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Abstrakt 

 

Předmětem práce je analyzovat internetové recenze a uživatelské komentáře na Česko-

Slovenské filmové databázi. V teoretické části se práce zaměřuje definici pojmu 

dokumentárního filmu a jeho historický vývoj u nás. Dále se zaměří na práci 

dokumentaristky Heleny Třeštíkové a jejího snímku Katka. Obsahem další částí práce je 

zaměření a vymezení publicistických žánrů recenze a komentáře, se kterými následně 

pracujeme v části praktické. 

 

Uživatelské komentáře a internetové recenze dokumentárního snímku Katka Heleny 

Třeštíkové autorka hodnotí prostřednictvím kvalitativního i kvantitativního výzkumu. 

Výsledkem je analýza publicistických žánrů, které jsou užity k referování o zmíněném 

dokumentárním snímku. 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to analyze online film reviews of a documentary Katka and 

users´ comments published in Česko-Slovenská filmová databáze. In the theoretical part 

of this thesis, the text will cover definition of a term documentary movie and his 

historical development in Czech Republic and former Czechoslovakia. Also it will 

mention work of a documentary film maker Helena Třeštíková and her movie Katka. 



   

This thesis will also describe term review and commentary, which will be applied in the 

practical part of the thesis. 

 

Users´ comments and online reviews of a documentary Katka by Helena Třeštíková are 

evaluated using authors´ theoretical knowledge. The key result of the thesis is a 

quantitative and qualitative analysis of a review and comment as a tool to referring 

about documentary Katka. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem dokumentárního filmu, o kterém 

referuje z teoretického a praktického hlediska. Konkrétně se soustředí na snímek Heleny 

Třeštíkové Katka z roku 2009. Práce na téma pohlíží pomocí několika metod a úhlů 

pohledu. Jde o teoretickou charakteristiku dokumentu a jeho specifik s ohledem na 

historický vývoj a jeho představitele. Hodnocení a analýza internetových filmových 

recenzí a komentářů uživatelů Česko-Slovenské filmové databáze pak umožňuje 

komplexní pohled na reakce a zpětnou vazbu diváků dokumentárních snímků. 

 

Téma jsem zvolila, protože je mi blízké a shledávám jisté souvislosti mezi 

samotnou žurnalistikou a dokumentárním filmem jako takovým. Jak sama Třeštíková 

uvádí, „dokument o mnoho více než s uměním souvisí s novinařinou.“
1
 Na dokumentu 

oceňuji jak je specifický oproti hranému filmu, kterému se ve společnosti dostává 

mnohem větší přízně. Prvky reality a věrohodná výpověď o situaci ve všech odvětvích 

dokument přibližují tomu, o co se novináři v každodenním nasazení snaží nejvíce – 

informovat prostřednictvím faktických údajů a vyvolat reakci recipienta. 

 

První část práce vymezuje žánr dokumentárního filmu, který je hlavním tématem 

práce. Jde o specifický žánr kinematografie, který je v práci definován z několika 

hledisek. Jako samotný pojem, z ohledu historie a vývoje žánru a závěrem je v práci 

rozebrán výrobní postup při tvorbě a realizaci dokumentárního snímku. V další fázi 

specifikujeme dokumentární tvorbu samotné Heleny Třeštíkové. Tato část se zaměří na 

biografii autorky a analýzu snímku Katka. Zároveň definujeme žánr pro autorku 

typický, kterým je forma časosběrného dokumentu. Následující část práce vymezuje 

pojmy analyzovaných publicistických tvarů. Pro naši analýzu se zaměříme na recenzi a 

komentář. Finální část zkoumá internetové filmové recenze a komentáře uživatelů 

Česko-Slovenské filmové databáze, které se týkají dokumentárního snímku Katka. 

Hodnotí je po stylistické a obsahové stránce a zaměřuje se na různorodý výklad snímku. 

Pro tuto práci jsem zvolila recenzi z portálu Aktuálně.cz, který oproti ostatním 

zvoleným serverům není platformou ryze o kinematografii. Dále filmový server 

Moviezone.cz, který se zaměřuje na informace a zprávy z prostředí filmu. Závěrem je 

                                                 
1 FAUSTOVÁ, Markéta. Zachytit život při činu. Jóga dnes, 2016, roč. 8, č. 3, str. 6-9. 
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uvedena Česko-Slovenská filmová databáze, která má specifickou povahu i účel, kterým 

slouží. 

 

Cílem bakalářské práce je teoretické vymezení termínů a pojmů, které se zvolené 

problematiky týkají. Z praktické části pak vyplývají odpovědi na několik otázek. Jakým 

způsobem publicistické žánry reflektují snímek? Jak jsou schopny se o dokumentu 

vyjadřovat? Dále nám uvedení recenzí filmových publicistů zároveň s uživatelskými 

komentáři umožňuje porovnat, do jaké míry se shoduje názor laika a odborníka. Tato 

analýza navíc poukazuje, zda se názor laické a odborné veřejnosti shoduje či každá z 

entit přistupuje k tématu jiným způsobem. 
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1. Dokumentární film 

1.1 Teoretické vymezení termínu 

 

Za dokumentární film se považuje každé filmové vyjádření reality a skutečnosti, 

které má za cíl oslovit diváka i po rozumové a citové stránce. Zároveň s sebou nese i 

edukativní část věci, kdy se snaží interpretovat a s pomocí faktů či přesné rekonstrukce 

divákovi vyložit problémy a jejich řešení v oboru společenském, sociálním, kulturním, 

ekologickém či hospodářském. Bill Nichols uvádí, že dokument „není fikční invencí, ani 

faktickou reprodukcí, avšak čerpá z historické reality, odvolává se na ni a zobrazuje ji ze 

specifické perspektivy.“
2
 Dokumentarista se staví do pozice jistého mediátora, který s 

pomocí vlastního rozumu a pohledu na věc filtruje získané informace. Jakákoli snaha o 

naprosto přesné zachycení reality v podstatě není možná, jelikož mezi pozorovanou 

realitu a výsledné zobrazení vstupuje osobnost pozorovatele a tvůrce.
3 

„Dokument není 

kopií reality, ale reprezentací světa, který již obýváme. Představuje konkrétní pohled na 

svět takový, s kterým jsme se možná nikdy předtím nesetkali, třebaže jej po faktické 

stránce známe.“
 4 

Pro dokumentární film je tedy nezbytně nutné, aby jejich výsledná 

rekonstrukce reality dodržovala historická a veřejně známá fakta. 

            

Postavy filmu jsou reálné charaktery, které nic nepředstavují ani nehrají role. 

Způsob sebeprezentace za přítomnosti kamery záleží na režisérovi a jeho přístupu, 

nabízí se však otázka, zda protagonisté vystupují stejně jako v reálu či lze jejich 

sebeprezentaci nazývat hraním. „Místo rozporu mezi sebeprezentací a skutečným 

člověkem, „tvář“, kterou člověk ukazuje, určuje spolu s ostatními účastníky charakter 

probíhající interakce.“
 5

 

 

Dokumentární film je také důležitou součástí kulturního dědictví. Zachycuje 

každodenní realitu, podává zprávu o současné společnosti, v souvislostech referuje o 

minulých generacích a tak poskytuje formu generační výpovědi. Neopomenutelnou 

součástí je i zachycení architektury, umění a trendů. Publikace Úvod do 

                                                 
2 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 
978-80-7331-181-0. str. 27 
3 SKLENÁŘ, Václav: Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu. Praha, 1974. str. 24 
4 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 
978-80-7331-181-0. str. 33 
5 Tamtéž. str. 29 
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dokumentárního filmu tuto reprezentaci definuje jako „vyprávění o tom, jak se věci mění 

a kdo za těmito změnami stojí.“
6
 Dokument však není jen prostředkem výpovědi či 

zachycení, důležitou součást hraje jeho schopnost vyvolat u diváka reakci a emoce.  

 

Dokumentární film je ze všech hledisek (výrobního, distribučního, diváckého atp.) 

v kinematografii specifickým oborem, který se potýká s menšinou. V porovnání s díly 

hrané kinematografie má však společné, že neexistují hranice ve škále námětů, formě 

pojetí či tématech. Dokumentární film navíc není vázán „žádným pevně stanoveným 

souborem kinematografických postupů.“
7
 Dokumentární praxe je totiž prostorem, který 

se neustále mění na základě čtyř ovlivňujících faktorů. Jsou to: „instituce podporující 

dokumentární tvorbu, filmoví tvůrci, samotné filmy a diváci.“
8
 Výhodou dokumentu je 

jeho společenská́ úloha, které dostál zejména v padesátých a šedesátých letech minulého 

století. Tehdy dokumentaristé divákům dokázali, že jeho hlavní síla spočívá v 

autenticitě zprostředkované reality a ve schopnosti komplexního pohledu na celou 

společnost. „Přestože má dokumentarista k ruce daleko menší štáb, méně peněz, méně 

času (s vyjímkou tzv. časosběrných filmů) a většinou i kratší stopáž předpokládaného 

díla a méně diváků, disponuje hodnotami z nejvyšších, které mu jsou finančně 

nevyčíslitelnou odměnou: pracuje s autentickou realitou a téměř nekonečně možnostmi, 

jak ji zachytit."
9
 Dokumentarista má svobodu v mnoha rozhodnutích: o velikosti štábu 

(zda si má například vše točit sám, aby přítomnost kameramana neměla negativní vliv 

na sdílnost a otevřenost zpovídaných postav), způsobu ztvárnění myšlenky filmu, v jaké 

míře bude výsledné sdělení přínos autora nebo naopak přínos aktérů.
10

 

 

Dokument je vždy výpovědí, ať již o době (a jako taková má širší platnost a trvalou 

hodnotu), o hlavních hrdinech nebo, jak se často stává, je výpovědí autorskou.
11

 Jak 

uvádí Guy Gauthier o dokumentaristech, autoři „s sebou vlečou celou svou zkušenost, 

své vědění a někdy i svou mystifikující představivost.“
12

 

 

