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Bakalářská práce 

 

           

 

         

 

 

 

2018                                    Michal Vokoun 

 

   

 

 



 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
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Anotace 

Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu vybraných filmových trailerů 

amerických filmových studií z roku 2015 a 2016 filmů. Práce a poskytuje přehled v 

aktuálním způsobu vytváření filmových trailerů a je zaměřená na objasnění rétoriky, 

narativních a persvazivních technik upoutávek na filmová díla. Jaké mají tyto prostředky 

podobu? Změnila se podoba upoutávek v minulosti a současnosti? Lze vypozorovat trendy ve 

výrobě upoutávek na filmové snímky? Výsledky výzkumu mohou vést hlubšímu pochopení 

technik, kterými působí upoutávky na diváka, aby zašel na daný film do kina. Tato práce 

může pomoci marketingovým oddělení filmových studií, filmovým tvůrcům a zároveň může 

inspirovat k dalšímu výzkumu. 

     

Annotation 

The main goal of this bachelor's thesis is to analyze the structure of selected film trailers of 

American film studios from years 2015 and 2016. Study provides an insight into the current 

way of creating movie trailers and is aimed at clarifying the rhetoric, narrative and persuasive 

techniques of film trailers. What are the main mechanisms of movie trailer? Has the form of 

trailers changed in the past and in the present? Did the creators of earlier movie trailers use 

different ways of promotion than now? Can we notice current trends in the production of 

movie trailers? The results of the research may lead to a deeper understanding of the 

techniques that the trailers use to make a viewer go to see the movies. This work can be also 

be a tool for marketing department of film studios, film creators and at the same time can 

inspire to further research. 
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ÚVOD ................................................................................................................................................................... 2 

1 MARKETING V AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBĚ ....................................................................................... 4 

1.1 DEFINICE POJMŮ BLOCKBUSTER, TEASER A TRAILER ...................................................................................... 4 

2 TRAILER JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ FILMOVÝCH STUDIÍ ............................................. 8 

2.1 POSTUPY A CHYBY PŘI VYTVÁŘENÍ TRAILERŮ .................................................................................................. 9 

2.2 LŽOU TRAILERY? .................................................................................................................................................11 

2.3 CÍLENÍ TRAILERŮ ................................................................................................................................................13 

3 PODOBA TRAILERŮ V MINULOSTI A SOUČASNOSTI ................................................................. 16 

3.1 BOŽSKÝ HLAS - DON LAFONTAINE A NASTAVENÍ STANDARDU V BUSINESSU FILMOVÝCH TRAILERŮ ...23 

3.2 ZMĚNA PODOBY TRAILERU ................................................................................................................................26 

4 PROPAGAČNÍ STRATEGIE TRAILERŮ AMERICKÝCH FILMOVÝCH STUDIÍ ......................... 27 

4.1 PRODUCT PLACEMENT V TRAILERECH ............................................................................................................31 

5 PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................................................. 34 

5.1 VÝZKUMNÁ OTÁZKA A KONTEXT ......................................................................................................................34 

5.1.1 Metoda výzkumu ............................................................................................................................................ 35 

5.2 VÝZKUMNÝ VZOREK ............................................................................................................................................37 

5.2.1 Kritéria výběru vzorku ................................................................................................................................ 38 

5.3 METODA SBĚRU DAT A HLAVNÍ ZKOUMANÉ ASPEKTY...................................................................................39 

6 ANALÝZA TRAILERŮ ............................................................................................................................. 41 

6.1 TRAILER NA FILM SUICIDE SQUAD ...................................................................................................................41 

6.2 TRAILER NA FILM DEADPOOL ...........................................................................................................................44 

6.3 TRAILER K FILMU STAR WARS: THE FORCE AWAKENS ...............................................................................47 

6.4 TRAILER K FILMU CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR ........................................................................................50 

7 VÝSLEDKY ANALÝZY, ROZHOVORŮ A HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ ......................................................... 53 

7.1 HUDBA V TRAILERECH .......................................................................................................................................53 

7.2 LOGO FILMOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V TRAILERU ................................................................................................55 

7.3 STŘIH TRAILERU..................................................................................................................................................56 

7.4 VOICE-OVER V TRAILERECH A PŘEDSTAVENÍ ZÁPLETKY NEBO POSTAV ....................................................56 

7.5 MEZITITULEK.......................................................................................................................................................57 

7.6 VÝČET HERECKÉHO OBSAZENÍ ..........................................................................................................................58 

7.7 LOGO FILMU, DATUM PREMIÉRY A BILLING BLOCK .......................................................................................58 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................................... 61 

SUMMARY ........................................................................................................................................................ 63 

POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................................................... 64 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................................ 77 

  

  



 2 

ÚVOD 

 

Americká filmová studia ročně produkují desítky filmových snímků s rozpočty 

čítajícími stovky milionů dolarů. Často se proto uchylují k velmi intenzivní marketingové 

komunikaci, aby zajistila dostatečnou návštěvnost diváků v kinech a následnou rentabilitu 

svých investic. Trailery neboli tzv. filmové upoutávky skládající se ve většině případů ze 

záběrů z výsledného filmu sestříhaných tak, aby co nejvíce nalákaly diváka, jsou proto v 

současné době jedním ze základních prvků použitých k propagaci. Jsou tedy jakýmsi mixem 

reklamy a filmu. Jedná se však v případě filmových trailerů o dostatečně silný prvek 

marketingové komunikace, aby přesvědčil potenciálního diváka k samotné návštěvě kina? 

 Filmy jsou produkt, který obsahuje příběh, a jako takový je třeba jej i odkomunikovat 

různými marketingovými technikami. Ústředním tématem mé bakalářské práce je tak 

problematika a komparace filmových trailerů amerických filmových studií jako součásti 

jejich marketingové komunikace v letech 2015-2016. Jaké k tomu využívají a narativní a 

persvazivní prostředky? Jaké mají tyto prostředky podobu? Prozrazují filmové upoutávky v 

některých případech příliš? Objevuje se v trailerech i propagace produktů v rámci product 

placementu? V některých případech trailery nemusí mít s filmem skoro nic společného a mají 

hlavně nalákat, nejde v takovém případě o klamání spotřebitele? Tato bakalářská práce 

poskytuje přehled aktuálního způsobu vytváření filmových trailerů a objasňuje strukturu, 

rétoriku a persvazivní techniky upoutávek na filmová díla. Domnívám se, že fenomén 

filmových trailerů coby plnohodnotné součásti marketingové komunikace a propagace 

filmových studií je téma velmi aktuální. Jako spotřebitelé totiž narážíme na filmové 

upoutávky velmi často, od sociálních sítí až po samotnou návštěvu kina či multiplexu.  

Současně se také jedná o téma u nás akademicky neprobádané a neexistuje mnoho textů 

orientovaných přímo na trailery coby součást propagace v popkulturní oblasti ovlivňující 

divákovo rozhodování a většina výzkumů pochází ze zahraničí. 

Neil Postman, autor knihy Ubavit se smrti, která se zabývá médii,  tvrdí: „Každé 

médium, stejně jako sám jazyk, dává vzniknout jedinečnému způsobu komunikace tím, že 

myšlení, vyjadřování i senzibilitě poskytuje nový orientační bod.”1 Usuzuji, že tento citát je 

možno aplikovat právě na trailery, neboť filmové upoutávky fungují především jako 

propagační médium a dávají potenciálnímu divákovi další orientační bod pro rozhodnutí, zda 

jít do kina, či nikoliv. 

                                                
1 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. 1.vydání. Mladá fronta, 1999. ISBN 80- 204-0747-2. Str. 18 
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Záměrem praktické části práce je proto odkrýt spojitosti mezi divákem a filmovými 

trailery jako součástí marketingové komunikace amerických filmových studií. Dále 

poskytnout bližší vhled do kontextu a jednotlivých nastavených procesů uplatňovaných v 

rámci propagace a následné percepce daných snímků. V druhé části práce též provádím 

komparaci čtyř trailerů. Zkoumanými vzorky budou upoutávky k filmům Suicide Squad ( 

Sebevražedný oddíl); Star Wars: Force Awakens (Star Wars: Síla se probouzí); Captain 

America: Civil War (Captain America: Občanská válka) a Deadpool. Tyto filmy jsem zvolil 

kvůli jejich masové oblibě napříč rozsáhlým okruhem diváků a také kvůli faktu, že některé z 

nich (Star Wars) jsou zmiňované v souvislosti s historií traileru ve vybraných publikacích.2 

Současně mají tyto trailery společný jeden fakt. Patří celosvětově k nejvýdělečnějším filmům 

roku 2015 a 2016 podle serveru mojo.com3, který udržuje statistiky návštěvnosti amerických 

a zahraničních kin a současně se objevují i v padesátce nejnavštěvovanějších snímků v 

českých kinech podle žebříčku Unie filmových distributorů ČR.4  

 Rozhodl jsem se pro kvalitativní analýzu výše zmíněných upoutávek, která zahrnuje 

rozbor a zkoumání souboru marketingových persvazivních prvků, jež jednotlivé trailery na 

megafilmy či blockbustery používají k nalákání potenciálních diváků do kina.  

Abych lépe porozuměl jednotlivým vlastnostem trailerů a dokázal postihnout jejich 

podstatné znaky, přistoupil jsem k doplnění zahraničních literatury a formou osobních 

rozhovorů oslovil odborníky z řad filmových kritiků a režisérů. Poznatky z rozhovorů s 

filmovými kritiky Františkem Fukou, Petrem Cífkou a filmovým režisérem Danem Pánkem 

mi poskytly souvislejší vhled do problematiky komunikace filmových studií. V průběhu 

studia jsem z důvodu prodloužení studia kvůli výměnnému studijního pobytu v USA upravil 

zkoumané období v tezi práce na období let 2015-2016. Z důvodu komplexnosti tématu se 

bakalářská práce mírně odchyluje od tezí.      

     

                                                
2 BOSKO, Mark Steven. The Complete Independent Movie Marketing Handbook: Promote, 

Distribute, Sell Your Film or Video. Michael Wiese Production, 2003. 361 s. ISBN 0- 941188-76- 0 
3 2016 Yearly Box Office Results. Box Office Mojo. [online] 2016. [cit. 2017-12-08]. Dostupné z www: 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2016 
4 Žebříček nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech za rok 2016. Unie filmových distributorů. [online] 

2016. [cit. 2017-11-10]. Dostupné z www: http://www.ufd.cz/top-50-filmu-za-rok-2016 



 4 

1 MARKETING V AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBĚ 

“Film je populární umění, které, aby fungovalo ekonomicky, závisí na velkém množství 

konzumentů.”5  

James Monaco 

 

Dnešní svět je plný marketingových sdělení směrem ke konzumentům. Téměř 

kamkoliv se podíváme, vidíme billboardy, inzerci v časopisech či sponzorované příspěvky na 

sociálních sítích. Při sledování televize se nám během komerčních přestávek obvykle někdo 

pokouší prodat nějakou službu či produkt. Mohli bychom tak chybně předpokládat, že 

hlavním posláním těchto marketingových sdělení je prostřednictvím souboru persvazivních 

prvků nalákat diváky do kina, aby si na daný film koupili vstupenku. Jak však upozorňuje 

autor Philip Kotler, samotný marketing začíná ještě předtím, než se ke konzumentovi daný 

produkt dostane. Podle Kotlera totiž marketing slouží hlavně k uspokojování zákazníkových 

potřeb.6 Komunikace filmových studií v tomto případě není výjimkou. Jelikož u zrodu 

komunikace je poptávka, ať už po konkrétním režisérovi/režisérce, herci/herečce, či druhu 

filmu. K promluvě filmových studií k potenciálním divákům filmů přicházejících do kin je 

určen specifický typ marketingové komunikace. Jedním ze zásadních druhů komunikace 

filmových snímků jsou takzvané trailery, které jsou dohromady s filmovými plakáty, 

merchandisingem, internetovými stránkami nebo profily na sociálních sítích součástí 

filmového marketingu. 

1.1  DEFINICE POJMŮ BLOCKBUSTER, TEASER A TRAILER 

Nejprve je důležité objasnit si několik základních pojmů z oblasti audiovizuálního 

marketingu, kterými jsou blockbuster, teaser a v neposlední řadě i samotný trailer. 

Geoff King7 popisuje blockbustery jako snímky, jejichž účelem je zaujmout co 

největší počet diváků různých věkových skupin a zájmů. Autoři Thomspová a Bordwell8 zase 

označují blockbustery také za takzvané „megafilmy,” tedy filmy, které diváci zkrátka musí 

vidět a které zároveň propojují různá odvětví průmyslu. Blockbustery totiž většinou kromě 

                                                
5 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. 

vyd. Praha: Albatros, 2004, ISBN 80-000-1410-6. Str.92 
6 KOTLER‚ Phillip. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. Str.38 
7 KING, Geoff, Spectacular Narratives: Hollywood in the Age of the Blockbuster. I.B. Tauris, 2000. ISBN: 

9781860645730. Str.38 (vlastní překlad) 
8 THOMPSONOVÁ, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. vyd. 

Přeložil Helena BENDOVÁ. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7. Str. 711 
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filmového marketingu působí na diváka i v dalších oblastech. Jsou k nim vytvářeny 

merchandisingové předměty, videohry, módní doplňky, soundtracky na streamovacích 

službách či speciální stránky na sociálních sítích. Za autora termínu blockbuster je považován 

podle Justina Wyatta9 Američan Barry Diller, který tento termín poprvé použil v souvislosti s 

novým televizním formátem filmů, jejichž děj bylo možné jednoduše shrnout ve spotu s 

krátkou několikavteřinovou stopáží. Zároveň byl tak trailer blockbusterových filmů 

stravitelnější pro běžného diváka, kterého v napjatém očekávání neodstrašil od toho, aby šel 

do kina, ani nehrozil případným prozrazením některých dějových linek v upoutávce. Lisa 

Kernanová10 upozorňuje, že ke změně v nastavení hollywoodského filmového marketingu 

směrem k tomu blockbusterovému, který bývá také označován za „Novou éru Hollywoodu”, 

došlo s příchodem Spielbergova snímku Čelisti v sedmdesátých letech. V této době 

docházelo také ke skupování velkých studií nadnárodními společnostmi, které usilovaly o 

zásah ještě širšího spektra filmového publika. Filmový režisér Dan Pánek11 nabízí následující 

popis blockbusteru: „Oproti menším filmům se liší vším. Hlasitostí, barevností, hudbou, 

výpravou - všeho je tam mnohem víc. Více hvězd v hlavních rolích. Trailer na blockbuster má 

za cíl ukázat, že film byl extrémně drahý a že na něm jsou peníze vidět.” Dle Wheelera 

Winstona Dixona,12 jsou v dnešní době, kdy lidé tráví čím dál více času u streamovacích 

služeb typu Netflix či HBO sledováním seriálů jako Hra o trůny a další, tím, co přitáhne 

diváky do kin, právě opravdové Hollywoodské spektákly. 

Teaser z anglického tease, neboli navnadit či nalákat, je jakýsi předvoj samotných 

trailerů. Tato praktika filmového marketingu, která má za účel v první části marketingové 

kampaně především poskytnout divákovi ochutnávku připravovaného filmu a později odhalit 

více informací, se objevuje i více jak rok před samotnou premiérou filmu a je obvykle 

představována spolu s plakátem k filmu, nebo prvními informacemi o daném snímku. 

Autorka Lisa Kernan13 popsala teaser jako filmovou ukázku ze začátku kampaně filmu, která 

je obvykle kratší než trailer a obsahuje méně či také vůbec žádnou stopáž z výsledného filmu. 

Václav Rybář popisuje podobu teaserů v minulosti: „Mohla to být upoutávka třeba i textová 

                                                
9 WYATT, Justin. High concept: movies and marketing in Hollywood. 5th edition, Austin: University of Texas 

Press, 2006. Texas film and media studies series. ISBN 0-292-79091-0. Str. 8. (vlastní překlad) 
10  KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 30 (vlastní překlad) 
11 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017      
12 WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame: Comic Book Movies. In: YouTube [online]. 23. září 2015 

[cit. 2017-11-8]. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=mO0VmY_CZsY&list=PLCE3EFA84C67FB170&index=74  
13 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 242 (vlastní překlad)  
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nebo nesouvisející s dějem toho filmu. Jejím úkolem bylo upozornit diváky, že se film 

připravuje. Postupem let se to vyvinulo a dnes, protože kampaně začínají později, aby byly 

intenzivnější, tak se teasery hodně podobají trailerům a trošku se to překrývá. Ale v podstatě 

platí, že teaser je kratší.”14 Filmový kritik František Fuka15 také mluví o promyšlené taktice 

studií kolem teaserů: Existují třeba teasery, které se objevují i více než rok před premiérou a 

ve kterých není ani část z výsledného filmu, to je úplně běžné. U nás to tolik neznáme, ale v 

USA je to naprosto standardní záležitost. Například se objeví teaser o tom, že se začala 

natáčet adaptace nějaké slavné knihy. Objeví se tam pár záběrů krajiny, které nemají vůbec 

nic společného s tím filmem, k tomu hraje dojemná hudba a někdo hlubokým hlasem něco 

procítěného říká. Je to součást promyšlené obchodní strategie, kdy s tím začít.”  

Podrobnou studií trailerů v kontextu postupů a rétoriky se zabývá například Lisa 

Kernan ve své knize Coming Attractions: Reading American Movie Trailers.16 Autorka 

nahlíží na trailer jako na kombinaci marketingu a atrakce v zábavním parku, která reflektuje 

vývoj filmové reklamy a zároveň i historii hollywoodské filmové tvorby. Trailer pak 

Kernanová definuje jako „stručný filmový text, který obvykle představuje obrazy z určitého 

filmu, zdůrazňuje jeho přednosti a je vytvořen za účelem propagace uveřejnění daného filmu 

v kinosálech.“17 Petr Pláteník ve svém článku Trailer a touha18 přirovnává vizuální podobou 

a stopáží trailer k dalším filmovým formátům, kterými jsou videoklip a reklama. Podle 

Pláteníka nesou obvykle filmové trailery obsahové rysy videoklipů a reklamy, protože od 

prvně zmíněného převzaly způsoby střihu a seřazení záběrů a od druhého manipulativní 

techniky přesvědčující diváka, aby měl zájem o daný film. Tuto podobnost zmiňují i autoři 

Hubáček a Boczogová,19 kteří vysvětlují, že u všech druhů reklamy není jediným cílem 

informovat, ale také motivovat a vzbudit zájem. Pláteník dodává: „Ačkoli samozřejmě 

existuje více marketingových kanálů, které prodávají snímek ještě před jeho premiérou, 

trailer patří mezi ty nejúčinnější. V kinech mívá přednostní projekci před začátkem jiného 

                                                
14 SLADKÝ, Pavel. Jak tě trailer dostane do kina. Rozhovor s Václavem Rybářem, Janem Buštou a Adamem 

Dvořákem. In: Čajovna [online]. Český rozhlas Vltava, 25. dubna 2013. Dostupné  z www: 

https://vltava.rozhlas.cz/jak-te-trailer-dostane-do-kina-5060790 
15  Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
16 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. (vlastní překlad) 
17 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1.  Str.2 (vlastní překlad) 
18 PLÁTENÍK, Petr. Trailer a touha. In: A2: kulturní týdeník. Praha: A2-Kulturní týdeník. 2009. Dostupné z: 

http://www.advojka.cz/archiv/2009/19/trailer-a-touha 
19 ROSS, R.S. in Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní vědecké 

konference: Ostrava 13.-15.9.2005: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-101-3.Str. 76 
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filmu a svými estetickými kvalitami působí v dokonale audiovizuálním kódu na smysly a mysl 

diváků.”20 David Jerrick tvrdí: „Filmový průmysl funguje po celém světě a protočí se v něm 

miliardové částky. Jako takový se spoléhá zejména na reklamy známé jako "filmové trailery," 

které mají za úkol zaujmout pozornost diváků a propagují filmy. Před samotným vytvořením 

filmu je třeba určit jeho obchodovatelnost na různých trzích. 

