména na skryté rovině symbolické“.
[93]

 Analýza 

vychází z předpokladu, že veškerá komunikace je založena na výměně znaků.  

Spojením označujícího a označovaného dochází k procesu označení a výsledkem 

je referent, tedy vnější skutečnost. Neplatí, že by jeden označující byl vždy spojen 

výhradně s jedním označovaným (tedy například že by určité slovo mělo jediný možný 

význam a jediné vysvětlení), tudíž vzniká prostor pro autory mediálních obsahů a jejich 

recipienty k utváření významů. Oproti kvantitativní obsahové analýze je výzkumný 

vzorek u sémiotické analýzy zpravidla menší.  

U znaků jsou zkoumány dva významy: denotativní a konotativní. Denotace je 

jednoznačný význam znaku, který je mu přisouzen. Na denotativní úrovni sledujeme 

také technické kódy, u textových sdělení se týkají gramatiky, u vizuálních sdělení 

postavení a pohybu kamery.
[94]

 Denotativní významy se podle McQuaila vyznačují 

univerzalitou a objektivitou.  

U konotace jde o druhý poukaz znaku, kdy se k označujícím přiřazují další 

významy, jež jsou podmíněné určitými zkušenostmi, zvyklostmi a kulturní blízkostí. 

Konotativní významy v sobě kromě různých významů na základě kultury recipienta 

obsahují též prvky hodnocení.  
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Další úrovní analýzy je sledování výběru použitých prvků sdělení a jejich řazení 

– paradigmatické a syntagmatické uspořádání, a rovněž sledování metaforických  

a metonymických spojení. 

6.1.3. Srovnání kvantitativní a kvalitativní analýzy 

Při porovnávání kvantitativní a kvalitativní analýzy McQuail mimo jiné zmiňuje 

fakt, že sémiotická analýza nepovažuje statistické výsledky jako doklad o významu 

mediálních sdělení. Zabývá se spíše hlubší podstatou obsahu, jehož jednotky nejsou  

z hlediska této metody rovnocenné. Oba druhy analýz se podle něj zpravidla užívají pro 

různé účely, přesto existují příklady výzkumů, jež kombinují kvantitativní a kvalitativní 

analýzu. 

6.2. Kritika x recenze 

Slovo kritika pochází z řeckého „kriteion“ (posuzovat). Pokud se na kritiku 

zaměříme z hlediska např. filmových děl, jedná se o žánr, který vyjadřuje názor na dílo 

a jeho hodnocení, zároveň ozřejmuje důvody jeho vzniku a zasazuje jej do širších 

souvislostí. Oproti recenzi je obsáhlejší. Neměla by působit pouze jakožto informační 

zpráva o dílu, autor by se jejím prostřednictvím měl pokusit pomoci čtenáři  

s pochopením podstaty díla. Kritika se dělí na literární, divadelní, hudební, mediální, 

filmovou a televizní a další. V širším smyslu je kritika metodou práce žurnalisty, který 

kriticky hodnotí aktuální událost či osobnost.
[95]

  

Slovo recenze pochází z latinského „re-censeo“ (posuzovat, uvažovat, konat 

přehlídku, přehlížet). Jedná se o publicistický text informující o díle a jeho hlavních 

rysech. Zaměřuje se zejména na hodnocení něčím výrazných aspektů daného díla, ať už 

kladných nebo záporných. Na rozdíl od kritiky, která dílo zařazuje i do souvislostí 

například společenských, recenze se snaží sledovat vztahy i diference v rámci 

souvislostí uměleckých a v rámci předchozích děl autora. Recenze zpravidla není tak 

obsahově rozsáhlá jako kritika.
[96]
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Vladimír Spousta o recenzi uvádí, že se jedná o žánr literární, vědecké  

a umělecké kritiky. Zmiňuje také různé druhy recenze, jako například souhrnnou  

(v jedné recenzi je posuzováno více publikací) nebo autorecenzi, kdy dílo posuzuje sám 

jeho autor.
[97]

 Dobře napsaná recenze by podle Spousty měla obsahovat tři aspekty: 

popisně informační, analyticko-kritický a hodnotící.  

6.3. Ohlas v tištěných médiích 

6.3.1. Hospodářské noviny 

čtvrtek 21. ledna – Český lev klepe na bránu Mnichova 

Zpráva Tomáše Stejskala v kulturní sekci se zabývala nominacemi Českých lvů. 

Za smutnou autor považoval skutečnost, že Ceny české filmové kritiky nejsou 

alternativou k Českým lvům a nominované snímky se u obou cen prolínaly. Od kritiků 

by očekával nominování více nekonvenčních děl. Stejskal uvedl, že se dařilo debutům. 

Přesněji myslel film Domácí péče režiséra Slávka Horáka, u nějž také zmínil, že 

prestižní americký časopis Variety zařadil jeho jméno do seznamu deseti filmařů, jež se 

vyplatí sledovat. Zmínil také snímek Schmitke, který podle něj není dokonalý, ale 

signalizuje, že tuzemští filmaři mají světové ambice. Podivil se nad nenominováním 

filmu David, zejména v kategorii nejlepší kamera. V závěru se pozastavil nad 

nominacemi televizní tvorby, v nichž podle něj působí komicky zařazení Výměny 

manželek nebo Policie Modrava.
[98]

 

Klady: 2  

Negace: 3 

pondělí 22. února – Český lev jako náhradní TýTý 

S měsíčním zpožděním po oznámení nominované tvorby přišel Filip Rožánek  

s komentářem Český lev jako náhradní TýTý, ve kterém výrazně kritizoval zejména 

nominace televizních počinů. Text je postaven na sarkastickou úroveň, když Rožánek  

                                                 
97

 SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 102. ISSN 1211-4669. 
98

 STEJSKAL, Tomáš. Český lev klepe na bránu Mnichova. Hospodářské noviny. Praha: Economia, 2016, 

60(14), s. 16. ISSN 1213-7693 

 



   

44 

 

s humorem navrhoval, jak by se „televizáci“ mohli zařadit i do kategorií, které jsou 

určeny výhradně filmům.  

Už v úvodním odstavci ironicky hodnotil zařazení seriálu Stopy života  

s poznámkou, „že se po nějaké době do vyhlašování oborových cen zase vrací 

rafinovaný humor.“ Do kategorie nejlepší scénář by podle něj mohla být nominována 

série reportáží TV Prima o uprchlících v Jihlavě, za vedlejší role by Lvy mohli získat 

moderátoři pořadu Partie v případě, že je hostem prezident Miloš Zeman, za hlavní roli 

by pak ocenil Kateřinu Brožovou za působení na TV Barrandov a nejlepší hudbu by 

například mohla získat TV Nova za výplň reportáží ve zpravodajské relaci Televizní 

noviny. Mimo jiné také připomněl již zrušenou kategorii Plyšový lev, kterou by jinak 

navrhl pro ČFTA za to, že při vyhlášení Českých lvů za rok 2014 nerozeznala falešného 

Jima Carreyho. V závěru se už bez ironické roviny zabýval podle něj nesmyslným 

nominováním např. Doktora Martina či Výměny manželek a zmínil také kategorii 

mimořádné audiovizuální počiny, do níž byla zařazena stránka urbex.cz, jež je věnována 

zkoumání moderních ruin a není založena na videu.
[99]

 

pondělí 7. března – Tichý řev Českých lv    

Na titulní straně pod názvem Hospodářských novin se v pondělí po slavnostním 

vyhlášení nacházela upoutávka Vítězné Kobry a užovky – Udílení cen ukázalo  že  

v českém filmu se něco děje. Odkazovala na stranu 2 na zprávu Tomáše Stejskala  

s titulkem Tichý řev Českých lv .  

Stejskal vyzdvihoval zejména roli cizinců při slavnostním večeru. Podle něj 

právě jejich vystoupení byla jedinými momenty, kdy se ceremoniál dostal na evropskou 

úroveň. Proto také citoval projev Johannese Repky, jenž byl oceněn Českým lvem  

za nejlepší hudbu k česko-německému filmu Schmitke. Ve zprávě též chválil, že se 

Český lev potřetí vyvaroval rozpačité a trapností obalené komiky. Narážel tím  

na předchozí éru cen pod producentem Petrem Vachlerem, jemuž humorné výstupy  

v rámci večerů zazlívala i ČFTA. V neposlední řadě pozitivně reagoval na samotné 

hodnocení snímků, které podle něj vede k optimismu a dokládá, že se v tuzemské 

kinematografii něco děje.  
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Negativně hodnotil například to, že čeští mužští tvůrci nereagovali na současnou 

situaci v evropské společnosti nebo na minimum žen v hlavních rolích. Kritizoval, že  

v rámci děkovných projevů vzdávali vítězové hold svým manželkám hlavně za to, že 

„oceněné tv rce umí teple obléknout či je nenutí vařit a uklízet“. Večer Stejskal nazval 

uspěchaným, jistou estrádnost podle něj předávání cen stále mělo a nepodařilo se 

vyvarovat nudy.
[100]

 

Zpráva byla doplněna o tři fotografie oceněných tvůrců: Matěje Hádka, Aleny 

Mihulové a Petra Zelenky. Jejich autorem byla Česká tisková kancelář.  

Zajímavostí je, že v přehledu vítězů Hospodářské noviny uvedly pouze osm 

kategorií (nejlepší film, nejlepší dokumentární film, nejlepší režie, nejlepší herecké 

výkony v hlavních a vedlejších rolích a nejlepší scénář). 

Klady: 3 

Negace: 6 

6.3.2. Lidové noviny 

čtvrtek 21. ledna – Zelenk v Mnichov m že pobrat všechny České lvy (autor "kul") 

Druhý den po oznámení nominací se Českým lvům věnovaly poprvé také Lidové 

noviny, v nichž byla zveřejněna krátká zpráva shrnující nejčastěji nominované filmy  

a tvůrce a pět nominovaných dokumentů. V info-boxu byly vybrány snímky 

nominované v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší ženský a mužský 

herecký výkon v hlavních rolích.
[101]

 

čtvrtek 21. ledna – Nominace filmové hudby – nutnost v rámci akademie? 

Pavel Klusák na začátku komentáře nastínil otázku smysluplnosti kategorie 

nejlepší hudba a zpochybňoval zejména nominaci Jana Chlumeckého za hudbu k filmu 
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Fotograf. Dále ale zmiňoval výhradně zahraniční tvůrce, jejichž hudba k filmům autora, 

kritiky nebo diváky zaujala.
[102] 

pondělí 7. března – Šest lv  pro Kobry a užovky 

Také Lidové noviny uvedly v prvním čísle po vyhlášení na titulní straně krátkou 

informaci o nejúspěšnějším filmu Kobry a užovky a odkázaly na stranu 9, kde se  

k Českým lvům v kulturní rubrice obšírněji vyjádřil Marcel Kabát. Na rozdíl  

od Stejskala v HN nebyl Kabát optimistický ohledně situace v české kinematografii, 

když hned v perexu uvedl, že „loni u nás vzniklo maximálně pět snímk   o nichž má 

smysl vážně hovořit“ a ty tedy logicky podle něj získaly trofeje. Ve zprávě toto kritické 

hodnocení trochu zmírňoval, když mluvil o nových talentovaných tvůrcích a lepším 

systému financování kinematografie. Zároveň ale zmiňoval nominované filmy 

Wilsonov, Laputa nebo Padesátka jakožto názornou ukázku nepovedených snímků.  

Kritizoval také zařazení nových kategorií nejlepší televizní film nebo minisérie, 

nejlepší dramatický televizní seriál a nejlepší televizní dokument. Dle Kabáta pouze 

přispěly k neúměrné stopáži ceremoniálu a zpochybnění významu Českých lvů, neboť 

nominace udělovaly televize samotné. K tomu připojil ironickou poznámku: „Všichni 

letošní tv rci nominovaní na Českého lva se tudíž mohou pyšnit skutečností  že se ocitli 

ve vybrané společnosti Výměny manželek.“ Za nesmyslné považoval předávání cen 

vědci, kritizoval také scénář, který se dostatečně nevěnoval filmu.
[103]

 

Zprávu doplnila fotografie Matěje Hádka s autorstvím ČTK.  

