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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá specifiky souvisejícími s tvorbou novinářských 

a fanouškovských muzikálových recenzí. V teoretické části práce jsou postupně 

představeny základní charakteristiky kulturní žurnalistiky, a obsahové a formální 

aspekty recenze jakožto publicistického žánru. Vymezena jsou zde také specifika 

divadelní recenze, která je druhem recenze umělecké. V této části je zároveň stručně 

prezentována problematika definice muzikálu jako divadelního žánru, a jeho vývoje ve 

světě i v České republice, včetně nastínění situace na současné české muzikálové scéně. 

V závěru teoretické části je představen český fenomén posledních let, kterým je aktivní 

tvorba fanouškovských recenzí muzikálových inscenací. Praktická část této bakalářské 

práce je pak založena na vlastním kvalitativním výzkumu tvorby muzikálových 

recenzí, provedeném metodou rozhovoru s návodem. Na základě čtyř uskutečněných 

rozhovorů se dvěma amatérskými a dvěma profesionálními muzikálovými 

recenzenty, a následném rozboru těchto rozhovorů, jsou v práci určena specifika tvorby 

recenzí muzikálu, včetně míry jejich významu. Součástí práce je zároveň komparace 

amatérského a profesionálního přístupu k psaní recenze muzikálové inscenace. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is dedicated to specifics related to creation of journalists' and fan 

musical theatre review. The theoretical part first introduces the basic characteristics of 

cultural journalism, as well as content and formal aspects of reviews. Moreover there 

are defined specifics of theatre reviews, which are particular kind of art reviews. In this 

part of the thesis there is also concisely presented definition of musical as theatre 

genre, and its evolution around the world, including the Czech Republic. There is also 

outlined the current situation on the Czech musical theatre scene and the Czech 

phenomenon of recent years, which is active creating of fan musical reviews. The 

practical part of the thesis is based on personal qualitative research of making the 



   

musical reviews, conducted by interview with guidance. Based on four interviews with 

two amateur and two professional reviewers, and on subsequent analysis of these 

interviews, there are determined specifics of creating musical reviews, including the 

extent of their importance. This thesis also includes comparison of two different 

approaches to creating musical reviews. 
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Úvod 
Muzikál je v současné době jedním z nejnavštěvovanějších a nepopulárnějších 

divadelních žánrů. Navzdory tomu, že v Severní Americe existuje více než sto 

let, k nám do České republiky zavítal až v 90. letech 20. století. Přesto, že se tedy jedná 

o divadelní žánr poměrně nový, stihl si za tu dobu mezi českými diváky vytvořit velmi 

mnoho příznivců. V současné době u nás téměř není město, ve kterém by se nějaký 

muzikál nehrál, a v Praze již dokonce vznikla poměrně silná a stabilní síť muzikálových 

divadel, převážně komerčních. 

Téma „Specifika tvorby novinářských a fanouškovských muzikálových recenzí“ 

jsem si zvolila z více důvodů. Tím hlavním je fakt, že se o muzikály dlouhá léta aktivně 

zajímám, a i já patřím do zástupu příznivců, které tento divadelní žánr má. Recenzování 

muzikálů je však v muzikálové branži, ve které se v současnosti pohybuji také 

profesně, velice „propíraným“ tématem. Na jedné straně stojí profesionální novinářské 

recenze, které bývají mezi fanoušky a umělci často napadány za nedostatečnou 

odbornost (muzikálových expertů je u nás opravdu pomálu) a povrchnost. Na straně 

druhé se v posledních letech vyrojilo několik muzikálových webů spravovaných 

fanoušky, kteří začali vydávat recenze vlastní. Návštěvnost těchto serverů je poměrně 

vysoká, a hodnocení těchto recenzentů-fanoušků je kolikrát sledováno ostřeji, než 

recenze profesionálů, a to i ze strany muzikálových umělců a tvůrců. Tento zvláštní 

fenomén mi připadá natolik zajímavý, že jsem se rozhodla věnovat se mu v této 

bakalářské práci. 

V teoretické části svojí práce budu postupovat od nejširších souvislostí, a to od 

obecné charakteristiky pojmu kulturní žurnalistka, přes definici recenze jakožto 

publicistického žánru a jejích obsahových náležitostí, až po definování samotné 

divadelní recenze. V této části práce také charakterizuji muzikál jako divadelní žánr 

a stručně popíši jeho vývoj ve světě i u nás. Následně se zaměřím na současnou situaci 

muzikálu v České republice a blíže představím problematiku fanouškovských 

muzikálových recenzí. 

Praktická část práce bude vycházet z vlastního kvalitativního výzkumu. 

Prostřednictvím čtyř řízených rozhovorů s muzikálovými recenzenty, dvěma 

amatérskými a dvěma profesionálními, budu zjišťovat jejich přístupy k tvorbě 

muzikálových recenzí. Na základě zpracování těchto rozhovorů a následné komparace 

budu zkoumat nejen rozdíly v jejich přístupu, ale také společné prvky, ze kterých by 

bylo možné vyvodit určitá specifika recenzování muzikálů.  
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Cílem této bakalářské práce je vymezit specifika tvorby muzikálových 

recenzí a určit rozdíly v přístupu k tvorbě recenzentů-fanoušků a profesionálních 

recenzentů. 
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1. Kulturní žurnalistika 
V úvodu této kapitoly je zapotřebí vymezit, co představuje pojem kulturní 

žurnalistika. Jak uvádí Milan Foltýn ve své práci Jak se píše o kultuře aneb kulturní 

žurnalistika v praxi, toto mnohovýznamné slovní spojení může být do značné míry 

zavádějící.
1
 Nejde o žurnalistiku uměleckou, nýbrž o žurnalistiku zabývající se kulturou 

a uměním. „Kulturní žurnalista pro nás bude představovat žurnalistu tematicky se 

zabývajícího oblastí kultury či její částí (film, hudba, literatura, divadlo, výtvarné 

umění…).“
2
 

 Témat, kterými se kulturní žurnalistika zabývá, je celá řada. Vedle 

divadelní, hudební, filmové a knižní kritiky se věnuje také ekonomickému 

a politickému pozadí kultury, tématům životního stylu a kultu celebrit a osobností 

z kulturního světa.
3
 Některá tato témata svou povahou spíše spadají do společenské 

rubriky, nicméně Foltýn v této souvislosti upozorňuje, že „osobnosti z kulturního světa 

většinou nepociťují nutnost s novináři komunikovat. Zatímco se však jedna skupina 

osobností dá jen stěží přemluvit k pár větám pro citace do článku, stejně početná 

skupina celebrit udělá zase cokoli, aby se do novin dostala.“
4
  

 Kulturní žurnalistika je také specifická svým zpracováním. „V kulturních 

redakcích se stále komentuje a hodnotí více než v běžné zpravodajské žurnalistice.“
5
 

Většina příspěvků v kulturních periodikách nebo kulturních rubrikách je tedy analytické 

povahy. Kulturní žurnalisté jsou tak vnímáni více „jako zprostředkovatelé nových 

idejí“
6
 než neutrální redaktoři. Milan Foltýn rozlišuje dva typy kulturních 

novinářů, které nazývá „akademiky“ a „deníkáři“. Pro akademiky je typické, že na svou 

práci nahlížejí akademickou optikou, zatímco práce deníkářů je určená 

rychlostí, ve které musí články produkovat. Foltýn však dodává, že žádný z těchto typů 

není ani dobrý, ani špatný, protože záleží jen na tom, co si žádá čtenář, a čtenář je vždy 

                                                 
1
 FOLTÝN, M. Jak se píše o kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. FOLTÝN, M. Jak se píše o 

kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. In FORET, Martin, ed., LAPČÍK, Marek, ed. a ORSÁG, Petr, 

ed. Mediální praxe: základy žurnalistických profesí. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, Katedra 

žurnalistiky Filozofické fakulty, 2008. 87 s. s. 29 
2
 Tamtéž s. 29  

3
 RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 

1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. s. 173 
4
 FOLTÝN, M. Jak se píše o kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. FOLTÝN, M. Jak se píše o 

kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. In FORET, Martin, ed., LAPČÍK, Marek, ed. a ORSÁG, Petr, 

ed. Mediální praxe: základy žurnalistických profesí. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, Katedra 

žurnalistiky Filozofické fakulty, 2008. 87 s. s. 34 
5
 RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 

1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. s. 173 
6
 Tamtéž, s. 173 



   

 

5 

  

na prvním místě.
7
 Je však třeba mít na paměti, že i na pozici recenzenta má kulturní 

žurnalista v první řadě povinnost informovat. 

                                                 
7
 FOLTÝN, M. Jak se píše o kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. FOLTÝN, M. Jak se píše o 

kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. In FORET, Martin, ed., LAPČÍK, Marek, ed. a ORSÁG, Petr, 

ed. Mediální praxe: základy žurnalistických profesí. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, Katedra 

žurnalistiky Filozofické fakulty, 2008. 87 s. s. 32 
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2. Recenze 
Termín recenze pochází z latinské složeniny re–censeo, což znamená 

prohlížet, uvažovat, posuzovat. Dle jedné z nejjednodušších definic jde o „hodnotící 

posudek, kritiku vědeckého nebo uměleckého díla“
8
. Již v úvodu je však třeba upozornit 

na to, že dle některých odborníků nejsou recenze a kritika totožnými žánry (přestože 

vykazují mnoho podobných znaků). Názory na to, jak je rozlišit, se různí, nicméně dle 

jednoho z nejrozšířenějších přístupů je recenze publicistickým textem, který má za úkol 

především informovat veřejnost a představit jí umělecké dílo. Naproti tomu kritika je 

„žánr vyjadřující názor na dílo, posuzující jeho hodnoty, ozřejmující důvody jeho 

vzniku, zasazující je do životopisných, společenských nebo uměleckých souvislostí“
9
. Dle 

Osvaldové a Halady, autorů těchto definic, se recenze od kritiky dále liší svým menším 

rozsahem, s čímž souvisí také vyzdvihování pouze výrazně kladných a výrazně 

záporných hodnot díla. Zároveň stručně představuje autora, pozoruje dané dílo od 

zrodu, a zařazuje jej do kontextu další umělecké činnosti. Kritika naopak nahlíží na dílo 

z více úhlů a mimo poskytnutí informací chce také čtenáři pomoct pochopit kritizovaný 

kus.
10

 Andrej Tušer vidí rozdíl mezi recenzí, která má více charakter posudku, a kritikou 

především v tom, kde je článek zveřejněn. Zatímco recenze - posudek většinou nachází 

místo v univerzálních periodikách, kritika se častěji objevuje v odborných 

periodikách.
11

 Jiní autoři, například Ruß-Mohl s Bakičovou, kritiku a recenzi 

nerozlišují, a společně je označují jako speciální formu komentáře, tedy žánru, který 

vyjadřuje názor.
12

  

Na základě výše uvedených definicí lze tedy o recenzi uvažovat jako 

o  novinářské zprávě o určitém uměleckém nebo vědeckém díle, jejíž klíčovou součástí 

je také zhodnocení daného díla. Obecně se recenzenti častěji zaměřují na nově 

publikovaná díla. Recenzi označujeme jako publicistiku racionálního typu.
13

 

 

 

                                                 
8
 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1351-2. 

s. 684 
9
 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7. s. 108 
10

 Tamtéž, s. 168  
11

 TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 2., upr. vyd. Bratislava: SOFA, 2003. 161 s. ISBN 80-89033-26-

1. s. 102 
12

 RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou 

žurnalistikou. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. s. 173 
13

 TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 2., upr. vyd. Bratislava: SOFA, 2003. 161 s. ISBN 80-89033-26-

1. s. 102 
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2.1 Obsah a metodologie psaní recenzí  

Jak již bylo zmíněno, recenze by měla čtenáře informovat a představit mu 

umělecké dílo. Zároveň se v ní musí vyskytovat také určitý hodnotící aspekt, z čehož 

vyplývá, že recenzent by měl mít určité znalosti oboru, na kterých pak může založit své 

hodnotící argumenty. Každá recenze by tak měla vyváženě kombinovat informační 

a úvahový sloh. Publicistické texty, které vyjadřují názor, nemají pevně danou 

stavbu, nicméně důležitý je jejich začátek a konec. Stať textu by měla představit 

argumenty a nedotýkat příliš mnoha aspektů.
14

 

Dle Vladimíra Spousty by recenzent, který chce naplnit očekávání čtenáře, měl na 

recenzované dílo nahlížet alespoň ze tří následujících aspektů – popisně 

informačního, analyticko-kritického a hodnotícího.
15

 V rámci popisně-informačního 

aspektu by měl autor v recenzi v první řadě uvést základní údaje o recenzovaném díle. 

Nesmí chybět informace o tom, kdo je autorem díla, případně kdo se na díle významně 

podílel. Pokud jde o literární dílo, měly by být uvedeny další bibliografické 

údaje, v případě divadelní inscenace je potřeba uvést, kde je dílo možné 

zhlédnout, apod. Dále by recenze měla přinést, co je obsahem recenzovaného 

díla, a také seznámit čtenáře s jeho strukturou.
16

 Neměla by chybět také informace 

o koncepci díla a metodologických kvalitách, postupech, jakých autoři využili. Pokud 

jde o dílo literární, uvádí se rovněž typografická kvalita díla. V závěru recenze dle 

Spousty čtenáři očekávají informaci o předpokládaném okruhu potenciálních 

zájemců, tedy komu je umělecké dílo určeno. 