                                                 
6 Tamtéž. str. 30 
7 Tamtéž. str. 34 
8 Tamtéž. str. 35 
9  ŠTOLL, Martin a Jarmila CYSAŘOVÁ. Český film: režiséři-dokumentaristé. Praha: Libri, 2009. ISBN 
978-80-7277-417-3. str. 7 
10 Tamtéž. str. 8 
11  KALLISTA, Jaromír: Filmová produkce. [online]. [cit. 5.2.2016]. Dostupné z: 
www.famu.cz/docs/UvodProdukce.doc  
12  GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 
ISBN 80-733-1023-6. str. 178 
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Divák dokument nejčastěji hodnotí na základě míry přesvědčivosti či sugestivnosti 

zobrazených reprezentací. V porovnání s fikčním filmem, je dokument složen z „řady 

záběrů a scén, které nebývají propojeny narativem okolo ústřední postavy, ale spíše 

rétorikou obklopující řídící logiku či argument.“
13

 Právě angažovanost a logika 

umožňují dokumentu oprostit se od ověřených metod, bez kterých se fiktivní filmy 

neobejdou. Střih dokumentu funguje, přestože se může zdát v některých částech 

zkreslující či nevěrohodný.  Vždy však odkazuje na reálné skutečnosti, které jsou 

ověřitelné či pro diváka veřejně známé. „Dokumentární filmy nashromáždí důkazy a 

poté je využijí k vytvoření vlastního hlediska nebo k podpoře vlastního názoru na 

svět.“
14

 

 

1.2 Historie a současnost dokumentární tvorby 

 

V této práci se zaměříme na vývoj dokumentární tvorby v České republice, resp. v 

Československu. Tak jako každá forma umělecké tvorby, prošla dokumentaristika 

radikální proměnou, a stejně i podmínky její existence. Z počátku 20. století byla tato 

kategorie filmu závislá hlavně na soukromých zdrojích a byla nazývána jako "přírodní 

snímky" nebo "dodatky". Naděje na výraznější podporu dokumentu nastala již za druhé 

světové války, kdy se rozvíjela idea znárodněné kinematografie. Po válce se po 

sovětském vzoru propagovala v kinematografii sorela, neboli sociální realismus, který 

však měl k realismu opravdu daleko. Postavy byly zobrazovány černobíle a 

dokumentární filmy se staly "rukojmími ideologie"
15

. Z tohoto období pochází i snímek 

o tzv. Čihošťském zázraku (Běda tomu, skrze něhož přichází pokušení, 1950) režisérů 

Přemysla Freimana a Jana Klimenta. Šlo o zinscenovaný příběh, prostřednictvím 

kterého se STB pokusila znemožnit církev, jmenovitě později umučeného pátera Josefa 

Toufara. 

 

V padesátých letech, kdy byl vynalezen přenosný magnetofon Nagra, nastává pro 

dokument velká změna ve výrazových prostředcích – začínají se hojně využívat dialogy 

                                                 
13  NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 
ISBN 978-80-7331-181-0. str. 44 
14  NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 
ISBN 978-80-7331-181-0. str. 54 
15  Jeden svět na školách: Základy dokumentárního filmu [online]. [cit. 10. 2. 2016]. Dostupné z: 
https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/FILMOVE_KLUBY/ZAKLADY_DOKUMENTARNIHO_FILM U.pdf, 
str. 11  
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a díky vývoji filmu s větší citlivostí se mohla většina rozhovorů pořizovat přímo na 

místě natáčení. Tyto technologické pokroky zprostředkovaly dokumentům větší 

spektrum možností, štáb mohl být menší s méně nákladným vybavením, filmy se tím 

pádem staly osobnějšími a mohly se zabývat různorodějšími tématy.
16

  

 

Dokumenty se staly pravidelnou součástí programu s rozšířením televizních 

přijímačů do domácností a formát se tak stal přístupnější široké veřejnosti. 

 

Po roce 1968, resp. od počátku normalizace se ve filmovém dokumentu začaly 

objevovat hodnotící prvky a také se proměnila estetika a způsob vyjadřování
17

. 

Dokumentaristé se odvážili pracovat na více kontroverzních tématech, což přineslo 

divákovi nový pohled na situaci ve společnosti. V roce 1971 po čtrnáctém sjezdu KSČ 

došlo opět k represím a zavedení cenzury, filmy Nové vlny byly označeny za nevhodné 

a pobuřující. Ze statistik ale můžeme říci, že se jednalo o jedno z nejplodnějších období 

československé kinematografie – natáčelo se zhruba 200 filmů za pětiletku v poměru 

150 českých a 50 slovenských.
18

 

 

V současné době fenomén dokumentární tvorby opět nabývá na síle a stává se čím 

dál více zajímavým formátem jak pro diváky, tak pro samotné tvůrce. Natáčí se 

televizní dokumentární filmy či cykly, dokumenty ve formátu celovečerních snímků 

nebo pro internetové video portály. Na počátku 21. století́ dosáhly velkých úspěchů 

snímky jako Mlha války (2003), Korporace (2004) nebo Super Size Me (2004), které 

dokázaly, že dokumenty se mohou svou atraktivitou vyrovnat hranému filmu. Vzhledem 

ke sníženým nákladům na výrobu mají dokumentaristé větší možnost rychle reagovat na 

aktuální situaci. Dokumentární tvorbě se věnují i mnohé festivaly a filmové přehlídky. 

Svou pozici si dokument získal i na udílení různých filmových cen, kde tvoří 

samostatnou kategorii.  

 

                                                 
16  Jeden svět na školách: Základy dokumentárního filmu [online]. [cit. 10. 2. 2016]. Dostupné z: 

https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/FILMOVE_KLUBY/ZAKLADY_DOKUMENTARNIHO_FILM U.pdf, 
str. 70  
17  Jeden svět na školách: Základy dokumentárního filmu [online]. [cit. 10. 2. 2016]. Dostupné z: 
https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/FILMOVE_KLUBY/ZAKLADY_DOKUMENTARNIHO_FILM U.pdf, 
str. 71 
18  PTÁČEK, Luboš. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-858-3954-7. str. 157  
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Existuje skupina současných dokumentaristů, kteří navazují na tradiční českou 

dokumentární tvorbu, jejímž zástupcem byl například Jan Špáta. Jeho dcera Olga 

Špátová na tvorbu svého otce navázala ve filmu Největší přání (2012). Ve snímku se 

režisérka ptá zástupců mladé generace, jaké je jejich největší přání. Výsledky ankety 

konfrontuje a porovnává se záběry svého otce z let 1964 a 1989. Pokračuje tedy v 

tradici dokumentu jako zachycování aktuální společenské situace, atmosféry a 

popisování současných fenoménů, jedná se o tzv. "společenský dokument".  

 

Dalším žánrem jsou dobrodružné cestovatelské dokumenty. V roce 2014 měl 

premiéru snímek Trabantem až na konec světa (2014) režiséra a cestovatele Dana 

Přibáně. Již roku 2010 natočil během své předešlé cesty Trabantem Afrikou nezávislý 

film. V této tvorbě můžeme spatřovat lehkou návaznost na cestovatele Hanzelku a 

Zikmunda, kteří natáčeli první cestopisy a již na konci 40. let. Současné cestopisné 

dokumenty jsou v porovnání samozřejmě více akční a dynamické, ovšem v míře 

dobrodružnosti se snímky a jejich tvůrci v podstatě tolik neliší.  

 

Docu-soap, jako stále žádanější a divácky atraktivnější žánr se v české 

dokumentární tvorbě pomalu prosazuje. V duchu tohoto žánru vznikl například 

dokumentární cyklus Čtyři v tom (2012) režisérky Lindy Kallistové Jablonské, který 

sleduje "zblízka a intenzivně události kolem narození dítěte v sociálně kontrastních 

rodinách"
19

. Další film stejné režisérky Vítejte v KLDR! (2008), který sleduje o výletě 

českých turistů do Severní Koreje a mnohdy je natáčen skrytou kamerou, má také prvky 

docu-soap snímku.  

 

Žánru časosběrných dokumentů se u nás příliš tvůrců nevěnuje, přesto je třeba 

zmínit jistě jednu z nejvýznamějších dokumentaristek současnosti Helenu Třeštíkovou, 

které se budeme věnovat v samostatné části práce. Časosběrné dokumenty mají tu 

výhodu, že nejen samotní tvůrci, ale i divák může díky časovému rozptylu získat určitý 

nadhled a perspektivu nad situacemi, je vidět podrobnější vývoj charakteru hrdinů a 

také vývoj doby a společnosti. Výrazným snímkem roku 2012 byl dokument Láska v 

hrobě (2012) režiséra Davida Vondráčka, který v delším časovém období zaznamenával 

                                                 
19 Československá filmová databáze: Čtyři v tom [online]. [cit. 16. 2. 2016]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/film/327356-ctyri-v-tom/  
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život páru bezdomovců, Jana a Jany, kteří si našli útočiště na jednom ze hřbitovů. Za 

tento počin získal režisér cenu Český lev za nejlepší dokument roku.  

 

V reakci na povahu současné společnosti vznikl i absolventský dokumentární 

snímek režiséra Bohdana Bláhovce Show! (2013) o dívčí skupině 5 Angels. Členky 

skupiny jsou mladé dívky okolo třinácti let, které se pod vedením jejich manažera, a 

zároveň otce jedné z nich, snaží prorazit v českém showbyznysu. Režisér divákovi 

nabízí prostor na utvoření vlastního názoru, kdy nejde jen o osud kapely samotné, ale o 

vývoj a charakter vztahů mezi rodiči a jejich potomky. Před kamerou vystupují dívky 

velmi profesionálně a prezentují se zpravidla neadekvátně svému věku. Snímek 

zachycuje i momenty, kdy jejich manažer vstupuje jako řídící postava jejich 

vystupování a ukazuje se, jak děti v podstatě využívá jako vlastní prostředek byznysu. 

 

Úzce zaměřené je i téma dokumentu Nesvatbov (2010) Eriky Hníkové o malé 

slovenské vesničce Zemplínske Hámre, která pomalu vymírá a místní starosta, sám 

šťastně ženat, se rozhodne nezadané spoluobčany spárovat nejrůznějšími metodami - 

nabízí jim odměny za každé nově narozené dítě, organizuje nejrůznější aktivity a 

vrcholem je večírek pro všechny "nezavrabčené". Režisérka velmi vtipně a s nadsázkou 

reflektuje snahu manipulativního jedince změnit upadající atmosféru ve vesnici a 

ovlivnit její demografický růst.  