Marcel Kabát v Lidových novinách byl výrazně kritičtější, než Tomáš Stejskal  

v Hospodářských novinách, a to jak k průběhu večera, tak k situaci v české 

kinematografii obecně.  

Klady: 2 

Negace: 12 
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pondělí 7. března – Lev pro Andreje 

Kabát se k Českým lvům nevyjádřil pouze na kulturní, nýbrž též názorové 

stránce. Zde se zabýval oceněním Kanceláře Blaník v kategorii mimořádný počin  

v oblasti audiovize. Podle Kabáta bylo trochu zvláštní, že takovou cenu série dostala až 

při své třetí řadě, vzápětí ale kontroval tím, že ČFTA dosud podobnou cenu neudílela.  

V druhé části pak zmiňoval, že zatímco představitel Tondy Blaníka Marek Daniel  

v Rudolfinu pronášel řeč, v níž ironicky děkoval politikům, mezi jinými i Andreji 

Babišovi, právě ministr financí Babiš v detailním záběru se smíchem mával do kamery  

a tím jakoby vzbudil dojem, že je téměř spolutvůrcem satirické série. Podle něj tím 

Babiš získal politické body a prokázal politickou zručnost.
[104]

  

úterý 8. března – Triviální požadavek  umět bavit 

Jana Machalická se o den později zaměřila zejména na moderátorku 

slavnostního vyhlášení Lucii Výbornou. V úvodu zmínila divadelní Ceny Thálie a jejich 

průvodce Antonína Procházku, který je podle Machalické schopný napsat si dobrý  

a věcný komentář. O Výborné tvrdila, že nezvládla už rok starý přenos, že nedisponuje 

profesionální vybaveností, že neumí diváky bavit a mít večer pod kontrolou. V druhé 

části komentáře se zamyslela nad tím, jakou stopáž by přenos Českého lva měl mít. 

Podle Machalické by stačil hodinový sestřih na stanici ČT Art.
[105]

 

Klady: 0 

Negace: 11 

středa 16. března – Počin a trest 

S více než týdenní prodlevou se k Českým lvům a zejména jejich televizním 

kategoriím vrátil Tomáš Baldýnský, který v úvodním odstavci tvrdil, že této sekci 

„žádný z recenzent  nevěnoval hlubší zamyšlení“. To není pravda, neboť například Filip 

Rožánek v Hospodářských novinách v únoru toto téma také okomentoval. Baldýnský se 

krátce věnoval historii televizních cen v České republice a transformaci ceny Elsa  
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v Českého lva. Za absurdní považoval fakt, že nominace udělují samotné televizní 

stanice, stejně jako v případě Elsy. Zmínil také zrušení komise odborníků (kterou nazval 

v uvozovkách „Filtrem dement “), jež nominované počiny dříve kontrolovala  

a vybírala ty rozumné, a pochyboval o hlasujících akademicích, že zhlédli například 

Stopy života II celé, aby jejich volba byla oprávněná.  

V komentáři také zvolil termín „rasismus v či internetovým projekt m“, kterým 

hodnotil fakt, že pokud byla Kancelář Blaník nominována v rámci kategorie 

audiovizuálních počinů, měl být zároveň zařazen také seriál House of Cards nebo 

dokument Zima v ohni, jejichž producentem je internetová televize Netflix. V závěru se 

snažil vcítit do samotných tvůrců. Nejprve seriálů jako Vinaři nebo Přístav, které, jak je 

z kontextu znatelné, považuje za počiny nevalné kvality, a za něž by jako autor přijímal 

„ironické gratulace k nominaci“. Následně se naopak vcítil do tvůrců jiných projektů, 

kdy by jako takový přijímal „gratulace  že jsem nad Stopami života II vyhrál“. Vyčetl 

také České filmové a televizní akademii neinformovanost a nezájem, s jakým  

k televizním cenám přistoupila.
[106]

 

Klady: 0 

Negace: 8 

6.3.3. Mladá fronta DNES 

pondělí 18. ledna & úterý 19. ledna – Proti bourání jsou i majitelé Českých lv  

Mladá fronta DNES poprvé v roce 2016 České lvy zmínila ve zprávě o tom, že 

dva držitelé ceny: režisérka dokumentárního filmu Šmejdi Silvie Dymáková a herec 

Ondřej Malý podepsali petici proti zbourání hájovny U Dvou šraňků v Hradci 

Králové.
[107] [108]
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úterý 19. ledna – Vyměním sošku Oscara za diváky. Značka  Aspoň tři 

V rubrice Názory se o den později Mirka Spáčilová v komentáři Vyměním sošku 

Oscara za diváky. Značka  Aspoň tři zamýšlela nad faktem, že některé z filmů 

nominovaných na Oscara nebyly hojně navštěvovány v kinech. Mimo hlavní téma 

komentáře, tedy Oscary, zmínila v podobném smyslu také České lvy. Hovořila  

o vítězném filmu Českých lvů 2014 Cesta ven, který od premiéry v květnu do konce 

roku zhlédly v kině necelé čtyři tisíce diváků.
[109] 

čtvrtek 21. ledna – Český lev letos ocení i seriál 

O dva dny později stejná autorka v rubrice Názory zmínila nominace na Českého 

lva, na nichž jako nejvíce překvapivé hodnotila fakt, že poprvé v historii cen budou 

vyznamenány také televizní počiny. V perexu srovnala nominace s kandidáty filmových 

kritiků, jež se příliš nelišily. Co se týče televizní tvorby, spíše vyjmenovala nominované 

a mezititulkem Opsáno podle ciziny narážela na seriály Doktor Martin a Mamon, které 

jsou založeny na zahraničních předchůdcích. Přestože se text nacházel v sekci Názory, 

kde se obvykle vyskytují komentáře, glosy a další publicistické názorové útvary, článek 

působil spíše jako shrnutí nominovaných bez hlubších autorčiných myšlenek.
[110]

 

úterý 16. února – Skleněná elektronka pronikla mezi České lvy 

V polovině února vyšel v MF DNES článek o firmě Lasvit v Novoborsku, která 

vyrobila skleněnou sošku v podobě elektronky, jíž byl oceněn režisér Jan Prušinovský 

za divácky nejúspěšnější film Kobry a užovky, Michal Tilsch za plakát k téže snímku  

a Ondřej Hudeček za nejlepší studentský film Furiant. Poprvé i vítězové  

tzv. nestatutárních cen získali sošku, nikoliv pouze diplom. Ve zprávě jsou také hlasy 

výkonné ředitelky ČFTA Terezy Rychnovské, autora návrhu Jakuba Berdycha  

a viceprezidenta Lasvitu Aleše Stýbla. Lasvit vyrobil též sošky Českého lva, stejně jako 

o rok dříve.
[111]

 

                                                 
109

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Vyměním sošku Oscara za diváky. Značka: Aspoň tři. Mladá fronta DNES. 

Praha: MAFRA, 2016, 27(15), s. 13. ISSN 1210-1168 
110

 SPÁČILOVÁ, Mirka. Český lev letos ocení i seriál. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2016, 

27(17), s. 12. ISSN 1210-1168 
111

 LÁNSKÝ, Tomáš. Skleněná elektronka pronikla mezi České lvy. Mladá fronta DNES. Praha: 

MAFRA, 2016, 27(39), s. 16. ISSN 1210-1168 



   

50 

 

pátek 4. března – Mnichov  Mihulová  Hádek. Jak se sází na Lvy 

Spáčilová přinesla den před vyhlášením cen souhrn kurzů sázkové kanceláře 

Chance. Titulek byl ale trochu zavádějící, neboť většina zprávy byla pouze shrnutím 

kurzů nabízených bookmakery a nezabývala se tím, co sázkaři vybrali na své tikety. 

Výjimku tvořil až závěr zprávy, v němž mluvčí Chance Markéta Světlíková prozradila, 

jak byla u sázkařů úspěšná Alena Mihulová v kategorii nejlepší ženský herecký výkon  

v hlavní roli, což Spáčilová doplnila o informaci o tom, že Kryštof Hádek byl druhou 

nejčastější součástí tiketů v rámci sázení na výsledky Českého lva.
[112]

 

sobota 5. března – Na ČT se Domácí péče bije o Lva  HBO už ji vysílá 

V den slavnostního vyhlášení Českého lva Mirka Spáčilová ve svém 

Televizionáři poněkud naivně položila řečnickou otázku, zda přímý přenos na České 

televizi přiláká alespoň tolik diváků, kolik v kinech navštívilo tři nejvíce favorizované 

snímky (tj. 220 tisíc). Nepřímo též hodnotila vkus českých diváků, když naznačila, že 

největší sledovanost bude mít nový seriál Ohnivý kuře na televizi Prima, „jehož 

hrdinové v jednom kuse vaří.“
[113]

 

pondělí 7. března 

Jako jediný z pěti sledovaných deníků Mladá fronta nezveřejnila po vyhlášení 

nic o Českém lvu na titulní straně. V kulturní rubrice na straně 12 se cenami jako 

obvykle zabývala Mirka Spáčilová. V sloupku Stane se ze Lv  nové televizní TýTý? 

Těžko  divák je jinde glosovala, zda Český lev chtěl svým způsobem zastoupit ceny 

TýTý, které byly letos zrušeny. To, že se tato inovace neukázala jakožto vhodná, 

demonstrovala na faktu, že přenos z vyhlášení Českých lvů na České televizi sledovalo 

600 tisíc diváků, zatímco TýTý v minulosti dosahovalo sledovanosti přes milion.  

Stejně jako Kabát v LN, i Spáčilová negativně hodnotila fakt, že do televizních 

kategorií nominovaly snímky stanice samotné. Zamýšlela se také nad tím, že v kategorii 
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televizních seriálů uspěl Mamon, tedy série vyrobená v české produkci televizní stanice 

HBO, avšak podle norského vzoru.  

Průběh galavečera tentokrát vůbec nehodnotila až na poznámku, že se hosté  

v Rudolfinu „nepokrytě řehtali  jestliže se mezi dokumenty představovala Výměna 

manželek a mezi seriály Stopy života.“
[114] 

Klady: 1 

Negace: 5 

Na téže straně vyšel rozhovor Spáčilové s Alenou Mihulovou, jež vyhrála cenu 

za herecký výkon v hlavní roli ve filmu Domácí péče.
[115]

 U něj byla fotografie 

Mihulové od Petra Topiče z MAFRY. V info-boxu s oceněnými tvůrci byly vybrány 

kategorie film, režie, herecké výkony v hlavních i vedlejších rolích, scénář, střih, 

kamera, hudba, dokument a mimořádný přínos.  