V souvislosti s analyticko-kritickým a hodnotícím aspektem by pak měl recenzent 

posoudit myšlenkový přínos daného uměleckého díla, celkový význam díla, případně 

jeho přínos pro příslušný obor. Jedná se o poměrně problematický aspekt, protože 

předpokladem k jeho naplnění je právě již výše zmíněná znalost oborových souvislostí. 

„Z tohoto důvodu také v některých recenzích analyticko-kritický aspekt absentuje, nebo 

se autor omezuje jen na nepodstatné, marginální a snadno postřehnutelné 

nedostatky, často jen formální povahy.“
17

 Vyslovené soudy by neměly mít výsledkem 

jednoho zorného úhlu, ale měly by být vysloveny na základě určitého nadhledu. Na 

                                                 
14

 RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou 

žurnalistikou. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. s. 59 
15

 SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101–109. ISSN 1211-

4669. s. 104 
16

 Tamtéž, s. 105 
17

 Tamtéž, s. 106 
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základě analýzy přínosu díla může recenzent upozornit na sporné názory autora 

uměleckého díla či omyly a chyby, které se v díle vyskytují. 

Mimo všech zmíněných náležitostí je třeba také dbát na to, že aby si recenzent 

získal čtenářovu důvěru, musí naplnit čtenářova očekávání i po stránce jazykové. 

Očekává se, že se recenzent ztotožní s „režimem řeči“
18

 komunity, které je recenze 

určena, a své hodnocení bude formulovat, tak jak je v daném oboru zvykem. „Umění 

psaní komentářů spočívá v tom, sdělit své myšlenky originálně, jazykově 

elegantně, a rétoricky přesvědčivě.“
19

 Recenzenti se tedy do určité míry nemusí vyhýbat 

vtipu nebo spontánnosti. Nepsaným požadavkem je rovněž konstruktivnost při 

hodnocení díla a snaha o uplatnění vlastní tvůrčí iniciativy, například prostřednictvím 

konfrontace vlastního mínění s názorem nebo přístupem autora díla. Dalším 

předpokladem kvalitní recenze je recenzentova nezávislost a maximální objektivita. 

Recenzent by nikdy neměl zneužívat své funkce a záměrně manipulovat čtenáři.  

Dle Spousty je největším nepřítelem recenzentů, obzvlášť těch začínajících, pocit 

vlastní neomylnosti.
20

 Recenzent by neměl zapomínat na to, že mezi čtenáři jeho 

recenze bude s velkou pravděpodobností sám autor recenzovaného díla, který hodnocení 

bude vnímat velmi citlivě, a měl by si uvědomit, že autor díla pravděpodobně pronikl do 

problematiky hlouběji, než on sám. Je tedy třeba pečlivě vážit slova, aby se svými 

soudy nedostal na „tenký led“.
21

  

 

2.2 Čtenáři recenzí  

„Specifickým znakem recenze je, že oslovuje dvě cílové skupiny: čtenáře, a tvůrce 

hodnocených děl.“
22

 V souvislosti se skupinou čtenářů hovoří Spousta o čtyřech 

pohnutkách, které vyvolávají zájem o danou recenzi, a následná očekávání od recenze.
23

 

První, a také nejčastější pohnutkou je zájem o problematiku recenzovaného díla. 

Projevují ho čtenáři, kteří chtějí být informováni, a dominuje u nich tedy popisně-

                                                 
18

 SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101–109. ISSN 1211-

4669. s. 107 
19

 RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou 

žurnalistikou. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. s. 60 
20

 SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101–109. ISSN 1211-

4669. s. 108  
21

 Tamtéž, s. 108 
22

 TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 2., upr. vyd. Bratislava: SOFA, 2003. 161 s. ISBN 80-89033-26-

1. s. 102 
23

 SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101–109. ISSN 1211-

4669. s. 103 
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informační aspekt. Další pohnutkou může být zájem o způsob, jakým autor k danému 

dílu přistupuje. V tomto případě se čtenáři chtějí dozvědět něco o zpracování díla, jaké 

postupy k tomu autor volil, a jaký je výsledek. Budeme-li tedy uvažovat, že 

recenzovaným dílem je muzikálové představení, čtenáře vedené touto pohnutkou bude 

zajímat například dějová linka, inscenační pojetí nebo struktura inscenace. Třetí možnou 

pohnutkou je zájem o osobnost autora díla, v případě divadelních představení do této 

kategorie můžeme zařadit také účinkující umělce. Čtenáři tedy očekávají informaci 

o „výkonu“ konkrétních osob, například režiséra, skladatele, herce, a jiných. Poslední 

čtvrtou pohnutkou je zájem o osobnost recenzenta a jeho způsob recenzování, kdy 

čtenáře zajímá pohled na dílo očima konkrétního recenzenta.
24

 Při tvorbě recenze je 

tedy třeba zapotřebí brát v úvahu všechny tyto možné pohnutky čtenářů, a adekvátně 

k tomu zvolit formu a obsah textu.  

Další faktor, který recenzent musí uvažovat, je ten, že pracuje se dvěma 

skupinami čtenářů – s těmi, kteří jsou velmi zainteresovaní (pravděpodobně autor 

uměleckého díla), ale zároveň také s těmi, kteří budou s tématem recenze teprve 

obeznámeni. Recenzent pak opět musí adekvátně volit obsah, aby naplnit očekávání 

obou čtenářských skupin. 

 

 

2.3 Divadelní recenze 

Divadelní recenze je specifickým druhem umělecké recenze a „je vnímána jako 

účelová záležitost.“
25

 Naprostá většina recenzí vychází v období po premiéře 

inscenace, kdy je o tato hodnocení největší zájem, nicméně postupem času 

s přibývajícími reprízami zájem čtenářů opadá, a po derniéře zůstávají recenze jen 

vzpomínkou na danou inscenaci.  

Obsahem divadelní recenze bývá zhodnocení a popis inscenace, někdy 

doprovázený úvahou o smyslu inscenace. Podstatou by mělo být, aby recenze 

vypověděla víc, než jen osobní názor recenzenta. Dle Bečky je však problémem, že 

„recenze často přinášejí spíše jen osobní, i když někdy osobité a vtipné nápady 

                                                 
24

 SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101–109. ISSN 1211-

4669. s. 103 
25

 DUBSKÝ, Lukáš. Recenze divadelních her mimopražských divadel. Brno, 2009. 67 s. Bakalářská 

práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních věd. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Rudlof Burgr, Ph.D. s. 16 
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a náměty, ale málo principiálního řešení.“
26

 V recenzích pak mnohdy chybí hlubší 

analýza inscenace, která by byla postavená na přesvědčivých základech. 

Nejvýraznějším specifikem divadelních recenzí oproti jiným uměleckým oborům 

je fakt, že jde o zhodnocení živého umění. Divadlo je „živý organismus“ a každé 

představení je jedinečné, nezopakovatelné a celá inscenace se v rámci svého životního 

cyklu průběžně vyvíjí. Recenzent však obvykle hodnotí na základě jedné zhlédnuté 

reprízy, a dojem z této reprízy paušalizuje na celou inscenaci. Tím vzniká klíčový 

problém v recenzování divadla. Každé představení se odehrává při jiné atmosféře a pod 

určitými podmínkami, jak ze strany umělců, kteří mohou být například zdravotně 

indisponováni, tak ze strany techniky, a to vše dohromady zásadně ovlivňuje celkový 

dojem z inscenace. Navíc, jak bylo zmíněno výše, většina recenzí vychází po 

premiéře, kdy je inscenace stále v raném stádiu, a s dalšími reprízami teprve vyzrává. 

Tato situace tak často bývá zdrojem konfliktů mezi divadelníky a recenzenty, kteří se 

přou o tom, kolik repríz inscenace je zapotřebí zhlédnout, aby výsledné hodnocení bylo 

zcela objektivní. 

                                                 
26

 BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986. 254 s. Knihovnička Novináře. 

s. 204 
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3. Muzikál jako divadelní žánr 
Muzikál je dramatický žánr, který propojuje tři složky – hudbu, tanec 

a literaturu, tedy „divadlo, které mluví, zpívá a tančí.“
27

 Kořeny muzikálu se nacházejí 

v Americe, kde také vznikl samotný pojem muzikál, a to zkrácením původního názvu 

„musical comedy“ – hudební komedie. Tento žánr vznikl postupným mísením jiných 

divadelních žánrů, například ballad-opera, féerie, minstrelská představení, burleska či 

vaudeville. Přímou předchůdkyní, a vlastně takovou „tetou muzikálu“, se pak stala 

opereta.
28

  

Muzikál si dlouho držel svou původní klasickou podobu, vycházející především 

z jazzové hudby. Postupem času se však pomalu přeměnil do podoby dnešní, značně 

ovlivněné rockovou hudbou. Za určitý milník v tomto směru je považován muzikál Hair 

– Vlasy. V současné době patří muzikál obecně mezi divácky nejpopulárnější divadelní 

žánry. 

 

3.1 Vývoj muzikálu v České republice 

V České republice jsou všeobecně za počátek české muzikálové éry považována 

90. léta 20. století, nicméně muzikál nenápadně pronikal na česká jeviště již od konce 

20. let, a v 80. letech byl již stálou součástí repertoáru mnoha divadel. Úplně poprvé byl 

u nás tento žánr k vidění již v roce 1928, kdy byl pod režijní taktovkou Oldřicha 

Nového představen muzikál No, No, Nanette. Dalším významným milníkem je uvedení 

muzikálu Divotvorný hrnec v roce 1946. Jan Werich tento zahraniční muzikál 

přizpůsobil tehdejšímu českému divákovi, vnesl do příběhu prvky českého lidu, a sklidil 

tak nebývalý ohlas.
29

 

Éra velkých muzikálových děl a produkcí v České republice byla odstartována 

v roce 1992 uvedením titulu Les Misérables (Bídníci) v Divadle na 

Vinohradech, a přestože se hrál pouhé dva měsíce, stihl naprosto zásadně ovlivnit 

českou divadelní scénu. Nejen, že to byl vůbec první licencovaný „moderní“ muzikál 

u nás, ale především nastolil jedno výrazné specifikum českých muzikálu, kterým je 

                                                 
27

 VANĚK, Jan J. Muzikál v Čechách aneb Velký svět v malé zemi. [Bára Basikévá, Lucie Bílá, Jitka 

Molavcová, Daniel Hůlka, Kamil Střihavka, Jiří Suchý]. Praha: Knihcentrum, 1998. 127 s. ISBN 80-

86054-67-5. s. 18 
28

 Tamtéž, s. 6-16 
29

 Tamtéž, s. 18 
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obsazování hlavních rolí známými zpěváky a celebritami v oblasti populární 

hudby, namísto komplexních muzikálových umělců.
30

 Dalším přelomovým titulem byl 

první původní český muzikál Dracula, který měl premiéru v roce 1995 v pražském 

Kongresovém centru. Během prvního uvedení bylo uvedeno více než 1000 repríz 

a zhlédlo ho přes milion diváků.
31

 V návaznosti na tyto úspěchy postupně vzniklo 

mnoho úspěšných i neúspěšných muzikálových produkcí, a to nejen v Praze, ale po celé 

České republice. Přestože jsou muzikálové inscenace u nás stále velice 

populární, takových úspěchů již žádná produkce nikdy nedosáhla.  

 

3.2 Muzikál dnes 

V průběhu posledních 20 let byla v České republice vybudována poměrně silná 

„muzikálová infrastruktura“. V Praze v současné době funguje několik výhradně 

muzikálových scén (Divadlo Broadway, Divadlo Hybernia, Goja Music Hall, Hudební 

divadlo Karlín). Mimo ně mají muzikály na repertoáru také další divadla, která nejsou 

žánrově tolik vyhraněná, a tak muzikály více či méně střídají s činoherními inscenacemi 

(Divadlo Kalich, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Na Vinohradech, Studio 

DVA), případně muzikály nalézají útočiště v multifunkčních prostorech (Forum 

Karlín, Kongresové centrum). Ani mimopražská divadla nezahálí, a v téměř každém 

větším městě je divadlo, které má v repertoáru alespoň jednu muzikálovou inscenaci. 

Podle statistiky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) 

měla v roce 2014 česká divadla na repertoáru celkem 134 muzikálových titulů a celkem 

se v České republice odehrálo 1 287 muzikálových představení.
32

 V rámci této statistiky 

byl také sestaven žebříček „TOP Divadel podle počtu diváků“, v němž se na předních 

příčkách umístily pražské muzikálové scény Divadlo Kalich a Hudební divadlo Karlín. 

Je tedy zřejmé, že muzikál dnes již není menšinovým žánrem.  

K výraznému výše zmíněnému specifiku - obsazování celebrit nejen z herecké 

profese do hlavních rolí – se váže další specifikum muzikálu, a to je široká a věrná 

základna fanoušků. Ti se sdružují na sociálních sítích, na webových stránkách
33

, ale 

                                                 
30

 VANĚK, Jan J. Muzikál v Čechách aneb Velký svět v malé zemi. [Bára Basikévá, Lucie Bílá, Jitka 

Molavcová, Daniel Hůlka, Kamil Střihavka, Jiří Suchý]. Praha: Knihcentrum, 1998. 127 s. ISBN 80-

86054-67-5. s. 75 
31

 Tamtéž, s. 82  
32

 Základní statistické údaje o kultuře v České republice. Praha: NIPOS - Národní informační 

a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, 2010-2015. 115 s. ISBN 978-

80-7068-294-4. s. 10-11 
33

 Například http://www.musical.cz 

http://www.musical.cz/
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také pořádají setkání s herci, vlastní adaptace muzikálových inscenací a jiné akce. 