 

Režisérská dvojice Vít Klusák a Filip Remunda, kteří se zaměřují na zachycení 

aktuálních společenských a politických problémů a fenoménů. Roku 2004 natočili 

dokument Český sen o fiktivním supermarketu, který si kladl za cíl zobrazení 

„typického českého spotřebitele“. Dalším film Český mír (2010) se věnoval diskuzi o 

americkém radaru. Autorský film Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic (2010) 

pojednává o nově postavené korejské automobilce u malebné české vesničky. Režisér se 

nezaměřuje jen na fyzickou proměnu místa a okolí, ale zejména na vývoj vztahů mezi 

samotnými obyvateli. "Ožívá tak sociální groteska o poli, na kterém rostou auta".
20

 

 

Přestože jsou mnohé́ české́ dokumenty oceňované́ i na zahraničních festivalech a 

získávají velmi pozitivní kritiku ze strany odborné veřejnosti, v porovnání s hraným 

                                                 
20 Československá filmová databáze: Vše pro dobro světa a Nošovic [online]. [cit. 16.2.2016]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/film/284256-vse-pro-dobro-sveta-a-nosovic/  
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filmem český divák tento žánr příliš hojně nevyhledává. Při bližším pohledu na 

návštěvnost kin v roce 2015 byl nejnavštěvovanějším dokumentem cestopis Aldabra: 

Byl jednou jeden ostrov od tvůrce Steva Lichtaga, který svou návštěvností 85 tisíc 

diváků překonal i komedii Vánoční Kameňák F.A.Brabce. Dokumentární film 

Třeštíkové Mallory se v žebříčku umístil před množstvím hraných filmů, které 

nenavštívilo ani dva tisíce diváků. Z celkových 44 premiérovaných českých filmů bylo 

19 dokumentů. Kromě zmíněných úspěchů dokumentárních snímků, se ostatní 

dokumentární snímky umístily na samém konci žebříčku. Snímek Danielův svět 

Veroniky Liskové sice na festivalu MFDF Ji.hlava získal ocenění Cena diváků, v kinech 

však film vidělo pouhých 1962 diváků. Film Boží mlýny Josefa Císařovského navštívilo 

836 diváků. Nejhůře se z dokumentárních filmů umístilo film Vladimíra Škultéty Manés 

na vodě se 153 diváky či dokument Češi proti čechům Tomáše Kratochvíla s 

návštěvností 51 diváků. 

  

1.3 Česká dokumentární škola individualit 

 

Pojem "česká dokumentární škola individualit“ zavedl filmový historik a 

významný pedagog FAMU Antonín Navrátil ve své práci Cesty k pravdě a lži (1968). 

Při výběru tématiky si pokládal jednoduché otázky, na které ve filmu odpovídal (např. 

jak funguje gramofonová deska ve filmu Zajatý hlas (1939) nebo co se děje s odpady v 

hlavním městě ve filmu Miliony na dlažbách (1939)).  

 

Po založení Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze v roce 

1946 by se dalo očekávat, že kolem této školy vznikne dokumentární hnutí. V rámci 

školy se angažovalo či tam stále působí mnoho významných kantorů, absolventi školy 

se přidávají k zástupcům nejlepších tvůrců u nás, nicméně vzniku pevného 

dokumentárního hnutí nepomohla ani tato skutečnost. 

 

V určitých časových obdobích lze vysledovat vlny nástupu nových generací 

filmařů-dokumentaristů. Například v sedmdesátých letech na FAMU absolvovala 

sestava režisérek zabývajících se sociální tématikou (Helena Třeštíková, Olga 

Sommerová, Hana Pinkavová), v průběhu let osmdesátých vynikal například Josef 

Císařovský s ekologickou tématikou, Vladislav Kvasnička zabývající se protestem 
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mladé generace, Pavel Koutecký s filmy o vědcích a v neposlední řadě také Viliam 

Poltikovič, který se zajímal o duchovní tématiku. V devadesátých letech se v 

dokumentární tvorbě otevírala nová témata, "odtajňovala" se ta stará, tvůrci mapovali 

významné osobnosti a zkoušeli nové postupy. Tato generace zahrnující Filipa Remundu, 

Jakuba Sommera, Romana Vávru nebo Terezu Kopáčovou často získávala první 

zkušenosti v cyklech České televize.  

 

S příchodem nového tisíciletí se dokument opět mírně proměnil. S nástupem 

generace Jana Gogoly, Eriky Hníkové, Víta Janečka, Lindy Jablonské nebo Tomáše 

Kudrny získal dokument na pronikavosti a provokativnosti.
21

 

 

1.4 Výroba dokumentárního filmu 

 

Proces výroby dokumentárního filmu je specifický a nelze jednotlivé etapy přesně 

rozdělit a zařadit. Přesto se pokusím vystihnout fáze, které jsou nebo by měly být u 

výroby dokumentárního filmu. Fáze se v realitě vždy překrývají a není to tak, že jedna 

plynule navazuje na druhou. 

  

1.1.1 Výzkum 

 

Každý kvalitní dokumentární snímek vyžaduje přípravu a řadu rozhodnutí. 

Přestože události v dokumentárním filmu působí spontánně, pro realizaci jsou nutné 

rozsáhlé přípravy. Prvním bodem příprav je výběr filmového námětu. Mnoho 

dokumentaristů se řídí nepsanou radou "točíme to, co známe". Navíc je samozřejmé, že 

tvůrce investuje svůj čas, a případně i finance, do příběhu, který ho osobně zajímá. 

  

Po výběru námětu si režisér musí ujasnit režijní přístup, položit si otázku, zda téma 

vyžaduje spíše osobnější, intimnější rozhovory, zda ve snímku mohou a mají zaznít 

otázky režiséra a zda je například vhodné použít odosobněný vypravěčský styl, pokud 

                                                 
21 Jeden svět na školách: Základy dokumentárního filmu [online]. [cit. 10. 2. 2016]. Dostupné z: 

https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/FILMOVE_KLUBY/ZAKLADY_DOKUMENTARNIHO_FILM U.pdf, 
str. 73  
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se jedná o odborné věděcké téma.
22

 Také je nutné stanovit si cílovou skupinu diváků, 

které má film oslovit  

 

Důležitou součástí procesu výzkumu jsou také rešerše. Režisér by si měl o zvolené 

látce zjistit co možná nejvíce informací a úhlů pohledu, projít odbornou literaturu, 

zhlédnout filmy s alespoň příbuznou tématikou, případně konzultovat s odborníky nebo 

aktéry. Například již  dokumentarista Robert Flaherty strávil mezi Inuity více než deset 

let, než začal natáčet film Nanuk, člověk primitivní.  

 

Důležité je si uvědomit, jaké osoby, místa a události chceme do filmu zahrnout. 

Podstatná je i režisérova snaha proniknout do hloubky tématu a navázání bližšího 

důvěrného vztahu s protagonisty snímku. Tento přístup navíc včas odhalí, jaký je 

potenciál hlavních aktérů před kamerou a jak jsou schopni argumentovat.  

 

1.1.2 Preprodukce  

 

Podstatnou součástí preprodukce je sestavení filmového štábu. U dokumentů je 

důležité rozhodnout se, kolik lidí je na místě natáčení "přípustných". Cílem je štáb, 

který je schopen vše technicky pokrýt, zároveň však nenarušuje průběh situací a 

rozhovorů. Jak uvádí režisérka převážně časosběrných dokumentů Helena Třeštíková: 

"Nečastěji je se mnou na natáčení kameraman a zvukař, občas také fotograf a 

produkční. (...)Je bohužel téměř nemožné udržet po celou dobu natáčení stejný štáb. 

Natáčení se často organizuje ze dne na den a nedá se očekávat, že spolupracovníci by 

byli ve stálé pohotovosti několik let."
23

 Štáb se tedy obvykle skládá z režiséra, 

kameramana, zvukaře, střihače a produkčního, dále zde může být asistent režie, skript, 

osvětlovači a operátoři kamerové techniky.  

 

                                                 
22 Jeden svět na školách: Základy dokumentárního filmu [online]. [cit. 10.2.2016]. Dostupné z: 
https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/FILMOVE_KLUBY/ZAKLADY_DOKUMENTARNIHO_FILM U.pdf, 
str. 33 
23 Jeden svět na školách: Základy dokumentárního filmu [online]. [cit. 10.2.2016]. Dostupné z: 

https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/FILMOVE_KLUBY/ZAKLADY_DOKUMENTARNIHO_FILM U.pdf, 
str. 45 
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Fáze preprodukce by měla být završena vytvořením natáčecího plánu, ze kterého 

vyplývá, jak bude časově náročné natáčení pro jednotlivé aktéry, kolik dní se bude 

natáčet na jednotlivých lokacích.  

 

1.1.3 Realizace  

 

Realizace, neboli samotné natáčení, může u dokumentu trvat v podstatě libovolný 

počet dní - někteří tvůrci mohou svůj materiál získat během několika dnů či týdnů, 

někteří natáčejí několik let, a to třeba jen několik dní v roce. V této fázi má režisér k 

dispozici filmový štáb, který mu pomáhá s realizací projektu. V porovnání s hraným 

snímkem je štáb méně početný.  

 

Od hraného snímku se produkce dokumentů liší také tím, že i přes pečlivou 

přípravu a jasnou představu se věci vlastně nikdy nemohou dít přesně podle plánu. U 

hraného snímku je úspěch každodenní natáčecí plán dodržet co nejvěrněji, naopak u 

dokumentu je největším úspěchem to, když se během natáčení povede něco reálného, 

nečekaného a neplánovaného. Proto není možné u těchto snímků mít striktně určený 

natáčecí plán.  

 

I přes značnou nepředvídatelnost je nutné pro dobrou koordinaci štábu vždy před 

natáčecím dnem všechny zúčastněné informovat - rozeslat jim denní dispozice, aby 

věděli, kde a kdy mají být, s kým se bude natáčet, jaká bude předpokládaná délka směny 

a co se bude daný den natáčet.  

 

1.1.4 Postprodukce 

 

Postprodukce zahrnuje u dokumentárního snímku hlavně střih obrazu a zvuku. 

Narozdíl od hraných filmů zde nejsou (většinou) žádné vizuální efekty. Střih je 

rozhodně jednou z nejnáročnějších a zároveň nejdůležitějších disciplín. Ve střižně se 

často předělává dějová linka, vyjdou najevo souvislosti z hrubého materiálu. Střihač, 

který většinou na materiálu pracuje ve střižně spolu s režisérem, rozhodne o celkovém 

vyznění filmu, kterými motivy se bude film více zaobírat. U zvukové části posprodukce 
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se dodělávají případné postsynchrony ke kontaktnímu zvuku, ruchy, atmosféry
24

 a 

neopomenutelnou součástí je hudební složka díla. Hudba může být jak reprodukovaná, 

tak originálně zkompovaná.  