Na straně 11 se objevila kresba Václava Teichmanna, na níž herec Marek Daniel 

drží rozbitou sošku Českého lva, jíž obdržel za roli v internetovém seriálu Kancelář 

Blaník v kategorii mimořádný počin v oblasti audiovize a následně ji upustil.
[116]

 

6.3.4. Právo 

čtvrtek 21. ledna – Nominace vedou Ztraceni v Mnichově 

Věra Míšková přinesla souhrn nominovaných filmů a tvůrců bez náznaku 

subjektivního hodnocení. Jedinou výjimkou by mohlo být tvrzení, že kategorie nejlepší 

mužský herecký výkon v hlavní roli byla podle ní zastoupena „velmi silně“.
[117]
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sobota 5. března – Nejvíc nominací nemusí přinést úspěch 

Nominacemi se Míšková zabývala také v den slavnostního vyhlášení, kdy 

uvedla, že Ztraceni v Mnichově i přes patnáct nominací nemusí být nejúspěšnějším 

filmem. Situaci srovnala s předešlým rokem, kdy stejný počet nominací obdržel snímek 

Fair Play, nakonec ale nezískal ani jednoho Českého lva. V této zprávě Míšková trochu 

více užívala hodnotících verdiktů, když například uvedla, že herečka Martha Issová 

„podala v pohádce Sedmero krkavc  obdivuhodný výkon“, nebo při zmínce o filmu 

Domácí péče, který akademie nominovala za Českou republiku na Oscary, konstatovala: 

„Připusťme však  že ne každý „nejlepší“ film se také nejlépe hodí pro americkou 

akademii...“ 

Do info-boxu pak byly vybrány pouze některé nominace, např. v kategoriích 

nejlepší film, nejlepší režie nebo nejlepší dokumentární film.
[118]

 

pondělí 7. března 

Právo se Českému lvu věnovalo poměrně podrobně. Na titulní straně Věra 

Míšková uvedla informaci o vítězném filmu Kobry a užovky i dalších oceněných 

tvůrcích.
[119]

 Cenám byla věnována celá strana 4. Hlavní zpráva Vyhráli Alena Mihulová 

i Matěj Hádek byla založena na souhrnu vítězných filmů a tvůrců, ke kterému byly 

přidány krátké ohlasy Matěje Hádka, Aleny Mihulové a Marka Daniela.
[120]

 K této 

zprávě byla přidělena fotografie Matěje Hádka od Petra Hlouška. Vedlejší info-box 

obsahoval jména a názvy všech oceněných tvůrců a filmů.  

Na téže straně byly zveřejněny také dva rozhovory. První z nich s Jaroslavem 

Brabcem, jehož Americké dopisy byly vyhlášeny nejlepším televizním filmem. 

V interview se mimo jiné zabýval cenami pro televizní počiny, jež by podle něj měly 
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mít v rámci Českého lva také svoji vážnost.
[121]

 Druhé interview Míšková udělala  

s Matějem Hádkem.
[122]

  

Na straně 4 se nacházela také glosa Věry Míškové s názvem Český lev stále 

hledá pravou tvář. Ocenila oproštění Českých lvů od estrádnosti a v této souvislosti 

připomněla loňskou aféru s falešným Jimem Carreym. Zároveň však uvedla, že letošní 

vyhlášení bylo příliš natahované a nudné.
[123]

  

Glosa ale nepůsobila tak negativně, jako například názor Spáčilové v MF DNES 

nebo Kabáta v LN.  

Klady: 1 

Negace: 4 

6.4. Ohlas ve společenských a filmových časopisech 

6.4.1. Respekt 

Týdeník Respekt o Českém lvu 2015 vůbec nereferoval, nevěnovala se mu ani 

filmová kritička Jindřiška Bláhová.  

6.4.2. Reflex 

čtvrtek 3. března – Švejk byl vekslák 

Milan Tesař dva dny před předáváním cen přinesl rozhovor s Janem 

Prušinovským, režisérem v té době ještě pouze nominovaného filmu Kobry a užovky. 

Tázal se jej na scénář, který nikdy nehodlá přenést do filmové podoby, na seriály 

Okresní přebor či Čtvrtá hvězda, které jsou jeho počinem, nebo na volbu děkana FAMU 

či internetovou televizi Stream. Na České lvy se respondenta překvapivě vůbec 

nedotazoval.
[124]
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čtvrtek 10. března – Dno televizní nudy 

Velmi kritický pohled na předávání cen Český lev vyjádřil Luděk Staněk. Svědčí 

o tom už titulek Dno televizní nudy a popisek „Filmaři správně vyrvali České lvy zpět 

jejich duchovnímu otci (myšleno Petru Vachlerovi – pozn. aut.)  jenže teď nevědí  co 

 s nimi.“ V úvodu článku se Staněk věnoval zejména televizní sledovanosti, která  

ve skupině diváků 15+ dosáhla 587 tisíc, což považoval ve srovnání s jinými pořady 

vysílanými na České televizi v sobotu v hlavním večerním čase za nízkou hodnotu.  

Samotné vyhlášení nazval nudným. Zmínil ale i „nesmyslně vytlemenou  

a produkčně nezvládnutou podobu  do níž ceremoniál v posledních letech své vlády 

zahnal jeho duchovní otec Petr Vachler“, podle Staňka je tedy současná podoba 

Českých lvů logická. ČFTA se dle autora snažila o důstojnější formu, s čímž spojoval  

i přesun ceremoniálu z Lucerny do Rudolfina. Na vyhlášení postrádal jakýkoli 

zajímavější moment a zmínil: „D stojné setkání všech  kteří v českém filmu něco 

znamenají  je nabubřelé  škrobené a nezábavné vlastně dost drzým zp sobem.“ Zabýval 

se také odměňováním audiovizuálních děl, které nebylo dle Staňka dostatečně 

připravené.
[125]

 

Klady: 1 

Negace: 6 

čtvrtek 17. března – Never More 

V rubrice Never More se Tereza Spáčilová, Marek Gregor a Milan Tesař shodli 

na tom, že nominace „brilantního“ seriálu Mamon po boku „odstrašujících 

pseudofilmařin“ Stopy života či Výměna manželek nedávaly smysl. Podle Spáčilové 

bylo trapné, že nominace do televizních kategorií nevytvářela ČFTA, nýbrž samotné 

televizní stanice.
[126]
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čtvrtek 24. března – Pelmel  

V souhrnu kulturních událostí se objevila také zmínka o Českém lvu. V odstavci 

určeném zahraničnímu úspěchu filmu Domácí péče byl zmíněn udělený Český lev 

Aleně Mihulové za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. V úvodu krátké zprávy 

autor tvrdil, že „Česká filmová akademie film více méně přehlédla.“
[127]

  

čtvrtek 24. března – Dopisy / Facebook 

Nespokojený čtenář Petr Sagitarius (bývalý starosta Jablunkova) reagoval  

na článek Luďka Staňka Dno televizní nudy z 10. března, ve kterém se zabýval Českými 

lvy. Rozlítilo jej zejména použití termínu „Dolní“ Jablunkov a s ironickým podtextem 

dodal: „Ihned se obrátím ostrým dopisem na Českou televizi a budu se dožadovat 

příjezdu štábu do „Dolního“ Jablunkova a natočení reportáže ze soutěže Nejlepší hasič. 

Zároveň budu trvat na jejím odvysílání v hlavním vysílacím čase  respektive  

v jakémkoliv čase  kdy s ostře nabroušeným perem usedá k televizi kritik Luděk Staněk. 

Ať se u jejího sledování konečně blazeovaně unudí jak Oněgin na petěrburském plese  

a vyzve generálního ředitele ČT Petra Dvořáka na souboj.“
[128] 

6.4.3. Cinepur 

V 104. čísle filmového časopisu Cinepur byly ceny Český lev krátce, ale 

výrazně kritizovány. Už v editorialu hovořil Antonín Tesař o „nanicovatosti“ českých 

filmových cen, čímž myslel kromě Českého lva také Ceny české filmové kritiky. Těm 

věnoval samostatnou glosu, Český lev takové zastoupení v Cinepuru neměl. Obě 

ceremonie označil za rozpačité.
[129]

 

V témže čísle byl Český lev zmíněn ještě jednou, a to v článku o studentském 

filmu Furiant v rámci tématu o současných kameramanských trendech. Podle autora 

Matěje Nytry byly nominace příliš bojácné a nezviditelnily tak některé talenty  

v tomto oboru.
[130]

 Furiant mimochodem uspěl v kategorii nejlepší studentský film. 
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6.5. Ohlas na zpravodajských internetových stránkách 

6.5.1. iHNed.cz 

Server iHNed.cz zveřejnil všechny tři zprávy či články, které se objevily  

i v tištěné verzi, tj. Český lev klepe na bránu Mnichova
[131]

 od Tomáše Stejskala  

z 21. ledna, Český lev jako náhradní TýTý
[132]

 z 22. února od Filipa Rožánka a Tichý řev 

Českých lv 
[133]

 od Tomáše Stejskala ze 7. března. Některé z nich vyšly na webu  

s delšími titulky než v listu.  

Kromě toho už 1. prosince 2015 vyšla na iHNed.cz zpráva České tiskové 

kanceláře Český lev poprvé rozdá ceny za televizní tvorbu  ta už má dost vysokou 

úroveň, jež informovala o zařazení kategorií nejlepší televizní film nebo minisérie, 

nejlepší dramatický televizní seriál a nejlepší dokumentární televizní film či seriál. 

Kromě toho přinesla obecné informace o termínech nominací a vyhlášení cen,  

o tvůrcích grafického konceptu, režisérech či moderátorce ceremoniálu.
[134]

 O den 

později se podobná zpráva objevila na webu mam.iHNed.cz, kde byla přidána citace 

generálního ředitele Karlovarských minerálních vod Alessandra Pasqualeho  

s informacemi o připravovaných reklamních spotech.
[135]

 

Ve středu 20. ledna 2016, tedy v den oznámení nominací na Českého lva, 

zveřejnil autor s pseudonymem „kul“ souhrn nominovaných herců a tvůrců ve zprávě 

Nejvíc nominací na České lvy mají filmy Ztraceni v Mnichově a Kobry a užovky.
[136]

  

                                                 
131

 STEJSKAL, Tomáš. Český lev klepe na bránu Mnichova, zahrnutí televizní tvorby působí spíš 

komicky. IHNed.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65114060-

cesky-lev-nominace-glosa 
132

 ROŽÁNEK, Filip. Český lev jako náhradní TýTý. IHNed.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65173430-cesky-lev-jako-nahradni-tyty 
133

 STEJSKAL, Tomáš. Tichý řev Českých lvů: Ceremoniál se dostal na evropskou úroveň jen ve chvíli, 

kdy promluvil cizinec. IHNed.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: 

http://archiv.ihned.cz/c1-65195140-cesky-lev-film-cena-komentar 
134

 Český lev poprvé rozdá ceny za televizní tvorbu, ta už má dost vysokou úroveň. IHNed.cz [online]. 

[cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-64925540-cesky-lev-ceny-televize 
135

 ŠTĚRBA, Martin. Český lev ocení nově i televizní tvorbu. mam.IHNed.cz [online]. 2016 [cit. 2016-

04-06]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/marketing/c1-64928730-cesky-lev-oceni-nove-i-televizni-

tvorbu 
136

 Nejvíc nominací na České lvy mají filmy Ztraceni v Mnichově a Kobry a užovky. IHNed.cz [online]. 