Rozdíl oproti jiným divadelním žánrům spočívá v tom, že zatímco například činoherní 

fanoušci se sdružují kolem svých oblíbených divadel, muzikáloví fanoušci se sdružují 

přímo jako fanoušci žánru, napříč divadly. 

Dalším specifikem, které stojí za zmínku, je ekonomická stránka muzikálových 

inscenací. Jsou totiž podstatně nákladnější než většina jiných inscenací, a to jednak 

kvůli náročné výpravě, ale v případě zahraničních kusů také kvůli licenci. S tím také 

souvisí fakt, že je většina muzikálových produkcí v soukromém vlastnictví. Tím se 

vytváří větší tlak na návratnost, na marketing, mediální obraz a tedy také na obsah 

recenzí a na recenzenty. Pozitivní recenze totiž produkce dále využívají ve své 

propagaci například v reklamních materiálech
34

. 

 

3.3 Fanouškovské recenze 

V souvislosti s rozsáhlou základnou fanoušků muzikálu jakožto divadelního 

žánru, vzniklo několik webových stránek, které se snaží informovat o novinkách ve 

světě muzikálu, o připravovaných projektech, vydávají rozhovory s umělci a rovněž 

publikují vlastní recenze (především pražských) muzikálů. Největším takovým českým 

muzikálovým serverem je web MUSICAL.CZ. Během mnoha let provozu se těmto 

stránkám podařilo dostat do pozice, kdy jsou v současné době brány jako rovnocenné 

divadelní medium, a přestože stále fungují v podstatě na fanouškovské bázi, jejich 

dosah je nadprůměrný a častokrát větší, než dosah kulturních rubrik klasických 

zpravodajských médií. Divadla redaktorům tohoto muzikálového serveru sama 

poskytují informace, a zvou je na své premiéry, tiskové konference a další akce. 

Recenze muzikálových inscenací publikované na webu MUSICAL.CZ jsou pak vždy 

velmi očekávané, a pokaždé doprovázené rozsáhlými diskusemi. Navzdory tomu, že jde 

„pouze“ o recenze amatérské, je jim přikládána velká váha, a některá divadla se na ně 

dokonce odkazují ve své mediální kampani. Mnoho fanoušků přiznává, že dává těmto 

amatérským recenzím přednost před odbornými recenzemi, a mimo jiné jsou tyto 

recenze také poměrně hojně diskutované v české muzikálové branži, mezi samotnými 

umělci a muzikálovými tvůrci. Dvojnásobný laureát Ceny Thálie v kategorii 

muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry Jan Kříž se o nich například vyjádřil 

takto: „Myslím si, že amatérské muzikálové recenze pomáhají posilovat a spojovat 

                                                 
34

 Viz Příloha č. 1 
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takovou tu muzikálovou komunitu, a to je důležité. Na takových serverech se můžou 

muzikáloví nadšenci potkávat, číst a diskutovat. Pro ty lidi to hodně znamená. Pokud 

jsou recenze psané s respektem, a jsou alespoň základně řemeslně obratné, rád si je 

přečtu i jako zpětnou vazbu. Odborné recenze jsou něco jiného. Ale ruku na 

srdce, znalost muzikálového žánru je u některých profesionálních recenzentů řekněme 

problematická. Takže i tam si člověk musí dávat pozor na to, co čte.“
35

 

 

  

                                                 
35

 Vychází z osobní komunikace autorky práce s muzikálovým umělcem Janem Křížem 
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4. Rozhovory s muzikálovými recenzenty 
Kvalitativní výzkum je jednou ze dvou základních metod výzkumu (tou druhou je 

metoda kvantitativní), která hledá postoje, příčiny a motivy konkrétního jednání.
36

 

Tento výzkum je prováděn prostřednictvím delšího a intenzivního kontaktu s terénem 

nebo situací jedince či skupiny jedinců. Hlavním instrumentem kvalitativního výzkumu 

je výzkumník sám.
37

 Mezi zásadní přednosti kvalitativního výzkumu patří fakt, že se 

jeho prostřednictvím „získává podrobný popis a vhled při zkoumání 

jedince, skupiny, události, fenoménu; zkoumá fenomén v přirozeném 

prostředí; umožňuje studovat procesy; umožňuje navrhovat teorie; dobře reaguje na 

místní situaci a podmínky.“
38

 Co bývá kvalitativnímu výzkumu naopak vytýkáno je jeho 

obtížná aplikovatelnost a charakter výsledků, které jsou označovány jako spíše 

subjektivními dojmy.  

Základními metodami kvalitativního sběru dat jsou pozorování, analýza 

dokumentů a interview. Všechny tyto metody se dále typově dělí. Hlavními typy 

interview, metody použité pro výzkum v této práci, je strukturovaný rozhovor 

s otevřenými otázkami, rozhovor pomocí návodu, neformální rozhovor, narativní 

rozhovor a fenomenologický rozhovor.
39

 Výzkum v této práci byl proveden 

prostřednictvím rozhovorů pomocí návodu, proto bude nadále pozornost věnována 

právě tomuto typu interview. 

„Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro 

tazatele zajímavá témata.“
40

 Způsob získání informací k dané problematice a pořadí 

otázek je libovolné, a závisí na tazateli. Rozhovor s návodem je vhodnou metodou 

v případě, že je potřeba uskutečnit rozhovory s více respondenty, a následně provést 

jejich srovnání. Dle Hendla je výhodou tohoto typu interview, že pomáhá udržet 

zaměření rozhovoru, ale zároveň umožňuje dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy 

a zkušenosti.
41

 Při přípravě rozhovoru s návodem je v první řadě nutné navrhnout 

obecné téma, promyslet si všechna vedlejší témata a okruhy otázek, které tazatele 

zajímají. Tyto oblasti je pak nutné uspořádat do určitého logického pořadí, a dále k nim 

                                                 
36

 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 165 
37

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

408 s. ISBN 978-80-262-0219-6. s. 50 
38

 Tamtéž, s. 50 
39

 Tamtéž, s. 162 
40

 Tamtéž, s. 174 
41

 Tamtéž, s. 174 
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vhodně zformulovat otázky. Tazatel si zároveň musí promyslet vhodné prohlubující 

otázky.
42

   

 

4.1 Metodika 

Cílem výzkumu bylo na základě čtyř rozhovorů s návodem s muzikálovými 

recenzenty určit specifika tvorby muzikálových recenzí, a vymezit rozdíly v amatérské 

a profesionální tvorbě. Příprava na rozhovor proběhla vytvořením předběžného návodu 

k rozhovoru. Ten byl pro všechny respondenty stejný. Obecným tématem rozhovoru 

byla tvorba muzikálových recenzí. K tomuto obecnému tématu se vztahuje několik 

vedlejších témat, která byla formulována do čtyř okruhů otázek. 

Otázky v prvním okruhu směřovaly k určení specifik recenze jakožto 

novinářského žánru, určení specifik divadelní recenze a specifik recenze muzikálu, která 

je druhem recenze divadelní. Konkrétní znění těchto otázek bylo následující: 

 Co to pro Vás znamená, psát recenzi, když to srovnáte například s článkem 

nebo názorovým sloupkem? 

 V čem jsou podle Vás divadelní recenze jiné oproti recenzím jiných 

uměleckých děl? 

 V čem se podle Vás liší recenze muzikálu? (Liší se vůbec oproti jiným 

divadelním žánrům?)  

Druhý okruh otázek byl zaměřen na obsahovou stránku muzikálové recenze. 

Cílem bylo zjistit, co by se rozhodně mělo, a co by nemělo v recenzi muzikálu 

vyskytnout, a jaký je dle mínění recenzentů adekvátní poměr mezi popisně-informačním 

a hodnotícím aspektem. K tomu byly použity následující otázky: 

 Co by podle Vás měla muzikálová recenze určitě obsahovat? 

 Co podle Vás do recenze muzikálu určitě nepatří? 

 Jaký by podle Vás měl být v muzikálových recenzích poměr mezi popisem 

(jasně danými fakty) a vlastním hodnocením? 

Třetí okruh směřoval k zjištění postupu práce samotného recenzenta, tedy 

určení, čemu se recenzent při tvorbě muzikálové recenze věnuje nejintenzivněji 

a proč, a jaký předpokládá, že má být pro čtenáře přínos jeho recenze. Otázky zněly 

následovně: 

                                                 
42

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

408 s. ISBN 978-80-262-0219-6. s. 175 
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 Které složce se při tvorbě muzikálové recenze Vy věnujete 

nejintenzivněji? (hodnocení výkonů, celkové vyznění díla…) Proč? 

 Co by recenze muzikálu měla čtenáři přinést? 

Čtvrtý okruh otázek byl zaměřen na čtenáře muzikálových recenzí. Cílem bylo 

zjistit, kdo jsou dle recenzentů čtenáři jejich recenzí, a co tito čtenáři očekávají. K tomu 

byly použity následující otázky: 

 Kdo předpokládáte, že jsou čtenáři Vašich muzikálových recenzí? 

 Co si myslíte, že čtenáři od muzikálové recenze očekávají? 

V závěru rozhovoru byli všichni respondenti dotázáni, jaký oni sami vidí rozdíl 

mezi amatérskými a profesionálními muzikálovými recenzenty. 

Jako zástupce amatérských recenzentů byl osloven spoluzakladatel a šéfredaktor 

největšího českého muzikálového serveru MUSICAL.CZ Pavel Košatka (rozhovor 

proběhl dne 7. dubna 2016), a redaktorka téhož serveru Andrea Ulagová (rozhovor 

proběhl dne 12. dubna 2016). Profesionální novináře zastoupil Tomáš Šťástka, redaktor 

kulturní rubriky Mladé fronty DNES a serveru idnes.cz (rozhovor proběhl dne 

19. dubna 2016), a Michaela Rochovanská, současná šéfredaktorka Magazínu 

PraKultura.cz a externí redaktorka kultury zpravodajského serveru Aktuálně.cz 

(rozhovor proběhl dne 21. dubna 2016). Plné znění všech uskutečněných rozhovorů se 

nachází v přílohách této bakalářské práce. 

 

4.2 Rozhovor s Pavlem Košatkou 

Psaní recenze podle Pavla Košatky znamená velkou zodpovědnost, protože musí 

jakožto recenzent obhájit svůj názor jak před čtenáři-fanoušky, tak před čtenáři-umělci. 

Divadelní recenze jsou podle něj od ostatních uměleckých recenzí navíc odlišné 

v tom, že se hodnotí živé umění, každé představení je jiné, vyvíjí se, a recenzent proto 

nemá jistotu, že čtenář uvidí to samé, co viděl a hodnotil on. Při psaní recenze je tedy 

třeba tento faktor brát v úvahu. Muzikálová recenze je pak specifická v tom, že je 

potřeba zhodnotit mnohem více složek, než například v činohře.  

Pokud budeme uvažovat, jaký by měl být obsah recenze muzikálu, Košatka 

zdůrazňuje, že musí být zhodnoceny všechny jednotlivé složky inscenace. Jako příklad 

těchto složek Košatka uvádí režii, dramaturgii, hudbu, a samozřejmě také výkony 

umělců. V recenzi by zároveň neměla chybět určitá fakta o dané inscenaci, tzn. datum 
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premiéry, místo uvádění, případně o kolikáté české uvedení se jedná, a v čem se liší od 

předchozích. Poměr mezi popisně-informačním aspektem a hodnotícím však dle 

Košatky nelze přesně určit, a on sám při tvorbě recenze postupuje tak, že píše to, co by 

ho bavilo číst. Co by se však nemělo recenzentovi stát, je zaměnit recenzi s reportáží. 

Recenze vždy musí především vyjadřovat názor. 

Při tvorbě muzikálové recenze se Košatka nejintenzivněji věnuje jednak režii 

a dramaturgii inscenace, protože tyto složky považuje na celé inscenaci za ty 

nejdůležitější, a pak hodnocení výkonů umělců, protože právě to nejvíce vyžadují 

čtenáři. Dle jeho názoru by recenze muzikálu měla čtenáři podat komplexní přehled 

o dané inscenaci, a měla by mu podat určité vodítko k rozhodnutí, jestli se na ono dílo 

vypravit či nikoli. V této souvislosti Košatka zdůrazňuje, že čtenář se ale musí 

rozhodnout sám, a recenze mu má v rozhodnutí pouze napomoci, a ne činit rozhodnutí 

za něj, což uvádí na příkladu: „Přestože já například napíši, že se mi nelíbil příběh, tak 

někomu jinému se samozřejmě líbit může, a s tím souvisí i to, že v té recenzi musím 

uvést, proč se mi nelíbil, aby se na základě toho mohl čtenář sám rozhodnout.“
43

 

Díky tomu, že je Pavel Košatka šéfredaktorem webu MUSICAL.CZ, má poměrně 

jasný přehled o tom, kdo jsou čtenáři jeho recenzí, a dle jeho slov přibližně polovinu 

z nich tvoří pravidelní návštěvníci tohoto webu, a druhou polovinu tvoří náhodní 

čtenáři. Při psaní recenze však předpokládá, že čtenáři budou především fanoušci tohoto 

žánru, a také lidé, kterých se to týká, tedy umělci. Čtenáři-fanoušci pak dle jeho mínění 

od recenze očekávají především hodnocení výkonů svých oblíbených 

umělců, a srovnání různých alternací. V souvislosti s tím také Košatka uvádí, že čtenáři 

očekávají především chválu, a kritiku mnohokrát nejsou vůbec schopni akceptovat. 