  

                                                
20  PLÁTENÍK, Petr. Trailer a touha. In: A2: kulturní týdeník. Praha: A2-Kulturní týdeník. 2009. Dostupné z: 

http://www.advojka.cz/archiv/2009/19/trailer-a-touha 
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2 TRAILER JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ FILMOVÝCH 

STUDIÍ 

 „Poskytováním stručných filmových textů publiku, které slouží jednak jako lákadlo, stejně 

tak jako forma přesvědčování, umožňují trailery divákům číst fenomén filmových příběhů 

obzvláště dramaticky.”21 

Lisa Kernan 

 

Ve filmovém průmyslu se střetávají různé konzumní oblasti spotřebního zboží, od 

potravin přes módu s motivy filmu až po elektroniku. Tyto oblasti využívají velká studia k 

propagaci snímku pod svojí taktovkou. Jak zmiňuje Hediger,22 dostupnost filmů se razantně 

změnila zejména s rozvojem nových technologií. Dnes už jsou snímky dostupné 

prostřednictvím řady platforem od blu-ray nosičů po streamovací služby typu Netflix, HBO 

Go či Amazon Prime,23 a proto je pro filmová studia nutné zasáhnout diváka na více frontách, 

aby jej nalakála do kina. David Jerrick24 mluví o psychologickém faktoru coby jedné z 

komplikací pro filmové marketéry. Fakt, že se jedinci podle Jerricka rozhodují na co jít do 

kina na základě své aktuální nálady vede k tomu, že tito potenciální diváci se mnohem 

pravděpodobněji rozhodnou pro film, který povede ke zlepšení jejich nálady. Úkol trailerů je 

podle něj pomoci divákům v tomto rozhodování poskytnutím určitého vzorku filmu tak, aby 

divák porozuměl základním informacím o příběhu a žánru a následně se rozhodl, zda a na co 

vyrazí do kina. To potvrzuje i filmový kritik Kamil Fila: „Kultura trailerů znamená 

slibování, očekávání věcí příštích, vyďobávání nejlepších detailů.”25 Se zajímavou teorií pak 

přišel švýcarský filmový vědec Vinzenz Kuehn,26 ten v rozhovoru pro časopis Iluminace 

uvedl, že dřívější trailery se od těch dnešních liší v tom, že jejich úkol byl především nalákat 

co nejvíce potenciálních diváků, aby přišli do kina. Oproti tomu úkol současných trailerů tkví 

                                                
21  KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1.  Str. 2 (vlastní překlad) 
22 HEDIGER, Vinzenz. Sebepropagační události příběhu. Seriálový narativ, propagační diskurs a vynález 

filmového traileru. In: SZCEPANIK, Petr. Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách 

kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové, 2004. Str. 132 
23 Internetové streamovací služby nabízejícich filmy ke zhlédnutí 
24 JERRICK, David. The Effectiveness of Film Trailers: Evidence from the College Student 

Market. [online] 2013. [cit. 2017-11-29]. Dostupné z www: https://www.uwlax.edu/URC/JUR-

online/PDF/2013/Jerrick.David.Marketing.pdf. Str. 3 (vlastní překlad)  
25 FILA, Kamil. Suicide Squad umírá na coolovitost. In: Ještě větší kritik [online]. 2016. [cit. 2017-12-8]. 

Dostupné z www: http://www.jestevetsikritik.cz/recenze/404-suicide-squad-umira-na-coolovitost 
26 SZCZEPANIK, Petr a SKOPAL, Pavel. Za praxeologii marginálních forem: Rozhovor s Vinzenzem 

Hedigerem. In: Iluminace: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. [online] 88. 2004. roč. 16. [cit. 2017-12-

1]. Dostupné z www: http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/obsahy/rozh_hedig_2_04.pdf 
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v odrazení těch diváků nebo té cílové skupiny, pro které film určený není. Tuto teorii 

objasňuje Kuehn na faktu, že filmová studia tím chtějí zabránit tomu, aby na film přišli 

diváci, kteří budou přátelům či rodině popisovat daný film ve špatném světle. Studia proto 

chtějí takto v rámci propagace zamezit šíření negativní „šuškandy” (buzzu) kolem filmu. 

Pokud půjde v současné době pár v České republice na film do kina, zaplatí například 

v multiplexu za vstupenky ve dvou lidech 378 Kč při základním vstupném.27 Cena se také 

odvíjí od dalších faktorů, například zda se jedná o VIP vstupenky se speciálním typem 

sedaček či typu projekce, a roste také při koupi doplňkového občerstvení,28 nápojem (Menu 

pro dva - Popcorn, Coca-Cola) a samozřejmě také přidruženým merchandisingem v podobě 

speciálních nápojových kelímků k dané premiéře filmu v jednotlivých sítích kin. Celková 

cena se tak za jednu návštěvu může vyšplhat i k částce až 600 Kč a více za dva lidi.  Z toho 

vyplývá, že divák s průměrnou mzdou v České republice, se musí na základě těchto okolností  

rozhodovat, na který film půjde usednout do kinosedaček. 

 

Obr.1 Edice občerstvení s motivem filmu Hvězdné války v multikinech CineStar 

2.1 POSTUPY A CHYBY PŘI VYTVÁŘENÍ TRAILERŮ  

Jak zmiňuje David Jerrick29 ve svém výzkumu: „Trailery používají různé taktiky k 

přesvědčení potenciálních diváků a staly se významnou částí výsledného dojmu z filmu. Ještě 

před začátkem celovečerního filmu je mnoho diváků v očekávání odhalení nových filmových 

                                                
27 Ceník vstupenek platný ke dni 10.12. 2017. Cinestar [online] [cit. 2017-12-10]. Dostupné z www: 

https://www.cinestar.cz/cz/praha5/sluzby/darkove-poukazky 
28 Ceník občerstvení platný ke dni 10.12. 2017. Cinestar [online] [cit. 2017-12-10]. Dostupné z www: 

https://www.cinestar.cz/cz/praha5/obcerstveni 
29  JERRICK, David. The Effectiveness of Film Trailers: Evidence from the College Student 

Market. [online] 2013. [cit. 2017-11-29]. Dostupné z www: https://www.uwlax.edu/URC/JUR-

online/PDF/2013/Jerrick.David.Marketing.pdf. Str. 3 (vlastní překlad) 
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upoutávek. Tyto originální a inovativní filmové ukázky jsou schopny vyvolat určité emoce a 

stimulovat motivaci diváků.” Lisa Kernan30 popisuje trailer jako soubor přesvědčovacích 

technik vedoucích k divákově touze po zážitku z filmu ve smyslu toho, aby si přál být přímo 

součástí děje. „Omezení doby traileru na pouhých několik minut, kdy má divák možnost vidět 

pečlivě vybrané a upravené záběry a scény, umožňuje divákům vytvořit jakýsi imaginární 

(dosud neviděný) filmový celek z těchto fragmentů - netoužíme po skutečném filmu, ale po 

filmu, který opravdu chceme vidět.31 

Trailer má tedy dle výše zmíněných informací primárně za úkol navnadit 

potenciálního diváka, vybudit jeho očekávání na maximum a přesvědčit ho, aby v případě 

filmu vynaložil část ze svého osobního rozpočtu a zašel na hodinu a více do nejbližšího 

kinosálu. K tomu používají různé typy persvazivních prostředků. Přesvědčování je tedy 

jedním z velmi důležitých prvků traileru. R. S. Ross definuje persvazi jako „proces, který 

obratně a eticky využívá logické myšlenky, emocionální žádosti/výzvy, 

důvěryhodnost/kredibilitu a etické důkazy k ovlivnění a motivování ostatních, aby reagovali, 

jak si přejete.”32 

Jak tvrdí profesor Wheeler Winston Dixon,33 dřívější trailery spoléhaly především na 

palcové titulky doplněné voiceoverem, jejichž úkol byl divákovi slibovat nevšední podívanou 

či lákat na zvučná jména herců. Příkladem může být trailer na film Jih proti Severu startující, 

jak zmiňuje Lisa Kernan,34 apelem na diváka, že se jedná o nejzapamatovatelnější událost 

filmové historie, kterou si nesmí nechat utéct, a následně zve na tehdejší velkou hvězdu 

stříbrného plátna herce Clarka Gablea.   

 

 

 

 

 

                                                
30  KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 13 (vlastní překlad) 
31 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str.13 (vlastní překlad) 
32 ROSS, R.S. in Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní vědecké 

konference: Ostrava 13.-15.9.2005: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-101-3.Str. 200 
33 WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame: Movie trailers. In: YouTube [online]. 7. března 2011 [cit. 

2017-11-11]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=vhS5xHkNS70 
34 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 14 (vlastní překlad) 
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Obr. 2 Ukázka z traileru na film Gone With The Wind (1939)  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=0X94oZgJis4 

Zatímco současné upoutávky podle Wheelera Winstona Dixona35 mají důsledkem 

postupné komercializace filmového průmyslu za úkol lákat především zvukovými a 

vizuálními efekty, rychlým střihem a co možná největším vyzrazením narativu filmu 

divákovi tak, aby si dokázal udělat dostatečný obrázek, o čem výsledný film bude. Lisa 

Kernan36 mluví o těchto prvcích současných trailerů jako o produkčním významu, který 

vytváří následný „hype” mezi filmovými fanoušky. Thomas C. Foster ve své knize tvrdí: 

“Pokud se máme o postavách filmu něco dozvědět, musí nám to ony samy ukázat. A nejde jen 

o dobro a zlo, ale spíš o stupně dobra, o změnu nebo růst, zkrátka cokoli, co by nás u postavy 

mohlo zajímat.”37 

2.2 LŽOU TRAILERY? 

V některých případech tvůrci současných trailerů diváka dokonce částečně  klamou. 

Lisa Kernan38 zmiňuje: „Někdy jsou v trailerech záběry, které se vůbec neobjevují ve finální 

verzi filmu (například tzv. „pošetilá procházka”, kterou Jack Nicholson dělá v přívěsu pro 

film Lepší už to nebude z roku 1997). V mnoha případech trailerům projdou četné podvody v 

zájmu propagace, podobně jako u ostatních typů reklamy. Potenciálně tak vytváří řadu reakcí 

u publika, které se mohou lišit od reakcí na obyčejnou reklamní rétoriku.” Jak ale popisuje 

autor Gilles Lipovetsky v knize Paradoxní štěstí: „Moderní konzument je závislý podobně 

                                                
35 WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame: Movie trailers. In: YouTube [online]. 7. března 2011 [cit. 

2017-11-11]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=vhS5xHkNS70 
36 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 13 (vlastní překlad) 
37 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložila Lucie 

CHLUMSKÁ. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-183-4. Str. 29 
38 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 11 (vlastní překlad) 

https://www.youtube.com/watch?v=0X94oZgJis4
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jako narkoman, a to na pohodlí: touha vyhnout se obtížím a zklamání, jak je vyvolává každé 

narušení zvyku, ho motivuje mnohem více než snaha o nové uspokojení.”39 

Podle filmového kritika Františka Fuky40 lžou trailery vždy a často také vyvolávají 

dojem, že film je o úplně něčem jiném než ve výsledku doopravdy je. Na otázku, zda se jedná 

o klamání spotřebitele, Fuka odpovídá: „Co se týče klamání spotřebitele, tak jej můžeme 

rozdělit na vědomé a nevědomé. Například u filmu Rogue One: Star Wars Story záběry 

Stormtrooperů jdoucích po pláži nebo hlavní hrdinky jdoucí proti tie fighterovi, které se 

objevily v traileru, ale ve finální verzi filmu nebyly. Tvůrci jen tři měsíce před premiérou film 

začali předělávat a udělali z něj dějově jiný snímek. Pamatuji si případ, kdy se dokonce 

někdo v USA neúspěšně snažil žalovat studio, že v traileru bylo něco, co není v tom filmu.  Ať 

je to tak či onak, klamání spotřebitele je to rozhodně, ať už vědomé nebo nevědomé, ale 

spotřebitel s tím nemůže nic udělat, protože když si vygooglíte například „žaloba proti lživým 

trailerům”, tak najdete materiály jako kuriozitu o tom, že to někdo zkusil a nikdy z toho 

vlastně nic nebylo.”41 

 

Obr. 3 Rogue One - chybějící záběry z filmu v traileru.  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=g5PMOuYkyqo  

 

                                                
39 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007. Střed 

(Prostor). ISBN 978-80-7260-184-4. Str.176 
40 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
41 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
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 Filmový režisér Dan Pánek42 během rozhovoru označil trailery za „klamající tělem” a 

dodává: „Často se stává, že do trailerů se dostanou scény nebo záběry, které pak ve filmu 

nenajdeme. V některých případech je to vyloženě producentský záměr, jindy to pak poměrně 

okatě značí, že průběh dokončování filmu zřejmě nebyla žádná procházka růžovým sadem.” 

Autorka Lisa Kernan43 ke klamání filmových upoutávek dodává: „Trailery či náhledy filmů 

jsou buď chváleny či kritizovány filmovými akademiky i pravidelnými diváky za to, že buď 

Prozrazují z filmu příliš. Jsou lepší než filmy. Zobrazují jen velkolepé části. Všechny vtipy z 

filmu jsou už v traileru. Lžou. Jsou vlastně lepší než výsledný film. 

Hubáček a Boczgová44, autoři knihy Metody a prostředky přesvědčování v masových 

médiích upozorňují: “Reklama je často analyzována z hlediska apelu na adresáta, tedy z 

hlediska persvazivnosti, méně pozornosti se věnuje tomu, jak pracuje s kritériem upřímnosti, 

ať už podavatele reklamy, jejího tvůrce či reklamního prostředníka.” Frederick Green45 

hovoří u trailerů kromě příběhu a slibované podívané také o budování kultu osobnosti coby 

jednom z hojně využívaných persvazivních prvků, který byl dříve využíván také jako nástroj 

propagandy. Podle něj jsou silné postavy coby idealizované hrdinské osobnosti filmu 

pravidelně  předkládány divákovi v traileru jako ty nejdůležitější. 

 V praktické části své práce dále hovořím o konkrétních manipulativních postupech 

trailerů ovlivňujících divákovo přesvědčení k návštěvě kina.  

2.3 CÍLENÍ TRAILERŮ 

“Segmentace trhu, rozhodování, na kterou cílovou skupinu či segment se zaměří, a 

zformování obranné strategie, to jsou prvky strategického marketingového plánu a současně 

základy komunikační strategie.”46 

 

David Jerrick47 mluví ve své studii o potřebě porozumění interním a externím vlivům 

ovlivňujícím nákupní rozhodnutí cílového zákazníka, tedy v případě trailerů rozhodnutí 

                                                
42 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017  
43 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 1 (vlastní překlad) 
44 HUBÁČEK, J., BOCZOGOVÁ, I., Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostravská 

univerzita v Ostravě: Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-101-3. Str. 46 
45 GREENE, Frederick. Learning from Propaganda: Helpful Hints for Connection with Audiences. Movie 

Trailers 101. 21. září 2011[online] [cit. 2017-11-26]. Dostupné z www: 

http://www.movietrailers101.com/learning-from-propaganda-helpful-hints-for-connection-with-audiences/ 
46 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: 

Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1. Str. 127 
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koupit si lístek do kina. Zároveň si podle Jerricka48 ještě před samotným zveřejněním traileru 

musí filmový marketéři položit několik základních otázek týkajících se stavby samotné 

upoutávky. Má trailer dostatečně zajímavý příběh, se kterým se divák dokáže ztotožnit? 

Obsahuje trailer dostatečně zapamatovatelnou hudbu? Jsou herci v traileru dostatečným 

lákadlem pro diváka, aby na film zašel do kina?      

Lisa Kernanová dále mluví o skladbě a rétorice trailerů jako o marketingovém 

nástroji, kde je “něco pro každého.”49 V porovnání s ostatními reklamní aktivitami filmu má 

trailer za úkol podle Kernanové50 zasáhnout co nejširší cílovou skupinu diváků. Doplňující 

propagační aktivity filmu pak umožňují zacílit přesnější cílové skupiny v konkrétních 

oblastech. Jak upozorňuje Thomas Kim Hixson,51 filmová studia i marketéři se vždy potýkali 

s rozporem přesné segmentace a cílení trailerů na diváka dle demografie a osobním cílem, 

tedy aby upoutávku viděl co možná největší počet lidí. Efektivní cílení filmového marketingu 

může být podle Hixsona52 v budoucnu založeno především na motivaci diváka dobře se bavit 

a jeho preferenci určitých filmových žánrů. Filmová studia by se proto měla podle něj 

zaměřit na marketingovou komunikaci směrem k divákovi založenou na zájmů o určitý žánr.  

Tvůrci trailerů také lokalizují jejich obsah podle odlišnosti trhů, na kterých 

zanechávají upoutávky odlišné výsledné dojmy. Z tohoto důvodu produkují marketingová 

oddělení filmových studií různé trailery pro různé trhy. František Fuka dodává: Takové 

případy se stávají u nás málokdy, protože my nejsme dost zajímavý trh, ale rozhodně se dělají 

různé trailery pro Ameriku, Asii, Rusko. Například, když ve filmu Rychle a zběsile hraje 

nějaký Asiat, tak v trailerech pro asijský trh se zdůrazňuje jeho role, což je v některých 

případech i komické. Na Youtube můžete najít několik příkladů, kde je to i různě 

srovnáváno.“53 

                                                                                                                                                  
47 JERRICK, David. The Effectiveness of Film Trailers: Evidence from the College Student 

Market. [online] 2013. [cit. 2017-11-29]. Dostupné z www: https://www.uwlax.edu/URC/JUR-

online/PDF/2013/Jerrick.David.Marketing.pdf. Str. 5 (vlastní překlad) 
48 JERRICK, David. The Effectiveness of Film Trailers: Evidence from the College Student 

Market. [online] 2013. [cit. 2017-11-29]. Dostupné z www: https://www.uwlax.edu/URC/JUR-

online/PDF/2013/Jerrick.David.Marketing.pdf. Str. 4 (vlastní překlad) 
49 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1.  Str. 15 (vlastní překlad) 
50 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str.15 (vlastní překlad)  
51 KIM HIXSON, Thomas. Mission possible: Targeting trailers to movie audiences. Journal of Targeting, 

Measurement and Analysis for Marketing,  Vol. 14. Duben 2016. [online] [cit. 2017-12-02]. Dostupné z www. 

https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jt.5740182. Str. 221 
52 KIM HIXSON, Thomas. Mission possible: Targeting trailers to movie audiences. Journal of Targeting, 

Measurement and Analysis for Marketing,  Vol. 14. Duben 2016. [online] [cit. 2017-12-02]. Dostupné z www. 

https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jt.5740182. Str. 213 
53 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
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Obr.4 Star Wars: The Force Awakens - Mezinárodní trailer 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w 

 

 

Obr.5 Star Wars: The Force Awakens - Trailer pro Čínský trh 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0 

 

                                                                                                                                                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w
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3  PODOBA TRAILERŮ V MINULOSTI A SOUČASNOSTI 

Film coby velký objev 19. století stojí podle Jamese Monaca někde uprostřed mezi 

obory obchodu a technologií a z toho důvodu je třeba se na něj dívat jako na součást 

popkulturního průmyslu a médií.54 Propagace filmu jako taková v porovnání s minulostí pak 

zažila zřejmý pokrok od marketingu v podobě papírových plakátů až po komunikaci trailerů 

prostřednictvím sociálních sítí a YouTube. 