2016 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-65112400-cesky-lev-film-

ceny-nominace 

 



   

57 

 

V pátek 19. února na stránkách týdeníku Marketing & Media mam.iHNed.cz 

vyšla informace o reklamních televizních spotech k Českým lvům, v nichž účinkovali 

Jaroslav Plesl a Lenka Krobotová, vítězové Českého lva 2014. Mimo jiné v ní bylo 

zmíněno, že na otázky, na které ve spotech herci odpovídali, nebyli předem 

připraveni.
[137]

 

V neděli 6. března, tj. den po slavnostním vyhlášení cen, byla v 2:50 ráno  

na iHNed.cz zveřejněna zpráva převzatá od České tiskové kanceláře Film Kobry  

a užovky získal šest Českých lv   pohádka od Alice Nellis má tři, který obsahoval shrnutí 

vítězných tvůrců a filmů.
[138]

 

V týž den vyšel v názorové rubrice serveru komentář Petra Fischera s názvem 

Hadí rej v rudolfinské nudě. Jak už titulek vypovídá, Fischer byl k slavnostnímu 

vyhlášení výrazně kritický a několikrát jej nazval právě nudou. Kritizoval prostory 

Rudolfina, které jsou dle něj „filmově nevhodné“, toporné propojení kultury a vědy  

a také moderátorku Lucii Výbornou, jež podle něj není dostatečná showmenka. Večer 

přirovnal k předávání cen sportovcům, dle Fischera nebyl mezi těmito ceremoniály 

znatelný rozdíl. Kritizoval také zařazení cen za televizní kategorie. Pozitivně reagoval 

na samotné výsledky, našel logiku v tom, že Petr Zelenka obdržel za nejčastěji 

nominovaný film Ztraceni v Mnichově cenu pouze za scénář a zmínil rozdíly  

ve filmovém pojetí mezi ním a Janem Prušinovským, režisérem vítězného snímku 

Kobry a užovky. Kvitoval také vítězství filmu Schmitke v kategoriích nejlepší hudba  

a nejlepší zvuk. Od výrazné kritiky galavečera se tak postupem komentáře Fischer 

dostal k pozitivnějšímu vyznění skrze oceněné tvůrce a filmy.
[139]

 

Klady: 3 

Negace: 7 
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V pondělí 14. března se na webu mam.iHNed.cz objevil článek Martina Svobody 

Kamikaze nálet komerčních televizí na České lvy, kde autor kritizoval zařazení 

televizních kategorií.
[140]

 

6.5.2. iDNES.cz 

Na webu Mladé fronty DNES se objevily tyto zprávy shodné s těmi, které byly 

zveřejněny v listu: Vyměním sošku Oscara za diváky. Značka  Aspoň tři (20. ledna)
[141]

, 

Český lev letos ocení i seriál s pozměněným titulkem GLOSA  O Českého lva bude 

bojovat i reality show Výměna manželek (21. ledna)
[142]

, Skleněná elektronka pronikla 

mezi České lvy (14. února)
[143]

, Mnichov  Mihulová  Hádek. Jak se sází na Lvy 

s pozměněným titulkem (4. března)
[144]

, Na ČT se Domácí péče bije o Lva  HBO už ji 

vysílá (5. března)
[145]

, Stane se ze Lv  nové televizní TýTý? Těžko  divák je jinde  

(7. března s pozměněnou druhou částí titulku na Těžko  divák kouká na Ohnivý kuře)
[146] 

a rozhovor s Alenou Mihulovou s pozměněným titulkem.
[147]

 

V polovině prosince byla zveřejněna zpráva Mirky Spáčilové Nové televizní ceny 

se přilepí ke Lv m  o TýTý se dál jedná, kde se autorka zamýšlela nad budoucností cen 
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TýTý a zároveň informovala o plánovaných cenách za televizní tvorbu v rámci Českých 

lvů. Přinesla také vyjádření výkonné ředitelky ČFTA Terezy Rychnovské.
[148]

 

Ve středu 20. ledna informovala Mirka Spáčilová ve zprávě Nejvíce nominací  

na Českého lva má film Ztraceni v Mnichově o nominovaných filmech a tvůrcích. Šlo 

pouze o shrnutí bez názorového zabarvení a v info-boxu byli, stejně jako na iHNed.cz, 

zveřejněni všichni nominovaní.
[149]

 

Zajímavostí je, že iDNES.cz neinformoval o televizních reklamních spotech 

generálního partnera Magnesie, jako tomu bylo u iHNed.cz. Dne 14. února přišla 

Spáčilová s informací o spotech režiséra Dana Růžičky, v nichž účinkovali herci 

Miroslav Donutil, Bolek Polívka, Hynek Čermák, Marie Doležalová nebo Jarmil 

Škvrna, kterého popisovala jako jednu z „tváří značky RWE“, která byla opět partnerem 

Českých lvů.
[150]

 O tři dny později byl spot na webu iDNES.cz zveřejněn.
[151]

 

Ihned po konci vyhlášení cen v 22:38 přinesl iDNES.cz shrnutí vítězů,  

v přidruženém info-boxu dostaly prostor všechny kategorie. Jednalo se o jednu ze tří 

zpráv týkajících se vyhlášení Českého lva 2015, kterou nenapsala Mirka Spáčilová. 

Autorem byl Václav Hnátek.
[152]

 Druhou z nich je zpráva z 6. března, v níž Martina 

Hřebíková hodnotí šaty některých z účastnic ceremoniálu.
[153]

 Tou třetí je zpráva Český 

lev  Rozbitá cena a sestry Vášáryovy po letech na jednom pódiu v sekci Revue, jež 

informovala o Marku Danielovi, který svoji cenu upustil a rozbil, nebo o setkání Emílie 
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a Magdy Vašáryových na Českých lvech. Všichni, o kterých se ve zprávě psalo,  

v ní byli také přímo citováni.
[154]

 

Den po slavnostním vyhlášení, 6. března v 12:59, vyšel komentář Mirky 

Spáčilové k ceremoniálu s názvem Český lev se snad odehrál v jiné zemi a jiném roce, 

ve kterém hned v počátku upozornila na nezájem lidí o přenos i vyhlášení v Rudolfinu. 

Zabývala se také zájmem publika o samotný český film, neboť ani v kinech nebyly 

některé z nominovaných snímků hojně navštěvovány. Ironicky glosovala důstojnost 

večera a zmatky, jež vznikly absencí titulků informujících o tom, která kategorie se  

v danou chvíli vyhlašovala. Pozitivně hodnotila projevy například Matěje Hádka, Aleny 

Mihulové nebo Stanislava Miloty. Uvažovala také, zda akademie záměrně výrazněji 

neocenila nejčastěji nominovaný film Ztraceni v Mnichově proto, že uspěl v lednu  

u filmových kritiků. Rozpaky podle Spáčilové vzbudily televizní kategorie, u nichž se 

podivovala, že u cen s názvem Český lev není oceněna pouze původní tvorba.
[155]

 

Klady: 3 

Negace: 7 

Spáčilová přinesla také dva rozhovory s vítězi v kategoriích nejlepší ženský  

a mužský herecký výkon v hlavní roli. V neděli 6. března vyšlo interview s Matějem 

Hádkem
[156]

, o den později s Alenou Mihulovou, stejně jako v tištěné verzi.  

6.5.3. Novinky.cz 

V úterý 1. prosince 2015 přinesly novinky.cz zprávu České lvy vyhlásí 5. března. 

Poprvé i pro televizi, jež informovala právě o zařazení televizních kategorií do Českých 

lvů. Zpráva Stanislava Dvořáka obsahovala vyjádření výkonné ředitelky ČFTA Terezy 

Rychnovské, informace o režisérech a moderátorce večera či o autorech grafického 
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konceptu.
[157]

 Ve středu 20. ledna dostaly na serveru prostor nominované snímky  

a nominovaní tvůrci, autorem byl znovu Stanislav Dvořák.
[158]

 

Novinky.cz byly velmi aktivní v pořizování rozhovorů s osobami 

zainteresovanými v cenách Český lev už před slavnostním vyhlášením. V neděli  

21. února byl zveřejněn rozhovor Lucie Sieglové s kreativním zástupcem ČFTA Janem 

Svěrákem, který se podílel na režii galavečera.
[159]

 O necelý týden později, v sobotu  

27. února, vydal server rozhovor téže autorky se scénografem Jaroslavem Svobodou
[160]

 

a o dva dny později také s moderátorkou Lucií Výbornou.
[161]

 Den před vyhlášením cen, 

v pátek 4. března, pak vyšel rozhovor Lucie Jandové s nominovanou herečkou Janou 

Plodkovou.
[162] 

Mimo to ve čtvrtek 25. února zveřejnil Stanislav Dvořák reklamní spot s Lenkou 

Krobotovou a Jaroslavem Pleslem s krátkým textem, opakujícím nominace  

v kategoriích nejlepší film, nejlepší mužský a ženský herecký výkon v hlavní roli.
[163] 

Zajímavostí také je, že novinky.cz se jako jediné ze sledovaných webových 

stránek neomezily pouze na souhrn nominovaných umělců. V průběhu února tak vydaly 

například zprávu Lvicemi se mohou stát Mihulová  Issová i Plodková, v níž v rámci 

odstavce představily pět hereček nominovaných za výkony v hlavních rolích.
[164]

 To 
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samé pak web učinil také s nominovanými herci, které blíže představil v předvečer 

slavnostního vyhlášení.
[165]

 Podobně založená byla také zpráva Kdo m že získat prvního 

Českého lva, v níž Věra Míšková představila tvůrce, kteří mohli získat své premiérové 

ocenění
[166]

, nebo zpráva Dokumenty nominované na Českého lva zdarma na internetu 

od Stanislava Dvořáka, v níž kromě informace, kde je možno zhlédnout nominované 

dokumentární snímky, autor představil právě dané filmy.
[167]

 

Ve čtvrtek 3. března Věra Míšková přinesla zprávu Televize poprvé na Českých 

lvech, v níž zopakovala skutečnost, že v rámci Českých lvů budou vyhlášeny také 

kategorie nejlepší televizní film nebo minisérie, nejlepší dramatický televizní seriál  

a nejlepší dokumentární televizní film nebo seriál. Text se pohyboval na pomezí zprávy 

a komentáře, neboť na jednu stranu obecně informoval, zároveň ale Míšková dala 

najevo jistou nevoli nad tím, že byly nominovány ne vždy úplně seriózní produkty jako 

například pořad Výměna manželek. Upozornila také na fakt, že vzhledem k tomu, že 

zástupce do televizních kategorií vybíraly televizní společnosti samotné, bylo by 

vhodné je nenazývat nominacemi, nýbrž „vysláními“.
[168]

  

Poprvé se objevila na webu novinky.cz stejná zpráva jako v deníku Právo až  

v den slavnostního vyhlášení. Šlo o text Věry Míškové s názvem Nejvíc nominací 

nemusí přinést úspěch.
[169]

 

Novinky.cz ihned po galavečeru přišly se zprávou České lvy ovládly Kobry  

a užovky  zvítězila i Kancelář Tondy Blaníka, která přinesla shrnutí vítězných filmů  

a tvůrců. V rámci citací dostal prostor Marek Daniel alias Tonda Blaník z internetového 

seriálu Kancelář Blaník, oceněného za mimořádný počin v oblasti audiovize, a také 

šéfproducent serveru stream.cz, na kterém je seriál vysílán, Lukáš Záhoř. V rámci dvou 
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odstavců se zpráva zabývala Stanislavem Milotou, který obdržel cenu za mimořádný 

přínos české kinematografii. Ke zprávě byl přidružen info-box se všemi vítězi.
[170]

 

O dva dny později vyšel na webu rozhovor Věry Míškové s Matějem Hádkem, 

který byl 7. března také zveřejněn v deníku Právo.
[171]

 

Český lev byl na serveru novinky.cz zmíněn také v neděli 13. března, tentokrát 

ale pouze na okraj, neboť se zpráva Film Domácí péče veze z Itálie další ocenění 

zabývala úspěchem zmiňovaného filmu v zahraničí a letmo bylo zmíněno také ocenění 

Český lev, které získala herečka Alena Mihulová za výkon v hlavní roli.
[172]

 Právě s ní 

pořídila Lucie Jandová v neděli 3. dubna rozsáhlý rozhovor.
[173] 
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7. Analýza mediálního ohlasu Českého lva 2015 

7.1. S jakou četností tištěná média o Českých lvech 

informovala?  

Nejméně se cenami Český lev zabývaly Hospodářské noviny, které v rozmezí 

ledna a března 2016 přinesly pouze tři zprávy týkající se filmových ocenění, a to den  

po oznámení nominací, měsíc po oznámení nominací a dva dny po slavnostním 

vyhlášení výsledků. Všechny tři texty byly spíše než zpravodajsky pojaty publicisticky 

na bázi komentáře.  

Po šesti zprávách o Českých lvech zveřejnily Lidové noviny a Právo. První 

jmenovaný list se cenám věnoval den po oznámení nominací na tiskové konferenci 

ČFTA, a to ve dvou zprávách – jedné informační, druhé komentářového rázu. Posléze 

už se Českým lvům Lidové noviny věnovaly až po slavnostním vyhlášení v dalších 

čtyřech textech, z nichž tři byly pojaty výrazně hodnotícím stylem.  