Za specifikum amatérských recenzí považuje Košatka především délku recenze. 

Dle jeho názoru jsou profesionální novinářské recenze z důvodu limitovaného prostoru 

častokrát povrchní. Dále se domnívá, že je jakožto recenzent-fanoušek, který viděl 

mnoho českých i zahraničních muzikálů, schopen lépe zařadit jednotlivé inscenace do 

širšího kontextu, než novináři-profesionálové, kteří se většinou věnují souběžně více 

divadelním a jiným uměleckým žánrům. 

  

                                                 
43

 Rozhovor s Pavlem Košatkou, viz Příloha č. 2 
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4.3 Rozhovor s Andreou Ulagovou 

Tvorba recenzí je dle amatérské recenzentky Andrey Ulagové mnohem 

náročnější, než psaní jiných článků. Uvědomuje si, že recenzí ovlivní názor dalších 

lidí, a proto se snaží psát recenzi co možná nejobjektivněji. Divadelní recenze jsou pak 

specifické v tom, že se hodnotí živé dílo, které je pokaždé jiné, a názor na něj se může 

v čase změnit. Recenze muzikálu je oproti jiným divadelním žánrům ještě náročnější 

v tom, že je v ní potřeba obsáhnout všechny složky, které dělají muzikál muzikálem – 

tedy hudbu, tanec, zpěv, ale například také děj muzikálové inscenace. 

Podle Ulagové je důležité, aby v muzikálové recenzi vždy jednoznačně 

převažovalo hodnocení nad popisem. Po obsahové stránce by však recenze rozhodně 

měla obsahovat určitý úvod, ve kterém bude shrnuto, jak dané dílo vznikalo, aby si 

čtenář mohl o inscenaci utvořit určitou představu. Dále by v muzikálové recenzi měla 

být zmíněny podle jejího názoru tři nejdůležitější složky - režie, hudba a libreto. 

Opomenuty by neměly být ani herecké výkony. Co podle Ulagové do recenze muzikálu 

rozhodně nepatří je vyzrazování celé zápletky muzikálu, případně jeho rozuzlení. 

Při tvorbě recenze se Ulagová nejvíce věnuje hodnocení výkonů jednotlivých 

umělců, a to především proto, že právě to čtenáři nejvíce vyžadují, tedy ne z vlastního 

zájmu. Dále se pak zaměřuje na to, jestli daná inscenace přináší něco nového. „Vždy mě 

zajímá, jestli má daná inscenace něco, co by mělo diváky nalákat. Jestli má ten 

konkrétní muzikál něco navíc, kvůli čemu by se na něj měli čtenáři vydat, a nebude to 

jen dílo, které zapadne v propadlišti muzikálových dějin, a už o něm nikdo nikdy 

neuslyší.“
44

 Recenze by dle jejího názoru čtenáři měla přinést především objektivní 

hodnocení dané inscenace, přičemž však dodává, že toho není docela dobře možné 

dosáhnout. Čtenář by tak měl mít na paměti, že recenze je vždy do určité míry 

subjektivní, a měl by si na inscenaci udělat svůj vlastní názor. 

Podle mínění recenzentky Ulagové jsou čtenáři jejích muzikálových recenzí 

v naprosté většině fanoušci muzikálu. Předpokládá, že jsou to lidé, kteří o muzikálu 

něco vědí, mají tento žánr rádi, a pravidelně ho vyhledávají. Tito čtenáři pak očekávají 

především hodnocení dané muzikálové inscenace, tedy určitý odborný názor na ni. 

Naopak nepředpokládá, že by její recenze četli náhodní čtenáři, kteří by se teprve na 

základě kladné recenze rozhodli pro návštěvu divadla, aniž by o tom uvažovali před 

jejím přečtením. 
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Specifikem muzikálových recenzí psaných fanoušky je dle názoru Ulagové 

především jejich délka. Novinové recenze jsou výrazně kratší a podle ní také častokrát 

působí „odbytě“ a jako rutinní záležitost. V souvislosti s tím také dodává, že některé 

muzikálové recenze psané profesionálními novináři jsou pro neodborníky špatně 

srozumitelné, a proto se ona, jakožto recenzent-fanoušek snaží tvořit tak, aby jejím 

recenzím rozuměli všichni, včetně laiků.  

  

4.4 Rozhovor s Tomášem Šťástkou 

Recenze podle mínění Tomáše Šťástky by rozhodně neměla postrádat 

zpravodajskou hodnotu, a měla by čtenáře informovat o určitém díle. Zároveň však 

nesmí postrádat vlastní hodnocení. Právě divadelní recenze pak nabízejí více možností 

co hodnotit, což Šťástka považuje za výhodu i nevýhodu zároveň. Specifikem recenzí 

muzikálu, který Šťástka považuje za nejbohatší žánr, je pak ještě širší škála složek, které 

je potřeba do hodnocení zahrnout, mezi nimiž především nesmí chybět hudba. 

Muzikálová recenze by dle Šťástky rozhodně měla obsahovat informace o všech 

tvůrcích. „V klasických divadelních recenzích stačí uvést režiséra a autora hry, kdežto 

v recenzích muzikálu nesmím zapomenout na autora hudby, libreta, textu nebo třeba 

choreografie.“
45

 Poměr mezi hodnocením a popisem je vždy individuální, a záleží na 

konkrétní inscenaci. Pokud jde o nový muzikál, mělo by být v recenzi vždy více 

popisu, než v případě, že jde o muzikál inscenovaný již poněkolikáté. Ve výsledku však 

vždy v recenzi musí převažovat hodnotící aspekt. Do muzikálové recenze naopak 

nepatří osobní antipatie. 

Po obsahové stránce se Šťástka při tvorbě recenze nejméně intenzivně věnuje 

hudbě, protože se v této oblasti nepovažuje za odborníka. Naopak nejvíce se zaměřuje 

na činoherní složku, tedy režijní zpracování, herecké výkony a vizuální stránku 

inscenace. Recenze by však rozhodně měla vystihnout celkové vyznění díla, a být 

čtenáři nápomocná při rozhodování, jestli se mu vyplatí investovat peníze do 

vstupenek, a na inscenaci se vydat. 

Čtenáře svých recenzí Šťástka přesně určit nemůže, protože médium, pro které 

tvoří, má velmi široké spektrum čtenářů, nicméně předpokládá, že jde především 

o fanoušky muzikálu.  
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 Amatérské recenze se dle Šťástky liší od těch profesionálních především tím, že 

hodnocení z pohledu fanouška není neutrální, a že tyto recenze jsou kolikrát na hranici 

PR. V souvislosti s tím však dodává, že s fanouškovskými muzikálovými médii mnoho 

zkušeností nemá.  

  

4.5 Rozhovor s Michaelou Rochovanskou 

Michaela Rochovanská míní, že psaní recenze je rozhodně časově náročnější, než 

tvorba jiných článků, protože je zapotřebí si nejprve o daném díle zjistit co nejvíce 

informací, najít si čas na jeho návštěvu, a následně do recenze přenést veškeré své 

pocity, přičemž musíte zůstat objektivní. Tvorba divadelních recenzí je oproti recenzím 

jiných uměleckých děl, například nového hudebního alba, specifická v tom, že se 

recenzent musí zaměřit na více složek ať už je to samotný text hry, její 

nastudování, herecké pojetí a v neposlední řadě, jak je vytvořena scénografie a kostýmy. 

Nejvýraznějším specifikem je však rozhodně fakt, že jde o živé umění, a na jevišti se 

může stát cokoli. Dle Rochovanské je tedy tvorba divadelní recenze těžší, než tvorba 

recenze jiného uměleckého díla. Muzikálová recenze se pak liší v tom, že je potřeba 

zhodnotit mnohem více složek, než je tomu v jiném divadelním žánru. Například jen 

u interpretů je potřeba kromě hereckého ztvárnění zvažovat také kvalitu zpěvu 

a pohybový talent. V souvislosti s tím Rochovanská zmiňuje, že vytvořit kvalitní 

muzikál v českých podmínkách je poměrně rarita. „Když to pozorujete, u činoherních 

inscenací se většinou obsazují opravdoví profesionálové ve svém oboru, naproti tomu 

muzikál je v České republice brán hlavně jako komerční dílo, kde může účinkovat téměř 

každý, především pak ten, kdo se objeví v nějaké reality show. Jen málokdo splňuje 

to, že umí jak zpívat, tak hrát a tančit, což se pak objeví ve výsledku celkové 

inscenace.“
46

 

Muzikálová recenze by podle Rochovanské měla představit čtenáři samotné 

dílo, přiblížit mu, o čem muzikál je (avšak neprozrazovat celý děj), a také uvést 

základní fakta, například jestli se jedná o novinku, nebo o několikáté nastudování. 

Chybět rozhodně nesmí zhodnocení nastudování, scény, kostýmů a hereckých výkonů. 

Co by se v recenzi muzikálu naopak vyskytovat nemělo je příliš subjektivní názor. 

Rochovanská přiznává, že každá recenze je subjektivní, protože „co člověk, to 

názor“, nicméně úlohou novináře je subjektivní pocity co nejvíce potlačit, a snažit se 
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být naprosto objektivní. Pokud budeme uvažovat, jaký je vhodný poměr mezi popisem 

a hodnocením, pak Rochovanská uvádí, že popisu by v recenzi mělo být co 

nejméně, protože informace je možné dohledat i jinde, než v recenzi. Dle jejího názoru 

se „od recenze očekává opravdu autorská tvorba, od které se čtenář dozví něco, co 

u konkurence nenajde, především pak názor a hodnocení autora.“
47

 

Ve svých recenzích se Rochovanská věnuje především celkovému vyznění 

díla, a také hodnocení výkonů umělců. Recenze muzikálu by v každém případě měla 

čtenáři přinést objektivní zhodnocení muzikálové inscenace, a doporučení, jestli má 

čtenář daný muzikál navštívit, nebo má svůj čas vynaložit na návštěvu kvalitnějšího 

díla. 

Při tvorbě muzikálové recenze Rochovanská předpokládá, že čtenáři jsou jak 

fanoušci tohoto divadelního žánru, tak lidé, kteří se zajímají o kulturu, rádi by nějaký 

muzikál navštívili, a proto na internetu hledají doporučení na některou muzikálovou 

novinku. Dále je třeba mít na paměti také to, že čtenáři recenzí často bývají i samotní 

tvůrci a protagonisté muzikálu, které zajímá recenzentův názor na kvalitu inscenace. 

Všechny zmíněné skupinky čtenářů dle jejího mínění od recenzenta očekávají názor na 

určité muzikálové dílo, jak na celkové vyznění, tak jednotlivé složky. 

 Hlavní rozdíl mezi amatérskými a profesionálními recenzemi Rochovanská vidí 

v tom, že z recenzí psaných fanoušky je velmi často vidět nadšení, recenze bývají 

výrazně subjektivní, postrádají formu recenze a občas se v nich vyskytují i gramatické 

chyby. Nicméně vzhledem k tomu, že se dle jejího názoru od amatérských recenzí 

očekávají především subjektivní názory, a ne odbornost, jsou tyto formální chyby 

omluvitelné. 
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5. Specifika muzikálových recenzí 
V rozhovorech s muzikálovými recenzenty, profesionálními i amatérskými, lze 

vysledovat určité shodné odpovědi. Právě z těchto shodných přístupů  pak můžeme 

odvodit některá specifika tvorby muzikálových recenzí.  

Všichni dotazovaní recenzenti se shodli na tom, že recenze obecně znamená větší 

zodpovědnost a pro recenzenta více práce, než jiný publicistický článek, protože recenzí 

autor předkládá svůj vlastní názor, který si musí být schopný obhájit. Divadelní recenze 

je pak dle jejich mínění oproti recenzím jiných uměleckých děl značně 

odlišná, a především je výrazně náročnější, protože je v ní hodnoceno živé umění, které 

se mění, vyvíjí, každé představení je jiné, a čtenář tedy nutně nemusí vidět to samé, co 

viděl recenzent. To je aspekt, který je třeba při tvorbě divadelní recenze třeba brát 

v úvahu. Hodnocení muzikálové inscenace je pak podle všech respondentů dále 

specifické v množství složek, které muzikál obsahuje, a které v recenzi nesmí být 

opomenuty. 