 

1.1.5 Distribuce  

 

Podle zákona č.496/2012 Sb. a audiovizi
25

 je distributorem osoba, která při svém 

podnikání a v rozsahu oprávnění od držitelů práv k užití audiovizuálního díla a jeho 

záznamu vyrobí rozmnoženiny daného filmu, které dále pronajímá nebo půjčuje, a 

poskytuje třetím osobám oprávnění k užití tohoto díla na území České republiky pro 

kinematografické představení.
26

  

 

Posláním distribuce je, aby se film dostal ke svým divákům, ať už v kinech, na 

festivalech, prostřednictvím tzv. VOD kanálů
27

. Proto je také třeba, aby si režisér nebo 

producent včas ujasnili, jaké je zaměření filmu a jaké jsou cílové skupiny, podle toho 

zvolí také délku filmu, způsob propagace, komunikační kanály apod. Hledáním 

distributora se zabývá producent případně jím najmutý sales agent, který tvoří v 

podstatě prostředníka mezi producentem a distributorem. Sales agent na základě 

smluvních podmínek převezme práva k filmu a jedná s nákupčími v případě televizí, 

kinodistributory nebo například s programovým oddělením festivalu.  

 

Distributor zajistí podle distribuční smlouvy kinodistribuci, DVD a videodistribuci, 

distribuci do kabelových televizí, terestriálních televizí nebo také merchandising. Co se 

týče kinodistribucí, velké multiplexy si zpravidla v prvních týdnech promítání berou cca 

50-60% ze zisků ze vstupenek (nutno ještě podotknout, že z každé zakoupené vstupenky 

do kina jde podle Zákona 496/2012 Sb. o audiovizi 1% č do Fondu kinematografie). 

Procento zisku ze vstupenek je pro producenty tím větší, čím je promítání vzdálenější 

premiéře, jelikož návštěvnost od data premiéry samozřejmě klesá.  

 

                                                 
24  zvukový otisk charakteristický pro dané prostředí  
25 Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně něktěrých zákonů (zákon o 
audiovizi). In: 496/2012 Sb. 2012  
26 Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně něktěrých zákonů (zákon o 
audiovizi). In: 496/2012 Sb. 2012  
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Součástí distribuce je i propagace, která by měla však fungovat daleko dříve před 

touto etapou. Propagace může začít už v momentě, kdy se producent účastní pitching 

fora
28

 a snaží se získat finance na výrobu nebo navázat spolupráci právě s distributory 

nebo sales agenty. Dobře připravené propagační materiály se synopsí audiovizuálního 

díla, režisérskou explikací, složením filmového štábu, fotografiemi protagonistů a lokací 

mohou pomoci získat filmu nové partnery.  

                                                                                                                                               
27 VOD = Video on Demand, "video na vyžádání" umožňuje divákům zhlédnout filmy, případně další 
audiovizuální díla na internetu prostřednictvím tzv. streamingu, kdy si uživatel rovnou přehraje film nebo 
downloadingu, kdy si dílo stáhne do počítače.  
28  prezentace filmových námětů před distributory, sales agenty, nákupčími kvůli možnosti případné 
spolupráce  
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2. Dokumentární tvorba Heleny Třeštíkové 
 

2.1 Helena Třeštíková 

 

Česká kinematografie čítá mnoho tvůrců, kteří se v průběhu let angažovali v 

různých odvětvích tvorby – od krátkých filmů po celovečerní snímky. Helena 

Třeštíková bezesporu patři mezi jedny z nejvýraznějších. Za přínos kinematografii se 

zasloužila díky svým dokumentům.  

 

Roku 1974 absolvovala na katedře dokumentární tvorby FAMU a po několika 

letech praxe na pozici dramaturgyně se stala také režisérkou. Zároveň roku 1991 

spoluzaložila Nadaci Film a Sociologie, která si klade za cíl udržet a rozvíjet hodnoty 

českého filmového dokumentu, navázat užší kontakt mezi filmaři a sociology a hlavně 

zachycovat dramatickou dobu, podávat výpověď o tom, co se kolem nás i v nás děje. 
29

  

 

Filmy Heleny Třeštíkové od začátku následují dvě linie tvorby – portréty a oblast 

privátních mezilidských vztahů, mezi partnery a v rodinách. Přestože mnoho snímků 

bylo filmováno během komunistického režimu, kdy tvůrci neměli absolutně volné pole 

možností, témata, kterým se věnovala, nebyla pro režim jakkoli nevhodná a Třeštíková 

tak nepodlehla žádnému ideologickému tlaku. Od začátku se zároveň drží daných cílů a 

prostředků. Jde o pravdivé, střízlivé a seriózní vystižení podstaty jevů, kdy sama 

nevstupuje do příběhu, ale volí neokázalý přístup jako pouhý pozorovatel. Tomu účelu 

vyhovuje metoda časosběrného natáčení. Výsledkem je množství natočeného materiálu 

a zásadní je následná práce s materiálem ve střižně. Střih a montáž v podání Třeštíkové 

nevyčnívají a nevnucují názor, vedou k nacházení významů a souvislostí, zároveň slouží 

k časové kondenzaci a podtržení dramatičnosti. 
30

 

 

První časosběrný dokument Heleny Třeštíkové z roku 1975 byl snímek s názvem 

Zázrak, který mapuje 9 měsíců těhotenství ženy. Sleduje zároveň vývoj vztahu mezi 

                                                 
29  Film a sociologie. [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.filmasociologie.cz/ 
30 ŠTOLL, Martin a Jarmila CYSAŘOVÁ. Český film: režiséři-dokumentaristé. Praha: Libri, 2009. ISBN 
978-80-7277-417-3. str. 581 
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ženou a jejím manželem, divák je součástí celého očekávání až po konečné narození 

dítěte.  Dalším projektem byl pro Třeštíkovou zájem o sledování manželských a 

rodinných vztahů v hlubší perspektivě, vše pod názvem Manželské etudy a následně 

Manželské etudy po 20 letech. V prvním cyklu autorka sleduje 6 mladých párů od 

momentu jejich svatby po dobu šesti let. S velkým ohlasem roku 1987 cyklus uvedla 

Česká televize. V pokračování se k osudu stejných šesti manželství vrátila v letech 

1999-2005.  

 

Jiné téma, kterému se ve svých snímcích Třeštíková věnuje, jsou příběhy mladých 

lidí, kteří mají problémy se zákonem, zajímá ji i otázka kriminality, vliv sociálního 

prostředí, existenciální krize a neschopnost jedince se začlenit do společnosti. Jde o 

recidivisty Reného, Láďu, Martina a Milana či narkomanku Pavlínu. Jednotlivé příběhy 

vychází v šedesátiminutových snímcích pod společným titulem Řekni mi něco o sobě v 

letech 1992-1997.  

 

Následující cyklus nese název Ženy na přelomu tisíciletí a mapuje osudy desíti žen, 

a to jak úspěšných, tak i těch v náročné sociální situaci. Jde o portrét operní pěvkyně 

Dagmar Peckové Forte a Piana a zpěvačky Báry Basikové Bára B. (Live) z roku 2001; 

příběh mladé narkomanky Katky V pasti; portréty romské novinářky Jarmily Balážové 

Být Romkou; pohled na pražské prostitutky Rozkoš bez rizika; snímek o životě matky 

tělesně i mentálně postiženého syna Zvítězí ten, kdo se nevzdá; příběhy tří lesbiček Jsem 

žena orientovaná na ženy a Sestřičky, dokument sledující několik let studia a následné 

praxe budoucích zdravotních sester.  

 

Autorka se k některým osudům svých protagonistů i vrací. K příběhu Katky ze 

snímku V pasti se Třeštíková vrací v pokračování s titulem V pasti a zase v pasti z roku 

2003. Roku 2010 pak z produkce Negativu vychází celovečerní snímek Katka. Jako 

celovečerní film vychází i dokument René (z cyklu Řekni mi něco o sobě) a 

dokumentární film Marcela, který vychází z příběhu ženy z jednoho z partnerství, které 

Třeštíková zachytila v Manželských etudách. Za snímek René získala Třeštíková roku 

2008 cenu Prix arte Evropské filmové akademie za nejlepší evropský dokument. Dalším 

celovečerním dokumentem byl snímek Mallory z roku 2015, který je dalším z 

časosběrných filmů, v němž Třeštíková po 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory. Na 
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počátku jde o drogově závislou, která se potýká se životem na pokraji společnosti. V 

průběhu let se však její pozice otočí a začne pracovat v oboru sociální činnosti.  

 

Helena Třeštíková věnovala několik filmů portrétům slavných či významných 

osobností. O divadelním režisérovi Jakubovi Špalkovi natočila snímek Deset let v životě 

mladého muže. Dále třeba film Výzva o herci Janu Potměšilovi. Třeštíková natočila 

mnoho dokumentárních snímků pro televizní cykly či pro Febio Fera Feniče. 

 

Na počátku roku 2016 měl premiéru film Zkáza krásou, který se zajímá o biografii 

herečky Lídy Baarové. Třeštíková se s herečkou setkala roku 1995, kdy s ní pro Českou 

televizi natočila otevřenou zpověď. Výsledkem byl snímek Sladké hořkosti Lídy 

Baarové, spousta materiálu však ve finálním střihu nebyla užita a Třeštíková se k 

tématu ve Zkáze krásou vrací. Snímek není časosběrný, ale pracuje s kombinací 

archivních záběrů a autentického vyprávění z původního záznamu.  

 

 

2.2 Žánr časosběrného dokumentu 

 

Časosběrný dokument je metoda náročná na produkci, jeho výsledkem je však 

unikátní materiál, který po finálním zpracování přináší velmi obsáhlý a autentický 

příběh. Klíčové je dlouhodobé nadšení a zájem autora o zvolené téma či problematiku, 

protože časosběrný dokument sleduje vývoj v průběhu měsíců, let či i desetiletí. 

Produkční zajištění filmování se nemůže řídit naprosto pevně daným natáčecím plánem, 

protože většina situací, které se vyskytnou ve finálním střihu, jsou spíš součástí náhody. 

Právě velký objem natočeného materiálu je jedno ze specifik časosběrného dokumentu. 

Hlavní práce na výsledném snímku přichází až ve střižně, kdy je nutné celý materiál 

zpracovat a rozhodnout, které části se v konečné verzi objeví. Často jde o více než 

desítky hodin natočeného filmu, střih a montáž jednotlivých sekvencí pak má za cíl 

časovou kondenzaci.  

 

Unikátní je nejen změna protagonistů či vývoj tematizovaného objektu, natočené 

záznamy však nevyhnutelně mapují i změny společnosti v mnoha ohledech, jako je 

politický, ekonomický i mravní.  
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2.3 Dokumentární film Katka 

 

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím 

čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího zápasu se závislostí. Film spadá do žánru 

dokumentárních filmů a jeho stopáž je 90 minut. Helena Třeštíková vystupuje jako 

režisérka, scénáristka i mediátor hovorů s hlavní protagonistkou.  