Právo rozdělilo zprávy o cenách podobným způsobem. První zveřejnilo den  

po oznámení nominací, další v den slavnostního vyhlášení a výrazněji se jim věnovalo 

až po ceremoniálu, kdy Věra Míšková kromě souhrnu vítězných filmů a tvůrců přinesla 

dva rozhovory a krátkou glosu, jež měla jako jediná z jejích textů hodnotící charakter.  

S devíti zprávami, ve kterých byl zmíněn Český lev, přišla Mladá fronta DNES. 

Číslo ale může být trochu zavádějící, neboť tři z nich filmové ceny zmínily v jiném 

kontextu a netýkaly se přímo Českého lva 2015. Pokud bychom tedy tyto tři lednové 

zprávy opomenuli, zveřejnila MF DNES šest textů, stejně jako Lidové noviny a Právo. 

Jako jediný deník Mladá fronta přinesla článek o firmě Lasvit, jež vyrobila sošky 

Českého lva, nebo informace o sázkových kurzech na jednotlivé nominované.  

Po vyhlášení kromě glosy Mirky Spáčilové vyšel v MF DNES také jeden rozhovor  

a skica Václava Teichmanna, zobrazující herce Marka Daniela s rozbitou soškou. Skica 

není v celkovém počtu zpráv započítána.  

Zdánlivě nejaktivnější v referování o Českých lvech byl bulvární deník Blesk. 

Počet zpráv (18) se zdá být sice velkým, většina z nich ale disponovala jen minimálním 

rozsahem, často i jednoho odstavce. Jen v pondělí 7. března se na stránkách Blesku 
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objevilo celkem devět zpráv. Blesk byl společně s Lidovými novinami jediným deníkem, 

který se Českými lvy v tištěné verzi zabýval i po 7. březnu.  

Graf č. 1: Počet zpráv týkajících se Českého lva 2015 v denících 

3

6

6

6

18

HN LN MFD Právo Blesk

 

Co se týče časopisů, týdeník Respekt o Českém lvu vůbec neinformoval, zatímco 

v Reflexu byly ceny zmíněny hned pětkrát. Přímou reakci na slavnostní vyhlášení 

přinesly dva články. Luděk Staněk v nejbližším vydání (10. března) zhodnotil průběh 

celého večera a o týden později se v rubrice Never More tři redaktoři záporně vyjádřili  

k nominacím v televizních kategoriích. Staňkův článek přinesl také rozhořčenou reakci 

čtenáře, kterou Reflex otiskl 24. března v sekci Dopisy / Facebook. Filmový časopis 

Cinepur zmínil České lvy jen okrajově, nevěnoval jim žádnou samostatnou zprávu.  

7.2. S jakou četností informovaly o Českém lvu zpravodajské 

servery a kolik zpráv bylo zveřejněno jak na webu, tak v 

novinách?  

Nejméně o cenách Český lev ze tří sledovaných webových stránek informoval 

server Hospodářských novin iHNed.cz, což koresponduje s nejmenším zastoupením cen 

v tištěné verzi. Na iHNed.cz vyšlo sedm zpráv, další tři pak na stránkách týdeníku 

Marketing & Media, jehož web je také přidružen pod iHNed.cz na adrese 

mam.iHNed.cz.  
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Tři z těchto zpráv se objevily i v tištěné verzi Hospodářských novin, to znamená, 

že všechny texty z listu byly zveřejněny také na webu. Některé z nich vyšly na internetu 

s delšími titulky než v novinách.  

Také iDNES.cz zveřejnil všech šest zpráv týkajících se Českého lva 2015, které 

byly otištěny v Mladé frontě DNES, často ale s pozměněným titulkem. Pokud bychom 

počítali i texty, v nichž byl Český lev sice zmíněn, ale neměly žádnou souvislost  

s posledním ročníkem, bylo na webu zveřejněno sedm z celkových devíti zpráv v tištěné 

verzi. Celkem přinesl server iDNES.cz 16 zpráv o Českých lvech.  

Poslední sledovaný server novinky.cz zveřejnil nejvíce zpráv o Českém lvu (17), 

z toho dvě se jej ale týkaly pouze okrajově. Šlo o texty zabývající se úspěchem filmu 

Domácí péče v zahraničí a rozhovor s herečkou Alenou Mihulovou. Kooperace webu 

novinky.cz a deníku Právo, ke kterému je server přidružen, nebyla nikterak výrazná.  

Na internetu se objevily pouze dvě z celkových šesti otištěných textů – v den 

slavnostního vyhlášení a následný rozhovor s Matějem Hádkem po ceremoniálu.  

Graf č. 2: Počet zpráv na internetových stránkách zmiňujících ceny Český 

lev 
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Graf č. 3: Počet zpráv zveřejněných jak na webu, tak v listu 

3

6

2

HN + iHNed.cz MFD + iDNES.cz Právo + novinky.cz

 

7.3. Kolik autorů se v jednotlivých médiích věnovalo Českým 

lvům? 

V Hospodářských novinách se Českými lvy zabývali ve třech zprávách dva 

autoři: Tomáš Stejskal (2) a Filip Rožánek. Na webových stránkách listu iHNed.cz byly 

kromě těchto tří textů k nalezení dvě zprávy převzaté od České tiskové kanceláře, jednu 

sepsal autor s pseudonymem „kul“ a v názorové rubrice se k slavnostnímu vyhlášení 

vyjádřil Petr Fischer. Pokud vezmeme v potaz ty texty, které obsahovaly vlastní autorův 

názor a hodnocení, výsledkem jsou čtyři články od tří různých autorů.  

Co je zajímavé, že v Lidových novinách se na jedné zprávě o Českých lvech 

podílel taktéž autor s pseudonymem "kul". Stejně jako v případě iHNed.cz šlo o text 

shrnující nominované snímky a tvůrce. Také Lidové noviny byly velice variabilní, co se 

týče autorů zpráv o Českých lvech: na šesti se podílelo pět novinářů: „kul“, Pavel 

Klusák, Marcel Kabát, Jana Machalická a Tomáš Baldýnský. Poslední čtyři jmenovaní 

přispěli publicistickým textem.  

Zato v Mladé frontě DNES měla téměř výhradní postavení Mirka Spáčilová.  

Ze zpráv, týkajících se přímo Českého lva 2015, napsala pět ze šesti. Jediný text, který 

nebyl jejím počinem, se týkal firmy Lasvit, jež vyrobila sošky, a sepsal jej Tomáš 
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Lánský. Pokud bychom počítali i tři zprávy, v nichž byl Český lev zmíněn, ale netýkaly 

se posledního ročníku, má Spáčilová autorství u šesti z celkových devíti zpráv.  

Podobnou „nadvládu“ měla Spáčilová na serveru iDNES.cz, když z celkových  

16 zpráv byla podepsána pod dvanácti. Jediné, na kterých se nepodílela, byly tři zprávy 

vydané bezprostředně po Českých lvech (autoři Václav Hnátek, Martina Hřebíková, 

Bibiana Martina Hykl a Markéta Křivánková) a již zmiňovaná zpráva o firmě Lasvit.  

Stoprocentní podíl na zprávách o Českém lvu 2015 měla v deníku Právo Věra 

Míšková, jež sepsala všech šest textů. Na serveru novinky.cz, přidruženém k Právu, ale 

nejvíce zpráv napsal Stanislav Dvořák (5), o jednu méně pak právě Míšková, z čehož 

dvě byly otisknuty také v novinách. Výrazné zastoupení na novinky.cz měly rozhovory, 

o které se postaraly Lucie Sieglová (3) a Lucie Jandová (2). Dvakrát byly pod zprávou 

jako autor zmíněny obecně Novinky a jeden z textů, týkající se filmu Domácí Péče, 

napsala Lenka Žáčková.  

Jen u mála z celkových osmnácti zpráv v Blesku je uvedeno celé jméno autora,  

u některých dokonce není podepsán žádný. Z těch, kteří se Českým lvům více věnovali, 

lze zmínit Hanu Zejdovou nebo Davida Turka.  

V časopise Reflex se cenám věnovali různí autoři. Rozhovor ještě před Českými 

lvy s nakonec vítězným režisérem Janem Prušinovským pořídil Milan Tesař, 

zhodnocení proběhlého ceremoniálu se ujal Luděk Staněk, názor na zařazení televizních 

kategorií projevili Tereza Spáčilová, Marek Gregor a znovu Milan Tesař a v odstavci  

o filmu Domácí péče v sekci Pelmel není autor uveden.  

7.4. Jak kritičtí byli jednotliví autoři k Českým lvům 2015? 

Hospodářské noviny & iHNed.cz  

Tomáš Stejskal hodnotil jak nominace, tak slavnostní ceremoniál a vítěze 

Českého lva 2015. V obou jeho textech lze zaznamenat snahu o to pouze nekritizovat, 

nýbrž nalézt také pozitiva, ať už na samotném ceremoniálu, nebo  

na oceněných/nominovaných filmech. Klady našel na současné situaci v tuzemské 

kinematografii, chválil mezinárodní filmovou kooperaci. Právě vystupování 
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zahraničních umělců na vyhlášení komentoval pozitivně, zatímco čeští tvůrci by se 

podle něj mohli více věnovat situaci v evropské společnosti. Co se týče samotného 

ceremoniálu, chválil vyvarování se trapné komiky, zároveň ale zmínil jistou estrádnost  

a nudné provedení večera. V jeho textech sice převažovaly negace, avšak nikterak 

výrazně ve srovnání s některými autory v jiných listech.  

Filip Rožánek v Hospodářských novinách v únoru zveřejnil komentář  

k nominacím v rámci televizních kategorií, který se z velké části vyznačoval sarkasmem 

a ironií, čímž autor poukazoval na některé podle něj nesmyslně nominované počiny.  

Na stránkách iHNed.cz komentoval průběh vyhlášení Petr Fischer, který  

v článku Hadí rej v rudolfinské nudě ze silné kritiky postupem textu přecházel  

k pozitivním věcem a přestože se tedy zpočátku komentář jevil, že bude celý výrazně 

negativní, ve své celistvosti tak nakonec nevyzněl. Po značné kritice ceremoniálu  

a televizních kategorií reagoval pozitivně na oceněné tvůrce.  

Lidové noviny 

Lidové noviny byly v hodnocení Českých lvů jednoznačně nejkritičtější. Jako 

materiál k doložení této skutečnosti posloužily tři názorově založené texty Marcela 

Kabáta, Jany Machalické a Tomáše Baldýnského, v jejichž textech se dohromady 

objevily pouze dva klady, ale hned 31 negativ.  

Kabát v prvním textu po slavnostním vyhlášení nabídl odlišný pohled na situaci 

v české kinematografii od Stejskalova v Hospodářských novinách, když tvrdil, že u nás 

nevzniklo velké množství filmů, o kterých má vůbec smysl hovořit. Jmenovitě zmínil 

ty, které byly nominovány podle něj naprosto nesmyslně. Tvrzení lehce zmírnil  

v průběhu zprávy, v němž mluvil o některých nových talentovaných tvůrcích. Kriticky 

hodnotil televizní kategorie, skutečnost, že ceny předávali vědci, mu přišla též 

nesmyslná.  

Machalická o den později hodnotila moderátorku Lucii Výbornou a provedla 

komparaci s moderátorem Cen Thálie Antonínem Procházkou. Výraznou kritiku 

potvrdila tvrzením, že Procházka sice není ideálním průvodcem, ale Výborná je oproti 
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němu ještě horší. Kritizovala také dlouhou stopáž ceremoniálu, v čemž se shodla  

s předchozím Kabátovým komentářem.  