Z odpovědí respondentů na otázky v druhém okruhu lze vyvodit, že muzikálová 

recenze by měla jednoznačně obsahovat určitá obecná fakta o díle (například datum 

premiéry, nebo informaci, o kolikáté české uvedení se jedná). Zároveň však upozorňují 

na to, že nad tímto popisem vždy musí převažovat hodnotící aspekt. Do 

vlastního hodnocení muzikálové inscenace je potřeba zahrnout všechny nejdůležitější 

složky muzikálu, kterými jsou dle respondentů režie, hudba a libreto. Hodnocení 

vedlejších složek muzikálu, např. scénografie, kostýmů, choreografie, světelného 

designu a podobně, a jejich poměr na celkovém obsahu recenze pak vždy závisí na 

osobním zájmu recenzenta o tyto jednotlivé složky. Dále se dotazovaní recenzenti 

shodli na tom, že by v recenzi muzikálu měly být do určité míry zhodnoceny výkony 

umělců. Při úvaze o tom, co by naopak obsahem muzikálové recenze být 

nemělo, někteří z respondentů zdůrazňují, že by muzikálová recenze neměla vyzrazovat 

celý děj, případně rozuzlení zápletky. Co by se však podle recenzentů rozhodně 

v recenzi nemělo vyskytnout, jsou osobní antipatie vůči konkrétním umělcům či 

tvůrcům.  

Všichni dotazovaní recenzenti předpokládají, že jejich muzikálové recenze čtou 

především fanoušci tohoto divadelního žánru. Mimo ně pak tyto recenze čtou také 

čtenáři se zájmem o kulturu, případně zájemci o návštěvu konkrétního muzikálu, kteří 

hledají doporučení, která k dané inscenaci vyšla. Obecně však čtenáři dle mínění 

recenzentů od recenze očekávají, že jim pomůže s rozhodnutím, jestli má smysl se na 
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danou muzikálovou inscenaci vypravit. Někteří recenzenti zároveň při tvorbě recenze 

předpokládají, že čtenáři očekávají především hodnocení výkonu muzikálových 

umělců, čemuž následně přizpůsobují i obsah recenze. 

V následující Tabulce 1 jsou zpracována všechna výše zmíněná specifika tvorby 

muzikálových recenzí. V případě, že některý recenzent dané specifikum v rozhovoru 

nezmínil, je toto specifikum v příslušném sloupci označeno křížkem. Na základě těchto 

křížků pak lze hovořit o síle a významu každého specifika – čím více je u daného 

specifika muzikálové recenze křížků, tím je specifikum slabší, a lze ho z pohledu 

recenzentů považovat za méně významné.  

 

Tabulka 1: Specifika muzikálových recenzí 

Specifikum Pavel Košatka 
Andrea 

Ulagová 
Tomáš Šťástka 

Michaela 

Rochovanská 

Divadelní 

recenze hodnotí 

živé umění 

  x  

Muzikál proti 

jiným divadelním 

žánrům obsahuje 

více složek, které 

je třeba zhodnotit 

    

Muzikálová 

recenze by měla 

obsahovat obecné 

informace o 

hodnoceném díle 

    

Muzikálová 

recenze by měla 

obsahovat 

hodnocení všech 

hlavních složek 

(režie, hudba, 

libreto) 

    

Muzikálová 

recenze by měla 

obsahovat 

hodnocení 

výkonů 

    

V muzikálové 

recenzi musí 

hodnotící aspekt 

převažovat nad 

popisně-

informačním 
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aspektem 

Muzikálová 

recenze by 

neměla 

vyzrazovat 

zápletku 

x  x  

Do recenze 

muzikálu nepatří 

osobní antipatie 

x    

Muzikálové 

recenze čtou 

především 

fanoušci tohoto 

divadelního žánru 

    

Recenze 

muzikálu by měla 

čtenáři pomoci 

rozhodnout se, 

jestli má danou 

inscenaci 

navštívit 

 x   

Čtenáři od 

recenze očekávají 

zhodnocení 

uměleckých 

výkonů 

  x  

Zdroj: vlastní zpracování dat získaných prostřednictvím rozhovorů s respondenty 

 

Z uvedené Tabulky 1 je patrné, že na většině výše uvedených specifik tvorby 

muzikálových recenzí se téměř vždy shodli všichni dotazovaní muzikáloví recenzenti. 

Význam těchto specifik je tedy téměř rovnocenný. Nejnižší shoda nastala u specifika 

nazvaného „Muzikálová recenze by neměla vyzrazovat zápletku“, kdy tento prvek 

v rozhovoru s návodem zmínili pouze dva respondenti. Toto specifikum tedy lze mezi 

výše uvedenými považovat za to nejméně významné. Zbývající uvedená specifika byla 

určitým způsobem zmíněna všemi, nebo nejméně třemi respondenty, jejich význam pro 

tvorbu muzikálových recenzí se tedy vždy pohybuje na podobné úrovni, a nelze tedy 

určit jedno stěžejní specifikum recenzování muzikálů. 
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6. Komparace přístupů 
V předchozí kapitole byla uvedena specifika shodná pro tvorbu fanouškovských 

i novinářských muzikálových recenzí, z čehož vyplývá, že existují prvky, ve kterých 

amatérský a profesionální přístup neliší. Je však zřejmé, že zároveň existují aspekty, ve 

kterých se výpovědi těchto dvou skupin recenzentů rozcházejí. 

V rozhovorech s fanouškovskými recenzenty Pavlem Košatkou a Andreou 

Ulagovou je patrný jeden velmi výrazný prvek – zdůrazňování hodnocení výkonů 

umělců. Oba shodně přiznávají, že mnoho prostoru v recenzi muzikálu věnují právě 

uměleckým výkonům. Shodují se také v tom, že tomu tak není z jejich osobního 

zájmu, ale protože to jejich čtenáři vyžadují. V této souvislosti Ulagová zmiňuje, že již 

několikrát setkala se čtenáři, kteří přiznávají, že v recenzích čtou právě pouze hodnocení 

výkonů, a na hodnocení ostatních složek se vůbec nezaměřují. Právě tento jev může být 

velmi úzce svázán s celebritizací mediálních sdělení – procesem, který Turner označuje 

jako bod, kdy se mediální zájem o aktivity určité osoby přesouvá od zájmu o její 

veřejnou roli, k zájmu o její soukromý život.
48

 Vlivem celebritizace si fanoušci mohou 

vytvářet parasociální vztahy („vztahy, které diváci fiktivně prožívají s mediálně 

známými osobnostmi“
49

) ke svým oblíbeným muzikálovým celebritám, a právě proto 

vyžadují především informaci o svém oblíbeném umělci. V návaznosti na to tedy ve 

většině recenzí recenzenti-fanoušci hodnotí výkon každého jednotlivého 

umělce, v některých případech dokonce srovnávají různé alternace. Pokud se toto 

hodnocení v recenzi nevyskytuje, případně je příliš stručné, jsou za to fanouškovští 

recenzenti kritizováni. Na základě toho se pak recenzenti ve snaze vyhovět čtenářům 

častokrát sami, na vlastní náklady, vydávají zhlédnout více představení téže 

inscenace, a na základě toho vypracovávají porovnání různých alternací. Zástupci 

profesionálních novinářů naproti tomu hodnocení uměleckých výkonů pouze zmiňují 

v rámci výčtu toho, co by muzikálová recenze měla obsahovat, podrobněji o nich však 

nehovoří. 

Odpovědi se také různí v otázce týkající se toho, které složce se každý 

z recenzentů v hodnocení věnuje nejintenzivněji. Kromě výše zmíněného hodnocení 

uměleckých výkonů, na kterém se shodli amatérští recenzenti, jsou odpovědi různorodé 

a lze tedy usoudit, že každý recenzent, a to jak amatérský, tak profesionální, se zaměřuje 
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na to, co je nejbližší jeho osobnímu zájmu. Všichni ale svým způsobem zmiňují, že 

v recenzi muzikálu rozhodně musí být obsaženo určité celkové vyznění díla, a že 

recenze má být komplexním objektivním zhodnocením inscenace. 

Další rozpor mezi výpověďmi amatérských a profesionálních recenzentů panuje 

v otázce přínosu recenze pro čtenáře, a ohledně toho, co čtenáři od muzikálové recenze 

očekávají. Zatímco novináři Šťástka a Rochovanská shodně považují otázky „Co by 

recenze muzikálu měla čtenáři přinést?“ a „Co si myslíte, že čtenáři od muzikálové 

recenze očekávají?“ za totožné, recenzenti-fanoušci Košatka a Ulagová nikoli. Tento 

rozpor vzniká na základě toho, že amatérští recenzenti mají mnohem větší a častější 

zpětnou vazbu na své recenze (především od fanoušků muzikálu), než jejich 

profesionální kolegové, a na základě toho si uvědomují, že to, co by recenze měla 

čtenáři přinést, není většinou to, co čtenáři od recenze očekávají. Jak tedy Košatka 

a Ulagová uvádějí – čtenáři amatérských recenzí očekávají především chválu 

a zhodnocení výkonů svých oblíbených umělců, a ne návod k tomu, jestli danou 

inscenaci navštívit, což naopak všichni respondenti považují za základní přínos 

muzikálové recenze. 

Rozdílné je také to, jak se obě skupiny recenzentů vzájemně vnímají. Pavel 

Košatka i Andrea Ulagová, jakožto zástupci amatérských recenzentů, vidí jako 

pozitivum svých muzikálových recenzí především v délce hodnocení. Zatímco novináři 

mají omezený prostor, a ve svých recenzích se některými složkami nezaobírají do 

hloubky, fanoušci mají neomezený prostor a jejich recenze jsou mnohem podrobněji 

zpracované. Oba také shodně zdůrazňují, že profesionální novináři nejsou výhradními 

odborníky na muzikál, muzikálové prostředí tolik neznají, a nejsou tedy příliš schopni 

danou inscenaci správně zařadit do kontextu současné české muzikálové tvorby. 

Profesionální novináři Tomáš Šťástka a Michaela Rochovanská naopak amatérským 

tvůrcům vytýkají jejich subjektivitu, a v některých případech formální nedostatky 

muzikálových recenzí. 
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Závěr 
Muzikál je žánr, skládající se z mnoha složek, a to nejen tří základních, dělajících 

muzikál muzikálem, tedy z hudby, zpěvu a tance, ale také mnoha vedlejších 

složek, které dnes již k tomuto žánru neodmyslitelně patří, například nákladná výprava 

nebo světelný design. To vše dohromady dělá z muzikálu jeden z nejnáročnějších 

divadelních žánrů vůbec, a to nejen ve smyslu realizace, ale také v následném 

hodnocení muzikálových inscenací, které s sebou přináší určitá specifika. Mimo to je 

muzikál v současné době tak oblíbeným žánrem, že si za svá nedlouhá léta existence 

stihl vytvořit silnou základnu fanoušků, kterým však běžné recenze jejich oblíbených 

muzikálových inscenací nestačí, a proto si vytvářejí vlastní média, jejichž součástí jsou 

i vlastní fanouškovské muzikálové recenze. Přestože jde o recenze amatérské, jejich 

sledovanost je velká. Ze své podstaty je však zřejmé, že tyto recenze musí proti 

profesionálním novinářským recenzím muzikálu vykazovat jisté rozdílné prvky. Právě 

na specifika muzikálových recenzí, a rozdíly v amatérské a profesionální tvorbě, jsem se 

zaměřila v této bakalářské práci. 

V teoretické části jsem nejprve s pomocí odborné literatury definovala pojem 

kulturní žurnalistika a charakterizovala témata, kterými se kulturní žurnalista zabývá. 

Dále jsem vymezila recenzi jakožto publicistický žánr a zaměřila se na její obsahovou 

část, která musí zahrnovat popisně-informační, analyticko-kritický a hodnotící 

aspekt. Představila jsem také očekávání čtenářů od recenzí, tak jak jej definují 

odborníci, a poté jsem vymezila pojem divadelní recenze. Součástí teoretické části bylo 

také základní uvedení do souvislostí české muzikálové scény, prostřednictvím 

představení vývoje tohoto divadelního žánru, a seznámení s problematikou 

fanouškovských muzikálových recenzí. 

Těžištěm praktické části této bakalářské práce byl vlastní kvalitativní výzkum 

specifik tvorby novinářských a fanouškovských muzikálových recenzí. Ten byl 

uskutečněn metodou rozhovoru s návodem. Jako respondenti byli vybráni dva zástupci 

amatérských recenzentů Pavel Košatka a Andrea Ulagová, a dva zástupci 

profesionálních novinářů Tomáš Šťástka a Michaela Rochovanská. Každý rozhovor byl 

rozdělen na čtyři okruhy, jejichž cílem bylo zjistit, jaká jsou podle respondenta specifika 

recenze, divadelní recenze a muzikálové recenze, jaký by měl být dle mínění recenzenta 

obsah muzikálové recenze, na co se respondent při tvorbě recenze muzikálu 

zaměřuje, kdo jsou čtenáři muzikálových recenzí a jaká mají od recenze očekávání. Na 
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základě zpracování těchto rozhovorů, a jejich vzájemnou komparací jsem vymezila 

rozdíly v přístupu k tvorbě muzikálových recenzí, a sestavila přehled obecných specifik 

recenzí muzikálu. 

Rozdíl ve fanouškovské a novinářské tvorbě je rozhodně přístup k hodnocení 

uměleckých výkonů. Zatímco profesionální novináři k této složce přistupují stejně jako 

k ostatním složkám muzikálu, amatérští recenzenti hodnocení umělců věnují výrazně 

více prostoru. Recenzenti-fanoušci si zároveň také více uvědomují fakt, že to, co by 

recenze měla čtenáři přinést, se nemusí docela shodovat s tím, co čtenář od recenze 

očekává. Amatérské muzikálové recenze bývají podrobnější, než recenze 

novinářské, recenzenti se snaží o hlubší a komplexnější hodnocení, nicméně zároveň je 

v nich pravděpodobnější výskyt formálních nedostatků a také snížená objektivita. Celou 

tuto problematiku lze shrnout slovy, že recenzent-fanoušek tvoří muzikálovou recenzi 

jakožto fanoušek tohoto žánru, tedy píše o tom, co ho nejvíce zajímá, a co by si sám rád 

přečetl v takové recenzi. Novinářský přístup k tvorbě recenzí muzikálu je naproti tomu 

více řemeslný. 