 

„Proč začala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit.“
31

 Třeštíková začíná 

Katčin příběh roku 1996, kdy tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě 

Sananim v Němčicích. Touží po normálním životě, jaký žijí její vrstevníci, a chce se 

dostat z drogové závislosti. Namísto vytouženého obratu však snímek zaznamenává 

roky, kdy se Katka točí v koloběhu konzumace drog, krádeží a prostituce. V hovorech 

často stále projevuje naději na lepší budoucnost a odhodlání s drogou skoncovat. 

Režisérka do příběhu vstupuje jen v nejnutnějších případech a jinak nechává Katku k 

otevřené zpovědi před kamerou. V dokumentu se objevuje i Katčin přítel a další lidé z 

jejího okolí.  

 

V Katčině příběhu přichází k jisté odmlce, kdy se pak do jejího života Třeštíková 

vrací, až když je Katce třicet let. Narkomanka je stále závislá, nicméně v jejím životě 

došlo k jednomu velkému zvratu – je těhotná a přichází tak nová otázka o budoucnosti 

nejen samotné Katky, ale i jejího dítěte. 

 

V českých kinech vidělo film přes 117 tisíc diváků a během jeho televizní 

premiéry ho sledovalo 427 tisíc diváků. Dokument byl mimo jiné uveden i na 

festivalech ve Švédsku, Finsku, Polsku, Německu, Londýně, New Yorku, Makedonii, 

Nizozemí a Jižní Koreji. Ve světě za něj získala Třeštíková v Londýně a Makedonii. U 

nás byla za film oceněna Českým lvem za nejlepší dokument roku 2010 a Cenou české 

filmové kritiky. 

                                                 
31 Katka. In: Aerofilms [online]. Aerofilms © 2005–2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 
http://www.aerofilms.cz/filmy/film/?id=139 
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3. Žánry jako publicistické tvary 
 

3.1 Recenze 

 

 3.1.1 Definice publicistického tvaru recenze 

 

Termín recenze pochází z latinského re-censeo, který překládáme jako přehlížet, 

posuzovat či uvažovat. Dle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace jde o shrnující zhodnocení a posudek, který počítáme mezi druhy 

publicistického textu. Má za úkol především informovat a představit veřejnosti dílo 

(knihu, film, televizní inscenaci atd.) v hlavních rysech. Na rozdíl od kritiky nemá 

recenze příliš velký rozsah, a proto se soustřeďuje pouze na vyhodnocení výrazně 

kladných či výrazně záporných hodnot. Zároveň stručně představuje tvůrce, sleduje dílo 

od zrodu a zařazuje ho do kontextu další umělecké činnosti.
32 

Recenze poskytuje čtenáři 

stanovisko, které je podloženo argumenty a logicky tak vysvětluje autorův postoj.  

 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace odlišuje recenzi 

od kritiky dle jednoduchých kritérií. Recenze je určena pro jakéhokoli čtenáře, kritika je 

však více zaměřená na detail a analyzuje do hloubky, takže je spíše pro samotné umělce 

či vzdělané v oboru. Po jazykové stránce také více užívá odborných termínů a kromě 

samotného hodnocení díla zejména interpretuje jeho obsah.  

 

V publikaci Česká stylistika Josefa V. Bečky se setkáváme s rozlišením termínu 

recenze žurnalistická a recenze odborná. Vysvětlení pojmů v podstatě odpovídá 

rozlišení recenze a kritiky dle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Žurnalistická recenze je přístupná široké veřejnosti a není příliš náročná 

vlastním obsahem. Recenze odborná referuje ve větších souvislostech, snaží se na téma 

nahlížet ve větší perspektivě a posuzovat ho objektivněji. 
33

 

 

                                                 
32 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 9788072772667. str. 168 
33  BEČKA, Josef. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 80-200-0020-8.  



   

 

21 

  

 

3.1.2 Historický vývoj české filmové recenze 

 

Vznik filmu samozřejmě podmínil i vznik samotné filmové publicistiky. Za 

počátek kinematografie se považuje vynález kinematografu bratří Lumièrů, který byl 

výsledkem několika předešlých objevů a technologického vývoje. Filmové recenze a 

kritiky tak začaly hrát důležitou roli v závislosti na tomto novém zájmu společnosti. 

Technika filmu se na území Evropy začala šířit již na přelomu 19. a 20. století, kdy 

zároveň i v českých zemích vznikají první krátkometrážní snímky. Rakousko-Uhersko 

se ve výrobě a původní tvorbě stavilo mezi vedoucí pozice v Evropě.  

 

Český psané tiskoviny zabývající se přímo filmem se začaly objevovat v průběhu 

dvacátých let minulého století. Šlo o časopisy Film, Pražské filmové listy a Český 

filmový zpravodaj. Zpočátku se periodika soustředila zejména na popis výroby filmu a 

referovala o filmařské technice. Dle publikace Panorama českého filmu Luboše Ptáčka 

byl prvním periodikem, které se věnovalo ryze filmové publicistice, revue Studio. 

Obsahoval recenze i kritiky od českých i zahraničních autorů a vycházel na přelomu 

dvacátých a třicátých let minulého století. Nepůsobil však dlouho a ve třicátých letech 

jej nahradila periodika Telehor a Ekran.  Dalším nástupcem byl týdeník Kinorevue, 

který je považován za první periodikum podobající se filmovému bulváru. Přinášel totiž 

mnoho fotografií herců a příběhů z jejich soukromí, těšil se tak velké oblíbenosti u 

čtenářů. Opakem ke Kinorevue byl časopis Filmový kurýr, určený odborníkům z oboru. 

 

Po druhé světové válce se na trhu objevilo periodikum Film a doba, který vychází 

dodnes. Za doby komunistického režimu byl oficiálním periodikem zaměřeným na film 

a ideologický podtext se odrážel i na jeho obsahu. Prostor dostávaly pouze snímky 

oficiálních tvůrců, vývoj ve světové kinematografii nebyl součástí obsahu a pravidelně v 

časopise vycházely politické úvodníky. S dvoutýdenní periodicitou vycházel i časopis 

Kino, a to sice v letech 1945 až 1993. 

 

Po roce 1989 přichází na scénu nové tituly, mutace zahraničních magazínu i pouze 

bulvární časopisy zaměřené na film a filmaře zejména ze společenského pohledu. Za 

jeden z nejvýznamnějších periodik je považována Iluminace, která byla určena 
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především odborné veřejnosti. Dále vychází Filmový přehled, Cinepur či česká verze 

zahraničního měsíčníku Cinema. Články a filmové recenze jsou stále rozšířenější v 

rámci kulturních rubrik deníků a jiných periodik. Celostátní listy jako je Mladá fronta 

DNES či Lidové noviny věnují článkům o filmu prostor jak v tištěné verzi, tak na 

vlastních internetových mutacích. Týdeníky a měsíčníky, jako je například Respekt, 

Reflex či Týden, se v rámci kulturní rubriky věnují filmové kritice také. Veřejnost se tak 

k informacím ze světa filmu dostává nejen prostřednictvím tematicky zaměřených 

periodik, ale prostřednictvím téměř jakéhokoli zpravodajsko-publicistického média.  

 

Neopomenutelnou platformou pro zveřejnění filmových kritik a recenzí je v dnešní 

době internet, kde se čtenáři mohou stát tvůrci a autory takových recenzí. K tomuto 

účelu slouží autorské blogy, tematické servery či sociální sítě. Autorská hodnota článků 

je pak v mnohých případech diskutabilní, nicméně kvalita záleží jen na autorovi článku 

a neodvíjí se od typu platformy, kde se text vyskytuje. 

 

3.2 Komentář 

 

3.2.1 Specifika jazykové formy komentáře 

 

Komentář spadá pod publicistické žánry žurnalistické tvorby. Český komentář 

vznikl již za dob Rakouska-Uherska, z čehož se odvíjí i jeho nejčastější povaha – bývá 

zejména polemický, politický až satirický. Barbora Osvaldová v Praktické encyklopedii 

žurnalistiky a marketingové komunikace definuje komentář jako základní žánr 

publicistiky, jehož cílem je vysvětlit a zhodnotit z různých úhlů pohledu aktuální 

sociální jev nebo problém. Komentář vystihuje subjektivní názor autora na dané téma či 

problematiku, takže pracuje s pevně danými fakty, která analyzuje a řadí do logických 

souvislostí.
34

 

 

Jak již bylo řečeno, komentář je v podstatě nová interpretace již známého faktu 

obohacena o osobní názor. V ideálním případě je zkušený autor dostatečně vzdělaný v 

oblasti, o které referuje, a je schopen svou tezi podložit ověřenými fakty. Komentář je 

                                                 
34 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 9788072772667. str. 103 
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pro diváky více přesvědčivý v souvislosti s autorovou schopností argumentovat, tedy 

využít známé skutečnosti ve vlastní prospěch.  

 

Specifický je i jazyk, který autor k psaní komentáře užívá. Staví na originalitě 

výrazu a použití neotřelých slovních spojení. Autor používá citově zabarvené výrazy, 

hovorové výrazy i řečnické otázky. Velkou roli tak hraje nejen názor autora, ale i nápad 

a způsob, jakým je argument interpretován. S komentářem se setkáváme v různých 

podobách, a to jak v tištěné či audiovizuální podobě a zejména pak v souvislosti s 

novými médii. Ve vztahu ke zvolenému způsobu interpretace se pak pojí i rozdílný 

obsah či forma, nicméně hlavní princip „uvedení souvislostí, odhalení pozadí, příčin i 

důsledků“ 
35

 s pomocí subjektivního názoru zůstává stejný. 

 

 

3.2.2 Vývoj komentáře 

 

Vznik publicistického žánru komentáře je dle publikace Publicistické žánry od 

Karla Štorkána datován do první poloviny 19. století. Komentář se objevil s 

jednoduchým cílem, aby čtenářům více vysvětlil a ohodnotil politické události ve 

Francii a Velké Británii.
36

 Podle Osvaldové se komentář objevil v 19. století i na území 

Rakouska-Uherska a stejně jako ve světě měl primárně za cíl osvětlit vypjaté politické 

situace. Český komentář staví na subjektivitě autora, která je často podtržena užitím ich-

formy.
37

 První komentáře u nás psali Josek Kajetán Tyl či Karel Havlíček Borovský. 