V této práci se zaměřím především na filmové upoutávky amerických filmových 

studií, jelikož Hollywood se stal hlavním filmařským dodavatelem různých druhů 

popkulturní zábavy. Počátky amerických filmových upoutávek sahají až do 20. let 20. století. 

Rané trailery hollywoodských studií v té době nebyly uváděny před celovečerními filmy, 

jako je tomu dnes, nýbrž na jejich úplném konci, kdy měly diváky snímků na pokračování 

naladit především na to, aby chtěli vědět, co se bude dít dál. V té době byly upoutávky hlavně 

propagací na další epizodu a termín „trailer” byl označením pro černé místo s reklamními 

oznámeními na konci filmového pásu. I proto tehdy dávalo filmovým tvůrcům největší smysl 

zařadit jej právě na konec.55 Odtud tedy i samotné označení znamenající v překladu „přívěs.”  

Úplně první trailer se podle Lisy Kernan56 objevil v roce 1912 v rámci seriálu Adventures of 

Kathlyn, kdy se na konci daného snímku objevila krátká statická reklama lákající diváky na 

nadcházející díl. 

 

 

 

                                                
54 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. 

vyd. Praha: Albatros, 2004, ISBN 80-000-1410-6. Str. 434 
55 HISKEY, D. Why Short Movie Advertisement Clips are Called “Trailers. In: Today I found out. [online] [cit. 

2017-06-28]. 

z www: http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/08/why-short-movie-advertisement-clips-are- 

called-trailers/ 
56 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str.27 (vlastní překlad) 
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Obr.6 Adventures of Kathlyn (1912) - Americký seriál, ke kterému se objevil první 

filmový trailer vůbec. 

Dostupné z www: http://www.imdb.com/title/tt0002605/ 

 

Vinzenz Hediger ve své studii upozorňuje na apel raných trailerů na divákovu touhu 

po seriálovosti. Ilustruje jej na příkladu prvních amerických seriálů jako byly What Happened 

to Mary? z roku 1912 či The Beloved Adventurer z roku 1914, u kterých na závěr 

jednotlivých dílů končících například dramatickou situací filmová studia zařadila lákadlo na 

další díl v podobě otázky v obraze „Podaří se ji ́uniknout z jámy lvové? Podívejte se na další 

napínavou kapitolu už příští týden!“ nebo obrazové ukázky z následující epizody.57  

                                                
57 HEDIGER, Vinzenz. Sebepropagační události příběhu. Seriálový narativ, propagační diskurs a vynález 

filmového traileru. In: SZCEPANIK, Petr. Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách 

kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové, 2004. Str. 344. 
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Obr.7 Ukázka propagace seriálu “What Happened To Mary” 

Dostupné z www: https://100yearsagotoday.files.wordpress.com/2012/07/191207266.jpg 

 

Podle Davena Hiskeye58 ale na konci dvacátých let dvacátého století došlo ke změně, 

kdy si filmová studia uvědomila, že mnohem efektivnější cestou bude tento způsob reklamy 

umístit před filmy, jako tomu je v současné době. Lisa Kernan59 dále ve své knize zmiňuje 

rozhovor pro L. A. Times s vedoucím představitelem oddělení trailerů studia Paramount Lou 

Harrisem, který uvedl, že se studia později po přesunutí trailerů na začátek tak, aby 

předcházely filmu, snažila ještě změnit pojmenování upoutávek například na „Previews”, ale 

název „Trailer” se u lidí z branže natolik ujal, že všechny pokusy o jeho nahrazení přišly 

vniveč. Nils Granlund, pak ještě posunul celý postup o něco dále, když k propagaci filmu 

Charlieho Chaplina využil krátkých obrazových ukázek k předání informací divákovi, což 

jako techniku následně adaptovalo jako první studio Paramount k propagaci svých filmů. 

Hediger60 mluví o vzniku trailerů jako o logickém důsledku odhodlání hollywoodských 

producentů vyvolat zvědavost diváků a touhu po příběhu filmu a následně nalákat co nejvíce 

lidí do kina. Krátce na to Paramount založil i speciální divizi, která se věnovala pouze výrobě 

                                                
58 HISKEY, D. Why Short Movie Advertisement Clips are Called “Trailers”. In: Http://www.toda- 

yifoundout.com/ [online]. 2011 [cit. 2017-3-29]. Dostupné 

z:http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/08/why-short-movie-advertisement-clips-are- 

called-trailers/ 
59 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str.27 (vlastní překlad) 
60  HEDIGER, Vinzenz. Sebepropagační události příběhu. Seriálový narativ, propagační diskurs a vynález 

filmového traileru. In: SZCEPANIK, Petr. Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách 

kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové, 2004. Str. 132 
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trailerů. Ostatní filmová studia si stále více uvědomovala potřebu takto propagovat své 

snímky, čehož využila newyorská společnost NSS (National Screen Service), která nabídla 

studiím, že se ujme jejich reklamních a distribučních úkonů. Tato společnost se od třicátých 

do sedmdesátých let 20. století stala výhradní výhradním producentem trailerů a měla 

monopolní postavení zejména díky exkluzivnímu přístupu k filmovým materialům, které 

využívala k výrobě upoutávek plných hlasitých a senzačních oznámení.61  

Jak uvádí James Monaco,62 sedmdesátá léta byla pro Hollywood bohatým obdobím 

filmové historie, docházelo k fúzím velkých studií s malými a tím se dostávalo také větší 

množství scénařů k produkci a realizaci. Kristin Thomas a David Bordwell popisují také 

razantní narůst návštěvnosti kin a následných tržeb v tomto období: “V 70. letech vydělal 

poprvé každý film z první desítky nejlepších snímků roku v pokladnách domácích kin (tj. ve 

Spojených státech a Kanadě) více než 130 milionů dolarů, film Čelisti se přiblížil 300 

milionům a Hvězdné války 400 milionům. A laťka dále stoupala. Návštěvnost kin ve 

Spojených státech vzrostla z jedné miliardy diváků v roce 1980 na téměř 1,5 miliardy v roce 

2000.”63 

Obr. 8 Trailer k filmu Čelisti. 

Dostupné z www:  https://www.youtube.com/watch?v=U1fu_sA7XhE 

 

                                                
61 GALVIN, Jacquie. The History of Movie Trailers - The Art Form of Coming Attractions. [online]. [cit. 2017-

07-18]. Dostupné z www: http://ezinearticles.com/?The-History-of-Movie-Trailers---The-Art-Form-of-Coming-

Attractions&id=5284439>. 
62 MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. 

vyd. Praha: Albatros, 2004, ISBN 80-000-1410-6. Str. 249 
63 THOMPSONOVÁ, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. 

vyd. Přeložil Helena BENDOVÁ. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7. Str. 

711 

https://www.youtube.com/watch?v=U1fu_sA7XhE
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Bordwellová a Thompson píší: “Na počátku 90. let vlastnily Spojené státy třicet 

procent všech světových projekčních ploch, tedy přibližně jedno filmové plátno na deset tisíc 

lidí.”64 Janet Staigerová ve své studii Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování 

ideálů: Úvahy o dějinách a teorii filmové reklamy65 mluví o tom, že s příchodem většího 

množství celovečerních filmů do kin přišla i potřeba producentů dané snímky ve větší míře 

propagovat a studia začala tuto úlohu svěřovat externím reklamním odborníkům. Podle 

Staigerové66 také začala filmová studia v tomto období používat prvky, které se objevují v 

upoutávkách dodnes. Ať už šlo o využití hereckých hvězd filmu či zdůraznění některých 

prvků filmu, které vedly k propojení s dalšími průmyslovými odvětvími od výroby filmového 

merchandisingu až po videohry. Robert Marich67 zmiňuje Saula Basse coby jednoho z 

marketingových profesionálů, který spolupracoval s tehdejšími režiséry, jako byli Alfred 

Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese nebo Otto Preminger a vytvářel pro ně úvodní 

titulky pro filmy a trailery. Pro Alfreda Hitchcocka vytvářel například úvodní titulky k 

filmům Vertigo, Psycho či Na sever severozápadní linkou.68 Autor Wheeler Winston Dixon69 

zmiňuje dva filmaře v souvislosti s trailery, které byly ukázkou umělecké formy propagace. 

Jedním z nich je právě režisér Alfreda Hitchcock a jeho upoutávka na film Psycho, kde 

jednak vystupuje sám Hitchcock v roli uvaděče a zároveň režisér provádí diváka prostory, 

kde se samotný film odehrává (včetně koupelny, kde se natáčela slavná vraždící sprchová 

scéna). To vše aniž by prozradil jakoukoliv část příběhu filmu.  

                                                
64 THOMPSONOVÁ, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. 

vyd. Přeložil Helena BENDOVÁ. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7. Str. 

749 
65 STAIGER, Janet. Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování ideálů: Úvahy o dějinách a teorii 

filmové reklamy. Iluminace. 2006, 18. Str. 21 
66 STAIGER, Janet. Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování ideálů: Úvahy o dějinách a teorii 

filmové reklamy. Iluminace. 2006, 18. Str. 25-27 
67 MARICH‚ Robert. Creative Strategy. In: Marketing to Moviegoers: A Handbook of Strategies and Tactics. 2 

vyd. Carbondale: Southern Illinois University Press. 2009. ISBN 978- 0809328840. Str. 72 
68 Saul Bass: Famous title sequences from Preminger to Scorsese. In: YouTube [online]. 3. dubna 2014 [cit. 

2017-12-10]. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=qqM3McG4-LE 
69 WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame: Movie trailers. In: YouTube [online]. 7. března 2011 [cit. 

2017-11-11]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=vhS5xHkNS70 
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Obr. 9 Trailer k filmu Psycho. 

Dostupné z www:  https://www.youtube.com/watch?v=Ps8H3rg5GfM 

 

V upoutávce na jiný Hitchcockův film Ptáci zase samotný trailer začíná velkým nápisem: 

“Pan Hitchcock, by vám rád řekl pár slov”70. Celý trailer je tedy postaven jako režisérova 

promluva k divákovi, v níž vtipkuje o své lásce k opeřencům. Hitchcock71 zde láká diváky na 

svůj nový film, který přirovnává k přednášce o historickém vztahu člověka a ptactva. Na 

konci traileru je navíc několikavteřinová ukázka ze samotného filmu. 

 

 

Obr.10 Teaser trailer k filmu Ptáci.  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=lCxR7dlavwg 

                                                
70 The Birds Official Teaser Trailer #1 - Alfred Hitchcock Movie (1963). MovieClips Trailer Vault. In: YouTube 

[online]. 9. ledna 2012 [cit. 2017-12-01]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=lCxR7dlavwg 
71 The Birds Official Teaser Trailer #1 - Alfred Hitchcock Movie (1963). MovieClips Trailer Vault. In: YouTube 

[online]. 9. ledna 2012 [cit. 2017-12-01]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=lCxR7dlavwg 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps8H3rg5GfM
https://www.youtube.com/watch?v=lCxR7dlavwg
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Dixon také mluví o Stanley Kubrickovi a jeho traileru na film Doctor Strangelove, který 

neříká divákovi vlastně vůbec nic o samotném filmu, pouze v rychlých střizích ukazuje 

otázky na černém pozadí.72  

 

 

 

Obr.11 Trailer k filmu Doctor Strangelove.  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=1gXY3kuDvSU 

 

Dalším filmovým tvůrcem z tohoto období, jehož trailery měly velmi specifickou 

podobu, byl americký režisér Ed Wood. Ten dokonce dostal ocenění „Golden Turkey 

Awards” pro nejhoršího režiséra všech dob a stejného umístění se mu dostává i v obdobných 

žebříčcích uživatelů hodnotících nejhorší režiséry všech dob na internetu,73 kde jsou jeho 

filmy označovány jako skvělý příklad pro začínající filmaře jak nepostupovat, když točí svůj 

první film. A podobně hodnotí filmoví fanoušci na internetu74 i upoutávky na jeho snímky. 

Filmový kritik František Fuka75 na svém blogu popisuje Wooda takto: „Proslavil se tím, že 

jeho filmy byly extrémně laciné, mimo jiné i proto, že si nedělal starosti s režií, scénářem, 

hereckými výkony, kulisami a takovými drobnostmi. Natáčel prostě filmy co nejrychleji, v 

nejlacinějších kulisách, aniž by hercům vysvětloval, co vlastně hrají, a aniž by opravoval 

                                                
72 WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame : Movie Trailers. In: YouTube [online]. 3. července 2011 

[cit. 2017-03-17]. Dostupné z www: http://www.youtube.com/watch?v=vhS5xHkNS70 
73 The Worst Movie Directors of All Time. Ranker.com. [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z www: 

https://www.ranker.com/crowdranked-list/the-worst-movie-directors-of-all-time 
74 10 Worst Movie Trailers Of All Time. Whatculture.com. [online]. 17. prosince 2012. [cit. 2017-12-02]. 

Dostupné z www: http://whatculture.com/film/10-worst-movie-trailers-of-all-time?page=6 
75 FUKA, František. Retro recenze - Ed Wood. Fffilm.name. [online]. 21. ledna 2012. [cit. 2017-11-20]. 

Dostupné z www: http://www.fffilm.name/2012/01/retro-recenze-ed-wood-100.html 
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zkažené záběry.” Fuka dále zmiňuje76 například trailer na Woodův vědeckofantastický horor 

Plan 9 From Outer Space, ve kterém musel režisér improvizovat, protože během natáčení 

zemřel hlavní představitel jeho filmu, herec Béla Lugosi. Jak zmiňuje Fuka, režisér Ed Wood 

si s tímto faktem poradil po svém a hercovo jméno i přes tuto skutečnost umístil na plakát na 

první místo. Ve filmu i ve výše zmíněném traileru ho nahradil režisérův lékař, který si rukou 

zakrýval obličej, aby ho diváci nepoznali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12Trailer k filmu Plan 9 From Outer Space  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=0oztTyCU4b8 

 

3.1 BOŽSKÝ HLAS - DON LAFONTAINE A NASTAVENÍ 

STANDARDU V BUSINESSU FILMOVÝCH TRAILERŮ 

Mluvený komentář doprovázející trailer byl několik desítek let nedílnou součástí a 

charakteristikou všech upoutávek amerických filmových studií. Lisa Kernan vysvětluje: 

Narativní složka trailerů je také klíčem k jejich významu. Rané trailery se spoléhaly zejména 

na vysvětlující titulky, ale počátkem třicátých let začaly tyto titulky fungovat ve spojení s 

průvodným hlasovým doprovodem. Mnoho filmových upoutávek experimentovalo s minimální 

vypravěčskou složkou, ale přetrvání (téměř vždy výhradně mužského) vypravěčského 

mužského hlasu je výrazným rysem trailerů, které fungují, aby udržely povědomí diváků o 

propagačním sdělení.”77 Lisa Kernanová78 také ve své knize dále zmiňuje, že již od třicátých 

                                                
76 FUKA, František. Retro recenze - Ed Wood. Fffilm.name. [online]. 21. ledna 2012. [cit. 2017-11-20]. 

Dostupné z www: http://www.fffilm.name/2012/01/retro-recenze-ed-wood-100.html 
77  KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 13 (vlastní překlad) 

https://www.youtube.com/watch?v=0oztTyCU4b8
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let, kdy americká  filmová studia začala v trailerech používat prvek vypravěčského hlasu, se 

stal z voiceoveru spolu s grafickými či textovými prvky, zvuky a různými druhy rychlého 

střihu jedinečný celek, který ve své době lákal diváky k návštěvě kina. Jednou z legend, jejíž 

příznačně zabarvený hlas doprovázel filmové upoutávky, byl Don LaFontaine. Pokud filmová 

studia v 70., 80. a 90. letech chtěla, aby se z jejich filmu stal hit, najala si Dona LaFontaina 

na voiceover.  V začátcích jeho kariéry dokázal LaFontaine objet několik studií a natočit až 

třicet pět mluvených komentářů za den.79 V roce 2008 tento americký hlasatel podlehl 

zákeřné nemoci, avšak zůstalo několik tisíc namluvených trailerů a reklamních spotů. Jeho 

žena v jednom z rozhovorů zmínila, že LaFontaine zůstával až do poslední chvíle aktivní a ve 

svém domácím studiu nahrával voiceovery, jejichž scénáře mu přicházely faxem. 80  

Jak zmiňuje filmový kritik Václav Rybář ze serveru MovieZone.cz v rozhovoru pro 

Český rozhlas: „Na čtený komentář trailerů byla v Hollywoodu vždy řada expertů. Ten 

nejslavnější, Don Lafontaine, měl přezdívku “božský hlas.” Podle statistik namluvil přes 

5000 trailerů a desítky tisíc televizních spotů a reklam. Měl velmi výrazný hlas, který na první 

poslech diváci poznali.”81 Jak zmiňuje v jednom z rozhovorů sám Lafontaine82 poznávacím 

znakem trailerů ním namluvených byly jeho typické slovní obraty použité ve voiceoveru jako 

například “In a world, where...” (Ve světě, kde…), “One hero...” (Jedna hrdinka), které se pro 

něj staly charakteristickými. Nejznámější filmy, kterým Don LaFontaine propůjčil hlas do 

voiceoveru v traileru, patří snímky jako Star Wars: Epizoda I: Skrytá hrozba (Star Wars 

Episode I: The Phantom Menace, 1999), Terminátor I a II: Den zúčtování (The Terminator, 

1984 / The Terminator II: Judgement Day, 1991), Den nezávislosti (The Independence Day, 

1996), 2001: Vesmírná odysea (2001: A Space Odyssey, 1968) nebo Stopařův průvodce po 

Galaxii (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 2005).83 V posledních letech však voiceovery 

jako doprovod k filmovým upoutávkám téměř vymizely a v případě, že dnes půjdete do kina, 

                                                                                                                                                  
78   KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str. 13 (vlastní překlad) 
79 HARROD, Horatia. The lost art of the movie trailer voice-over. In: The Telegraph. [online]. 13. září 2013. 