V rámci praktické části jsem rovněž sestavila přehled specifik muzikálových 

recenzí. Výrazným specifikem je zcela jistě již zmiňovaná vícesložkovost muzikálu 

jako divadelního žánru, a nezbytnost zahrnout všechny hlavní složky do hodnocení. Dle 

respondentů tedy po obsahové stránce nesmí v recenzi muzikálu chybět hodnocení 

režie, hudby a libreta, hodnocení dalších doplňujících složek a hodnocení uměleckých 

výkonů. Dále je nezbytné v muzikálové recenzi uvést určité faktografické údaje o dané 

inscenaci, nicméně všichni recenzenti se shodují, že nikdy nesmí převážit popisně-

informační aspekt nad hodnocením. Konkrétní poměr mezi popisem a hodnocením je 

však u každé inscenace jiný, a také vždy záleží na recenzentovi. Muzikáloví recenzenti 

předpokládají, že jejich recenze by hlavně měla čtenáři pomoci rozhodnout se, jestli má 

smysl hodnocenou muzikálovou inscenaci navštívit, či nikoli. Toto specifikum tedy lze 

považovat za základ jejich přístupu k tvorbě recenzí – muzikáloví 

recenzenti, fanouškovští i profesionální, tvoří recenze tak, aby se po jejich přečtení 

čtenáři rozhodli, jestli se vydají udělat si na inscenaci vlastní názor.  

Zmíněná specifika tvorby muzikálových recenzí, jejichž výčet se nachází 

v příslušné kapitole, jsou podkategoriemi, které pak můžeme uspořádat do následujících 

pěti kategorií: náročnost žánru (podkategorie: Divadelní recenze hodnotí živé 

umění, Muzikál proti jiným divadelním žánrům obsahuje více složek, které je třeba 

zhodnotit), komplexní hodnocení (podkategorie: Muzikálová recenze by měla 
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obsahovat obecné informace o hodnoceném díle, Muzikálová recenze by měla 

obsahovat hodnocení všech hlavních složek, Muzikálová recenze by měla obsahovat 

hodnocení výkonů, V muzikálové recenzi musí hodnotící aspekt převažovat nad 

popisně-informačním aspektem, Muzikálová recenze by neměla vyzrazovat 

zápletku), objektivita (podkategorie: Do recenze muzikálu nepatří osobní 

antipatie), služba fanouškům (podkategorie: Muzikálové recenze čtou především 

fanoušci tohoto divadelního žánru, Čtenáři od recenze očekávají zhodnocení 

uměleckých výkonů), vodítko pro čtenáře (podkategorie: Recenze muzikálu by měla 

čtenáři pomoci rozhodnout se, jestli má danou inscenaci navštívit). Na základě 

provedeného výzkumu lze tedy tyto kategorie považovat za kategorie specifik tvorby 

muzikálových recenzí. 

Cílem této bakalářské práce bylo vymezit specifika tvorby muzikálových 

recenzí a určit rozdíly v přístupu recenzentů-fanoušků a profesionálních recenzentů. 

Tento cíl byl naplněn komparací rozhovorů, vytvořením struktury specifik uvedených 

v Tabulce 1 (včetně jejich významu) a jejich shrnutím do nově vzniklých 

kategorií, uvedených v závěru této práce. 

Summary 
Musical is a theatre genre consisting of many components, not only three basic 

components, which are music, singing and dancing, but also many minor 

components, which are these days inherently part of this genre, such as expensive decor 

or light design. It all means, that musical is one of the most challenging theatre genres 

ever, not only in terms of realization, but also in rating musical productions, which is 

quite specific as well. In addition, musical is currently so popular theatre genre that in 

not many years of its existence there has been created very strong fan base. However 

these fans are not satisfied with regular reviews of their favourite musical 

productions, so they are creating their own media, which also publish their own musical 

theatre reviews. And although these reviews are amateur, there are lot of discussions 

about them. It is obvious that by their nature they have to exhibit some specific features 

against professional journalists' reviews. These specifics of journalists' and fan musical 

theatre reviews were the subject of this bachelor thesis. 

In the theoretical part of the thesis I have defined with the help of professional 

literature the concept of cultural journalism and its characteristics. Then I have defined 

a review as a journalistic genre, and I have focused on its content, which must include 
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descriptive-informational, analytical aspect, critical aspect and evaluation. I have also 

introduced the expectations that readers have, as experts define it, and then I have 

defined what the theatre review is. Other element of theoretical part was introduction 

into the context of Czech musical scene. I have described the evolution of this theatre 

genre, current situation on the Czech musical scene, as well as I have introduces the 

issue of creating fan musical reviews. 

The practical part of the thesis was based on my own qualitative research of 

specifics of professional and amateur musical theatre reviews. The research was 

conducted through interview with guidance. There were selected two respondents as 

representatives of fan reviewers, Pavel Košatka a Andrea Ulagová, and two respondents 

as representatives of professional journalists, Tomáš Šťástka a Michaela Rochovanská. 

Each interview was divided into four parts, whose aim was to find out, what are the 

specifics of making reviews, of making theatre reviews and of making musical theatre 

reviews. Next, it should find out, what the content of the musical theatre review should 

be, on what is reviewer focused when he/she is writing review, who are the readers of 

their reviews and what these readers expect. Based on the results of these interviews and 

on their mutual comparison, I have defined the differences between fan and professional 

approach to writing the musical theatre review and I have made summary of the general 

specifics of musical theatre reviews. 

The difference between fan and professional reviews is definitely in approach to 

rating artistic performances. While professional journalists take this element just as 

important as the other ones, amateur reviewers devote to this feature much more space. 

Fan reviewers are also more aware of the fact, that what the musical theatre review 

should bring to the reader is not always the same, what reader expects from this review. 

Amateur musical theatre reviews tend to be more detailed than the professional 

ones, fan reviewers are trying to make a deeper and more comprehensive 

assessment, but they are also more likely to make some formal mistakes or be less 

objective. This entire issue can be summarized by saying that the fan reviewers are 

creating the reviews as fans of this theatre genre, so they write about things, they are 

interested in and about which they like to about. On the other hand journalistic approach 

to creating musical theatre reviews is much more workmanlike. 

In the practical part I have also assembled a list of specifics of reviewing musical 

productions. The significant specific is surely what was already mentioned, that musical 

is multicomponent theatre genre, and in the review all the elements have to be included. 



   

 

32 

  

According to respondents in the musical theatre review should not be missing 

evaluation of directing, music, libretto, and other additional elements as well as 

evaluation of artistic performances. It is also necessary to involve some factual 

information about the production, however all the reviewers agree, that this 

descriptively-information aspect must not prevail the evaluation of the musical 

production. Specific proportion between description and evaluation is different with 

every single musical production, and it also depends on each reviewer. Reviewers 

assume, that their reviews should mainly help to readers to decide, whether they want to 

go to see the production or not. This specificity can be considered as the basis for their 

approach to creating musical theatre reviews – musical theatre reviewers, either fan or 

professional ones, are writing reviews in way, that readers could be able to 

decide, whether they want to see the evaluated musical production and make their own 

opinion. 

Mentioned specifics of making musical theatre reviews (the list of them is in the 

relevant chapter of this thesis), are subcategories, which can be organized into five 

following categories: seriousness of the genre (subcategories: Theatrical reviews are 

evaluating the performing arts, Musical opposite other theatrical genres contains more 

elements), comprehensive evaluation (subcategories: Musical theatre review should 

contain general information about evaluated musical production, Musical theatre review 

should include an evaluation of all major elements, Musical theatre review should 

include an evaluation of artistic performances, Rating should always prevail over 

descriptively-information aspect, Musical theatre review should not reveal the whole 

plot), objectivity (subcategory: The review of the musical should not contain personal 

antipathy), service for fans (subcategories: Musical theatre reviews are read especially 

by fans of this theatre genre, Readers expect to find evaluation of artistic performances 

in the review), guidance for readers (subcategory: Review of the musical production 

should help reader to decide whether he wants to visit the show). Based on the 

research, these categories can be considered as categories of specifics of creating 

musical theatre reviews. 

The aim of this bachelor thesis was to define specifics of creating musical theatre 

reviews and to find differences in approaches between professional and fan reviewers. 

This aim was fulfilled by comparing interviews, creating structure of specifics listed in 

Tabulka 1 (including their importance), and by summarizing them into five new 

categories listed in the summary of this thesis.  



   

 

33 

  

Použitá literatura 
 

Knižní zdroje 

BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986. 254 s. 

Knihovnička Novináře. 

 

DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Praha: Grada, 2008. 

512 s. ISBN 978-80-247-2018-0. 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2012. 408 s. ISBN 978-80-262-0219-6. 

 

KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody 

a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-

247-3527-6. 

 

Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 

80-200-1351-2. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky 

a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-

7277-266-7. 

 

RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce 

praktickou žurnalistikou. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-8. 

 

TURNER, Graeme. Understanding celebrity. Thousand Oaks: SAGE, 2004. 148 s. 

ISBN 0-7619-4168-1. 

 

TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 2., upr. vyd. Bratislava: SOFA, 2003. 161 s. 

ISBN 80-89033-26-1. 

 

VANĚK, Jan J. Muzikál v Čechách aneb Velký svět v malé zemi. [Bára Basikévá, Lucie 

Bílá, Jitka Molavcová, Daniel Hůlka, Kamil Střihavka, Jiří Suchý]. Praha: 

Knihcentrum, 1998. 127 s. ISBN 80-86054-67-5. 

 

 

Články: 

SPOUSTA, Vladimír. Jak psát recenze. Pedagogická orientace 2003, č. 1, s. 101–109. 

ISSN 1211-4669. 

 

 

Jiné publikace: 

FOLTÝN, M. Jak se píše o kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. FOLTÝN, M. Jak 

se píše o kultuře aneb Kulturní žurnalistika v praxi. In FORET, Martin, ed., LAPČÍK, 

Marek, ed. a ORSÁG, Petr, ed. Mediální praxe: základy žurnalistických profesí. 1. vyd. 

V Olomouci: Univerzita Palackého, Katedra žurnalistiky Filozofické fakulty, 2008. 

87 s. 

 



   

 

34 

  

Základní statistické údaje o kultuře v České republice. Praha: NIPOS - Národní 

informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik 

kultury, 2010-2015. 115 s. ISBN 978-80-7068-294-4. 

 

 

Akademické práce: 

DUBSKÝ, Lukáš. Recenze divadelních her mimopražských divadel. Brno, 2009. 67 s. 

Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních 

studií a žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce Ing. Rudlof Burgr, Ph.D. 

 

LUKÁČOVÁ, Kateřina. Soubor divadelních recenzí pro deník Rovnost. Brno, 2013. 77 

s. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií. Katedra 

mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lenka Waschková 

Císařová, Ph.D. 

 

 

Internetové zdroje 

Musical.cz: Český muzikálový server [online]. Dostupné z: http://www.musical.cz/ 

 

MusicalNet.cz [online]. Dostupné z: http://www.musicalnet.cz/ 

 

Musical - opereta: Stránky s tématem muzikál a opereta [online]. Dostupné z: 

http://www.musical-opereta.cz/ 

 

 

Osobní rozhovory 

Rozhovor s Pavlem Košatkou, šéfredaktorem serveru Musical.cz, Praha, 7. dubna 2016 

 

Rozhovor s Andreou Ulagovou, redaktorkou serveru Musical.cz, Praha, 12. dubna 2016 

 

Rozhovor s Tomášem Šťástkou, redaktorem kulturní rubriky MF DNES a serveru 

idnes.cz, Praha, 19. dubna 2016 

 

Rozhovor s Michaelou Rochovanskou, šéfredaktorkou Magazínu PraKultura.cz 

a externí redaktorka kultury zpravodajského serveru Aktuálně.cz, Praha, 21. dubna 2016 

 

Osobní komunikace s Janem Křížem, dvojnásobným laureátem Ceny Thálie v kategorii 

muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry, Praha, 28. dubna 2016 

 

 

   

http://www.musical.cz/
http://www.musicalnet.cz/
http://www.musical-opereta.cz/


   

 

35 

  

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Specifika muzikálových recenzí 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Reklamní plakáty citující muzikálovou recenzi (obrázek) 

Příloha č. 2: Rozhovor s Pavlem Košatkou (úplné znění rozhovoru) 

Příloha č. 3: Rozhovor s Andreou Ulagovou (úplné znění rozhovoru) 

Příloha č. 4: Rozhovor s Tomášem Šťástkou (úplné znění rozhovoru) 

Příloha č. 5: Rozhovor s Michaelou Rochovanskou (úplné znění rozhovoru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

36 

  

Přílohy 

Příloha č. 1: Reklamní plakáty citující muzikálovou recenzi (obrázek) 

 

 

Zdroj: vlastní fotografie autorky práce 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Pavlem Košatkou (úplné znění rozhovoru) 

I. 1. Co to pro Vás znamená, psát recenzi, když to srovnáte například s článkem 

nebo názorovým sloupkem?  
Pro mě to hlavně znamená největší zodpovědnost. Na klasickém článku není moc co 

zkazit, ale v recenzi musím napsat nějaký názor a musím ho obhájit, jak před lidmi, tak 

před umělci a lidmi, kterých se to dotýká. Recenze jsou nejvíc čtené články, které u nás 

vycházejí, takže jsou pro mě nejvíc důležité a nejvíc si na tom dávám záležet. 