 

Od začátku 20. století je komentář vymezen jako samostatný žánr, který se začal 

používat nejen v tištěné podobě, ale hraje velmi důležitou roli i ve vývoji a pokroku 

rozhlasové tvorby. Posluchači rozhlasu se komentáře dočkali ze stejného důvodu, z 

jakého byl zařazen i do tisku – cílem bylo objasnit a racionálně ohodnotit přinášené 

zprávy. 
38

 

                                                 
35 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 9788072772667. str. 103 
36 ŠTORKÁN, Karel. Publicistické́ žánry. Praha: Novinář, 1980, s. 18. Knihovnička novináře.  
37 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 9788072772667. str. 103 

38 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003. ISBN 80-867-6200-9. 
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4. Rozbor a analýza příspěvků 
 

V této části práce se soustředím na definici zvolených internetových serverů, kde 

jsou volně přístupné recenze filmových publicistů. Zároveň analyzuji obsah 

jednotlivých recenzí, které referují o filmu Heleny Třeštíkové Katka. Kritéria hodnocení 

byla pohled na fenomén časosběrného dokumentu, ocenění práce režisérky, drogy jako 

společenské téma a zda s ním Třeštíková správně nakládá. Zajímavé je i hodnocení 

emocionálního dopadu na diváka. 

 

Oddíl věnující se Česko-Slovenské filmové databázi popisuje fungování portálu a 

jeho charakteristiku. Následně analyzuji uživatelské komentáře vztahující se ke snímku 

Katka, a to po stránce kvantitativní i kvalitativní. Zohledňuji několik kritérií jako 

období, ve kterém byl komentář uveřejněn, úroveň hodnocení uživatele, použití 

jazykových prostředků a samotný obsah komentáře. 

 

4.1 Aktuálně.cz 

 

4.1.1 Charakteristické znaky portálu Aktuálně.cz 

 

Portál Aktuálně je internetový zpravodajský server, který nemá vlastní tištěnou 

podobu. Jak redakce sama uvádí na portálu, jde o „první čistě online deník v České 

republice“.
39

 Na trhu je od 1. listopadu 2005, kdy začal fungovat ve spolupráci s 

Centrum.cz. Nyní spadá pod společnost Economia. Aktuálně má vlastní etický kodex, 

kde stanovuje zásady redakční nezávislosti mediálního domu Economia. 

 

Orientace na portálu je pro uživatele jednoduchá a lehce přehledná. Na úvodní 

straně se zobrazuje nejnovější zpravodajství a aktuální dění. V horní liště pak čtenář 

najde jednotlivé rubriky. Redakce je rozdělena do sekcí domácí, zahraničí, ekonomika, 

kultura, sport, blogy a názory, magazín a video sekce.  

                                                 
39  Tiráž. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s. © 1999 – 2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 
http://www.aktualne.cz/autori/ 
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Roku 2006 získal portál Aktuálně cenu Křišťálová lupa za internetový projekt 

roku. V soutěži Novinářská cena se roku 2014 portál zasloužil o hlavní cenu hned v 

několika kategoriích – Nejlepší rozhovor, Nejlepší komentář a Cena Googlu za 

inovativní online žurnalistiku. 

 

Za uznávaného filmového publicistu za dobu působení webu Aktuálně je 

považován Kamil Fila, který jako kmenový autor působil v redakci online deníku v 

letech 2008-2012. V současnosti se věnuje projektu Ještě větší kritik, než jsme doufali.
40

 

 

 

4.1.2 Analýza filmové recenze Katky na portálu Aktuálně.cz 

 

Recenze Kamila Fily vychází 2. 3. 2010 na webu Aktuálně.cz v rubrice Magazín. 

Již v titulku je uvedeno, že se jedná o recenzi, a celý je v podobě: „Recenze: Feťačka 

Katka testuje vykupitelské síly filmu“.
41

 Snímek hodnotí z mnoha hledisek a snaží se 

komplexně nahlédnout nejen na příběh, ale i na samotnou Třeštíkovou a její způsob 

práce. Hned v úvodu se zmiňuje o časosběrné metodě a uvádí, že „Třeštíková točí filmy, 

jež předčí jakoukoli fikci“.
42

 Zmiňuje i fakt, že tvorba valné většiny dokumentaristů se 

snaží dosáhnout dramatičnosti hraných filmů, Třeštíková však zůstává jako 

nezúčastněný pozorovatel. Fila sice tento záměr připouští, na druhou stranu ale 

zpochybňuje způsob, jaký autorka volí k dosáhnutí daného cíle. Nabízí se otázka, zda je 

jednání dokumentaristky morální a správné: „V objevu Katky a ochotě se jí zabývat 

dlouhé roky je kombinace podivného štěstí a urputnosti, která přitom hraničí až s 

necitelností“
43

, zároveň spatřuje „dokumentární obrazy jako způsoby vytrhávání 

reálných věcí z kontextu“.
44

 Recenzent dokonce tvrdí, že „Třeštíková za sebou stříhá 

jen scény, kdy je na tom "hrdinka" čím dál hůře“.
45

 Fila analyzuje práci režisérky z 

                                                 
40 Osobní profil. [online]. 31. 1. 2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.jestevetsikritik.cz/o-
projektu/osobni-profil-kf 
41 FILA, Kamil. Recenze: Feťačka Katka testuje vykupitelské síly filmu. In: Aktuálně.cz [online]. 2. 3. 2010 
[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-fetacka-katka-testuje-
vykupitelske-sily-filmu/r~i:article:662056/ 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 



   

 

26 

  

pohledu, jak sama ve filmu vystupuje a „dopuje sebe i Katku (falešnými) pocity naděje, 

že se vše změní k lepšímu“.
46

 

 

Dokumentární tvorba s sebou samozřejmě nese několik specifik a na první pohled 

skrytých věcí, jako je otázka jak probíhalo filmování a jakým způsobem do příběhu 

zasahovala produkce - „každému je jasné, že něco aplikaci muselo předcházet, ale nic se 

o tom nedozvíme“.
47

 Divák se soustředí na příběh a vizuální stránku snímku, kde „nejde 

o masky, efekty, ani herecký výkon“.
48

 Co však Katce vyčítá jako značný nedostatek je, 

že „film sám neklade (téměř) žádné otázky a neodpovídá ani na otázky, které si kladou 

diváci. Jako by počítal s tím, že všechno bude dovysvětleno v rámci školních besed“.
49

 

 

Přestože se recenze může zdát laděná proti Třeštíkové a jejímu přístupu, autor 

v závěru uvádí, že autorku nechce z ničeho vinit. Způsob, jakým se s problémy potýká a 

jak ve snímku vystupuje, proto komentuje slovy, „že v její odolnosti navštěvovat po léta 

ztracené existence je hlavně mnoho dobrotivé naivity“.
50

 

 

4.2 Moviezone.cz 

 

4.2.1 Charakteristika serveru Moviezone.cz 

 

MovieZone je filmový web, který byl založen roku 2005, „jehož primárním účelem 

je upozorňovat na nejnovější a nejzajímavější události ve světě filmu.“
51

. Redakce se 

skládá ze stálých i externích redaktorů, kteří „už se dlouhá léta věnují redaktorské 

činnosti v mnoha elektronických a papírových médiích. S trochou nadsázky se dá říct, že 

stihli prolézt všechny webové i papírové magazíny o filmech.“
52

 Specifické je, že autoři 

vystupují pod přezdívkami.  

 

                                                 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž. 
48 Tamtéž. 
49  Tamtéž. 
50  Tamtéž. 
51  FAQ. In: MovieZone [online]. 2000-2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 
http://www.moviezone.cz/faq/#co.to.tu.je 
52 Tamtéž. 
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Na serveru pravidelně vychází zprávy z oblasti kinematografie, recenze, trailery i 

komentáře. Podobně jako na portálu Česko-Slovenské filmové databáze, jsou filmy 

hodnoceny hvězdičkami a následně zařazeny do žebříčků. V sekci Recenze a Statistiky 

jsou uveřejněna pořadí filmů s nejlepším hodnocením, nejkomentovanější a nejčtenější 

články. 

 

Externě na portálu MovieZone působil filmový publicista Vít Schmarc, který uvedl 

vlastní recenze v Cinepuru, na Aktuálně.cz či na Rádiu Wave, kde moderuje pořad 

Čelisti. Na internetových serverech vystupuje pod přezdívkou Marigold. 

 

4.2.2 Analýza recenze filmu Katka na portálu Moviezone.cz 

 

Vít Schmarc pod přezdívkou Marigold přináší 23. 2. 2010 na portálu Moviezone.cz 

recenzi na dokumentární film Katka. Autor se v recenzi vrací k původní televizní verzi 

dokumentu, který byl uveden pod jménem V pasti. Schmarc uvádí: „Mám v poměrně 

živé paměti, jak silný dojem na mě dokument nazvaný V pasti zanechal. Celovečerní 

verze jejího životního příběhu mě naproti tomu nahustila hrůzou ze sledování 

umírajícího těla, které už před tím bojovná a bystrá mysl zvládla téměř opustit.“ 
53

  

 

Recenze se věnuje hodnocení práce režisérky a polemizuje, zda se správným 

způsobem ujala úkolu referovat o tak citlivém a zároveň kontroverzním tématu. „Talent 

Heleny Třeštíkové splynout v extrémním prostředí se svými objekty a být součástí jejich 

utrpení vyniká v každé scéně.“ 
54

 Schmarc zmiňuje moment, kdy na konci filmu 

Třeštíková ve větší míře zasáhne do děje filmu a snaží se Katku motivovat, aby změnila 

svůj život. „Dokumentovaná tragédie jakoby se stala nesnesitelnou i pro tu, která ji 

zaznamenává. Poněkud to podkopává do té doby pevně udržovaný koncept 

časosběru.“
55

  

 

Otázka morálky se objevuje i v recenzi na MovieZone, nicméně Vít Schmarc právě 

oceňuje momenty, které „posilují moment sounáležitosti diváka a postavy“ a navíc 

snímek dle jeho názoru „z filmařského hlediska nabízí víc než jen dokumentární 

                                                 
53  SCHMARC, Vít. Katka. In: MovieZone [online]. 23. 2. 2010 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://film.moviezone.cz/katka/recenze/ 
54 Tamtéž. 
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strohost“.
56

 Zároveň práci režisérky hodnotí vyjádřením, že „Katka mohla dost snadno 

dopadnout jako nepietní a šmírácké kochání se tragédií, ale díky citlivému přístupu 

Heleny Třeštíkové se to nestalo.“ 
57

 

 

Pod samotnou recenzí filmu se nachází box s titulem Verdikt. Vít Schmarc 

dokument Katka hodnotí 8 body z 10 a uzavírá slovy, že „drsné tragiky, které chybí 

většině českých hraných filmů, má Katka přehršel.“
58

 

 

4.3 Česko-Slovenská filmová databáze 

 

4.3.1 Charakteristika a fungování ČSFD 

  

Česko-Slovenskou filmovou databázi založil Martin Pomothy v roce 2001. 