Dostupné z www: http://www.telegraph.co.uk/culture/film/10305322/The-lost-art-of-the-movie-trailer-voice-

over.html 
80 HARROD, Horatia. The lost art of the movie trailer voice-over. In: The Telegraph. [online]. 13. září 2013. 

Dostupné z www: http://www.telegraph.co.uk/culture/film/10305322/The-lost-art-of-the-movie-trailer-voice-

over.html 
81 SLADKÝ, Pl. Jak tě trailer dostane (do kina); diskuze s Adamem Dvořákem, Václavem Rybářem a Janem 

Buštou. In: Čajovna, Český rozhlas Vltava, 25. dubna 2013. Záznam dostupný z www: 

http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/jak-te-trailer-dostane-do-kina-- 1204121 
82 Don LaFontaine: The Voice. In: YouTube [online]. 28. května 2007 [cit. 2017-12-11]. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QPMvj_xejg 
83 The movie trailer revolution. Movielist.com [online]. 27. března 2012. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z www: 

https://www.movie-list.com/blog/tag/don-lafontaine/ 
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80 procent trailerů vůbec nemá vypravěče.84 Rybář dále dodává, že když v roce 2008 Don 

LaFontaine zemřel studia to vzala jako záminku, aby upustila od voiceoverů a nahradila je 

takzvanou „vysvětlovačkou”, kdy během traileru mohou diváci slyšet některou z hlavních 

postav coby recitátora, který osvětluje děj filmu.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13 Don Lafontaine 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=7QPMvj_xejg 

 

 

Vypravěčský um Dona Lafontaine v trailerech výrazně přispěl ke vzniku takzvaných 

„upřímných trailerů” (Honest Trailers) na Youtube kanále tvůrců Screen Junkies.86 Tvůrci na 

tomto kanále pravidelně zveřejňují vlastní verzi trailerů sestřihaných ze záběrů filmů 

doplněných o narativní složku v podobě hlasu amerického herce Jona Baileyho, kterému se 

přezdívá Epic Voice Guy87 a který vtipnou formou kritizuje jednotlivé věci z filmu. Na 

paškál si takto vzali už přes stovku filmů jako například všechny díly Hvězdných válek či 

komiksové filmy od studia Marvel. Tyto upřímné trailery mají velmi často na Youtube až 

několik milionů zhlédnutí a v letošním roce byly dokonce nominovány v jedné z kategorií 

televizních cen Emmy.88 
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88 GUTELLE, Sam. Honest Trailers,’ ‘Epic Rap Battles Of History’ Are Emmy Nominees Again, But Short-
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3.2 ZMĚNA PODOBY TRAILERU  

Podle Wheelera Winstona Dixona,89 došlo k významné změně u současných filmových 

upoutávek směrem k reklamnímu sdělení z důvodu komercializace filmového průmyslu. 

Zatímco rané trailery odhalovaly co nejméně z děje a hlavním lákadlem byly tehdy pro 

diváka filmové hvězdy, režisér nebo letmé záběry navozující atmosféru filmu doprovázené 

velkými palcovými titulky (jako tomu je například u Hitchcockových filmů). Lisa Kernan90 

upozorňuje, že na současné trailery je třeba pohlížet jako na velmi specifický typ propagace 

filmu. Trailery totiž podle Kernan mohou v divácích vyvolat odlišné reakce než ostatní formy 

reklamy. Prvky využité v trailerech slibující velkolepou podívanou, jako jsou například 

exploze, automobilové honičky a další prostředky vzbuzující v návštěvnících kina emoce, 

jsou v současné době obvykle tou nejhlasitější částí projekce. 

  

                                                
89 WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame : Movie Trailers. In: YouTube [online]. 3. července 2011 

[cit. 2017-03-17]. Dostupné z www: http://www.youtube.com/watch?v=vhS5xHkNS70 
90 KERNAN, Lisa.  Coming Attractions : Reading American Movie Trailers. 1st ed. Austin : University of 

Texas Press, 2004. ISBN 0-292-70558-1. Str.11 (vlastní překlad) 
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4 PROPAGAČNÍ STRATEGIE TRAILERŮ AMERICKÝCH 

FILMOVÝCH STUDIÍ 

Aby dostatečně zaujala diváky, věnují filmová studia výrobě trailerů značné úsilí. Jak 

zmiňuje Fuka: „Za to udělat trailer se platí třeba přes milion dolarů (za dvouminutový 

trailer).”91 Foret92 hovoří o modelu AIDA, který reklama pravidelně využivá, aby různými 

faktory efektivně účinkovala na konzumenta. Tento model podle Foreta93 působí tak, že 

reklama zaujme a získá pozornost (Attention), vzbudí zájem o produkt (Interest), touhu 

(Desire) a následně vede k samotnému aktu (Action), neboli nákupu produktu, v případě 

trailerů návštevou kinosálu koncovým divákem.  

Představení upoutávek na daný snímek je velká událost nejen pro samotné tvůrce, ale 

i pro mnoho filmových fanoušků. Ve Spojených státech jsou trailery v rámci propagační 

strategie zveřejňovány s mediálně sledovanými událostmi. Ať už při premiéře populárních 

televizních pořadů či při významných sportovních utkáních. Jednou z takovýchto událostí je 

například americký Superbowl, který je považován za jedno z nejsledovanějších sportovních 

utkání planety.94 Jak dodává František Fuka: “V USA záleží na různých faktorech, např. jaké 

jiné filmy jsou zrovna v kinech, jestli se vysílá fotbal, jaké jiné snímky mají v kinech trailery v 

tu chvíli. Je to opravdu obrovská věda, protože ten trailer může ovlivnit tržby a může jít o 

desítky milionů, díky tomu, jestli se ten trailer udělá dobře.”95 

Finále amerického Superbowlu je specifické nejen obrovským počtem diváků, ale 

zároveň také vysokou cenou za reklamní čas. Podle serveru Fortune.com96 sledovalo v roce 

2015 přenos rekordních 114 milionů diváků a v roce 2016 o 2 miliony méně. Dle 

internetových stránek usatoday.com97 v roce 2015 za třicetivteřinový trailer zaplatila filmová 

studia 4,5 milionu dolarů a o rok později ještě o půl milionu více. Během Superbowlu v roce 
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Str. 221 
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97 SCHWARTZ, Nick. How Much Does Super Bowl Ad Cost. In: usatoday.com. [online]. 6. února 2017. [cit. 

2017-12-02]. Dostupné z www: http://ftw.usatoday.com/2016/02/how-much-does-super-bowl-ad-cost 



 28 

2015 a 2016 měly zároveň premiéru i trailery98, které dále analyzuji v praktické části své 

práce: Sebevražedný odíl (Suicide Squad); Star Wars: Force Awakens (Star Wars: Síla se 

probouzí); Captain America: Civil War (Captain America: Občanská válka) a Deadpool. 

Jednou ze zásadních událostí pro propagaci filmů prostřednictvím trailerů bylo 

masové rozšíření internetu. Podle autorů knihy Marketingová komunikace: “Jako nové 

interaktivní médium poskytuje firmám možnost přistupovat k rostoucímu počtu uživatelů,  

zejména ze střední a vyšší vrstvy, snadný přístup na globální trhy, rozvíjet dvoustrannou 

komunikaci s uživateli, identifikovat cílové skupiny a poskytovat jim sdělení přizpůsobená 

jejich potřebám.”99 Jak tvrdí autoři Johnston, Vollans a Greene: “Flexibilita spojená s 

prostředím televize, domácího videa a nyní internetu měla přímý vliv na centrální pozici 

trailerů v rámci mediálních propagačních postupů filmových studií.”100 Vzhledem k faktu, že 

v současné době je internet volně dostupný široké veřejnosti a podle statistik Mezinárodního 

telekomunikačního úřadu101 jej po celém světě používá více než 3 miliardy lidí, se šíření 

filmových trailerů a diskutování o nich v první fázi marketingové kampaně studií volně 

přesunulo do online prostředí, a to na webové stránky a sociální sítě jako Facebook102 nebo 

YouTube103, které mají podle posledních statistik obě více než miliardu aktivních uživatelů. 

Trailer zde má navíc potenciál stát se virálním a zasáhnout různé cílové skupiny tím, že si jej 

uživatelé na sociálních sítích začnou volně sdílet mezi sebou bez potřeby vynaložení dalších 

prostředků do propagace. Marich104 mluví o tom, že jakmile je film v kinech, filmový 

marketéři se musí spoléhat na propagaci, kterou nemají pod kontrolu, protože diváci filmu 

sdílí filmové upoutávky spolu s názory mezi sebou a funguje takzvaný Word of Mouth 
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marketing. Server ihned.cz105 také informuje o tom, že v současné době existuje například 

americká firma Operam106, která pro hollywoodská filmová studia analyzuje reakce lidí v 

diskuzích na sociálních sítích a podle toho dokáže předpovědět úspěšnost filmu a nastavit 

případné další kroky v marketingové kampani filmu. Jak upozorňuje Hixson107, internet, díky 

své jedinečné atmosféře umožňuje filmovému fanouškovi hledat trailery nebo jim být pasivně 

vystaven přes různé reklamní formáty od podporovaných příspěvků na sociálních sítích až po 

bannery na internetových stránkách. Kromě internetu jsou trailery také stále součástí 

propagace v kinosálech před samotným filmem. Jak zmiňují autoři Pelsmacker, Geuens a 

Van Der Bergh v knize Marketingová komunikace: “Stejně jako v případě televize má i kino 

výhodu audiovizuálního sdělení s velkým vlivem na publikum. Účinek reklamy v kinech je 

mnohem výraznější, protože jí diváci věnují více pozornosti než v případě jiných médii a 

vyrušení je méně pravděpodobné. Také prostředí a kontext dodává reklamě na hodnotě, 

protože diváci jsou ve správné náladě a očekávání.”108 

Přímá úměra kvality traileru a návštěvnosti filmu v kinech zatím nebyla z 

akademického hlediska analyzována. Na internetu byly sestaveny filmovými fanoušky či 

kritiky žebříčky nepovedených trailerů, které označují některé upoutávky jako ty nejhorších 

všech dob. Hned v několika žebříčcích včetně toho, který sestavuje server IMDB.com109, se 

objevuje film s Adamem Sandlerem Jack and Jill110 z roku 2011. Film však i přes negativní 

reakce111 na trailer utržil po celém světě v kinech skoro 150 milionů dolarů.112 
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Obr. 14 Trailer na film Jack and Jill (2011) 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=zWZZEmzQh5Q 

 

V jednom z žebříčků113 se dokonce objevuje původní trailer na první díl Hvězdných 

válek z roku 1977. Film Jack and Jill podle serveru Box Office Mojo114 utržil s produkčním 

rozpočtem 11 milionů dolarů přes třičtvrtě miliardy dolarů. Existují tedy případy filmů, u 

kterých se dá říci, že uspěly i přes diváky kritizovaný trailer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Původní trailer na Hvězdné války: Nová naděje (1977) 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=9gvqpFbRKtQ 
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4.1 PRODUCT PLACEMENT V TRAILERECH 

Jak zmiňuje studie z roku 1996 publikovaná v knize Marketingová komunikace: 

“Umístění produktu ve filmovém snímku je považováno za vhodnější než reklama v kinech. 

Téměr 70 % filmových diváků na něj reagovalo pozitivně, a pouze jeden z pěti zastával názor, 

že umístění produktu by mělo být zakázáno.”115 Wheeler Winston Dixon116 popisuje, že 

Product Placement ve filmech je v současné době již běžná praxe. Dixon doplňuje, že dnešní 

hollywoodské snímky stojí kolem 100 milionů dolarů a tyto náklady potřebují studia 

vynahradit. Tuto roli částečně zaujímá Product Placement, který autor ilustruje na několika 

příkladech filmů včetně snímku I, Robot (Já, robot)117 s Willem Smithem v hlavní roli. 

 

Obr.16 Product Placement ve filmu Já, robot (2004) 

Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=TN64kQN97bE&index=70&list=PLCE3EFA84C67FB170 

 

Product Placement je i nedílnou součástí některých filmových upoutávek amerických 

filmových studií. Například ve filmu Smurfs (Šmoulové)118 z roku 2011, se v jednom ze 
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záběrů na newyorském Times Square objeví za hlavními hrdiny světelná tabule se značkou 

Sony.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Product Placement v traileru na film Šmoulové (2004) 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=JLMoubBxt_0 

 

 

Dalším příkladem umístění produktu přímo v traileru může být upoutávka na film 

Transformers120 z roku 2007, v němž  jsou hlavními hrdiny filmu automobily různých 

značek.121 V traileru122 se proto objevují vozy značek General Motors či Porsche.  
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Obr.18 Product Placement v traileru na film Transformers (2007) 

 Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=dxQxgAfNzyE 

 

Režisér Dan Pánek123 popisuje, že umístění produktu v trailerech je dnes již 

standardem: “Product Placement se objevuje v trailerech z toho důvodu, že plnění 

producentů vůči společnosti, která do filmu nalila peníze, je mimo jiné i to, že produkt bude 

ukázán v trailerech. Takřka v každém traileru na velkorozpočtový film najdeme PP. Napadá 

mne hned třeba Fast and Furious, Mission Impossible.” 

  

                                                
123 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část mé práce se věnuje metodologickým postupům použitým při výzkumu. V 

jednotlivých částech předkládám výzkumnou otázku, kontext, hlavní zkoumané aspekty 

zpracovávaného materiálu, vysvětluji kritéria výběru daného vzorku trailerů, proces získání 

dat, zpracování a analýzu. V závěrečné části hovořím o možných přínosech a limitech studie. 

Výzkum doplňuji o polostrukturovaný rozhovor s filmovými odborníky. 

5.1 VÝZKUMNÁ OTÁZKA A KONTEXT 

Jak jsem již zmínil v teoretické části, filmové upoutávky slouží jako jeden z hlavních 

propagačních prostředků a motivátorů pro diváky. (viz kapitola 2.1 Hlavní úkol trailerů) 

Filmový kritik František Fuka jejich účel popisuje jako124: “Definitivní cíl je dostat co nejvíce 

lidí do kina na daný film prostřednictvím toho, že se dostane do povědomí, že ten film existuje 

a vzbudí se očekávání a touha v lidech, aby ten film viděli. Všechno směřuje jednodušším 

nebo složitějším způsobem, aby co nejvíce lidí šlo na ten film, případně si ho zaplatilo na 

internetu nebo si koupilo DVD a tak dále.” Investice filmových studií do výroby trailerů se 

pohybují v řádech miliónů dolarů a jejich zveřejnění představuje nejen pro filmové nadšence 

zásadní okamžik. S jejich zveřejněním pak dochází, v případě že je upoutávka dostatečně 

atraktivní, ke sdílení na sociálních sítích nebo shlédnutí na kanálech YouTube. Během 

historie hollywoodských studií se podoba upoutávek měnila. Předpokladem mého výzkumu 

je, že trailery obsahují určitou sadu opakujících se prvků, které mají vést k přesvědčení 

potenciálního diváka k návštěvě kina. Cílem výzkumu je zjistit, které tyto opakující se 

narativní a persvazivní prvky se objevují v trailerech na úspěšné hollywoodské filmy a jak na 

tuto problematiku nahlíží filmový kritici a lidé z filmové branže. Egerová a Eger125 ve své 

knize Základy metodologie výzkumu tvrdí: “Ke zpřesňování a strukturování dochází až v 

průběhu výzkumu. Spolu s tím jsou stanoveny i základní výzkumné otázky, které ovšem také v 

průběhu výzkumu mohou doznat změn na základě průběžných výsledků.” 

 

Hlavní výzkumná otázka, kterou jsem si položil, zní: 

Jakou podobu mají narativní a persvazivní prostředky v trailerech amerických 

filmových studií? 

                                                
124 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
125  REICHEL in LUDVÍK EGER, DANA EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. ZÁPADOČESKÁ 

UNIVERZITA, PLZEŇ 2014. ISBN 978-80-261-0418-6. Str. 60 
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Tato práce si klade za cíl porozumět narativním a persvazivním technikám použitým ve 

filmových trailerech na hollywoodské filmy a propojit tyto výrazové prostředky do 

vzájemných matic. 

 

Cílem práce není naznačit, že tyto výrazové prostředky nalezené při výzkumu v trailerech 

jsou použivány plošně všemi americkými filmovými studii. 

5.1.1 Metoda výzkumu  

Výzkum v této práci využívá kombinace kvalitativní obsahové analýzy trailerů a 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Podle Reichela126 je kvalitativní obsahová 

analýza založena na principu “zkoumat určitý prvek, proces, fenomén atd. v přirozených 

podmínkách, snažit se mu porozumět a vytvořit pokud možno jeho komplexní obraz.” 

Kvalitativní výzkum jsem zvolil proto, že je dle mého názoru vhodným uchopením tématu 

komparace filmových trailerů jako součásti marketingové komunikace amerických filmových 

studií. Podrobně se zaobírám obsahovými prvky několika zkoumaných trailerů na 

hollywoodské filmy z roku 2015 a 2016. Cílem výzkumu je hlubší porozumění jevu. 

Součástí výzkumu jsou i polostrukturované rozhovory se třemi respondenty. Eger a 

Egerová127 zmiňují, že polostrukturovaný rozhovor “obsahuje sadu otázek, na které 

respondent ve volném pořadí odpovídá, využívány jsou uzavřené i otevřené otázky.” Pro 

potřeby výzkumu jsem oslovil dva odborníky z řad filmových kritiků a jednoho filmového 

režiséra. S těmito respondenty, kteří jak popisuje Hendl128 „musí být propjeni s výzkumnou 

otázkou,“ jsem následně provedl rozhovory, jejichž délka byla mezi 30 a 60 minutami. 

Otázky jsem směřoval vždy na stejné tématické okruhy týkající se trailerů a propagační 

strategie amerických filmových studií. Přepisy rozhovorů s jednotlivými aktéry jsou uvedeny 

v příloze této bakalářské práce. V následující části stručně popisuji profily respondentů. 

 

                                                
126 REICHEL in LUDVÍK EGER, DANA EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. ZÁPADOČESKÁ 

UNIVERZITA, PLZEŇ 2014. ISBN 978-80-261-0418-6. Str. 60 
127 LUDVÍK EGER, DANA EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA, 

PLZEŇ 2014. ISBN 978-80-261-0418-6. Str. 92 
128 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. 

ISBN 978-80-262-0219-6. Str. 153 
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Respondent č. 1 - František Fuka - Devětačtyřicetiletý filmový kritik publikující recenze na 

blog fffilm.name129 a hodnotící filmy v pořadu Odvážné palce130 na webu Stream.cz. 