2. V čem jsou podle Vás divadelní recenze jiné oproti recenzím jiných 

uměleckých děl?  
Já si myslím, že se to liší hlavně v tom, že je to živě. Divadlo je živé, a člověk k tomu 

musí přistupovat tak, že když jde například na film, tak má jistotu, že ostatní lidé uvidí 

to samé, ale v divadle je každé představení jiné, může být třeba někdo nemocný, a to se 

musí zohlednit. Samozřejmě také první představení je proti desátému úplně 

jiné, a někdo, kdo byl na začátku špatný, může být pak dobrý, a to hodnocení tomu pak 

neodpovídá. Takže tohle všechno se právě musí zohlednit, že to není po každé stejné.  

3. V čem se podle Vás liší recenze muzikálu? (Liší se vůbec oproti jiným 

divadelním žánrům?)  
Příliš se neliší, jen v tom, že je tam rozhodně mnohem více složek k hodnocení, než 

třeba u klasické činohry. V recenzi muzikálu se musí zohlednit hudba, texty, většinou 

texty písní píše někdo jiný, než kdo psal libreto. Prostě když chci poctivě všechno 

zhodnotit, tak těch složek je mnohem více, například i zvuk, nebo technické 

složky, choreografie, prostě to, co není v klasickém divadle, a to všechno se tma musí 

nějak zohlednit. 

 

II. 1. Co by podle Vás měla muzikálová recenze určitě obsahovat?  

Určitě by podle mě měla obsahovat hodnocení všech jednotlivých složek, které vytváří 

danou inscenaci. Neříkám, že by se měly popisovat všechny kostýmy, ale vše by se 

mělo zmínit, protože to utváří ten muzikál, takže žádná z těch složek by se neměla 

vynechat, včetně režie, dramaturgie, hudba, prostě všechno dohromady, včetně výkonů. 

A samozřejmě by měla obsahovat také určitá fakta, takový ten úvod, ale nemělo by to 

být příliš. 

2. Co podle Vás do recenze muzikálu určitě nepatří? 

Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že tam nepatří (což jsem viděl v některých 

recenzích, které si to spíš pletly s takovou reportáží) například přímé řeči. Ty podle 

mého nemají v recenzi co dělat. Recenze by měla být názor člověka, který jí 

píše, a neměla by se plést s nějakou reportáží. 

3. Jaký by podle Vás měl být v muzikálových recenzích poměr mezi popisem 

(jasně danými fakty) a vlastním hodnocením? 

To je tak nějak podle citu, podle toho, jak to baví lidi, jak mě by to bavilo číst, protože 

mě by asi také nebavilo číst podrobný popis toho, co se děje na jevišti. Rozhodně tam 

ale musí být určitá fakta, něco o tom daném muzikálu, kdy měl premiéru, kde se 

uvádí, prostě uvést čtenáře do kontextu, ve kterém se inscenace uvádí, například, že jde 

o první české uvedení, nebo je to páté uvedení, a v čem se liší a podobně. Tohle je určitě 

důležité, ale rozhodně bych to neuváděl na úkor hodnocení. Já bych řekl, že tak jedna 

čtvrtina by měla být fakta, ale to je opravdu velmi přibližné. 
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III. 1. Které složce se při tvorbě muzikálové recenze Vy věnujete nejintenzivněji? 

(hodnocení výkonů, celkové vyznění díla…) Proč?  
Já za sebe se nejintenzivněji věnuji režii a dramaturgii, protože to mi na tom přijde to 

nejdůležitější. Když je špatná režie nebo dramaturgie, když je to dílo špatně zvolené 

nebo uchopené, tak ta inscenace tím celá trpí, přestože jsou třeba všichni výborní. Také 

se ale velice obšírně věnuji výkonům umělců. To je to, co čtenáři vyžadují, takže hodně 

prostoru věnujeme tomu, jak kdo zpíval, s kým se alternuje atd. Ale to je opravdu 

proto, že to čtenáři vyžadují, není to proto, že mě to nejvíce zajímá.  

2. Co by recenze muzikálu měla čtenáři přinést?  
Já si myslím, že by jim měla přinést komplexní přehled o tom, co všechno je v dané 

inscenaci dobře, co je špatně, a mělo by to být takové vodítko k tomu, aby se čtenář 

rozhodl, jestli má inscenaci navštívit, nebo ne. Na druhou stranu si nemyslím, že by 

recenze měla mít v závěru nějaké řešení, jestli jít nebo nejít, to si musí čtenář 

rozhodnout sám. Přestože já například napíši, že se mi nelíbil příběh, tak někomu 

jinému se samozřejmě líbit může, a s tím souvisí i to, že v té recenzi musím uvést, proč 

se mi nelíbil, aby se na základě toho mohl čtenář sám rozhodnout. Ta recenze by tedy 

měla přinést hlavně zhodnocení toho, co je pro čtenáře důležité, a co si v tom mají 

najít, pokud jsou na danou inscenaci zvědaví. Měla by jim tedy pomoci 

v rozhodování, ale ne určovat, jak se rozhodnout. 

 

IV. 1. Kdo předpokládáte, že jsou čtenáři Vašich muzikálových recenzí?  
Já jednak mohu předpokládat, a jednak mám docela přesná čísla, protože jsem 

šéfredaktor a vidím, kdo náš web navštěvuje. Nicméně předpokládám, že nás čtou 

především fanoušci muzikálu, kterým je to vlastně určeno, a zároveň předpokládám, že 

to čtou také lidé, kterých se to týká, tedy umělci. Pak ale také vím, že přibližně polovinu 

návštěvnosti tvoří náhodní čtenáři, kteří do vyhledavače zadají například: „Angelika 

muzikál recenze“, a chtějí si přečíst přímo recenzi na Angeliku. Je to tedy tak půl na 

půl. Polovina čtenářů jsou lidé, kteří se vracejí, to jsou ti fanoušci, a ta druhá polovina je 

náhodná, a jsou to lidé, kteří si chtějí přečíst ten jeden konkrétní článek. 

2. Co si myslíte, že čtenáři od muzikálové recenze očekávají? 

Je otázka, co očekávají ti muzikáloví fanoušci, a co očekávají ti lidé, kteří k nám 

zabloudí omylem. Muzikáloví fanoušci, pro které to vlastně píšu, očekávají hlavně 

to, že si přečtou něco o svých oblíbených umělcích, a čtou především srovnání alternací 

– kdo byl dobrý, a kdo ne – a pak také očekávají chválu daného díla, a nejsou vůbec 

připravení na to, že by něco mohlo být špatně, a chtěli by nejlépe vše pochválit, což se 

samozřejmě neděje, ale čtenáři to očekávají. 

 

V. 1. V čem se Vaše fanouškovské recenze liší od profesionálních novinářských 

recenzí?  
Rozhodně se liší v délce, tedy rozsahu té recenze. V novinách je ta recenze samozřejmě 

limitovaná, bývá tak na půlku stránky, a někdy ani to ne. My se můžeme 

rozepsat, čtenáře to zajímá, rádi si to přečtou, a v tom je myslím ten hlavní rozdíl. 

Můžeme jít víc do hloubky, srovnáváme i předchozí výkony (třeba, že někdo z umělců 

byl v předchozí inscenaci skvělý, ale v téhle se mu až tak nedaří, a čím to může 

být), a podobně. Myslím, že jsem viděl více muzikálů, než ti klasičtí recenzenti, kteří 

mimo muzikálů recenzují také činohry a další žánry, a viděl jsem i zahraniční inscenace, 

takže to mohu zasadit do širšího kontextu, než novináři z klasických médií. 
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2. Jakým způsobem podle Vás vnímají fanouškovské recenze samotní umělci? 

Jakou váhu jim oproti novinářským recenzím dávají? 

Samozřejmě je to jak kdo, ale podle ohlasů, které mám, si mnozí z nich prý daleko 

raději přečtou mojí recenzi, která jde víc do hloubky, než ty, které vychází 

v novinách, a které vše jen jakoby nakousnou, na konci napíší nějaké procento, a vlastně 

ani nevědí, co se děje. U nás máme prostor na to, abychom inscenaci rozebrali, a umělci 

si pak dokážou dobře představit, co se nám na tom nelíbilo, a co se nám na tom líbilo. 

 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Andreou Ulagovou (úplné znění rozhovoru) 

I. 1. Co to pro Vás znamená, psát recenzi, když to srovnáte například s článkem 

nebo názorovým sloupkem?  

Pro mě je recenze o dost náročnější, protože vím, že to lidé dost ostře sledují, že to 

může ovlivnit jejich názor, může to ovlivnit, jestli danou inscenaci navštíví, a proto si 

dávám pozor, abych každou recenzi napsala co nejvíc objektivně. 

2. V čem jsou podle Vás divadelní recenze jiné oproti recenzím jiných 

uměleckých děl? 

Rozhodně je to jiné v tom, že hodnotíte něco, co se odehrává přímo před Vámi, a může 

to být pokaždé jiné. Film je stále stejný, obraz je stále stejný, ale divadlo je určitým 

způsobem živé, a to, jak na člověka zapůsobí na premiéře, může být za měsíc už úplně 

jinak. Film se prostě nezmění, názor na něj se nezmění, ale u divadelní inscenace už se 

mi párkrát stalo, že jsem si říkala: „Tenhle umělec se mi příliš nelíbil.“ A za měsíc už to 

bylo úplně jinak. 

3. V čem se podle Vás liší recenze muzikálu? (Liší se vůbec oproti jiným 

divadelním žánrům?)  

Muzikálová recenze musí obsáhnout vše, co v muzikálu je. To znamená 

hudbu, zpěv, tanec, je tam také příběh, a o to je celá ta recenze pak náročnější, než třeba 

v divadle, kde se hodnotí jenom herecké výkony. Tady je těch složek mnohem více. 

 

II. 1. Co by podle Vás měla muzikálová recenze určitě obsahovat?  

Podle mě by určitě měla obsahovat nějaký úvod, třeba jak dané dílo vznikalo, aby si 

o něm čtenáři vytvořili určitou představu. Pak by v ní určitě neměla chybět zmínka 

o režii, o hudbě, o libretu, protože to jsou asi ty nejdůležitější složky. Ono také záleží na 

tom, co tam hraje větší roli, pokud je třeba nějaká neobvyklá scénografie nebo kostýmu. 

Já se například hodně věnuji kostýmům, kolegové si toho vůbec nevšímají, já ano. No 

a potom to, co čtenáři nejvíce chtějí, což jsou herecké výkony. Nicméně není to tak 

vždy, když třeba pozoruji recenze v novinách, tak tam se tím většinou nezabývají. 

2. Co podle Vás do recenze muzikálu určitě nepatří? 

Rozhodně by se nemělo vše prozrazovat, zápletka a podobně. Četla jsem několik 

recenzí, ve kterých se psalo, jak celý příběh dopadne, a myslím si, že to tam určitě 

nepatří 

3. Jaký by podle Vás měl být v muzikálových recenzích poměr mezi popisem 

(jasně danými fakty) a vlastním hodnocením? 

V recenzi by rozhodně mělo převažovat hodnocení. 

 

III. 1. Které složce se při tvorbě muzikálové recenze Vy věnujete nejintenzivněji? 

(hodnocení výkonů, celkové vyznění díla…) Proč? 

Já jsem se již naučila, že čtenáři nejvíce bazírují na hodnocení výkonů, takže se hodně 

věnuji právě tomu, a pak také, jestli daná inscenace přináší něco nového. Vždy mě 
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zajímá, jestli má daná inscenace něco, co by mělo diváky nalákat. Jestli má ten 

konkrétní muzikál něco navíc, kvůli čemu by se na něj měli čtenáři vydat, a nebude to 

jen dílo, které zapadne v propadlišti muzikálových dějin, a už o něm nikdo nikdy 

neuslyší. Hodnocení výkonů umělců se věnuji hlavně proto, že to čtenáři vyžadují. 

Samozřejmě, že bych to dělala, i kdyby tomu tak nebylo, ale rozhodně v menší míře. 

2. Co by recenze muzikálu měla čtenáři přinést? 

Asi co nejvíce objektivní hodnocení daného díla, ale ono to vlastně dost dobře nejde. 

Čtenář by si měl uvědomit, že vždy je to trochu subjektivní, protože tu recenzi píše 

člověk, který má nějaký svůj názor, a může mít třeba úplně jiný názor, než někdo jiný. 

Takže spíš by si z toho čtenář měl vzít nějaká základní fakta – co se recenzentovi 

líbilo, například scénografie, nicméně pak by si měl jít si na to udělat názor sám. 

 

IV. 1. Kdo předpokládáte, že jsou čtenáři Vašich muzikálových recenzí?  

Já předpokládám, že jsou to většinou muzikáloví fanoušci, kteří o muzikálech něco 

málo vědí, a rádi na ně chodí. Nepředpokládám, že by to byli náhodní čtenáři, kteří si 

řeknou, že by šli na něco do divadla, a tak se podívají na naší recenzi. Myslím, že naše 

recenze čtou lidé, kteří tento žánr vyhledávají pravidelně. 