Baldýnský 16. března znovu otevřel téma televizních kategorií, které vzbuzovalo 

velký a často velmi kritický mediální ohlas. V textu trochu mystifikoval tvrzením, že 

těmto kategoriím nikdo před ním nevěnoval hlubší zamyšlení, neboť Filip Rožánek  

v Hospodářských novinách založil celý svůj únorový komentář právě na tomto tématu. 

Baldýnský kritizoval zrušení komise odborníků, která v rámci dřívějších televizních cen 

Elsa kontrolovala nominované počiny, či nezařazení některých jiných televizních 

projektů. V neposlední řadě negativně hodnotil ČFTA za to, jak k televizním cenám 

přistoupila.  

Mladá fronta DNES & iDNES.cz  

Styl glosování Českých lvů Mirky Spáčilové jsem popisoval v samostatné 

kapitole 2.4 a i v rámci referování o předávání cen za rok 2015 lze vystopovat podobné 

prvky. Tím nejvýraznějším je tzv. „mluvení za diváky“, které použila například ještě 

před slavnostním vyhlášením, když predikovala, že větší sledovanost než ceremoniál  

na ČT 1 bude mít seriál Ohnivý kuře na TV Prima. Dále pak v glose po předávání cen,  

o čemž svědčí i titulek Stane se ze Lv  nové televizní TýTý? Těžko  divák je jinde. Znovu 

„divákův vkus“ demonstrovala na sledovanosti přímého přenosu. Kromě toho se  

v kritice shodla s Kabátem z Lidových novin, když také negativně komentovala 

skutečnost, že televizní stanice samy nominují své počiny do televizních kategorií.  

Spáčilová dále prezentovala odlišný názor od Tomáše Baldýnského, jenž 

kritizoval nenominování některých seriálů, jejichž producentem je internetová televize 

Netflix ‒ původně americká firma, jejíž obsah je od ledna 2016 dostupný v anglickém 

jazyce také v České republice. Spáčilové se ale naopak nepozdávalo ani vítězství seriálu 

Mamon, který je založen na norské předloze.  

Spáčilová tentokrát v tištěné verzi příliš nehodnotila samotný galavečer a ani 

neuváděla podrobnosti z jeho zákulisí, jako u některých předchozích ročníků. Jako 

obvykle byla k Českým lvům kritická, avšak nikoli tak výrazně, jako Lidové noviny.  
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Na webu iDNES.cz naopak zveřejnila komentář právě k vyhlášení, který znovu 

založila zejména na vnímání publika, jež podle ní nemělo zájem jak o vyhlášení přímo  

v Rudolfinu, tak o přímý přenos České televize. Hodnotila také návštěvnost vítězných 

snímků v kinech. V komentáři Spáčilové byl znatelný ironický nádech, když se 

vyjadřovala k důstojnosti večera a zmatkům, které jej provázely. Pozitivně reagovala  

na projevy některých oceněných herců, negativně znovu okomentovala televizní 

kategorie a ocenění nepůvodní tvorby. 

Právo & novinky.cz 

Před slavnostním vyhlášením se Věra Míšková ve svých zprávách v Právu příliš 

nepouštěla do hodnotících verdiktů, maximálně naznačila silné zastoupení mužských 

herců v dané kategorii nebo hovořila o úctyhodném výkonu Marthy Issové v pohádce 

Sedmero krkavc . Jediným jejím publicistickým textem tak byla glosa ze 7. března,  

v níž pozitivně komentovala úbytek estrádnosti ceremoniálu, stěžovala si však zároveň 

na přílišnou stopáž a nudnost galavečera, podobně jako Kabát či Machalická  

v Lidových novinách. Oproti nim i Spáčilové ale byla Míšková ve svém hodnocení 

výrazně mírnější.  

Na webu novinky.cz se Míšková ještě před vyhlášením poměrně negativně 

vyjádřila k nominacím v televizních kategoriích a ke skutečnosti, že do nich vyslaly své 

favority televizní společnosti samotné. Celkově ale Právo a server novinky.cz byly  

v hodnocení Českého lva nejméně kritické a více než publicistické činnosti se věnovaly 

zpravodajství a rozhovorům s aktéry před i po vyhlášení.  

Reflex 

Výrazně kritický byl Luděk Staněk v článku Dno televizní nudy v týdeníku 

Reflex. Na Českých lvech našel jediný klad, a to ten, že už není jejich pořadatelem Petr 

Vachler, což zmínil jak v podtitulku, tak v samotném článku. Můžeme u jeho textu najít 

jistou paralelu s kritikou Mirky Spáčilové, když také hodnotil sledovanost přímého 

přenosu jakožto nízkou a dle toho soudil nezájem diváků o samotné České lvy. 

Ceremoniál považoval za nudný, nabubřelý, škrobený a nezábavný. Ani on nenašel 

pozitivum v oceňování televizních děl. 
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7.5. Jaké byly shody a rozdíly v referování o Českých lvech 

2014 a 2015?  

V rámci vyhlášení Českého lva 2015 nedošlo k podobným aférám, jakou bylo 

například vystoupení falešného komika Jima Carreyho při předchozím ročníku nebo 

zpráva Mladé fronty DNES o vítězce Českého lva 2014 Klaudii Dudové s titulkem 

Romská herecká hvězda neplatila za byt, na niž reagovalo několik redaktorů  

a zpravodajských i jiných webových stránek. Český lev 2015 tak neměl takové 

zastoupení v tisku ještě týdny po vyhlášení. 

Po Českém lvu 2014 se výrazně řešily rozdíly mezi hodnocením filmových 

kritiků a České filmové a televizní akademie, když někteří novináři spekulovali o tom, 

že výsledky Cen české filmové kritiky ovlivňují akademiky při hlasování o Českých 

lvech. Podobné názory vyvolaly zejména dvě skutečnosti: v obou případech uspěl 

snímek Cesta ven a naopak favorizovaný film Fair play, který akademici dokonce 

vyslali do boje o Oscara, nezískal jediného Českého lva.  

Komparaci Cen českých filmových kritiků a ČFTA krátce nastínil i v rámci 

referování o nominacích na Českého lva 2015 Tomáš Stejskal v Hospodářských 

novinách, podle něhož by kritici měli být odvážnější a jejich ceny by měly působit spíše 

jakožto alternativa k hodnocení akademiků. Mirka Spáčilová na iDNES.cz uvažovala, 

zda film Ztraceni v Mnichově nezískal málo Českých lvů právě proto, že uspěl u kritiků.  

Zajímavé bylo hodnocení moderátorky Lucie Výborné, jež byla  

v Hospodářských novinách či Právu za svůj výkon v rámci Českého lva 2014 chválena, 

zatímco v Lidových novinách ji výrazně kritizovaly jak Alena Prokopová, tak Jana 

Machalická. Druhá jmenovaná na své negativní hodnocení Výborné navázala i o rok 

později v komentáři pro tentýž deník. Petr Fischer na iHNed.cz Výbornou popsal jako 

nedostatečnou showmenku.  

Hlavní náplní komentářů týkajících se Českého lva 2015 bylo premiérové 

zařazení televizních kategorií, které přineslo velké množství negativních reakcí. Ať už 

šlo o jejich samotné přičlenění k Českým lvům, nebo o skutečnost, že televizní stanice 

nominovaly své aspiranty do těchto kategorií samy, anebo o to, jaké počiny se mezi 

nominované probojovaly (v této souvislosti byly často negativně zmíněny pořady 
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Výměna manželek nebo Stopy života II). Mirce Spáčilové z MF DNES se nelíbilo také 

zařazení tvorby, která je vyrobená podle zahraničního vzoru.  

Ceremoniál v rámci Českého lva 2014 se setkal u novinářů s poměrně 

pozitivními reakcemi, když jej Jindřiška Bláhová v Hospodářských novinách i Mirka 

Spáčilová v Mladé frontě DNES hodnotily jako lepší, než ten předchozí. Spáčilová nebo 

Alena Prokopová v Lidových novinách zároveň ocenily předtočené výstupy tvůrců. 

Věra Míšková v Právu společně se Spáčilovou považovaly za dobrý nápad, že ceny 

tvůrcům předávali lékaři, Jana Machalická v Lidových novinách se ale podivila, proč je 

nepředávaly také lékařky. Spáčilová a Prokopová negativně okomentovaly akustiku 

Rudolfina, ve kterém se ceremoniál konal.  

Vyhlášení Českého lva 2015 bylo několika autory popsáno jako nudné, 

nezáživné a disponující příliš rozsáhlou stopáží. Někteří z nich ale zároveň zmínili, že 

se alespoň snížila estrádnost večera. Tomáš Stejskal v Hospodářských novinách jako 

jediný zajímavý moment viděl vystoupení cizinců v rámci galavečera (myslel tím 

například Johannese Repku, jenž byl oceněn za hudbu k filmu Schmitke), podle 

Spáčilové bylo vyhlášení chvílemi zmatečné. Poměrně kladně ale byly hodnoceny 

výsledky Českých lvů. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce Mediální ohlas Českého lva 2015 – od nominace  

po vyhlášení bylo zjistit, s jakou intenzitou a jakým způsobem o výročních filmových 

cenách České filmové a televizní akademie informovala česká média. Položil jsem si 

pět výzkumných otázek, na které jsem po bádání ve vybraných médiích a jejich 

obsazích z ledna až března roku 2016 a zároveň z první části roku 2015 dokázal  

z většiny odpovědět. Pouze deník Blesk nebyl, co se týče hodnocení cen, vůbec aktivní  

a věnoval se spíše informacím ze zákulisí, proto jsou informace o referování v deníku 

vloženy do příloh.  

 

Nejaktivnějším co do počtu zveřejněných zpráv o Českých lvech 2015 byl právě 

bulvární deník Blesk, velká část těchto textů se ale rozsahem pohybovala v rámci 

jednoho až dvou odstavců. Z tzv. seriózních deníků se přímo posledním ročníkem 

Českého lva zabývaly totožně v šesti zprávách Právo, Lidové noviny i Mladá fronta 

DNES, jež ale ceny (nikoliv však ty poslední) zmínila ve sledovaném období i v dalších 

třech zprávách. Jako nejméně aktivní se ukázaly Hospodářské noviny, které Českým 

lvům věnovaly pouhé tři zprávy. Co se týče sledovaných magazínů, Respekt ceny 

nezmínil vůbec a Cinepur pouze letmo, zatímco týdeník Reflex jim věnoval samostatný 

článek po slavnostním vyhlášení a dále byl Český lev zmíněn v dalších několika 

textech.  

 

Podobný trend jako v denících se ukázal také na třech vybraných 

zpravodajských serverech. Nejvíce o Českém lvu referovaly weby novinky.cz  

(17, z toho ve dvou byl Český lev zmíněn jen okrajově) a iDNES.cz (16), naopak méně 

aktivní byl web Hospodářských novin iHNed.cz, který informoval o cenách v sedmi 

zprávách. Pokud bych počítal i texty na přidruženém webu týdeníku  

Marketing & Media mam.iHNed.cz, celkově by se jednalo o deset zpráv. Zároveň jsem 

zkoumal propojení těchto tří zpravodajských webů s tištěnými deníky, ke kterým jsou 

přidruženy. Zatímco na iHNed.cz a iDNES.cz vyšly všechny zprávy, které se objevily  

i v tištěné verzi, novinky.cz zveřejnily pouze třetinu zpráv, jež měly též zastoupení  

na stránkách deníku Právo.  
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V další výzkumné otázce jsem se zaměřil na variabilitu jednotlivých zdrojů, co 

se týče počtu autorů textů o Českém lvu. Zatímco v Právu se stoprocentním autorstvím 

prezentovala Věra Míšková a v Mladé frontě DNES je pod pěti z celkových šesti zpráv 

zabývajících se posledním ročníkem Českých lvů podepsána Mirka Spáčilová, 

Hospodářské noviny a Lidové noviny byly mnohem variabilnější. V obou listech se  

na více než jedné zprávě podílel jen jeden autor. Stejně tak na stránkách iHNed.cz.  