 

Respondent č. 2 - Petr (Cival) Cífka - Čtyřiatřicetiletý filmový kritik, recenzent pro server 

Moviezone.cz131 a spoluautor projektu 1000 věcí co mě serou.132 

 

Respondent č. 3 - Dan Pánek - Filmový, reklamní a divadelní režisér,133 který v roce 2016 

natočil svůj celovečerní debut, film Taxi 121.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Osobní blog Františka Fuky o kinematografii. Fffilm.name. [online]. Dostupné z www: www.fffilm.name 
130 Odvážné palce. Stream.cz. [online].Dostupné z www: https://www.stream.cz/porady/odvazne-palce 
131 Filmový web Moviezone.cz. [online]. Dostupné z www: www.moviezone.cz 
132 1000vecicomeserou.cz [online]. Dostupné z www: http://www.1000vecicomeserou.cz/o-nas/ 
133 Dan Pánek - Filmografie. In: Československá filmová databáze [online]. [cit. 2017-12-02] Dostupné z www: 

https://www.csfd.cz/tvurce/61493-dan-panek/ 
134 Taxi. In: Československá filmová databáze [online]. 2017. Dostupné z 

www:  https://www.csfd.cz/film/181285-taxi-121/prehled/ 

http://www.moviezone.cz/
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5.2 VÝZKUMNÝ VZOREK  

Pro tento výzkum jsem zvolil pět vzorků filmových trailerů, u kterých zkoumám 

předem určená kritéria. Vybranými vzorky jsou trailery k snímkům Sebevražedný odíl 

(Suicide Squad), Star Wars: Síla se probouzí (Star Wars: Force Awakens), Captain America: 

Civil War (Captain America: Občanská válka) a Deadpool. 

Tabulka s informacemi o vybraných vzorcích trailerů 

 

Název filmu 

Režisér Filmové Studio Stopáž 

filmu 

Datum 

premiéry 

traileru 

Datum premiéry 

filmu v ČR 

 Sebevražedný 

odíl135 (Suicide 

Squad) 

David 

Ayer 

Warner Bros. 123 min. 19. 1. 2016136 4. 8. 2016 

Star Wars: Síla 

se probouzí137 

(Star Wars: 

Force Awakens) 

J.J. 

Abrams 

Lucasfilm 136 min. 19. 10. 2015138 17. 12. 2015 

Captain 

America: Civil 

War139 (Captain 

America: 

Občanská válka) 

Anthony 

Russo, 

Joe 

Russo 

Marvel Studios 147 min. 24. 11. 2015140 5. 5. 2016 

Deadpool141 T.Miller 20th Century Fox 108  min. 4. 8. 2015142 11. 2. 2016 

                                                
135 Sebevražedný oddíl (Suicide Squad). In: Československá filmová databáze [online]. [cit. 2017-12-02]. 

Dostupné na www: https://www.csfd.cz/film/266805-sebevrazedny-oddil/prehled/ 
136 Suicide Squad - Official Trailer 1. In: YouTube [online]. 19. ledna 2016. [cit. 2017-04-12]. Dostupné na 

www: https://www.youtube.com/watch?v=CmRih_VtVAs 
137 Star Wars: Force Awakens (Star Wars: Síla se probouzí). In: Československá filmová databáze [online]. [cit. 

2017-12-12]. Dostupné na www:https://www.csfd.cz/film/328343-star-wars-sila-se-probouzi/videa/ 
138 Star Wars: The Force Awakens Trailer (Official). In: YouTube [online]. 19. října 2015 [cit. 2017-04-12]. 

Dostupné na www: https://www.youtube.com/watch?v=sGbxmsDFVnE 
139 Captain America: Civil War (Captain America: Civil War). In: Československá filmová databáze [online]. 

[cit. 2017-12-02]. Dostupné na www: https://www.csfd.cz/film/368671-captain-america-obcanska-

valka/prehled/ 
140 Captain America: Civil War - Trailer World Premiere. In: YouTube [online].  Jimmy Kimmel Live. 24. 

listopadu [cit. 2017-04-12]. Dostupné na www: https://www.youtube.com/watch?v=uVdV-lxRPFo 
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5.2.1 Kritéria výběru vzorku 

Zvolený výzkumný vzorek se skládá z filmů vybraných díky jejich masové znalosti 

napříč rozsáhlým okruhem diváků i kvůli faktu, že některé z nich (například Star Wars) jsou 

zmiňované v souvislosti s dějinami traileru ve vybraných publikacích143 a současně jsou tyto 

trailery v první desítce komerčně nejúspěšnějších filmů let 2015 a 2016 podle internetového 

portálu mojo.com,144 který nabízí statistiky návštěvnosti amerických a zahraničních kin. Tyto 

upoutávky se rovněž objevují i v padesátce nejnavštěvovanějších snímků v českých kinech 

dle tabulky Unie filmových distributorů ČR145 za roky 2015 a 2016. Předpokládám tedy, že 

trailery těchto filmů i vzhledem k návštěvnosti kin byly skutečně jedním z marketingových 

nástrojů, který přivedl diváky do kin. 

 

 

 

Obr. 19 Tabulka celosvětově nejvýdělečnějších filmů roku 2015 na serveru Box Office 

Mojo  

Dostupné z www: http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2015 

 

 

                                                                                                                                                  
141 Deadpool. . In: Československá filmová databáze [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné na www: 

https://www.csfd.cz/film/261379-deadpool/prehled/ 
142 Deadpool | Red Band Trailer [HD] | 20th Century FOX. In: YouTube [online]. 4. srpna [cit. 2017-04-12]. 

Dostupné na www:https://www.youtube.com/watch?v=FyKWUTwSYAs&t=72s 
143 BOSKO, Mark Steven. The Complete Independent Movie Marketing Handbook: Promote, 

Distribute, Sell Your Film or Video. Michael Wiese Production, 2003. 361 s. ISBN 0- 941188-76- 0  
144 2016 Yearly Box Office Results. Box Office Mojo. [online] 2016. [cit. 2017-12-08]. Dostupné z www: 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2016 
145 Žebříček nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech za rok 2016. Unie filmových distributorů. [online] 

2016. [cit. 2017-11-10]. Dostupné z www: http://www.ufd.cz/top-50-filmu-za-rok-2016 

 



 39 

 

Obr.20 Tabulka celosvětově nejvýdělečnějších filmů roku 2016 na serveru Box Office 

Mojo 

Dostupné z www: http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2016 

 

Název filmu  Počet diváků v ČR146 

     Sebevražedný odíl (Suicide Squad) 272 918 

Star Wars Force Awakens 478 261 

Captain America: Civil War (Captain 

America: Občanská válka) 

234 911 

Deadpool 350 751  

Tabulka počtu diváků vybraných filmů v České republice v roce 2015 a 2016. 

Dostupné z www: http://ufd.cz/prehledy-statistiky/top-50-rocni-vysledky 

5.3 METODA SBĚRU DAT A HLAVNÍ ZKOUMANÉ ASPEKTY 

V této části stručně představuji postup výzkumu a jednotlivé zkoumané obsahové 

aspekty trailerů, které jsem pro výzkum vybral. K získání potřebných dat bylo nutné sledovat 

                                                
146  Top 50 roční výsledky za rok 2015 a 2016. In: Unie filmových distributorů. [online]. 19. ledna [cit. 2017-11-

10]. Dostupné z www: http://ufd.cz/prehledy-statistiky/top-50-rocni-vysledky 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2016
http://ufd.cz/prehledy-statistiky/top-50-rocni-vysledky
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filmové trailery na výše zmíněné americké filmy, které vznikly v letech 2015 a 2016, a 

pozorovat u nich možný výskyt jednotlivých předem stanovených kritérií, které obsahují. 

Doplňující polostrukturované rozhovory s respondenty byly uskutečněny na začátku dubna. 

Tyto respondenty z řad filmových odborníků jsem hledal tak, aby byli pokud možno co 

nejvíce propojeni s výzkumnou otázkou. Zkoumané narativní a persvazivní prvky u trailerů 

vyplývají z polostrukturovaných rozhovorů. 

Hlavní zkoumané aspekty trailerů v této práci jsou: 

1. Hudba 

2. Logo filmové společnosti 

3. Střih 

4. Voiceover 

5. Představení zápletky nebo postav 

6. Mezititulek 

7. Výčet hereckého obsazení  

8. Logo filmu 

9. Datum premiéry + Billing Block147 

  

                                                
147 And introducing: the billing block. Kottke.org. [online]. 24. února 2014. [cit. 2017-12-01]. Dostupné z www: 

https://kottke.org/14/02/and-introducing-the-billing-block 



 41 

6 ANALÝZA TRAILERŮ 

6.1 TRAILER NA FILM SUICIDE SQUAD  

Trailer k filmu Suicide Squad (Sebevražedný oddíl)148 trvá 2 minuty a 31 sekund. Od 1. 

sekundy nás až do konce traileru provází výrazný hudební motiv v podobě písně Bohemian 

Rhapsody149 od skupiny Queen přezpívanou pro soundtrack filmu150 americkou skupinou 

Panic! At The Disco.151 Tento hudební motiv je během traileru krátkými přechody přerušen 

ve chvíli, kdy se objeví voiceover některé z postav filmu. V úvodních 25 sekundách jsou nám 

představovány v několikavteřinových krátkých záběrech některé hlavní postavy, až postupně 

během traileru uvidíme úplně všechny postavy filmu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Představení postav na začátku a v průběhu traileru fimu Suicide Squad 

Ve 25. a 26. sekundě se objevují produkční loga. První logo patří americkému filmové studiu 

Warner Bros152, které stojí například za sériemi filmů Harry Potter, Pán Prstenů nebo 

Batman.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
148 Suicide Squad - Official Trailer 1. In: YouTube [online]. 19. ledna 2016. [cit. 2017-04-12]. Dostupné na 

www: https://www.youtube.com/watch?v=CmRih_VtVAs 
149 Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video). In: YouTube [online]. Queen Official. 1.srpna 2008.  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ 
150 Panicatthedisco.com [online]. Dostupné z www: https://panicatthedisco.com/ 
151DAVIDSON, Amy. Suicide Squad: Panic! At The Disco cover 'Bohemian Rhapsody' for the film's 

soundtrack.  In: Digitalspy.com [online].17. července 2016. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z www: 

http://www.digitalspy.com/music/suicide-squad/news/a798210/suicide-squad-panic-at-the-disco-cover-

bohemian-rhapsody-for-the-films-soundtrack/ 
152 Warnerbros Movies. [online]. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z www: https://www.warnerbros.com/ 
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Obr. 22 Představení postav na začátku a v průběhu traileru fimu Suicide Squad 

 

 

Následuje logo DC Comics153, jednoho z největších komiksových vydavatelství na světě, pod 

jehož taktovkou komiksové postavy objevující se ve filmu vznikly. 

Obr. 23 Loga společností Warner Bros a DC Comics 

 

Co se týče střihové skladby, během výzkumu traileru jsem zaznamenal 115 záběrů. Tempo 

střihu upoutávky na Suicide Squad od začátku nabírá na rychlosti a ke konci traileru už divák 

pozoruje sled rychle stříhaných záběrů. Voiceover se v traileru objevuje od 45. sekundy do 

53. sekundy a představuje spolu se záběry na některé další hlavní postavy filmu – Deadshot, 

Witch, Harley Quinn, Diablo, Crocodile – mluveným slovem jejich schopnosti: “Deadshot 

střílí po lidech. Krokodýl jí lidi. Tenhle pálí lidi. Ty jsi posedlá čarodějnicí. A ona je prostě 

                                                
153 About DC Comics. [online]. [cit. 2017-11-04]. Dostupné z www: http://www.dccomics.com/ 
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jen šílená.” K prozrazení zápletky filmu dochází v čase od 1 minuta 5 sekund do času 1 

minuta 19 sekund, kdy voiceover jedné z postav v traileru vysvětluje ostatním: “Taková je 

dohoda, půjdete na velmi zlé místo, kde možná všichni zemřete.” Následuje věta od dalšího 

z hrdinů: “Tak pojďme zachránit svět.” Poté přichází rychlý prostřih záběrů s našimi hrdiny v 

akci bojujícími proti svým protivníkům. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Část traileru film na Suicide Squad s prozrazením zápletky 

 

Od času 1 minuta 41 sekund do času 1 minuta 46 sekund se v traileru objevuje sled rychlých 

střihů v kombinaci s mezititulky. Mezititulky popisují hlavní postavy filmu, tedy 

Sebevražedný oddíl jako “nejhorší hrdiny všech dob.” 

Obr. 25 Mezititulky v traileru na film Suicide Squad 

 

Výčet hereckého obsazení (spolu s barevným logem filmu), který by měl lákat na hvězdná 

jména ve snímku, se objevuje na konci traileru v čase 2 minuty a 17 sekund.  Tento výčet 

zmiňuje jména herců Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnamon a Viola Davis. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Výčet hereckého obsazení a logo filmu Suicide Squad 
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Závěr traileru od času 2 minuty 14 sekund do 2 minuty 31 sekund, patří záběru s datem 

premiéry filmu (srpen 2016), popisu, v jakých formátech bude v kinosálech film dostupný 

(Real 3D a IMAX 3D) a dále tzv. Billing block154  se jmény tvůrců filmu (scénáristé, režisér, 

producenti). 

 

Obr. 27 Datum premiéry filmu a Billing block v traileru na film Suicide Squad 

6.2 TRAILER NA FILM DEADPOOL 

Trailer k filmu Deadpool trvá 2 minuty a 54 sekund. Od třetí do páté vteřiny vidíme v traileru 

logo filmového studia 20th Century Fox155, které stojí například za sérií filmů X-Men, 

Vetřelec nebo Planeta Opic. 

 

Obr. 28 Loga americké filmové společností 20th Century Fox 

 

Od páté až do jednapadesáté sekundy v traileru prakticky dochází k prozrazení základní 

zápletky filmu. Na Wada Wilsona (Ryan Reynolds) mluví na začátku traileru jeho partnerka a 

                                                
154 And introducing: the billing block. Kottke.org. [online]. 24. února 2014. [cit. 2017-12-01]. Dostupné z www: 

https://kottke.org/14/02/and-introducing-the-billing-block 
155 About Fox Studios. [online]. [cit. 2017-11-04] Dostupné z www: https://www.foxstudios.com 
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říká mu, že ho miluje a spolu to zvládnou. Následuje záběr u doktora a vysvětlení, že Wade 

má rakovinu. Trailer pokračuje voiceoverem záhadného muže v obleku, který poté Wada v 

upoutávce osloví a nabídne mu, že mu může pomoct získat zvláštní schopnosti a zároveň z 

něj udělat superhrdinu. V další scéně už vidíme Wada odváženého do laboratoře, aby se celý 

proces změny v superhrdinu uskutečnil. Prostřih na Wada jako Deadpoola v pozadí. 

 

 

Obr. 29 Představení zápletky v prvních 50 vteřinách 

V padesáté sekundě vidíme na tři vteřiny (0:51-0:54) logo komiksového vydavatelství 

Marvel.156 

 

 

 

 

 

 

Obr.30  Loga komiksového vydavatelství Marvel 

 

Následuje záběr v 55. sekundě, kde úplně poprvé vidíme Ryana Reynoldse už coby 

Deadpoola v superhrdinovském obleku sedícího na mostě nad dálnicí.  

                                                
156 About Marvel. [online]. [cit. 2017-11-04] Dostupné z www: www.marvel.com 
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Obr. 31 První záběr s hlavní postavou v superhrdinském kostýmu 

 

Hudba použitá v traileru má několik různých podob. Na začátku až do 54. sekundy je v 

traileru možné slyšet instrumentální hudební prvky. Poté od 55. sekundy až do času 1 minuta 

8 vteřin začíná hrát první skladba ze soundtracku filmu, Shoop od skupiny Salt-N-Pepa.157 

Následuje opět instrumentální hudba a po ní druhá skladba ze soundtracku od interpreta DMX 

s názvem X Gon' Give It to Ya.158 Během výzkumu jsem zaznamenal 134 záběrů v traileru k 

filmu Deadpool. Celková střihová skladba traileru k filmu Deadpool má rychlý ráz a 

jednotlivé záběry se rychle střídají. Od času 1 minuta 41 sekund do času 1 minuta 46 sekund 

se objevují mezititulky střídané zrychleným střihem záběrů. V mezititulcích se objevuje text: 

“V roce 2016; s velkou mocí; přichází velká nezodpovědnost.” 

 

 

Obr. 32 Mezititulky v traileru na film Deadpool 

 

V traileru se neobjevuje textový výčet hereckého obsazení. V čase 2 minuty 28 sekund 

vidíme záběr s červeným logem filmu. 

 

 

                                                
157 Salt-N-Pepa - Shoop [DEADPOOL VERSION] HD - W/ Lyrics. In: YouTube [online]. 30. srpna 2015.  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=GUZaai-p05Q 
158 DMX - X Gon' Give It to Ya (Original) / Deadpool OST. In: YouTube [online]. 15. února 2016. Dostupné z 

www:  https://www.youtube.com/watch?v=LOFct9QWlh8 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Červené logo filmu na černém pozadí 

 

Celý trailer uzavírají v čase 2 minuty 42 sekund až 2 minuty 54 sekund záběry s logem filmu, 

datem premiéry filmu (únoru 2016) a odkazem na internetovou stránku filmu 

(www.deadpoolwebsite.com). Trailer neobsahuje Billing block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Datum premiéry v traileru filmu Deadpool 

6.3 TRAILER K FILMU STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 

Trailer k filmu Star Wars: The Force Awakens trvá 2 minuty a 35 sekund. V úvodních 30 

sekundách je nám představována v několikavteřinových krátkých záběrech první hlavní 

ženská postava (Daisy Ridley) a následně během traileru postavy další. Toto představení je 

doplněno voiceoverem dvou postav, přičemž první se ptá “kdo jsi?” a druhý hlas odpovídá 

“nikdo.” Od 1. sekundy traileru diváka provází hudební motiv159 od Johna Williamse160, 

autora hudby k jednotlivým dílům filmové série Star Wars. Tento hudební motiv je během 

                                                
159 Star Wars: The Force Awakens - Official Trailer Music. In: YouTube [online]. 19. prosince 2015. Dostupné 

z www: https://www.youtube.com/watch?v=y8--ho6gKe4 
160 John Williams. In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/name/nm0002354/ 

http://www.deadpoolwebsite.com/
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traileru krátkými přechody přerušen ve chvílích, kdy se objeví voiceover některé z postav 

filmu.  

 

Obr. 35 Představení první hlavní postavy Star Wars Force Awakens na začátku traileru 

 

Následuje logo (0:32-0:36 min) americké filmové společnosti Lucasfilm161, která stojí za 

všemi díly série Star Wars (Hvězdné války) a například také za sérií o Indiana Jonesovi. 

Obr. 36 Logo americké filmové společnosti Lucasfilm 

 

Představení druhé, mužské hlavní postavy (John Boyega) filmu trvá od 35. vteřiny až do 50. 

vteřiny traileru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 Představení druhé hlavní postavy Star Wars: The Force Awakens  

 

                                                
161 Lucasfilm.  [online]. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z www: http://lucasfilm.com/ 
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Od času 2 minuty 2 sekundy až do času 2 minuty 11 sekund vidíme logo filmu, žlutobílé na 

černém pozadí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 Logo filmu Star Wars: The Force Awakens 

Od 51. vteřiny do 58. vteřiny následuje v několika záběrech představení třetí hlavní postavy 

(Adam Driver). Postupně trailer představí úplně všechny hlavní postavy filmu.  