Původně šlo pouze o hobby a snahu vytvořit online platformu, na které mohou filmoví 

fanoušci přidávat oblíbené filmy a následně diskutovat. Dnes portál slouží širokému 

spektru. Aktivní uživatelé, kteří mohou tvořit vlastní profil, hodnotit či komentovat 

snímky a využívat různé funkce. Zároveň má kdokoli bez registrace možnost procházet 

databázi filmů, filmografie herců a režisérů, nechat si doporučit to nejlepší z televizního 

programu, prohlížet si žebříčky nejlepších nebo nejhorších filmů, sledovat bazar, 

filmotéky či profily registrovaných uživatelů.
59

  

 

Portál má určitý systém hodnocení filmů. Prvním stupněm je hodnocení s pomocí 

hvězdiček, které je umožněno každému hned po registraci. Vkládání komentářů je 

uživateli umožněno až po ohodnocení 200 filmů a po úspěšném absolvování znalostního 

testu. Pokud uživatel testem neprojde, má šanci vyplnit formulář, kde může admina 

ČSFD přesvědčit a povolení ke komentování získat. Česko-Slovenská filmová databáze 

tak chce předejít výskytu vulgárních či nevhodných komentářů a zároveň tak lépe 

regulovat informace, které na portál uživatelé zveřejní. Předpokládá se, že takový 

                                                                                                                                               
55 Tamtéž. 
56 Tamtéž. 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž. 
59 Návod k použití. In: Česko- Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group s.r.o. © 2001–
2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné́ z: http://www.csfd.cz/navod-k-pouziti/  
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přispěvatel má jisté znalosti v oboru a je schopen tvořit kvalitní obsah se správnou 

formou podání. 

 

Žebříčky hodnocení mají rozdílné podoby a rozlišujeme tedy hledisko nakolik je 

film dobrý a nakolik je film oblíbený. Kvalita filmu vyplývá z hvězdičkového 

hodnocení uživatelů, naopak oblíbenost filmu je určena počtem fanoušků, kteří si 

snímek zařadí mezi své v sekci „Oblíbené filmy“. Žebříčky fungují na komplikovaných 

vzorcích, které zohledňují počet hodnocení a nejen výsledné procentuální hodnocení 

filmu. Na portálu je i žebříček takzvaných „nejoblíbenějších uživatelů ČSFD“. Po 

splnění několika podmínek totiž každý sbírá jisté bodové ohodnocení od ostatních 

registrovaných a může se v žebříčku umístit. Jejich komentáře pak mají větší váhu a 

zobrazují se v seznamu komentářů nejvýše. 

 

Další způsobem, jakým Česko-Slovenská filmová databáze snímky rozlišuje a 

hodnotí, je barevný systém. Vychází z výsledného procentuálního hodnocení filmu, 

který je výsledkem názoru uživatelů. Podle výsledných procent pak náleží filmu barva, 

která značí jeho kvalitu. Barevné rozlišení je v podobně čtverečku před samotným 

názvem filmu a dále je znatelné na základě barevného sladění profilu filmu. Červenou 

barvou jsou ověnčeny nejlepší filmy s hodnocením nad 70%, modrou standardní filmy s 

hodnocením od 31% do 69% a černou "perly" s hodnocením pod 30%. Na ty je lepší se 

nedívat, případně je alespoň nebrat vážně. Aby film "dostal barvu", musí jej odhodnotit 

minimálně 10 uživatelů. Filmům s méně než devíti hodnoceními náleží bledě šedá 

barva, téměř nebo úplně splývající s pozadím grafiky webu.
60

 

 

Ve svém Návodu k použití ČSFD.cz zmiňuje, co se na serveru nesmí. Za největší 

prohřešek portál považuje situaci, kdy uživatel hvězdičkami ohodnotí film, který 

neviděl, a to na základě traileru, očekávání, nebo nenávisti k herci či tvůrci, který má s 

filme co do činění. Stejně je to s komentáři u neviděných filmů. Za takový prohřešek je 

uživateli nenávratně odebráno právo dalšího hodnocení.
61

 

 

Každý film má na portálu vlastní profil, který má daný šablonu, což usnadňuje 

jednoduché orientaci. Profil se dá rozdělit do dvou kolonek, které se skládají z různých 

                                                 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž. 
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boxů. Levá část je textově náročnější a dá se v rámci této části listovat s pomocí 

různých obsahů, pravá kolonka obsahuje méně podstatné informace a je neměnná. V 

levé horní části nalezneme box se základními fakty o filmu a obrázek, nejčastěji plakátu 

z oficiální distribuce. Uveden je název filmu v češtině, slovenštině a v anglickém 

jazyce, následně je uveden žánr filmu, země původu a rok výroby se stopáží. V případě 

Katky jde tedy o film dokumentární, který má za původní zemi Česko, rok výroby 2009 

a stopáž 90 minut. Pokračuje výčet nejdůležitějších složek štábu jako je režie, scénář, 

kamera, hudba, hrají, produkce, střih a zvuk. Pod faktickými informacemi najdeme 

obsah, obvykle oficiální text distributora či obsah, který byl použit při uvedení snímku 

na filmovém festivalu.  

 

Profil následně nabízí jednoduchou lištu, kde si uživatel volí z nabídky obsahů. 

První možnosti je přehled, kde se v jednom boxu zobrazí několik obsahů včetně 

komentářů, galerie i videa. Další obsahy, které lišta nabízí, jsou více rozsáhlé a jedná se 

o komentáře, zajímavosti, ocenění, videa, galerie, externí recenze, ve filmotéce, v 

bazaru a diskuze. 

 

Jak již bylo zmíněno, v pravé části profilu se nachází několik boxů, které informují 

několika fakty. První je informace, jak si film vede v procentuálním hodnocení. Dále 

hodnocení uživatelů, kdy box zobrazuje celkový počet všech hodnocení a vyjmenovává 

několik přezdívek uživatelů s jejich hodnocením. Kolonka Fanklub filmu uvádí počet 

všech fanoušků a opět jejich výčet. Pokračuje box Premiéry, kde jsou data uvedení do 

kin u nás i v zahraničí, datum uvedení snímku na jiných kanálech jako je třeba DVD a 

informace, zda byl film představen s určitým omezením či doporučením – například 

nevhodný mládeži do 12 let apod. Následuje krátká lišta s ikonami jednotlivých 

sociálních sítí, díky kterým se uživatel může prokliknout přímo na profil filmu. Poslední 

tři boxy v pravé kolonce jsou s tituly Související, Podobné a Tagy. 

 

4.3.2 Uživatelské komentáře u snímku Katka na portálu ČSFD 

 

Na profilu dokumentárního filmu Katka nalezneme 480 komentářů, které byly 

uveřejněny v období 11. 12. 2009 až do 10. 4. 2016. V prvním roce bezprostředně po 

uvedení přibyl největší počet komentářů a to sice 194. Následující rok 2011 se k 
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dokumentu vyjádřilo 182 uživatelů. Od roku 2012 se ročně počty nově zveřejněných 

komentářů pohybují v desítkách. Majoritní část komentátorů film oceňuje nejlepším 

hodnocením pěti hvězdiček a pouze dvanáct komentujících filmu udělilo hodnocení 

„odpad!“.  

 

Většina komentářů se zaměřuje na jeden jev - hodnotí téma, hlavní hrdinku, 

zaměření filmu, některé komentáře jsou zcela komplexní a nezadají si s odbornou 

recenzí. Najdeme komentáře, které se vyjadřují velmi stroze a to jedním či dvěma slovy: 

„hodne silny“
62

; „narez“
63

; „hnus“
64

. Naopak jiné jsou velmi rozsáhlé: „kubik7 (16. 3. 

2010): Opravdu hodně silný film, který mě nutí nad prezentovaným tématem ještě 

dlouho přemýšlet. Smekám před Helenou Třeštíkovou - nad tím, jak autenticky film 

působil a jak citlivě, byť silně naturalisticky, se jí podařilo toto téma prezentovat. Velmi 

hodnotná je časová perspektiva, která nám umožňuje sledovat Katčinu proměnu - to, jak 

se vyvíjel její výraz ve tváři, její postava, její vyjadřování a pohled na daný problém. 

Muselo být neskutečně náročné se "prohrabávat" metry materiálu a "lepit" k sobě pro 

film podstatné momenty. Film ve mě zanechal silný zážitek a ještě mi bude dlouho trvat, 

než jej dokážu strávit. Po dlouhé době jsem zažil, jaké je to sledovat film v do 

posledního místa vyprodaném kině. Přestože byla možnost prožívat film spolu s dalšími 

sto padesáti diváky zajímavá a dodávala filmu novou dimenzi, mrzelo mě, že značná 

část diváků se šla podívat na film primárně s motivem voayeurismu - "Pojďme se 

podívat na tu feťačku Katku! To je hrozný, jak může někdo žít takovýhle život! Že se ta 

holka nestydí!..." O tomto mě přesvědčovaly často nepatřičné reakce na plno momentů 

ve filmu. Tyto reakce mi vadily, ale zároveň jsem si také uvědomil, jak se posouvá 

vnímání problémů a jejich chápání v dnešním světě. Jak se vnímání mnohých z nás 

zplošťuje a transformuje se do černobílého vnímání světa. Plno lidí zhlédne tento film 

jako jakýsi typ reality show a nevezme si z něj tolik, kolik by byl film schopen dát. - 

škoda! Přestože film hodnotím jako "pětihvězdičkový", trochu mi vadilo, že drtivá 

většina filmu se zabývala důsledkem Katčina problému a příliš nehledala jeho příčinu. 

Samotný začátek mohl být více věnován Katčině minulosti a jejímu životnímu příběhu 
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před braním drog. Samotné zmínění více informací než jen to, že matka je lesba a otec jí 

ublížil, by napomohlo hlubšímu pochopení Katčina životního příběhu.“
65

 

 

První komentář ke snímku napsal 11. 12. 2009 uživatel s přezdívkou Matty a 

ohodnotil film čtyřmi hvězdičkami. Autor začíná text několika větami, které zachycují 

atmosféru bezprostředně po premiérovém promítání filmu: „Během celých závěrečných 

titulků bylo ve velkém sále Světozoru slyšet každičké šustnutí. Všichni najednou ztratili 

řeč a odvahu to strnulé ticho narušit.“ 
66

 Autor porovnává film s předchozími díly od 

Třeštíkové, zmiňuje, co ho pozitivně překvapilo a umocnilo jeho zážitek z promítání. 