Na webu iDNES.cz se třemi čtvrtinami zpráv prezentovala Mirka Spáčilová,  

na zbývající čtvrtině se podíleli pokaždé jiní autoři. Zatímco v Právu všechny zprávy 

napsala Věra Míšková, na přidruženém serveru novinky.cz se na zprávách, článcích  

a rozhovorech o Českém lvu 2015 podílelo hned pět různých autorů a pod dvěma texty 

nebyl autor přímo podepsán. V Reflexu na textech o cenách participovalo několik 

různých autorů.  

 

Jednoznačně nejkritičtějším periodikem byly Lidové noviny, přesněji Marcel 

Kabát, Jana Michalická a Tomáš Baldýnský ve svých komentářích. Výrazně kritický byl 

také Luděk Staněk v týdeníku Reflex. Negativně hodnotila Českého lva 2015 také Mirka 

Spáčilová v Mladé frontě DNES, o něco méně, avšak též kritická byla Věra Míšková  

v Právu i redaktoři Hospodářských novin. V žádném z článků ve zkoumaných zdrojích 

nepřevažovala pozitiva nad negativy.  

 

Nejvíce kritičtí byli autoři k zařazení televizních kategorií do gesce Českého lva. 

Nejen ze samotného principu, ale také z důvodu, že televizní stanice své favority 

nominovaly samy anebo kvůli některým z nominovaných počinů. Samotný průběh 

slavnostního vyhlášení byl hodnocen spíše neutrálně: na jednu stranu byla několikrát 

zmíněna snížená estrádnost večera, na druhé straně bylo ale podle několika autorů 

vyhlášení nudné, nezáživné a příliš dlouhé. Vítězné filmy a úspěšní tvůrci byli většinou 

hodnoceni pozitivně. Oproti Českému lvu 2014 se tentokrát neobjevily žádné následné 

aféry, které by byly výrazně propírány v tuzemském mediálním světě. Většina 

komentářů a zpráv se týkala výhradně nominací, celkového konceptu Českého lva, 

vítězů a slavnostního vyhlášení.  
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Summary 

The aim of the bachelor diploma thesis Media reception of the Czech Lion 2015 

– from nomination process to the announcement of the winners was to ascertain how 

intensively and in what way did the Czech media outlets inform its recipients about the 

annual movie awards hosted by the Czech Film and Television Academy. I had put 

myself five explorative questions and I answered most of them using the chosen media 

outlets and its contents released between January and March 2016 and in the first part  

of 2015. Only the tabloid newspaper Blesk was not active in the evaluation of the 

awards. That is why the information about the content of Blesk reporting on the Czech 

Lion 2015 was put into the supplement.  

 

The most active in covering the Czech Lion 2015 was Blesk, but the large part  

of these texts was only one or two paragraphs long. As far as the quality press is 

concerned, Právo, Lidové noviny and Mladá fronta DNES published six pieces of news 

about the Czech Lion 2015. Mladá fronta DNES also released other textual matters 

which mentioned the awards in the different way. The less active was Hospodářské 

noviny with three pieces of news. Respekt magazine made no mention of the awards and 

Cinepur was also not very active, while Reflex magazine published the whole article 

about it. The website of Hospodářské noviny iHNed.cz was also the least active among 

the three researched web pages, novinky.cz and iDNES.cz released much more pieces of 

news about the Czech Lion 2015.  

 

I also compared the articles in the printed press and on the websites which are 

affiliated to it. All of the texts published in the printed version of Hospodářské noviny 

and Mladá fronta DNES were also released on iHNed.cz and iDNES.cz, while only one 

third of news published in Právo was released on novinky.cz.  

 

In another analysis I examined the variability of the sources regarding the 

number of editors writing about the Czech Lion. All of the texts in Právo were written 

by Věra Míšková, Mirka Spáčilová was signed under five of six texts about the Czech 

Lion 2015 in Mladá fronta DNES and under twelve of sixteen pieces of news  

on iDNES.cz. Hospodářské noviny, iHNed.cz, Lidové noviny, novinky.cz and Reflex 

were much more variable.  
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The most critical were the editors of Lidové noviny, to be more precise: Marcel 

Kabát, Jana Michalická and Tomáš Baldýnský. Also Luděk Staněk in Reflex magazine 

was very critical. Mirka Spáčilová and Věra Míšková also evaluated the Czech Lion 

2015 in the negative way. There was not any article in which positives would have 

prevailed over the negative aspects.  

 

According to the editors, the biggest negative feature of the Czech Lion 2015 

was the affiliation of the television categories to the Czech Lion Awards. Not only 

because of the principle itself, but also because of the fact that the authors were 

nominated by TV stations themselves and for the sake of some of the nominated acts. 

The ceremony was evaluated relatively neutral: there was mentioned the lower 

awkwardness in comparison with the previous years, but on the other hand some editors 

called the ceremony boring, uninteresting and excessively long. On the contrary, the 

winning movies and persons were mostly positively assessed. In comparison with the 

Czech Lion 2014 there were no ensuing affairs this year. The majority of the news and 

articles about the Czech Lion 2015 concerned the nominees, the general concept of the 

awards, the winners and the ceremonial. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Anotace a filmografické údaje vítězných filmů (text) 

Kobry a užovky 

Nejúspěšnějším filmem se stalo sociální drama Jana Prušinovského Kobry  

a užovky. Vypráví příběh dvou bratrů Kobry (Kryštof Hádek) a Užovky (Matěj Hádek), 

kteří jsou od sebe velmi odlišní. Užovka se snaží se svým životem něco udělat, začne 

podnikat, avšak když už se mu začíná dařit, pokaždé se objeví Kobra s nějakým 

průšvihem.  Užovku tato situace stále více irituje, snaží se bratrovi udělit lekci, která má 

ale špatné následky.  

Pro režiséra Prušinovského byly Kobry a užovky teprve čtvrtým filmem  

po snímcích František je děvkař, Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka  

a Kdyby byly ryby. Kromě toho má na svém kontě seriály jako Okresní přebor, 

Soukromé pasti nebo Čtvrtá hvězda. Pro Jaroslava Žváčka byly Kobry a užovky prvním 

celovečerním filmem, ke kterému napsal scénář. Kobry a užovky jsou prvním snímkem,  

za který Prušinovský obdržel Českého lva, stejně tak pro Matěje Hádka, Lucii Žáčkovou 

a kameramana Petra Koblovského. Jediným, kdo už cenu získal dříve a zároveň nyní  

za Kobry a užovky, je herec Kryštof Hádek, jenž šest let předtím ocenění obdržel  

za hlavní roli ve filmu 3 sezóny v pekle.  

Stopáž: 111 minut 

Dále hrají: Jan Hájek, Lucie Polišenská, Jana Šulcová ad.  

Střih: Lukáš Opatrný 

Zvuk: Matěj Matuška, Michal Čech 

Scénografie: Jan Novotný 

Masky: Lukáš Král 

Kostýmy: Ivan Stekla 

Produkce: Jan Prušinovský, Ondřej Zima
[174]
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Sedmero krkavc  

Pohádka Sedmero krkavc  je založena na stejnojmenné literární předloze 

Boženy Němcové. Mladá dívka Bohdanka se dozví o svých sedmi bratrech, které 

proklela její matka ještě před jejím narozením a stali se z nich krkavci. Dívka se 

rozhodne je zachránit a pro radu jde k místní čarodějce, jež jí oznámí, že musí bratrům 

ušít košile bez pomoci kohokoli dalšího.  

Režisérka Alice Nellis debutovala celovečerním filmem roku 1999, kdy natočila 

komedii Ene bene, k níž také napsala scénář. Právě to je typické i pro její další počiny 

Výlet, Tajnosti, Mamas & Papas, Perfect Days nebo Revival. Až v roce 2014 založila 

film Andělé všedního dne na předloze spisovatele Michala Viewegha a o rok později 

Sedmero krkavc  na již zmiňované povídce Boženy Němcové. Za režii Nellis dosud 

Českého lva nezískala, uspěla ale před třinácti lety s filmem Výlet v kategorii nejlepší 

scénář. Pro všechny oceněné – Ondřeje Maška, Petera Čaneckého, Kateřinu Štefkovou  

a Juraje Steinera, šlo o prvního získaného Českého lva.  

Stopáž: 97 minut 

Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Zuzana Bydžovská, Václav 

Neužil mladší ad.  

Scénář: Alice Nellis podle předlohy Boženy Němcové 

Kamera: Matěj Cibulka 

Hudba: Vašo Patejdl 

Střih: Filip Issa 

Zvuk: Jiří Klenka, Pavel Dvořák 

Scénografie: Ondřej Mašek, Peter Čanecký 

Masky: Juraj Steiner 

Kostýmy: Kateřina Štefková
[175]

 

 

Schmitke 

Česko-německý film Schmitke je celovečerním debutem režiséra Štěpána 

Altrichtera. Jedná se o komedii s mysteriózními a detektivními prvky. Odehrává se  

v městě Abertamy, ležícím v Krušných horách. Schmitke je jméno německého experta, 
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který je vyslán právě do Krušných hor opravit starou větrnou elektrárnu. Postupně se 

kvůli neřešitelnosti problému i nepochopení okolí stává čím dál více nervóznějším.  

Na svém debutu se Altrichter podílel také scénářem, na kterém pracoval 

společně s Janem Fuskem a Tomášem Končinským. Pro oba oceněné – Johannese 

Repku a Christopha de la Chevallerieho, šlo o premiérového Českého lva, druhý 

jmenovaný za tentýž film získal společně s Philippem Schneiderem i Cenu české 

filmové kritiky za nejlepší audiovizuální počin.  

Stopáž: 94 minut 

Hrají: Peter Kurth, Helena Dvořáková, Jakub Žáček, Lana Cooper, Petr Vršek ad.  

Kamera: Cristian Pirjol 

Hudba: Johannes Repka 

Střih: Philipp Wenning, Andrea Schumacher 

Zvuk: Christoph de la Chevallerie, Philipp Schneider 

Scénografie: Barbora Kačena 

Produkce: Tomáš Vach, Radim Procházka, Jörg Trentmann, Susann Schimk
[176]

 

 

Ztraceni v Mnichově 

Po sedmi letech zrežíroval Petr Zelenka celovečerní film a znovu byl nominován  

na Českého lva. Snímek Ztraceni v Mnichově dokonce patnáctkrát, proměnil ale pouze 

dvě nominace. Psychologický film na pomezí dramatu a komedie se odehrává kolem 

papouška zvaného „Sir P“, jenž kdysi patřil francouzskému politikovi Édouardu 

Daladierovi. Papoušek se v roce 2008 ocitne v Praze, kde tím, že opakuje Daladierovy 

výroky z dob mnichovské dohody, zaujme novináře Pavla, který na základě jeho 

„výpovědí“ rozpoutá mezinárodní aféru.  

Petr Zelenka patří ke zkušeným režisérům a scenáristům, stejně jako u Ztraceni  

v Mnichově i u dalších filmů, jako jsou Karamazovi, Příběhy obyčejného šílenství, Rok 

ďábla nebo Knoflíkáři, je jeho počinem právě režie i scénář. Na Českého lva byl  

v minulosti nominován už 11krát a získal pět cen. Za Ztraceni v Mnichově uspěl  

v kategorii nejlepší scénář, za režii Českého lva neobdržel. Oceněn byl také střihač 
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Vladimír Barák, který byl nominován nejen za Ztraceni v Mnichově, ale v téže kategorii 

také za Domácí péči. Barák získal premiérového Českého lva.  

Stopáž: 105 minut 

Hrají: Martin Myšička, Jana Plodková, Marek Taclík, Jitka Schneiderová, Tomáš 

Bambušek ad. 