Obr.39 Představení třetí postavy filmu 

 

Od času 1 minuta 21 sekund do 1 minuta 24 vidíme mezititulek upozorňující na premiéru 

filmu v daném měsíci (“Tento prosinec”) a následuje rychlý sled střihů. Během výzkumu 

tohoto traileru jsem zaznamenal 120 záběrů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.40 Mezititulek traileru informující, že film se objeví v kinech tyto Vánoce 
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Na závěr trailer textově zmiňuje premiéru 18. prosince a formáty, ve kterých se v kinech 

sedmá epizoda Star Wars objeví (3D a IMAX 3D). V této upoutávce se neobjevuje Billing 

Block ani výčet hereckých hvězd. 

 

Obr.41 Datum premiéry filmu Star Wars: Force Awakens 

6.4 TRAILER K FILMU CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR 

Délka upoutávky na film Captain America: Civil War je 2 minuty a 26 sekund. V úvodních 

34 vteřinách traileru nám začínají být obrazově představovány hlavní postavy a část zápletky 

filmu. Kapitán Amerika, se ptá spoutaného muže jménem Buck, jestli si jej pamatuje. 

Následuje voiceover kapitána oznamující Buckovi, že po něm jde policie, a záběry na 

policejní zásah a útěk obou postav z úvodu traileru. 

 

Obr. 42 Úvodní záběry traileru představující hlavní postavy filmu 
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Ve 35. vteřině se objevuje logo americké filmové společnosti Marvel Studios,162 stojící za 

předchozíma dvěma díly filmů Kapitán Amerika a současně za dalšími snímky z 

komiksového univerza vydavatelství Marvel, jako jsou Avengers, Iron-Man, Spider-Man či 

AntMan. 

Obr. 43 Logo americké filmové společnosti Marvel Studios 

 

V čase od 1 minuty 32 vteřin do 1 minuty 33 vteřin je v traileru mezititulek informující 

diváka, že film Captain America: Civil War se objeví v kinech v květnu tohoto roku. 

Následuje sled rychlých střihů akčních záběrů. 

 

Obr. 44 Mezititulek traileru s informací, že film se objeví v kinech v tomto květnu  

 

Voiceovery jsou v tomto traileru čtyři. Na začátku slyšíme vypravěčský hlas kapitána, 

následně v čase 0:42 až 1:01 slyšíme mužský voiceover oznamující kapitánovi, že někteří lidé 

jej považují za hrdinu, ale někteří za člověka, který se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních 

rukou, což podle postavy z voiceoveru nemůže být nadále tolerováno. Třetí voiceover se 

objevuje v čase 1 minuta 15 vteřin až 1 minuta 17 vteřin, opět mluví ke kapitánovi a říká, že 

budou následky. Po této promluvě vidíme záběr na Iron-Mana, jednu z hlavních postav 

komiksového vesmíru společnosti Marvel, jdoucího proti kapitánovi. Tato scéna traileru 

poprvé symbolizuje konflikt těchto dvou hlavních postav film a prozrazuje tím, že k tomuto 

                                                
162 Marvel Movies. Marvel.com [online]. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z www: http://marvel.com/movies 
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konfliktu ve filmu dojde. Od 2. minuty do času 2 minuty 7 vteřin můžeme ve čtvrtém 

voiceoveru slyšet hlas Kapitána Ameriky, který doprovází záběry souboje Kapitána, Buckyho 

z úvodu traileru a Iron-Mana. Kapitán se v něm omlouvá Iron-Manovi, že „neměl na výběr, 

protože Bucky je jeho přítel“ 

. 

Obr. 45 Záběry doprovázené voiceoverem a prozrazující konflikt hlavních postav 

 

Od času 2:18 do času 2:22 se objevuje logo filmu, které je následováno datem premiéry a 

formáty, ve kterých se tento film podle komiksové předlohy objeví v kinech. 

Obr.46 Logo filmu  a záběr s datem premiéry 

 

Pokud jde o střihovou skladbu, během traileru má divák možnost vidět 105 záběrů s postupně 

se zrychlujícím tempem střihu. Hudba je po celou dobu traileru instrumentální v některých 

záběrech přerušovaná voiceoverem. Výčet hereckého obsazení se v traileru na film Captain 

America: Civil War neobjevuje. 
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7 VÝSLEDKY ANALÝZY, ROZHOVORŮ A HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 

Během analýzy vybraných trailerů jsem zkoumal, jakou podobu mají persvazivní a 

narativní prostředky v nich. Eger a Egerová163 mluví o vyhodnocování kvalitativního 

výzkumu takto: “U kvalitativního výzkumu je významné, zda sebraná (výzkumem získaná) 

data byla realizována interaktivně, tzn., že výzkumník byl v roli účastníka – pozorovatele, 

nebo neinteraktivně, tzn., že výzkumník nebyl v interakci s pozorovanými subjekty a byl 

skutečně jen pozorovatel.” Tento proces obsahoval pozorování sady prvků, ze kterých jsou 

jednotlivé trailery složeny. Zkoumal například, jaká je v upoutávkách použita hudba, jak moc 

tvůrci trailerů představují zápletku filmu a hlavní postavy, jak využívají v trailerech 

voiceover či zda lákají logem studia a výčtem známých hereckých osobností. Následnými 

rozhovory s filmovými odborníky jsem problematiku těchto prostředků zasadil do širšího 

kontextu trailerů.  

7.1 HUDBA V TRAILERECH 

Hudební́ doprovod je velmi specifickou částí výsledného traileru. Režisér Dan 

Pánek164 popisuje význam hudební složky upoutávek takto: “Hudba je hned po obrazu ta 

nejdůležitější část každého traileru. Samotná hudba rozhoduje o dojmu diváka. Můžete mít 

sebelepší střih traileru, sebevětší hvězdy, ale pokud nezafunguje hudební dramaturgie, 

všechno naprosto vyšumí.” Na otázky, jak moc ovlivňuje hudba samotný trailer a divákovo 

rozhodnutí a zda je přítomen v traileru nějakým způsobem i soundtrack, odpovídá František 

Fuka165: “Soundtrack se v trailerech většinou neobjevuje, čistě z toho důvodu, že ještě není 

hotov - neexistuje, když se daný trailer dělá. Ve chvíli, kdy se dělá první trailer, tak ve většině 

případů není složený ještě ani kus hudby k filmu. V případě, že se jedná o součást nějaké 

filmové série, tak se tam dá hudba z nějakého předchozího dílu nebo se tam použije hudba z 

nějakého žánrově podobného filmu. Nebo také, i když už existuje ten soundtrack, tak se 

například stejně ta hudba nepoužije, protože pro rytmus toho traileru se hodí jiná. Myslím, že 

dobrým příkladem jsou Star Wars, kdy trailery používají původní motivy, ale hudbu do 

trailerů nedělá John Williams a dělají to speciální skladatelé hudby na trailery, kteří jsou za 

to dobře placení a přistupují k tomu trochu jinak, než kdyby skládali hudbu přímo do filmu. 

Motivy ve vybraných upoutávkách se různily a zahrnovaly známé instrumentální motiv. V 

                                                
163  REICHEL in EGER, Ludvík a EGEROVÁ, Dana. Základy metodologie výzkumu: pro studenty 

ekonomických oborů. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2014. ISBN 978-80-261-0418-6. Str. 80 
164 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017 
165 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
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případě traileru na film Star Wars: Force Awakens je použit upravený původní instrumentální 

hudební motiv filmové série, který se neobjevil na oficiálním soundtracku a o kterém již 

hovoří výše František Fuka. Vedle těchto instrumentálních motivů si zároveň tvůrci trailerů 

berou na pomoc také starší známé skladby. Hudební hity z 80. a 90. let se objevují jak v 

traileru na filmu Deadpool (skladba Shoop166 od formace Salt-N-Pepa), tak i v upoutávce na 

snímek Suicide Squad (slavná píseň Bohemian Rhapsody167 od kapely Queen). Hraní na 

nostalgickou notu známými hudebními motivy využivají i další trailery na filmy podle 

komiksových předloh. Ve filmu Thor Ragnarok,168 v jehož upoutávce169se objevuje známá 

skladba Immigrant Song170 od kapely Led Zeppelin, či Guardians of the Galaxy 2171 a jejich 

trailer,172 kde můžeme slyšet píseň The Chain173 od uskupení Fleetwood Mac. Vizuálně pak 

oba filmy výraznými barvami evokují atmosféru snímků devadesátých let.  

 

Obr. 47 Loga filmů z trailerů k filmům Guardians of the Galaxy 2174 a Thor 

Ragnarok175 

 

                                                
166 Salt-N-Pepa - Shoop [DEADPOOL VERSION] HD - W/ Lyrics. In: YouTube [online]. 30. srpna 2015.  

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=GUZaai-p05Q 
167 DMX - X Gon' Give It to Ya (Original) / Deadpool OST. In: YouTube [online]. 15. února 2016. Dostupné z 

www:  https://www.youtube.com/watch?v=LOFct9QWlh8 
168 Thor: Ragnarok. In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/title/tt3501632/ 
169 Thor: Ragnarok Teaser Trailer [HD]. In: YouTube [online]. 10. dubna 2017. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7MGUNV8MxU 
170 The Immigrant Song- Led Zeppelin 1973. In: YouTube [online]. 16. září 2008. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=yLarDhciHY0 
171 Guardians of the Galaxy Vol. 2. In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

www.imdb.com/title/tt3896198 
172 NEW Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer - WORLD PREMIERE. In: YouTube [online]. 28. února 2017. 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=duGqrYw4usE 
173 Fleetwood Mac - The Chain. In: YouTube [online]. 5. července 2017. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=JDG2m5hN1vo 
174  NEW Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer - WORLD PREMIERE. In: YouTube [online]. 28. února 2017. 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=duGqrYw4usE 
175  Thor: Ragnarok Teaser Trailer [HD]. In: YouTube [online]. 10. dubna 2017. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7MGUNV8MxU 
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Nejen hudebně, ale i vizuálně či dějovou linkou pak navazují na nostalgické ikony seriály 

Stranger Things176 od Netflixu či Atomic Blonde,177 IT178 a v neposlední řadě také film Ready 

Player One,179 který je příběhově postaven hlavně na přehlídce nostalgických ikon z 80. a 90. 

let. Důvodem, pro taktiku nostalgie může být fakt, že dnešní hlavní kupní silou jsou lidé, 

kteří vyrůstali právě v 80. a 90. letech na známých hudebních hitech od Queen, Led Zeppelin 

nebo Old School rapperů, či na tehdejších filmech, jejichž atmosféru se dnešní snímky 

pokouší zachytit. Společně všechny zmíněné prvky připomínají této cílové skupině její mládí. 

Tento fakt také zmiňuje i Anne Cohen ve svém článku Proč je televize najednou posedlá 

atmosférou osmdesátých let? (Why Is TV Obsessed With The '80s All Of A Sudden?),180 který 

popisuje fascinaci dnešních filmových tvůrců nostalgií 80. a 90.let.  

7.2 LOGO FILMOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V TRAILERU 

Ve všech zkoumaných trailerech se objevuje logo velkých amerických filmových 

společností (20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm, Warner Bros.). Na otázku, zda je 

zárukou kvality a jestli přiměje diváka jít do kina, když vidí velké logo známého filmového 

studia, filmový kritik František Fuka181 odpovídá: “Většinou ne, protože většina diváků se v 

tom vůbec neorientuje. Rozlišujeme několik různých věcí, jedna věc je, že tam je logo Warner 

Bros nebo 20th Century Fox a druhá věc je, že jsou tam ty produkční společnosti. Z těch 

produkčních společností třeba mně to něco říká, ale myslím, že jsem dost v menšině a většině 

lidí je to jedno. Toto souvisí spíše s legislativními záležitostmi, kdy mají producenti nebo 

společnosti v kontraktech, že to logo musí být na nějaký časový úsek v traileru.“ Režisér Dan 

Pánek182 dodává: “Pokud se objeví logo Disneyho, Universalu, nebo WB, můžete očekávat, že 

film byl drahý, bude tudíž draze vypadat a pravděpodobně se musí očekávat, že bude kvalitní. 

Tomu odpovídá i úroveň traileru. Nemyslím si však, že logo studia může přimět diváka jít do 

kina. I ty nejslavnější a nejlepší studia čas od času vytvoří špatný film.“ Recenzent Petr 

                                                
176 Stranger Things.  In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/title/tt4574334/ 
177 Atomic Blonde. In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/title/tt2406566/?ref_=nv_sr_1 
178 It. In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/title/tt1396484/?ref_=fn_al_tt_1 
179 Ready Player One. In: Internet Movie Database. [online] 2017.  Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/title/tt1677720/ 
180 COHEN, Annie. Why Is TV Obsessed With The '80s All Of A Sudden? In: Refinery29.com. [online] 13. 

července 2017. [cit. 2017-12-11]. Dostupné z www: http://www.refinery29.com/2017/07/163034/new-tv-shows-

set-in-the-80s 
181 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
182 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017 
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Cífka183 popisuje, že logo je jakési “obrandování,” které funguje spíše u filmu než u 

samotného traileru. 

7.3 STŘIH TRAILERU 

Střih u trailerů šikovně skládá dohromady jednotlivé fragmenty (narativní složku, 

hudební doprovod, grafické atributy) tak, aby spolu velmi efektivně spolupracovaly a zároveň 

umocnily divákův celkový dojem ze záběrů. Thomas C. Foster184 mluví o záběru takto: 

“Záběr je to, co kamera zachytí v daný okamžik. Může být statický nebo dynamický.” Co se 

týče zkoumaných upoutávek, jednotlivé trailery se liší svou střihovou skladbou i počtem 

záběrů, které u všech překročily 100, a délka všech trailerů překračuje dvě minuty, kterou 

Petr Cífka185 popisuje jako “stanovenou normu”. František Fuka186 mluví také o podobné 

délce trailerů a dodává: “Občas se objeví trailery, které jsou však i pětiminutové, a u nich 

musím říct, že nejsem zrovna jejich fanouškem. Myslím si, že většinou prozrazují mnoho a 

vlastně jako ukázka na film, který má bavit, nudí. Pro diváky je důležité, aby trailer vyloženě 

hltali a v nejlepším případě, aby si ho po skončení chtěli pustit znovu.“ 

 Nicméně, ve všech ukázkách můžeme nalézt jeden podobný mechanismus, a to je 

sled rychlých střihů záběrů. Tento mechanismus v traileru umožňuje gradaci divákova napětí, 

což zmiňuje i autor knihy Jak číst film187: “Rychlé záběry a časté střihy navíc posilují náš 

pocit neklidu, který zažívají i postavy.” Režisér Dan Pánek188 ke střihu zmiňuje: “U 

Hollywoodských trailerů vidíme většinou precizní střihovou práci (i když najdou se četné 

výjimky), skvělý hudební podkres a grafický styl. 

7.4 VOICE-OVER V TRAILERECH A PŘEDSTAVENÍ ZÁPLETKY 

NEBO POSTAV    

Tradičním prostředkem využívaným tvůrci trailerů v mé praci je již zmíněný 

voiceover. Ten můžeme slyšet ve všech zkoumaných upoutávkách. Slovy Thomase C. 

                                                
183 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 4. 2017  
184 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložila Lucie 

CHLUMSKÁ. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-183-4. Str. 72 
185 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 4. 2017  
186  Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
187  FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložila Lucie 

CHLUMSKÁ. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-183-4. Str. 60 
188 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017 
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Fostera189: “Film nám dodá tvary, barvy a pohyb spolu s nevizuálními prvky, jako je řeč a 

zvuky, a naše mysl je dostatečně vybavená na to, aby si domyslela zbytek.” Vypravěčský hlas 

představuje většinou ve vybraných trailerech hlas hlavních postav a jejich dialogy. Tento 

zvukový komentář ve vybraných trailerech uvádí hlavní zápletku nebo postavy a doplňuje 

celkový kontext upoutávky. Foster190 tvrdí: “Kontextem myslíme u filmu vnější situaci 

postav: jejich životní zážitky, vztahy, pracovní zkušenosti, zkrátka všechno na čem v životě 

záleží.” V trailerech na Suicide Squad se dozvíme, kdo jsou členové Sebevražedného oddílu a 

jaké jsou jejich schopnosti, u Star Wars: Force Awakens jsou nám voiceoverevem 

zprostředkovány popisy hlavních charakterů a u trailerů na film Deadpool a Captain 

America: Civil War odhaluje hlavní konflikt mezi postavami filmu. Tři z výše zkoumaných 

filmových upoutávek jsou upoutávkou na snímek podle komiksové předlohy, lze tedy zmínit 

výrok autora Thomase C. Fostera191: “Pokud opravdu chcete vidět vzájemný vztah mezi 

postavou a zápletkou, stačí se podívat na nějaký film, který byl natočen podle komiksové 

předlohy. Zaprvé, je tu spousta akce, která vás bude bavit, a zápletky bývají jednoduché: 

nějaký zloduch začne osnovat plány, které by skončily katastrofou, a náš hrdina, hrdinka 

nebo hrdinové (často chodí ve skupinách), musí hrozící pohromu odvrátit.” 

7.5 MEZITITULEK 

Další obsahovou složkou, která textově doprovází upoutávky, jsou mezititulky. Jejich 

základním kamenem je text na různě barevném pozadí. Mezititulky můžeme vidět ve všech 

analyzovaných trailerech, ve dvou případech, a to u traileru k filmům Suicide Squad a 

Deadpool, jsou mezititulky dokonce ve stejný čas. Funkce mezititulků v upoutávkách 

popisuje vlastnosti hlavních postav a v dalších případech zdůrazňuje divákovi informaci, ve 

kterém měsíci bude daný film v kinech. Mají tedy tedy za úkol vyvolat pocit, že film se již 

brzy objeví v jejich nejbližším kinosále. Po mezititulcích v trailerech následuje sled rychlých 

střihů.  

                                                
189 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložila Lucie 

CHLUMSKÁ. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-183-4. Str. 67 
190 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložila Lucie 

CHLUMSKÁ. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-183-4. Str. 166 
191 FOSTER, Thomas C. Jak číst film: cinefilův průvodce po světě pohyblivých obrázků. Přeložila Lucie 

CHLUMSKÁ. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-183-4. Str. 166 
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7.6 VÝČET HERECKÉHO OBSAZENÍ 

Tato mechanika použitá v upoutávkách má navnadit na hvězdná jména herců ve 

filmu. V některých případech také představuje nové herecké postavy, které divákovi slibují 

nový vývoj v příběhu. Z popsaných trailerů se výčet objevuje pouze v jednom, a to konkrétně 

na konci upoutávky na film Suicide Squad. Ve zbylých třech upoutávkách se soupis 

hereckého obsazení neobjevuje. Motivace studií lákat na hvězdná jména už není tak velká, 

jako byla u trailerů v minulosti. Tento fakt potvrzuje i slova z řad oslovených filmových 

odborníků. Například František Fuka192 říká: “Jsou filmy, jejichž kampaně jsou stavěné na 

hvězdách, a jsou filmy, které nejsou, i když tam hrají ti samí herci. Protože pro tu danou 

cílovou skupinu diváků dospěli k názoru, že není vhodné propagovat tu hvězdu. Je tam 

strašná spousta nuancí, a to obzvláště v dnešní době. Dalo by se říci, že před několika lety 

filmy hodně stavěly na hlavních hvězdách. Nicméně v současné době některé filmy staví na 

filmových hvězdách a některé ne.” Režisér Dan Pánek193 na otázku, zda je i v dnešní době 

potřeba velkých hereckých jmen k propagaci filmu, odpovídá: “Už to nemusí být pouze 

herecká jména, ale mohou to být i hudebníci. Dnes už lidé hodně slyší i na jméno režiséra. 