Zároveň zmiňuje zajímavou problematiku: „Cenou za syrový dokument, který zachycuje 

i okamžiky známé jen z odvážnějších hraných filmů, bude nejspíše další debata nad 

filmařskou morálkou. Existuje nějaká hranice, kdy „nečinné“ natáčení cizího utrpení 

přestává být etické?“ 
67

Před finálním zhodnocením filmu 80%, ještě autor uvádí 

apendix vztahující se k filmu: „Když vás po tomto dokumentu přepadne na Hlavním 

nádraží chuť na kávu a nebudete-li chtít, aby vás přepadl i někdo jiný, asi zvolíte jiný 

podnik než Fantovu kavárnu.“ 
68

 

 

Naopak nejnovější příspěvek z 10. 4. 2016 je od slovenského uživatele s 

přezdívkou Shredo. Katku hodnotí čtyřmi hvězdičkami a obsah komentáře je méně 

obsáhlý. Ve finále hodnotí její osud jako „smutný príbeh, ktorý bude odkazom pre 

mladšie generácie a veľká výstraha so zdvihnutým ukazovákom.“ 
69

 

 

Mnoho komentářů se vztahuje k uvedení snímku na školách a v rámci výuky. 

Komentující tento nápad hodnotí zpravidla kladně a souhlasí s jeho prezentací žákům a 

studentům. Například: „pouštět už na základních školách jako výchovný prostředek. 

Možná by to odvrátilo alespoň část mládeže od braní drog“
70

„unikátní dokument - 

pustit všem parchantům ze střední“
71

; „Tohle by měli vysílat dětem na základních 
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70 Komentáře uživatelů k filmu. [online]. In: POMO Media Group s.r.o. © 2001–2016 [cit. 2016-05-08]. 
Dostupné z: http://www.csfd.cz/film/264177-katka/komentare/podle-rating/strana-8/ 
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školách!!!“
72

; „povinné promítání pro školy doporučil bych....“
73

. Ale několik uživatelů 

i zpochybňuje výchovný obsah filmu a problém drogové závislosti spíše bagatelizuje: 

„Nemyslím si, že by film měl preventivní antidrogový efekt. Na to není správně zvolena 

postava, okolnosti atd. Když je vám patnáct a kámoš vám nabídne jointa, nebo lajničku 

na párty, jako první vás nenapadne film Katka“
74

; „jak tady čtu v komentářích "syrové, 

drtivé, brutální, silné" - to jsem u Katky ani omylem necítila. Na rozdíl od školní besedy 

s narkomanem. Ale to mi bylo dvanáct.“ 
75

 

 

Ze stylu některých komentářů je zřejmé, že autor není pouhým filmovým 

fanouškem, ale analyzuje film do detailů z různých hledisek. Komentář tak přechází 

spíše do žánru odborné recenze. „Aelita (21. 1. 2015): Co má větší dopad na diváky a 

větší působení na realitu – hraný film nebo dokument na stejné téma? Odpověď není tak 

nabíledni, jak se zdá na první pohled. Hraný film má nesporný umělecký faktor – 

cílenost vystavění příběhu, herecké výkony umocňující emoce diváka, přitažlivost 

zobecňující univerzality a zázračnosti fantazie. Dokument zase zrcadlí realitu a přináší 

konkrétnost, přirozenost a původnost a použitelné informace. Záleží samozřejmě na 

samotném divákovi, jeho založení, preferencích a emotivnosti – jedni dají přednost 

hranému umění, jiní obrazu reality. Nicméně v konečném důsledku nikdo snad nemůže 

popřít, že v hloubi duše všichni vědí, že hra je hra a skutečnost je skutečnost, a proto lze 

tvrdit, že člověk obecně vnímá dokument jako fakt, kdežto hraný film je jenom 

napodobení faktu, a tudíž je jednodušší získat odstup od filmu než od dokumentu. V tom 

právě tkví síla umění dokumentu. ____ I Katka dospěla do logického konce člověka 

zotročeného drogou, i Helena Třeštíková dozrála k pochopení, že přinejmenším v tomto 

případě se droga ukázala být silnější než mateřský pud a vůle k životu. Myslím, že 

Třeštíková při natáčení tohoto dokumentu ztratila pár životních idealistických představ 

o člověku obecně a ženách konkrétně a vzdala se veškerých nadějí ohledně Katky. To 

jest Katka přestala být pro Třeštíkovou člověkem hodným pozornosti a účasti neboli i 

profesionál je v první řadě člověk.“
 76 
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Závěr 
 

Žánr dokumentárního filmu přináší divákům nejen umělecký zážitek, ale 

zejména nové znalosti, vysvětlení problematiky a osobitý pohled na věc. Metody tvorby 

dokumentu nabízí autorům v podstatě neomezené možnosti, takže je žánr velmi pestrý a 

pro diváka přitažlivý. Důležitou roli hraje režisér, který má k dispozici několik způsobů 

jak do filmu zasahovat či být pouhým pozorovatelem. Dokumentárním snímkům jde o 

co nejpřesnější zachycení reality s pomocí přístupných informací a faktů. Díky tomu je 

film pro diváka důvěryhodný a k protagonistům snímku si lze vytvořit osobní vztah.  

 

S dokumentární tvorbou přichází i otázka etiky při reprezentování zvolených 

postav. Jako u asi každého audiovizuálního díla, i u dokumentárního snímku tvůrce 

pracuje s nástroji, které mohou poupravit či změnit vyznění daných skutečností. Patří 

mezi ně způsob, jakým režisér pracuje s protagonisty, práce kamery a zejména 

postprodukční část výroby, tedy finální střih a zpracování natočeného materiálu. Z toho 

vyplývá, že hlavním úkolem autora by mělo být co nejautentičtější a nejpřesnější 

zpracování přijatých informací a jejich následná, pokud možno co nejčestnější, 

reprodukce. 

 

Tvorba Heleny Třeštíkové se drží daných cílů a metody zpracování, kterou sama 

autorka považuje za nejlepší v souvislosti se správným plněním své úlohy režisérky 

snímků. Časosběrná metoda u jiných tvůrců není příliš obvyklá, a to zejména díky 

časové a produkční náročnosti. Způsob, jakým si Třeštíková vybírá hlavní postavy 

snímků je také specifická. Drží se sociálních, společenských témat a sleduje příběhy, 

které jsou pro veřejnost šokující. Stejně tak je tomu i v případě Katky.  

 

 

Snímek Katka veřejnost rozhodně přijímá s rozporuplnými reakcemi, které jsou 

však vyjádřeny ve značně širokém spektru. Úlohu vyvolat emoce či reakce u diváka, 

tedy autorka splňuje bravurně. Na základě analýzy recenzí filmových publicistů a 

komentářů z řad diváků lze říct, že převážná většina se v názoru na snímek shoduje – 

příběh Katky je ohromující a až neuvěřitelně pravdivý. Pro diváka je Katka postavou, do 
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které se těžko lze vžít, ale zároveň s ní soucítí a litují její osud. Laická veřejnost i 

filmoví recenzenti film hodnotí z několika hledisek, která se objevují u obou skupin. Jde 

o příběh jako takový, dále názor na práci režisérky či porovnání Katky s jinými snímky 

Třeštíkové.  

 

Film hodnotí dva zástupci publicistických žánrů, a to recenze a komentář. Oba 

žánry se shodují v tom, že zahrnují subjektivní pohled autora a snaží se o vytvoření 

názoru na danou problematiku. V případě Katky je značný rozdíl v jazykové složce, 

kterou jednotlivé žánry užívají. U komentářů na portálu Česko-Slovenské databáze se 

setkáváme s různými způsoby vyjadřování, autoři užívají více hovorové či i vulgární 

výrazy a úroveň kvality se u příspěvků značně liší. Vyskytují se i však rozsáhlé 

komentáře, které jsou z hlediska kvality porovnatelné s recenzemi filmových publicistů. 

Internetové recenze snímku Katka z portálu Aktuálně.cz a MovieZone mají za autory 

oceňované kritiky, kteří jsou odborníci v oboru, a tak i recenze v porovnání s komentáři 

dosahuje širší analýzy a hlubšího hodnocení. 

 

Téma této práce jsem volila s ohledem na vlastní zájmy a profesní zkušenosti, 

nicméně její samotné zpracování mi přineslo prohloubení znalostí v mnoha směrech. 

Jedná se především o teoretické vědomosti, které jsem obohatila studiem odborné 

literatury a dalších pramenů. Dále jsem zlepšila své schopnosti analyzovat a třídit data.  
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Summary 
 

Genre of a documentary movie is not only an artistic expression but also brings 

to its viewers new knowledge, explanation of issues and different point of view. 

Authors are left with much bigger number of possibilities how to create which makes 

the genre very unique and appealing for viewers. Author has important role of a 

mediator of the story. The aim of a documentary movie is to express reality according to 

well known facts. That makes documentary trustworthy and more relatable for the 

viewer.  

 

Documentary brings discussion how ethical is representation of main 

protagonist. Author works with many tools which can influence the story or make the 

message misleading. All depends on the approach of a director towards main characters, 

chosen angle of the camera and most importantly the postproduction. This leads to an 

acknowledgement that the most important task of the director is to handle all 

information with honesty. 

 

Helena Třeštíková keeps certain aims and methods which she believes are the 

best and are according to performing her role of the mediator. Třeštíková uses unique 

approach towards her characters. She follows social issues and personal stories which 

are shocking for the audience. Documentary Katka isn´t an exception. 

 

The movie is accepted by the audience with mixed reactions. We can definitely 

say that the aim to provoke a reaction of an audience was amazingly accomplished. 

Based on the analysis of online reviews and users´ comments we understand that the 

majority of audience meets the same impression – the story is unbelievably real. 

Although Katka is quite hard to relate to by majority of viewers, they pity her destiny. 

Film critics and uneducated audience are both taking different approaches regarding 

evaluation of the movie. They refer about the storyline itself, about the work of director 

or compare Katka with other documentaries by Třeštíková. 

 

Katka is referred to by two different publicist genres – a review and a comment. 

Both genres include personal opinion of the author and their aim is to create an opinion. 
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V case of Katka we understand a remarkable difference in use of language. Users´ 

comments are using less technical terms and we can even find some abusive terms 

which influences the quality. But that doesn´t apply to all of the comments since a few 

of them can be compared to reviews by film publicists. Online reviews referring about 

Katka from Aktuálně.cz and MovieZone are written by film experts so we can definitely 

see different approach in their analyses. 

 

I personally chose the aim of this thesis regarding my interests and professional 

experience however working on it brought me a lot of new knowledge. Intensive study 

of different books and sources deepen my own skills. At the same time I improved my 

skills regarding analysis and work with certain data.  
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