Kamera: Alexander Šurkala 

Hudba: Matouš Hejl 

Zvuk: Michal Holubec, Marek Poledna 

Scénografie: Ondřej Nekvasil, Pavel Koch 

Masky: Jana Bílková, Ivana Skalová 

Kostýmy: Vladimíra Fomínová, Eva Petáková 

Produkce: David Ondříček
[177] 

 

Domácí péče 

Dalším filmem, ke kterému si režisér napsal i scénář, byl psychologický snímek  

na pomezí komedie a dramatu Domácí péče. Slávek Horák, pro kterého to byl debutový 

celovečerní film, se navíc ujal produkce a ve filmu si také zahrál. V hlavní roli zde 

působí Alena Mihulová alias zdravotní sestra Vlasta. Po nějaké době se u ní samotné 

objeví zdravotní potíže a v rámci hledání způsobu léčby objevuje alternativní medicínu. 

Její manžel Laďa (Bolek Polívka) z toho nadšený není a dává to Vlastě rázně najevo.  

Jedenačtyřicetiletý Slávek Horák nedebutoval jen v rámci režie, byl to pro něj 

také první filmový scénář. Krátkou hereckou prvotinu si odbyl v roce 2010 v seriálu 

Okresní přebor. V minulosti spolupracoval na filmu Kolja, když zastával pozici 

druhého asistenta režie. Oceněna za film Domácí péče byla pouze Alena Mihulová  

za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. Svého prvního Českého lva doplnila 

také o cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech či o Cenu české 

filmové kritiky, v obou případech za totožný počin.  
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Stopáž: 92 minut 

Dále hrají: Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová, Sara Venclovská ad.  

Kamera: Jan Šťastný 

Střih: Vladimír Barák 

Zvuk: Peter Surový, Juraj Baláž 

Scénografie: Jannis Katakalidis 

Masky: Adriana Bartošová 

Kostýmy: Natálie Steklová
[178]

 

 

Opři žebřík o nebe 

Dokumentární film Opři žebřík o nebe byl dokončen a ve slovenských kinech 

vysílán už v roce 2014, do českých kin jej společnost Aerofilms uvedla až v lednu 2015. 

Pojednává o farářovi Mariánu Kuffovi, který se ve slovenské vesnici Žakovce pod 

Tatrami stará o asi 250 lidí – bezdomovce, tělesné postižené, týrané matky, bývalé 

vězně nebo děti z dětských domovů.  

Jana Ševčíková se věnuje výhradně dokumentárním filmům, a to jak na bázi 

režie, tak scénářů či produkce. Mezi její další počiny patří snímky Starověrci, Svěcení 

jara nebo Gyumri. První cenu Český lev získala za zatím poslední snímek Opři žebřík  

o nebe, stejně tak Cenu české filmové kritiky.  

Stopáž: 100 minut 

Kamera: Jaromír Kačer 

Hudba: Alan Vitouš, Vladimír Martinka 

Střih: Eva Mesteková
[179] 

 

Americké dopisy 

Životopisný film České televize Americké dopisy pojednává o Antonínu 

Dvořákovi, jenž obdrží dopis od hraběnky Josefíny Kounicové, jeho platonické lásky  

a sestry jeho manželky Anny. V něm hraběnka píše, že je vážně nemocná. Dvořák se tak 
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vrací z Ameriky do své vlasti a hlavou se mu při tom honí mnoho otázek o nenaplněném 

vztahu s hraběnkou.  

Režisér Amerických dopis  Jaroslav Brabec se už nějakou dobu věnuje 

televizním filmům, jeho počiny jsou například Post Bellum, Zlatá brána, Samota nebo 

PF 77, předtím natočil také snímky jako Kuře melancholik nebo Krvavý román. Známý 

je však zejména jakožto kameraman, obdržel i tři České lvy za nejlepší kameru u filmů 

Krvavý román (u něj dostal cenu také za nejlepší výtvarný počin), Kuře melancholik  

a Andělská tvář. Americkými dopisy byla poprvé oceněna jeho režie.  

Stopáž: 102 minut 

Hrají: Hynek Čermák, Soňa Norisová, Petra Špalková, Igor Bareš, Vladimír Javorský 

ad. 

Scénář: Petr Zikmund 

Kamera: Tomáš Sysel 

Střih: Filip Issa 

Hudba: Jan Jirásek 

Zvuk: Václav Vondráček 

Scénografie: Václav Vohlídal 

Kostýmy: Simona Rybáková 

Produkce: Jan Lekeš
[180]

 

 

Filmová lázeň 

V kategorii nejlepší dokumentární televizní film nebo seriál uspěl 

sedmdesátiminutový snímek Miroslava Janka Filmová lázeň, který mapuje dějiny 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Janek získal už před Českým lvem  

za tento film další dvě ocenění za nejlepší dokumentární snímky Olga (2014) a Občan 

Havel (2008). Letos byl nominován také ve stejné kategorii za film Evangelium podle 

Brabence.  

Stopáž: 70 minut 

Scénář: Miroslav Janek 
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Kamera: Miroslav Janek 

Účinkují: Eva Zaoralová, Jiří Bartoška, Jan Adamec ad. 

Produkce: Ondřej Zima
[181]

 

 

Mamon 

Režisér historicky druhého nejúspěšnějšího filmu v počtu obdržených Českých 

lvů (10) Je třeba zabít Sekala Vladimír Michálek získal svého druhého Českého lva  

za nejlepší dramatický televizní seriál Mamon. Kriminální série, v níž investigativní 

novinář připravuje reportáž o aféře kolem státem řízené firmy a zjistí informace  

o zapojení svého bratra do případu, vychází z norského krimiseriálu Mammon. 

Stopáž: 6 x 60 minut 

Hrají: Matěj Hádek, Eva Leimbergerová, Gabriela Míčová, Michal Dlouhý, Igor Bareš 

ad. 

Scénář: Štefan Titka, Iva Klestilová, Ondřej Provazník, Hynek Trojánek 

Kamera: Martin Štrba 

Střih: Olina Kaufmanová 

Hudba: Karel Havlíček 

Zvuk: Marek Hart, Viktor Prášil 

Scénografie: Jan Vlasák 

Masky: Tereza Prachařová 

Kostýmy: Josef Čechota 

Produkce: Vratislav Šlajer, Šárka Oujezdská
[182]

 

 

Furiant 

Za nejlepší studentský film byl oceněn Furiant Ondřeje Hudečka. Film má 

podtitul Komedie o třech dějstvích a popisuje trochu odlišným způsobem, než je tomu 

obvyklé v televizních dokumentárních snímcích, mládí bývalého českého dramatika  
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a dramaturga Národního divadla Ladislava Stroupežnického. Hudeček má na svém 

kontě už několik studentských filmů (Falcon, Framed, Karaoke či O-Ring), poprvé ale 

získal ocenění Český lev a také Zvláštní cenu poroty pro krátkometrážní film za režii  

na prestižním Sundance Film Festivalu v americkém Salt Lake City.  

Stopáž: 26 minut 

Scénář: Ondřej Hudeček 

Kamera: Ondřej Hudeček 

Hrají: Julius Feldmeier, Filip Chlud, Marie Poulová
[183]
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Příloha č. 2: Shrnutí ohlasu Českého lva 2015 v deníku Blesk (text) 

čtvrtek 21. ledna – Získá i Českého lva? (autor  vin) 

Po oznámení nominací postavil Blesk zprávu na herečce Aleně Mihulové, která 

byla nominována v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli ve filmu 

Domácí péče, a na faktu, že si po 32 letech znovu zahrála zdravotní sestřičku (předtím  

v roce 1983 ve snímku Sestřičky režiséra a jejího manžela Karla Kachyni). Blesk přidal 

také tabulku nejúspěšnějších filmů z hlediska počtu nominací.
[184] 

středa 3. února – Končí v divadle! (autor: lbp) 

Zpráva se zabývala koncem herce Jiřího Schmitzera v Divadle Ungelt. Právě 

Schmitzer zde v humoru připomněl České lvy, když tvrdil, že mu ředitel divadla Milan 

Hein nesdělil důvody ukončení poměru. „Tři České lvy unesl  ale nominaci na toho 

čtvrtého asi ne “ poznamenal a následně pobaveně dodal: „Lev je komerční cena!  

A tohle je vyloženě divadlo  které komerci odmítá. Asi jsem se stal nepřijatelným  co se 

dá dělat.“
[185]

 

úterý 16. února – Žhavé zprávy 

V sekci Žhavé zprávy se objevila krátká anonce Donutil zve na Lvy, informující 

o tom, že herec Miroslav Donutil bude připravovat televizní spoty upoutávající  

na přímý přenos z vyhlášení Českých lvů.
[186]

  

pátek 4. března – Chrlí jeden blábol za druhým! (autor  kl) 

Zpráva byla postavena na ostrém vyjádření Jiřího Bartošky, člena ČFTA, 

namířeném proti nominaci pořadu Výměna manželek a novým takzvaným „nekonečným 

seriálům“.
[187] 
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sobota 5. března – Straší ji falešný Jim Carrey 

V den slavnostního vyhlášení přinesl Blesk rozhovor s moderátorkou Lucií 

Výbornou, který započal otázkou na vystoupení falešného Jima Carreyho v předešlém 

roce. Rozhovor byl krátký a poměrně strohý, odpovědi Výborné byly maximálně 

třívětné. Pod rozhovorem se nacházelo shrnutí nejčastěji nominovaných snímků a u čtyř 

kategorií (film, režie, ženský a mužský herecký výkon v hlavní roli) byli uvedeni 

jednotliví zástupci.
[188]

  

pondělí 7. března 

Blesk zdánlivě Českým lvům po galavečeru věnoval největší prostor. Kromě 

série fotografií na titulní straně slavnostnímu vyhlášení přisoudil hned dvě a půl strany. 

Dáno to bylo ale zejména rozsáhlým obrazovým materiálem v kombinaci s velkými 

titulky. Značnou pozornost Blesku vzbudily schody z Rudolfina v kombinaci  

s alkoholovým opojením některých tvůrců. Kromě toho se v textu deník věnoval 

sestrám Magdě a Emílii Vašáryovým, které se na galavečeru objevily spolu,
[189]

 

informoval o tom, že se Josef Klíma na udílení cen nudil
[190]

 nebo že někteří  

z oceněných sošky zapomněli v jednom z barů.
[191]

 Žádné vlastní hodnocení vyhlášení 

ale Blesk nepřinesl, pokud tedy nepočítáme módní kritiku Františky Čížkové  

u vybraných tvůrců. V info-boxu o oceněných byly zastoupeny všechny kategorie.  

úterý 8. března 

Blesk byl jedním ze dvou sledovaných deníků, které se k Českým lvům vrátily  

i den po sérii hlavních zpráv. Krátká informace se týkala zjištění, kdo zapomněl dvě 

sošky v pražském baru. Ukázalo se, že šlo o Matěje Hádka, který cenu převzal  

i za bratra Kryštofa. Prostor k vyjádření dostal i jeden z hostů baru, který o Hádkovi 

tvrdil, že „byl docela nepříjemný  dělal bordel a řval“.
[192]

 Kromě toho se na téže straně 

12 Blesk věnoval setkání Michala Horáčka a Ondřeje Soukupa na slavnostním večeru, 
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které údajně proběhlo v klidu.
[193]

 Horáček předtím na sociální síti kritizoval film Filipa 

Renče Lída Baarová
[194]

, ke kterému Soukup složil hudbu, načež tvůrce podrážděně 

reagoval. Český lev byl zmíněn také ve zprávě Vydělává v Rakousku!, jež byla o Petře 

Martincové, která se objevila právě na slavnostním vyhlášení cen.
[195]

  

středa 9. března – Žhavé zprávy 

V rubrice Žhavé zprávy je krátká zmínka o držitelích Českého lva Matějovi  

a Kryštofovi Hádkovým, kteří od matky Jany Šulcové den po vyhlášení dostali pekáč 

buchet.
[196] 
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