Obecně však platí, že pro mnoho lidí jsou herci zárukou kvalitní podívané.” Petr Cífka194 

doplňuje: “Výčet hvězdného hereckého obsazení stoprocentně potřeba není, ale pokud máte 

DiCapria, máte hit.” 

7.7 LOGO FILMU, DATUM PREMIÉRY A BILLING BLOCK 

Filmový režisér Dan Pánek195 mě během rozhovoru po otázce, zda jsou tyto prostředky také 

prvek, který má diváka přimět jít do kina, upozornil: “Poslední vteřiny každého traileru 

takřka vždy patří názvu filmu a obsazení, ale hlavně datu uvedení filmu v kinech. To je 

naprosto nejzásadnější sdělení, které má vždy svůj vlastní prostor a musí být správně využito 

a podpořeno (grafika, hudba).” Filmoví kritici se ale shodují, že záleží na druhu filmu a že 

například datum premiéry a Billing Block jsou prvky, které v traileru vůbec být nemusí. 

Fuka196 zmiňuje: “Tyto věci rozhodně v traileru nemusí být a já bych dokonce řekl, že by 

neměl být problém najít trailer, ve kterém není například datum premiéry vůbec. Jde o to, 

jestli má smysl, aby tam tyto informace byly. Pokud se bude jednat o trailer na drama 

                                                
192  Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
193  Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017 
194  Osobní rozhovor s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 4. 2017  
195 Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017 
196  Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
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nezávislého režiséra, který je i relativně slavný, tak se tam samozřejmě musí dát název filmu 

tak, aby tvůrci dali divákovi najevo, čemu budují propagaci. „Někdy výčet tvůrců nebývá, 

vyloženě k návštěvě asi nepřiměje nikoho,” potvrzuje Cífka.197  

 Ani v jednom z trailerů během zkoumání nebyl objeven Product Placement, tedy 

umístění produktu, o kterém mluvím již v teoretické části (4.2 Product Placement v 

trailerech).  

 

Na jednu z doplňujících otázek, do jaké míry vadí, že trailery odhalují příliš mnoho z děje 

filmu, reagují respondenti rozhovorů takto: František Fuka198 říká: „Mně osobně to vadí a 

určitě nejsem sám. Už několikrát se mi stalo, že jsem se schválně nekoukal na trailery na 

nějaký film a pak jsem měl výrazně lepší zážitek, když jsem půlku filmu nevěděl, kam to bude 

směřovat, bez ohledu na to, jestli ten trailer lže nebo nelže. A myslím, že to bylo dřív lepší, 

když se třeba podíváte na původní dobové trailery, na Indiana Jonese nebo Star Wars, tak z 

nich vlastně vůbec nezjistíte zápletku. Vůbec nezjistíte, kdo je padouch nebo o co jim jde a 

nevidíte tam vůbec ani vrcholné scény. Ono se o tom dost mluví, že tam byl dost zásadní zvrat 

u celovečerního filmu Mission Impossible, kdy v traileru je vidět, jak Tom Cruise vybuchne 

v tunelu, a tehdy se o tom dost psalo, že proč proboha dávají do traileru úplně celou 

monumentální scénu, která je z finále filmu. A pak se tedy později ukázalo, že to byl zřejmě 

dobrý tah, protože to začali dělat všichni. Takže dneska v podstatě není výjimkou, že jdete na 

film a vlastně všechny ty scény, co tam jsou (dejme tomu, že film se skládá z deseti hlavních 

scén), tak ze všech těch scén jste viděl záběry v traileru a už tušíte, co se tam mezi kým bude 

odehrávat v nich. Je to prostě běžné. Mně to vadí, ale na druhou stranu je zajímavé, že třeba 

režisér Robert Zemeckis je proslulý tím, že ve svých trailerech prozrazuje úplně všechno, o 

čem to je. Ve filmu Trosečník vám prozradí, že hlavního hrdinu na konci zachrání, ve traileru 

na film Pod Povrchem je vidět, že Harrison Ford je záporák a chce zabít Michelle Pfeifer, a 

on tohle všechno prozradí, ví o tom, dělá to schválně. Dokonce mluvil o tom, že diváci podle 

něj chtějí vědět, na co jdou, takže proto to i do těch trailerů dává. Umění výroby trailerů 

prostě výrazně pokročilo za posledních čtyřicet let, a tehdy samozřejmě neplatilo, že by se jim 

věnovala taková pozornost, takže se ten trailer spíchnul víceméně “na koleni,” protože měli 

nějaký omezený čas, tak rychle udělali upoutávku. Dnes je to mnohem víc věda, a pokud 

dělají takové, z mého pohledu nepříjemné, věci, tak bohužel je dělají, protože mají nějaká 

data, která jasně dávají najevo, že takhle se to dělat má, aby vzbudili větší awareness.“ Dan 

                                                
197 Osobní rozhovor s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 4. 2017  
198  Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 24. 4. 2017  
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Pánek199 zmiňuje: “Pokud se stane, že trailer odhalí mnoho a dokonce se odhodlá ke 

spoilerům, je to známkou toho, že studio se bojí srozumitelnosti materiálu směrem k divákovi. 

Pak se stane, že po shlédnutí traileru už takřka známe opravdu celý film. Zápletka, zvraty a 

pointa by se měly držet pod pokličkou.” Petr Cífka200 potvrzuje: “Často ano, nevadí ale, že 

prozrazují zápletku. Vadí, že leckdy odhalují všechny trumfy filmařů a děj prozrazují až do 

samotného finále skrze všechny peripetie.” 

 

  

                                                
199   Osobní rozhovor s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 10. 4. 2017      
200   Osobní rozhovor s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 4. 2017  



 61 

ZÁVĚR    

Tato práce si ve svém úvodu vytyčila za cíl poskytnout přehled o aktuálním způsobu 

vytváření filmových trailerů amerických filmových studií a objasnění jejich struktur, rétoriky 

a persvazivních technik. K výzkumu jsem využil kvalitativní analýzu, kde jsem zkoumal čtyři 

filmové upoutávky k filmům Sebevražedný odíl (Suicide Squad), Star Wars: Síla se probouzí 

(Star Wars: Force Awakens), Captain America: Civil War (Captain America: Občanská 

válka) a Deadpool a zároveň jsem provedl polostrukturované rozhovory se třemi filmovými 

odborníky. 

Podařilo se mi poukázat na existenci konkrétní podoby narativních a persvazivních 

mechanismů, které tvůrci upoutávek používají, aby oslovili potenciální diváky a vytvořili tak 

pro ně motivaci jít do kina. Tyto mechanismy se u jednotlivých trailerů mohou svou podobou 

či skladbou lišit, nicméně jejich úkol zůstává stejný, a to ještě více přesvědčit diváka k 

návštěvě kinosálu.  

Jedním z prvků, který takto působí na diváka, je hudba a obraz, jež, jak se ukázalo, 

směřují u trailerů z posledních let k renesanci hudebních a obrazových motivů 80. a 90. let. 

Tyto prvky se snaží  diváka přimět k identifikaci s filmem a vyvolat u něj nostalgickou 

náladu. Nostalgii se snaží takto navodit hudební hity známých kapel tehdejší doby či některé 

obrazové motivy v podobě loga filmu v estetice osmdesátých a devadesátých let. Současně z 

analýzy a rozhovorů vyplynuly konkrétní dlouhodobé trendy ve vytváření trailerů amerických 

filmových studií, jako je využívání mezititulků, představování postav či komunikace loga 

studií. 

 Z mé studie vyplynulo, že postupem času došlo ke změně jednotlivých prvků 

využívaných v trailerech. V současných trailerech ustupuje propagace hlavních hereckých 

hvězd a naopak se oproti upoutávkám tvořeným v minulosti, čím dál více prostoru věnuje 

prozrazení podstatné části děje divákům. Zároveň se mi podařilo zjistit, že současná podoba 

trailerů se oproti těm v minulosti liší také svou střihovou skladbou. Studie potvrzuje, že je v 

upoutávkách hojně využívána gradace pomocí rychlého sledu střihů, která vede s 

postupujícím časem upoutávky diváka k většímu pocitu napětí. Dochází také k navrácení 

voiceoveru do trailerů v podobě vypravěčského hlasu hlavních postav. Dřívější trailery (v 

šedesátých až devadesátých letech) využívaly jednoho vypravěčského hlasu k představení 

hlavních hereckých hvězd, neprozrazovaly mnoho z děje filmu a spoléhaly na palcové titulky 

k navození atmosféry.    
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Domnívám se, že je možné tento výzkum využít k objasnění struktury traileru coby 

audiovizuálního marketingového nástroje. Budoucí studie na toto téma by se mohly 

orientovat na prozkoumání širšího vzorku trailerů, podrobnější dopad upoutávek na koncové 

diváky a současně téma upoutávek také skýtá možnost probádání podoby trailerů českých 

filmů. 
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SUMMARY 

In its introduction, the aim of this work was to provide an overview of the current 

ways of making movie trailers in American film studios and to clarify their structures, 

rhetoric and persuasion techniques. 

I used a qualitative analysis for the research, where I studied four film movie trailers 

for the following Hollywood blockbusters Suicide Squad, Star Wars: Force Awakenns, 

Captain America: Civil War and Deadpool. I also did half-structured interviews with three 

film professionals. 

I have succeeded in pointing out the existence of the spcific forms of narrative and 

persuasive mechanisms used by trailer makers to reach out to the potential audiences and to 

create the motivation for them to go to the cinema. These individual elements may vary in 

form or composition, but their task remains the same, to even more persuade the viewer of 

the trailer to visit the closest cinema. 

One of the elements that affects the viewer is music and movie scene, as shown in the 

trailers made in recent years leads to the renaissance of the musical and visual motifs of the 

1980s and 1990s. These elements are trying to make the audience identify with the film and 

create a nostalgic mood. Nostalgia is being evoked by the notorious music hits of well-known 

bands of that time or some with image motifs in the form of a film logo in the aesthetics of 

the 1980s and 1990s. At the same time, analysis and interviews have revealed a specific long-

term trends in the creation of American film studios such as the use of intertitles, character 

presentations, or intensive communication of the logo of the film studios. 
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2009. Dostupné z: http://www.advojka.cz/archiv/2009/19/trailer-a-touha 

 

SCHWARTZ, Nick. How Much Does Super Bowl Ad Cost. In: usatoday.com. [online]. 6. 

února 2017. [cit. 2017-12-02]. Dostupné z www: http://ftw.usatoday.com/2016/02/how-

much-does-super-bowl-ad-cost 
 

SZCZEPANIK, Petr a SKOPAL, Pavel. Za praxeologii marginálních forem: Rozhovor s 
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http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/obsahy/rozh_hedig_2_04.pdf 

 



 67 

THAROOR, Ishaan. These global sporting events totally dwarf the Super Bowl. In: 

Washington Post. [online]. 5.  února 2016. [cit. 2017-11-22]. Dostupné z www: 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/05/these-global-sporting-

events-totally-dwarf-the-super-bowl/?utm_term=.b63cd3a2d847 
 

ÚŠELA, Jan. Slováci z Brna posílají lidi na hollywoodské trháky. Díky Facebooku dopředu 

zjistíme, jestli film bude úspěšný, říkají. In: Ihned.cz. [online]. 12. listopadu 2017. [cit. 2017-

11-12]. Dostupné z www:  

https://byznys.ihned.cz/c1-65950380-slovaci-z-brna-posilaji-lidi-na-hollywoodske-trhaky-

diky-facebooku-dopredu-zjistime-jestli-film-bude-uspesny-rikaji 
 

About DC Comics. [online]. [cit. 2017-11-04]. Dostupné z www: http://www.dccomics.com/ 
 

About Fox Studios. [online]. [cit. 2017-11-04] Dostupné z www: https://www.foxstudios.com 

 

About Marvel. [online]. [cit. 2017-11-04] Dostupné z www: www.marvel.com 

 

And introducing: the billing block. Kottke.org. [online]. 24. února 2014. [cit. 2017-12-01]. 

Dostupné z www: https://kottke.org/14/02/and-introducing-the-billing-block 

 

Atomic Blonde. In: Internet Movie Database. [online] 2017. Dostupné z www: 

http://www.imdb.com/title/tt2406566/?ref_=nv_sr_1 

 

Captain America: Civil War (Captain America: Civil War). In: Československá filmová 

databáze [online]. [cit. 2017-12-02]. Dostupné na www: https://www.csfd.cz/film/368671-

captain-america-obcanska-valka/prehled/ 
 

Ceník občerstvení platný ke dni 10.12. 2017. Cinestar [online] [cit. 2017-12-10]. Dostupné z 
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https://www.youtube.com/watch?v=qqM3McG4-LE 

 

SUPER BOWL TRAILER 2016 - All Movie Trailers & TV Spots. In: YouTube [online]. 8. 

února 2016. [cit. 2017-11-02]. Dostupné z www:  

https://www.youtube.com/watch?v=5rWhvIJTSzI 

 

Suicide Squad - Official Trailer 1. In: YouTube [online]. 19. ledna 2016. [cit. 2017-04-12]. 

Dostupné na www: https://www.youtube.com/watch?v=CmRih_VtVAs 

 

Star Wars: The Force Awakens Trailer (Official). In: YouTube [online]. 19. října 2015 [cit. 

2017-04-12]. Dostupné na www: https://www.youtube.com/watch?v=sGbxmsDFVnE 

 

Star Wars: The Force Awakens - Official Trailer Music. In: YouTube [online]. 19. prosince 

2015. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=y8--ho6gKe4 

 

The Birds Official Teaser Trailer #1 - Alfred Hitchcock Movie (1963). MovieClips Trailer 

Vault. In: YouTube [online]. 9. ledna 2012 [cit. 2017-12-01]. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=lCxR7dlavwg 

 

Thor: Ragnarok Teaser Trailer [HD]. In: YouTube [online]. 10. dubna 2017. Dostupné z 

www: https://www.youtube.com/watch?v=v7MGUNV8MxU 

 

The Immigrant Song- Led Zeppelin 1973. In: YouTube [online]. 16. září 2008. Dostupné z 

www: https://www.youtube.com/watch?v=yLarDhciHY0 

 

Transformers (2007) - Full Trailer. In: YouTube [online] [cit. 2017-12-12]. Dostupné z 

www: https://www.youtube.com/watch?v=dxQxgAfNzyE 

 

WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame: Comic Book Movies. In: YouTube [online]. 

23. září 2015 [cit. 2017-11-8]. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=mO0VmY_CZsY&list=PLCE3EFA84C67FB170&index

=74  
 

WINSTON DIXON, Wheeler. Frame By Frame: Movie trailers. In: YouTube [online]. 7. 

března 2011 [cit. 2017-11-11]. Dostupné z www: 
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Osobní rozhovor s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 4. 2017  



 72 
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SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha č. 1: Přepis osobního rozhovoru s filmovým kritikem Františkem Fukou, Praha, 

24. 4. 2017  

 

a) K čemu podle vás z marketingového hlediska hlavně slouží trailer? Jak dlouho před 

filmem se zhruba objevuje k dispozici divákovi a na jakých platformách nejčastěji?  

Definitivní cíl je dostat co nejvíce lidí do kina na ten film, prostřednictvím toho, že se dostane 

do povědomí, že ten film existuje a vzbudí se očekávání a touha v lidech, aby ten film viděli. 

Všechno směřuje jednodušším nebo složitějším způsobem, aby co nejvíce lidí šlo na ten film, 

případně si ho zaplatilo na internetu nebo si koupilo DVD a tak dále.  To je složitější a jde o 

to, čemu říkáme trailer. Existují třeba teasery, které se objevují i třeba více než rok před 

premiérou a ve kterých není ani část z výsledného filmu, to je úplně běžné. U nás to tolik 

neznáme, ale v USA je to naprosto běžné, že se objeví teaser o tom, že se začala natáčet 

adaptace nějaké slavné knihy a objeví se tam pár záběrů krajiny, které nemají vůbec nic 

společného s tím filmem a k tomu hraje dojemná hudba a někdo hlubokým hlasem něco 

procítěného říká. Je to součást promyšlené obchodní strategie, kdy s tím začít. 

 

b) Jaká je struktura traileru a jaké jsou hlavní persvazivní techniky trailerů? ( Např. 

prvky jako exploze, roztmívačka, zatmívačka, ostrý střih, mezititulek, zpomalené záběry ap.) 

 

To je na několik hodin diskuze. Vezměte si, že za to udělat trailer se platí třeba přes milion 

dolarů (za dvouminutový trailer). Lidé, co to dělají jsou naprostí profíci ve svém oboru a 

používají zkrátka všechny triky reklamní, ovlivňování podvědomí, audiovizuální dojmy, 

zkrátka všechno dohromady. Samozřejmě, že u filmu typu černošská komedie používají jiné 

techninky než u Oscarového dramatu z války v Iráku. Je to veliká věda. Používají tedy úplně 

všechno, co to médium nabízí. Říct, že trailer se skládá z prvků, které zmiňujete, je jako 

kdybych vysvětlil o čem je Michelangelovo dílo a vysvětlil bych, že je to o kameni a 

majzlíku.   
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c) Co si myslíte o tom, že marketingová oddělení studií dělají různé trailery pro různé 

země? A faktu, že v traileru vynikají různé postavy z filmu? 

Trailer na Star Wars Force Awakens: 

>> International trailer - https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w 

>> Speciální trailer pro čínský trh - https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0 

 

Rozhodně! V ČR toto pravidlo neplatí, protože jsme malý trh. V minulosti byla nějaká 

snaha,  dělají se občas akce pro kinaře, kdy se sejdou kinaři z celé republiky a pouštějí se jim 

ukázky. Často tyto ukázky a trailery jsou dělané speciálně pro ně a já je občas překládám. 

Překládal jsem třeba trailer na Kingsman 2 a to bylo někdy už před půl rokem. Podobný 

trailer byl třeba na Deadpoola 2, kdy tvůrci nemají v tuhle chvíli nic natočeného z výsledného 

filmu, takže akorát tam byl Ryan Reynolds, říkal nějaké srandičky a byl tam jakoby plakát na 

druhý díl. K té lokalizici, u tohoto traileru byl pokyn, že ty věci, které tam říká  Ryan 

Reynolds, tak že se mohou přeložit tak, aby to odpovídalo lokálně. Tedy on tam říká, že film 

byl tak a tak úspěšný a do českých titulků se to přeložilo, že tam říkal čísla návštěvnosti pro 

Českou a Slovenskou republiku, něco jakože se líbil od Aše k Tatrám.  Takové případy se 

stávají u nás málokdy, protože my nejsme dost zajímavý trh, ale rozhodně se dělají různé 

trailery pro Ameriku, Asii, Rusko. 