2. Co si myslíte, že čtenáři od muzikálové recenze očekávají? 

Občas si říkám, proč lidé ty naše recenze vlastně čtou, když na to mají úplně jiný 

názor, a už se nám mnohokrát stalo, že jsme to dostali tzv. „sežrat“. To si pak 

říkám, proč to vlastně píšu, když lidé si na to stejně udělají vlastní názor. Nicméně 

myslím si, že očekávají nějaké hodnocení a pokládají nás za určité odborníky, kteří 

tomu rozumí, a kteří jim předají nějaký fundovaný pohled. Názor si ale nakonec udělají 

sami, tak je to se vším – s divadlem, i s filmem. 

 

V. 1. V čem se Vaše fanouškovské recenze liší od profesionálních novinářských 

recenzí?  
Vždy když si přečtu nějakou novinářskou recenzi, tak mi připadá hodně krátká. Působí 

to na mě tak, že ten novinář přijde na představení, a pak něco napíše, aby si to prostě 

odbyl. Je to vždy jen na pár řádků, zmíní tam dvě tři jména, řekne: „docela to 

ušlo“, a podrobněji se tomu nevěnuje. Nemyslím tím teď odborníky, kteří píší například 

do Divadelních novin, a opravdu tomu rozumí, ale prostě takové ty novináře, kteří píšou 

tak, že tomu normální laik nemůže rozumět. Já si myslím, že my se snažíme psát 

tak, aby tomu rozuměli i ti laici. Pak jsou také novináři, kteří dokážou napsat recenzi na 

tři stránky, a nikdo tomu nerozumí ani slovo. 

2. Jakým způsobem podle Vás vnímají fanouškovské recenze samotní umělci? 

Jakou váhu jim oproti novinářským recenzím dávají? 

Mě připadá, že to berou hrozně vážně. Z toho co vím, tak ty naše recenze čtou (i když to 

někteří nepřiznají), a berou to fakt vážně. Setkala jsem se s tím už několikrát, a jsou to 

kolikrát jména, která si myslím, že by vůbec neměla mít zapotřebí se něčím takovým 

zabývat, nicméně i přes to kolem toho dokázali udělat velký humbuk.  

 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s Tomášem Šťástkou (úplné znění rozhovoru) 

I. 1. Co to pro Vás znamená, psát recenzi, když to srovnáte například s článkem 

nebo názorovým sloupkem?  

Podle mě je to někde na pomezí, protože článek je takový obecný, zatímco názorový 

sloupek je jenom můj názor. U recenze to beru tak, že chci čtenáře informovat o tom, na 



   

 

41 

  

co půjdou, takže je to tak půl na půl. Řekl bych, že je spíš blíž tomu názorovému 

sloupku, ale samozřejmě má mít i zpravodajskou hodnotu. 

2. V čem jsou podle Vás divadelní recenze jiné oproti recenzím jiných 

uměleckých děl? 

Divadlo je širší médium, takže to nabízí více možností, co hodnotit. Jednak mohu 

hodnotit vizuální stránku dané inscenace, nebo text, nebo také herecké výkony. Takže 

oproti jiným recenzím je to takové komplexnější, což může být na jednu stranu 

náročnější, ale na druhou stranu třeba i snazší, protože je čeho se chytit, a není nutné se 

věnovat jenom jednomu konkrétnímu tématu. 

3. V čem se podle Vás liší recenze muzikálu? (Liší se vůbec oproti jiným 

divadelním žánrům?)  

Liší se v tom, že při hodnocení muzikálu musím brát v potaz i hudbu, jak je to 

zazpívané, jak je to zatancované, a samozřejmě také jak je to zahrané. Na tohle je ze 

všech divadelních žánrů muzikál asi nejbohatší. 

 

II. 1. Co by podle Vás měla muzikálová recenze určitě obsahovat?  

Určitě by měla obsahovat to, co mi občas bylo vytýkáno, že neobsahuje, a to je 

informace o tvůrcích. V klasických divadelních recenzích stačí uvést režiséra a autora 

hry, kdežto v recenzích muzikálu nesmím zapomenout na autora hudby, libreta, textu 

nebo třeba choreografie. Na to se asi klade největší důraz, a ten zbytek je podobný, jako 

u běžných divadelních recenzí. 

2. Co podle Vás do recenze muzikálu určitě nepatří? 

Rozhodně by se v recenzích neměla vyskytnout nějaká osobní antipatie. 

3. Jaký by podle Vás měl být v muzikálových recenzích poměr mezi popisem 

(jasně danými fakty) a vlastním hodnocením? 

Podle mě záleží na konkrétním díle, protože když recenzujete známé dílo (například 

kdyby někdo poněkolikáté režíroval Jesus Christ Superstar), tak fakta čtenáře příliš 

nezajímají, a je třeba jít po té konkrétní inscenace. Pokud jde ale o první uvedení 

muzikálu, tak je rozhodně potřeba se věnovat i popisu. Proto jsem říkal, že by recenze 

měla mít určitou zpravodajskou hodnotu, mělo by se vyjádřit o čem to vlastně je. 

Kdybych to měl zkusit vyjádřit čísly, tak u nových muzikálů je to přibližně 60:40 (60 % 

hodnocení, 40 % popis), a u známých děl 80:20 (80 % hodnocení, 20 % popis). 

Hodnocení určitě musí převažovat, ale nějakému popisu se nejde vyhnout. 

 

III. 1. Které složce se při tvorbě muzikálové recenze Vy věnujete nejintenzivněji? 

(hodnocení výkonů, celkové vyznění díla…) Proč? 

Já bych to trochu otočil, spíš bych řekl, že nejméně intenzivně se věnuji hudbě, protože 

se v této oblasti necítím tak, abych si to dovolil hodnotit. Proto se věnuju tomu, co je mi 

bližší, tedy činoherní složce – jak herci hrají, jak je dílo zrežírované, případně jak celá 

inscenace vypadá vizuálně. Já to beru tak, že muzikál je takový lehký žánr, takže k tomu 

přistupuji tak, že by to diváka mělo bavit. V recenzi se tedy snažím vystihnout i celkové 

vyznění díla.  

2. Co by recenze muzikálu měla čtenáři přinést? 

Měl by asi vědět, jestli na tu inscenaci má jít. To je asi důvod, proč ty recenze čtou, aby 

věděli, jestli se vyplatí do toho investovat, a jestli budou spokojení. To myslím, že se 

shoduje s odpovědí na otázku, co čtenáři od recenze očekávají. 
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IV. Kdo předpokládáte, že jsou čtenáři Vašich muzikálových recenzí?  

To těžko říci. Já předpokládám, že jsou to především muzikáloví diváci. Ale když to 

vztáhnu na naše medium, tak Mladá fronta a idnes.cz mají široké spektrum 

čtenářů, takže opravdu těžko říci. Ale že by to byl konkrétně nějaký typ, to si nemyslím. 

V. V čem se Vaše fanouškovské recenze liší od profesionálních novinářských 

recenzí?  
Já si myslím, že je to trochu jiný formát. Já ta fanouškovská media téměř neznám, ale 

z toho, co jsem viděl, mi to občas přišlo na hraně PR. Nicméně ten hlavní rozdíl je podle 

mě ten, že já se na inscenaci snažím dívat neutrálním pohledem, což si myslím, že ten 

fanoušek nedělá. 

 

 

Příloha č. 5: Rozhovor s Michaelou Rochovanskou (úplné znění 

rozhovoru) 
I. 1. Co to pro Vás znamená, psát recenzi, když to srovnáte například s článkem 

nebo názorovým sloupkem?  

Recenze je určitě o dost složitější než klasický článek. Nad jejím psaním strávíte víc 

času. O díle, které recenzujete, si nejdříve musíte zjistit co nejvíc informací, najít si čas 

na jeho návštěvu a potom o něm napsat tak, abyste do něj dali veškeré pocity (které vám 

třeba dalo představení) a byli objektivní. Když se pak vaše tvorba líbí čtenářům, máte 

radost z pozitivní zpětné vazby na vaši práci. Právě kladné ohlasy od vašich čtenářů 

jsou tou nejlepší odměnou za vaši práci. 

2. V čem jsou podle Vás divadelní recenze jiné oproti recenzím jiných 

uměleckých děl? 

Když srovnám například psaní recenze na nějaké nové album s recenzováním 

divadelního díla, tak psát kritiku na představení je určitě těžší. Musíte se zaměřit na více 

složek, ať už je to samotný text hry, její nastudování, herecké pojetí a v neposlední řadě, 

jak je vytvořena scénografie a kostýmy. Hlavně divadlo je „živé“ a nikdo neví, co se 

kdy může na jevišti přihodit, o to víc to je pro mě zajímavější než psát recenzi třeba na 

nový film. 

3. V čem se podle Vás liší recenze muzikálu? (Liší se vůbec oproti jiným 

divadelním žánrům?)  

Když porovnám recenzování muzikálové inscenace s tou činoherní, určitě musíte 

zhodnotit více složek. U muzikálu se třeba kromě samotného hereckého ztvárnění 

zaměřujete i na kvalitu zpěvu a pohybový talent daného interpreta. Navíc vytvořit 

opravdu kvalitní muzikál je u nás celkem rarita. Když to pozorujete, u činoherních 

inscenací se většinou obsazují opravdoví profesionálové ve svém oboru, naproti tomu 

muzikál je v ČR brán hlavně jako komerční dílo, kde může účinkovat téměř 

každý, především pak ten, kdo se objeví v nějaké reality show. A jen málokdo splňuje 

to, že umí jak zpívat, tak hrát a tančit, což se pak objeví ve výsledku celkové inscenace. 

 

II. 1. Co by podle Vás měla muzikálová recenze určitě obsahovat?  

Muzikálová recenze by měla čtenáři představit samotné dílo – jestli se jedná o novinku 

nebo se už někde hrálo, přiblížit, o čem je (nikoliv však prozradit celý děj), a zhodnotit 

její nastudování, kostýmy, scénu a herecké výkony. 

2. Co podle Vás do recenze muzikálu určitě nepatří? 

Svým způsobem je recenze i subjektivní, co člověk, to názor. Každopádně je někdy 

těžké být objektivní, když vám v daném muzikálovém díle hrají třeba kamarádi či známí 

a nechcete je pak výslednou kritikou zklamat. Bohužel toto musíte jako novinář 

„potlačit“ a být objektivní, nakonec to máte v popisu práce. 
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3. Jaký by podle Vás měl být v muzikálových recenzích poměr mezi popisem 

(jasně danými fakty) a vlastním hodnocením? 

Popisu by mělo být v recenzi určitě co nejméně. Ten si můžeme přečíst v kterémkoli 

článku, jenž většinou předchází premiéře daného titulu a vychází z nějaké tiskové 

zprávy. Takových článků najdete k danému muzikálu v médiích většinou nespočet. 

Oproti tomu se od recenze očekává opravdu autorská tvorba, od které se čtenář dozví 

něco, co u konkurence nenajde, především pak názor a hodnocení autora. 

 

III. 1. Které složce se při tvorbě muzikálové recenze Vy věnujete nejintenzivněji? 

(hodnocení výkonů, celkové vyznění díla…) Proč? 

Většinou se intenzivně věnuji hodnocení výkonů. Ty většinou zajímají čtenáře nejvíc. 

A celkové vyznění díla je samozřejmě také hodně důležité.  

2. Co by recenze muzikálu měla čtenáři přinést? 

Objektivní zhodnocení recenzenta daného muzikálu, aby si čtenář dokázal udělat 

o představení obrázek, doporučení, jestli na daný titul jít nebo svůj čas vynaložit pro 

návštěvu kvalitnějšího kousku. 

 

IV. 1. Kdo předpokládáte, že jsou čtenáři Vašich muzikálových recenzí?  

Jsou to ve většině případů fanoušci tohoto divadelního žánru a také ti, kteří se zajímají 

o kulturu a rádi se na nějaký ten muzikál vypraví. Proto si rádi vyhledají na internetu 

doporučení na nějakou muzikálovou novinku. Recenze si čtou také samotní tvůrci 

a protagonisté onoho díla, které zajímá názor recenzenta na to, jak se dílo (nebo 

samotný výkon daného aktéra) povedlo. 

2. Co si myslíte, že čtenáři od muzikálove recenze očekávají? 

Myslím, že odpověď na tuto otázku se shoduje s odpovědí na předchozí otázku „co by 

recenze muzikálu měla čtenáři přinést“. Tedy názor autora na určitou muzikálovou 

inscenaci, ať už celkové zhodnocení, tak zaměření se třeba na výkony jednotlivých 

hereckých představitelů. 

 

V. V čem se Vaše fanouškovské recenze liší od profesionálních novinářských 

recenzí?  
Většinou hned poznáte, zda recenzi psal profesionální recenzent (novinář) či fanoušek.  

Fanouškovské recenze jsou většinou dost subjektivní, je z nich velmi poznat 

nadšení, postrádají formu recenze (zajímavý titulek, perex, často chybí odstavce atd.) 

a často jsou v nich gramatické chyby. Ale vzhledem k tomu, že se od fanouškovské 

recenze očekávají hlavně subjektivní názory bez nějakých odborností a novinářské 

profesionality, musíte nějaké ty chybky autorům odpustit. 

 

 