Například, když ve filmu Rychle a zběsile hraje nějaký Asiat, tak v trailerech pro 

asijský trh se zdůrazňuje jeho role, což je v některých případech i komické. Na Youtube 

můžete najít několik příkladů, kde je to i různě srovnáváno. 

 

d) Jak moc v dnešní době trailery staví na filmových hvězdách? Je to změna oproti 

trailerům dříve? 

Toto hodně záleží film od filmu. Jsou filmy, jejíž kampaně jsou stavěné na hvězdách a jsou 

filmy, které nejsou, i když tam hrají ti samí herci, protože pro tu danou cílovou skupinu 

diváků dospěli k názoru, že není vhodné propagovat tu hvězdu. Je tam strašná spousta niancí 

a obzvláště dnes, dalo by se říci, že před několika lety filmy hodně stavěly na hlavních 

hvězdách. Nicméně, v současné době některé filmy staví na filmových hvězdách a některé ne. 

Dá se to pak snadno poznat podle toho, když ten trailer vidíte a ne vždy jim ta sázka vyjde, 

např. když se u konkrétního filmu rozhodnou, že tam budou prosazovat hvězdu X a Y, a 

následně se ukáže, že to nebylo správné rozhodnutí.  

https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w
https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0
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e) Jak moc ovlivňuje hudba samotný trailer a divákovo rozhodnutí? A je přítomen v 

traileru i nějakým způsobem soundtrack? 

Soundtrack se v trailerech většinou neobjevuje, čistě z toho důvodu, že ještě není hotov - 

neexistuje, když se daný trailer dělá. Ve chvíli, kdy se dělá první trailer, tak ve většině 

případů není složený ještě ani kus hudby k filmu. V případě, že se jedná o součást nějaké 

filmové série, tak se tam dá hudba z nějakého předchozího dílu nebo se tam použije hudba z 

nějakého žánrově podobného filmu a nebo také, i když už existuje ten soundtrack, tak se 

například stejně ta hudba nepoužije, protože pro rytmus toho traileru se hodí jiná. Lidi, jako 

jsem já, kteří pak jdou na film a jsou zklamaní, že tam třeba vůbec nebyla ta hudba z traileru, 

tak těch je opravdu minimum, takoví lidé filmová studia nezajímají. Není to zkrátka důležitá 

skupina. V dnešní době samozřejmě ještě se hodně prosazuje, že do traileru dají nějaký song, 

který zase vůbec nemusí nijak souviset s tím filmem a není v něm ani na vteřinu. Hodí se to do 

traileru a stane se to potom slavným. V posledních letech je v módě takovéto hučení na 

začátku traileru, určitě to znáte. To je opravdu, ale jen taková libůstka, to se mění každých 

pár měsíců. Stalo se mi párkrát, když jsem byl mladší, že jsem viděl trailer a pak jsem ten film 

chtěl vidět, jen kvůli té hudbě, která se mi v něm líbila a pak jsem byl zklamaný, že tam vůbec 

nebyla. Myslím, že dobrým příkladem je Star Wars, kdy trailery používají původní motivy, ale 

tu hudbu do trailerů nedělá John Williams a dělají to speciální skladatelé hudby na trailery, 

kteří jsou za to dobře placení a přistupují k tomu trochu jinak, než kdyby skládali hudbu 

přímo do filmu. Možná je to dokonce zábavnější, protože oni tam určují rytmus a pak se 

trailer stříhá na tu hudbu. 

 

f) Události, při kterých mají trailery premiéru (Jimmy Kimmel, Comic-con, Star Wars 

Celebration) jsou důležitou součástí propagace, nebo na nich tolik nezáleží? 

Fakt, že trailer má premiéru v nějaké televizní show, to je jedna věc, to je samozřejmě 

důležité pro americký trh a často je ten trailer udělaný tak, aby fungoval přímo pro tu show. 

To, že například nový trailer na Star Wars Epizodu VIII měl premiéru na výročí 40. let Star 

Wars, tak to naplánovali a kdyby nebylo samotné výročí, tak se trailer objeví dříve, protože je 

nyní už jen půl roku do premiéry. Nedávno jsem překládal trailer (na nejmenovaný film), 

který bude mít premiéru v nejbližších dnech a já tam vidím ze kdy jsou sestřihy, jsou tam 

různé pracovní sestřihy a vidím, že ten trailer je hotový už třeba 4 měsíce, ale mají to 

načasované, že ho vypustí až teď, protože v USA záleží na různých faktorech např. jaké jiné 

filmy jsou zrovna v kinech, jestli se vysílá fotbal, jaké jiné trailery mají v kinech trailery v tu 
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chvíli. Je to opravdu obrovská věda, protože ten trailer může ovlivnit tržby a může jít o 

desítky milionů, díky tomu jestli se ten trailer udělá dobře. Takže se dá říci, že je to často 

důležitější než samotný film v tom úplně prvním týdnu v kinech. 

 

g) Název filmu, datum premiéry, billing block - na konci filmu? Jsou tyto věci nutnost 

daná pravidly? Je to také prvek, který má diváka přimět jít do kina? 

Tyto věci rozhodně v traileru nemusí být a já bych dokonce řekl, že by neměl být problém 

najít trailer, ve kterém není například datum premiéry vůbec. Jde o to, jestli má smysl, aby 

tam tyto informace byly. Pokud se bude jednat o trailer na drama nezávislého režiséra, který 

je i relativně slavný, tak samozřejmě tam musí dát název filmu tak, aby dali divákovi najevo 

čemu budují propagaci. 

 

h) Lžou trailery? Ukazují scény, které následně ve filmu vůbec nejsou? Nejedná se v 

takovém případě o “klamání spotřebitele”? Musí trailery vždy ukazovat jen to co je ve 

výsledném filmu? Je to něco co se děje hlavně kvůli přestřihům filmu nebo s tímto 

materiálem filmaři počítají rovnou na Blue Ray či VOD?  

Několik případů z poslední doby 

- Star Wars: Rogue One - Ve výsledném filmu chyběli scény kdy Jyn a další běží po 

bombardovaném území s kufříkem nebo ikonická scéna z plakátů, kde pochodují 

StormTroopeři na pláži ve vodě. 

 

- Suicide Squad - Ve výsledném filmu chybělo mnoho scén z trailerů od těch, ve kterých byl 

vidět Jared Leto jako Joker až po některé další scény hlavních hrdinů. 

 

Z minulosti  - http://bit.ly/Trailers_deletedscenes 

 

Trailery lžou vždycky. Tohle téma by bylo na velmi dlouhé povídání, ale často trailer 

vyvolává dojem, že ten film je úplně o něčem jiném, než doopravdy je. A toto je uděláno velmi 

umně, kdy oni skutečně použijí záběry, které byly v tom filmu nebo použijí hlášky, které byly v 

tom filmu, ale sestříhají je tak, že ty hlášky dají do jiného záběru, než ve skutečnosti byly. 

Nebo použijou jen třetinu té hlášky, nebo ze dvou hlášek složí novou. Občas i když ten film 

neznáte, tak v traileru poznáte, že jsou tam tyto věci nastřižené (např. dvě věty splácnuté v 

jednu apod.). Velmi často se stává, že použijí nějakou scénu nebo hlášku, která se před 

premiérou toho filmu vystřihne. Tedy jsou tam věci, které ve výsledku nejsou vůbec ve filmu. 

http://bit.ly/Trailers_deletedscenes
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Pamatuji si případ, kdy se dokonce někdo v USA neúspěsně snažil žalovat studio, že v traileru 

bylo něco, co není v tom filmu.  Například u filmu Rogue One: Star Wars Story, záběry 

Stormtrooperů jdoucích po pláži nebo hlavní hrdinky jdoucí proti tie fighterovi, které se 

objevily v traileru, ale ve finální verzi filmu nebyly. Tak ty původně ve filmu byly, jen tři 

měsíce před premiérou tvůrci film začali předělávat a udělali z něj dějově jiný film. Ať je to 

tak nebo tak, klamání spotřebitele je to rozhodně, ať už vědomé nebo nevědomé, ale 

spotřebitel s tím nemůže nic udělat, protože když si vygooglíte “žaloba proti lživým 

trailerům,” tak najdete materiály jako kuriozitu, o tom, že to někdo zkusil a nikdy z toho 

vlastně nic nebylo. Trailery zkrátka nejsou od toho, aby obsahovali jen to, co je ve výsledném 

filmu.  Třeba z technických důvodů, když je to opravdu drahý film, třeba spektáklový film, kde 

je hodně triků v každém záběru, tak máte minutovou scénu natočenou a oni se rozhodnou, že 

v traileru z ní použijí 3 vteřiny, a jen do těch tří vteřin dodělají triky, aby mohla být v tom 

traileru. Zbývajíci stopáž vyrenderují až když je film hotový. Až na velmi vzácné výjimky jim 

nestojí za to, aby tyto nepoužité záběry dodělávali kvůli Blue-Rayi.  

 

i) Odhalují trailery příliš? Vadí, že prozradí zápletku filmu? (Jedna americká studie 

ukazuje, že lidé jsou si vědomi toho, že trailery pravděpodobně odhalují příliš z děje filmu, 

ale i tak to podle výzkumu neovlivňuje rozhodnutí zda na film půjdou či ne. -> 

http://bit.ly/Trailers_Study ) 

 

Mně osobně to vadí a určitě nejsem sám. Už několikrát se mi stalo, že jsem se schválně 

nekoukal na trailery na nějaký film a pak jsem měl výrazně lepší zážitek, když jsem půlku 

filmu nevěděl kam to bude směřovat, bez ohledu na to, jestli ten trailer lže nebo nelže. A 

myslím, že to bylo dřív lepší, když se třeba podíváte na původní dobové trailery, na Indiana 

Jonese nebo Star Wars, tak z nich vlastně vůbec nezjistíte zápletku. Vůbec nezjistíte, kdo je 

padouch nebo o co jim jde a nevidíte tam vůbec ani vrcholné scény. Ono se o tom dost mluví, 

že tam byl dost zásadní zvrat byla celovečerní film Mission Impossible, kdy v traileru je vidět, 

jak Tom Cruise vybuchne v tunelu a tehdy se o tom dost psalo, že proč proboha dávají do 

traileru úplně celou monumentální scénu, která je z finále filmu. A pak se tedy později 

ukázalo, že to byl zřejmě dobrý tah, protože to začali dělat všichni. Takže dneska v podstatě 

není výjimkou, že jdete na film a vlastně všechny ty scény, co tam jsou (dejme tomu,že film se 

skládá z deseti hlavních scén) tak ze všech těch scén jste viděl záběry v traileru a už tušíte co 

se tam mezi kým bude odehrávat v nich. Je to prostě běžné. Mně to vadí, ale na druhou stranu 

je zajímavé, že třeba režisér Robert Zemeckis je proslulý tím, že ve svých trailerech 

http://bit.ly/Trailers_Study
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prozrazuje úplně všechno, o čem to je. Ve filmu Trosečník vám prozradí, že hlavního hrdinu 

na konci zachrání, ve traileru na film Pod Povrchem je vidět, že Harrison Ford je záporák a 

chce zabít Michelle Pfeifer a on tohle všechno prozradí, ví o tom, dělá to schválně. Dokonce 

mluvil o tom, že diváci podle něj chtějí vědět na co jdou, takže proto to i do těch trailerů 

dává.  

 

Když jsme se bavili o Indiana Jonesovi a Star Wars, myslíte, že to studia dělají protože 

filmů je v současné době hodně a když v traileru odhalí děj, tak to tomu filmu pomůže. 

 

Umění výroby trailerů prostě výrazně pokročilo za posledních čtyřicet let a tehdy samozřejmě 

neplatilo, že by se jim věnovala taková pozornost, takže se ten trailer spíchnul víceméně “na 

koleni,” protože měli nějaký omezený čas, tak rychle udělali upoutávku. Dnes je to mnohem 

víc věda a pokud dělají takovéto, z mého pohledu nepříjemné věci, tak bohužel je dělají 

protože mají nějaká data, která jasně dávají najevo, že takhle se to dělat má, aby vzbudili 

větší awareness. Opravdu všechno co se točí kolem trailerů, je o penězích. Režisér si může 

říkat, já bych chtěl, aby trailer vypadal takhle a takhle, to nikoho nezajímá. Do trailerů 

většinou nemá režisér vůbec co mluvit. Ve studiu je totiž odborník na trailery. Ani producent, 

ani režisér nejsou zkrátka dost fundovaní na to, aby vymysleli dobrý trailer. Výjimkou je 

Zemeckis, o kterém jsme mluvili, ale několikrát jsem mluvil s režiséry a většinou nevěděli jak 

vypadá trailer na jejich film.  

 

Ještě mě teď napadla drobnost, u toho Rogue One, tak tam je docela dost těch záběrů, které 

nebyly ve výsledném filmu a dokonce jeden, o kterém ten režisér řekl, že jenom jim přišlo, že 

je to “cool” záběr, tak to prostě natočili, že by se to mohlo hodit do traileru.  Kdy hlavní 

hrdinka jde chodbou a kolem ní se rozsvítí světla. Celá situace se stala podle režiséra tak, že 

jim omylem zhasla světla a následně se rozsvítila a režisér řekl, to je cool, natočte to ještě 

jednou, to se bude hodit do traileru. 

  

j ) Produkční logo na začátku traileru - Je zárukou kvality nebo spíše toho, že studio 

věnovalo do filmu obrovský budget? Přiměje diváka jít do kina, když vidí velké logo 

známého filmového studia? 

 

Většinou ne, protože většina diváků se v tom vůbec neorientuje. Rozlišujeme několik různých 

věcí, jedna věc je, že tam je logo Warner Bros nebo 20th Century Fox a druhá věc je, že jsou 
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tam ty produkční společnosti. Z těch produkčních společností třeba mně to něco říká, ale 

myslím, že jsem dost v menšině a většině lidí je to jedno. Toto souvisí spíše s legálními 

záležitostmi, kdy mají producenti nebo společnosti mají v kontraktech, že to logo musí být na 

nějaký časový úsek v traileru. Stejně tak jak na konci trailerů bývají často ty titulky k tomu 

filmu a probliknou tam tak rychle, že nemáte vůbec čas to přečíst a toto je tam taky, protože 

to tam musí být podle kontraktů těch lidí, kteří na tom pracují.  

 

k) Nedílnou součástí některých trailerů je i Product Placement, z jakého důvodu se v 

upoutávce objevuje? K čemu slouží? Vybavíte si trailer na některý snímek, ve kterém se 

product placement objevuje?  

 

V Hollywoodu myslím, že většinou ne, že za a) na to není čas, aby se to do traileru vložilo a 

za b) že to není podchycené ve smlouvách studií. Pokud se product placement v traileru 

objeví, tak to znamená, že to musí mít sakra dobře podchycené písemně v nějaké smlouvě. 

Například ve filmech od studia Columbia Pictures, když má někdo laptop, tak je to vždycky 

Vaio (značka Sony). Je to náhoda? Asi ne, když Columbia patří Sony, ale je to product 

placement ještě? Byl trošku skandál, že ve Spidermanovi s Tobey Maguirem ve scéně na 

Times Square se mluvilo o tom, že v záběru digitálně změnili reálnou reklamu, která tam byla 

na nějakou jinou, kterou chtěli. Což je v dnešní době úsměvné, vzhledem k faktu, že to 

vyrenderují už dnes komplet celé včetně svých reklam. Teď v posledním Rychle a zběsile, 

které má čínskou koprodukci je například záběr, kdy jedou auty po Times Square a je tam 

reklama na čínského mobilního operátora QQ, což v reálu tam nikdy nebylo. Asie je velmi 

významný trh pro filmová studia. To je třeba případ World of Warcraft, kdy se bude jeho 

pokračování točit hlavně kvůli úspěchu na asijském trhu. 

http://www.nytimes.com/2002/08/13/business/media-business-advertising-lawyers-for-

spider-man-win-fight-over-times-square.html 

 

l) Jak nahlížíte na současné filmové trailery, případně co je v současné době jejich 

největší devízou / chybou? 

Cokoliv já řeknu, tak je strašné subjektivní a vím, že kdybych já měl dělat trailery a mým 

cílem by mělo být, aby to dostalo co nejvíce diváků do kin, tak bych to musel dělat tak, jak se 

to dnes dělá. Takže mně subjektivně se nelíbí, že skoro úplně mizí moment překvapení, že i 

když ten film má nějaký překvapivý záměr nebo má finální bombastickou scénu, která 

překonává všechno, co v tom filmu bylo, tak stejně uvidím kus té scény v traileru. A mockrát 
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jsem psal do recenzí, že vlastně všechno zajímavé nebo vtipné co v tom filmu je vidíte už v 

traileru. A nemyslím to jako hyperbolu! Často to tak zkrátka je. To bohužel platí třeba pro 

posledního Vetřelce. Všechny zásadní scény v traileru, spousta krátkých záběru, které 

vzbuzují očekávání - co tohle asi znamená, to je zřejmě předvěst nějaké úžasné scény, kterou 

na internetových fórech rozebírají týden, že tady vidíme v traileru nějaké zvláštní sochy. Jsou 

to snad nějaké zkamenělé mrtvoly lidí nebo co to má znamenat? A oni potom ve filmu jdou a 

tam jsou nějaké zkamenělé mrtvoly nějakých lidí, vůbec se o tom nemluví a vy vlastně nevíte 

proč to v tom filmu je. Namísto toho rozebírají, jestli robot ví, co je to láska. 

 

m) Vzpomenete si, který trailer z poslední doby Vás opravdu zaujal? Pokud ano, čím? 

Docela si mi líbil nejnovější trailer na film Blade Runner 2049 od Denise Villeneuvea, který 

víceméně standardní, ale zaujal mě a ještě tam používají hudbu od Vangelis z původního 

filmu. Vzbudil ve mně očekávání, protože Villeneuve je aktuálně můj velmi oblíbený režisér  

A zasmál jsem se docela, ačkoliv ten film nebude tak dobrý, jako byl ten trailer u Hitman's 

Bodyguard s Ryanem Reynoldsem a Samulem L. Jacksonem, přišlo mi jako dobrý nápad, že 

parodují film Bodyguard s Kevinem Costnerem a Whitney Houston a používají i známý song z 

toho filmu v traileru. A mají to tak i na plakátu, který je ve stejných barvách jako plakát na 

film Osobní strážce a kdy vlastně využívají ikonickou scénu z tohoto filmu, kdy Kevin Costner 

nese v náručí Whitney Houston a tady nese Ryan Reynolds Samuela L.Jacksona. Tak to mi 

přijde jako dobře vymyšlená, vtipná kampaň. Jsou i jiné trailery, které ve vás podvědomě 

vzbuzují asociaci na něco a u nás to třeba vůbec nefunguje, protože je to asociace na něco, 

co u nás, narozdíl od USA nebo jiné země, nikdo nezná. Stejně tak mě zaujal i trailer na 

pokračování filmu Kingsman.  

 

n) Jak jsou na tom podle Vás s kvalitou české trailery v porovnání se zahraničními? 

To je vlastně zajímavá otázka, protože řadový český divák je něco úplně jiného než řadový 

americký divák. Řadový český divák opravdu prostě chce vidět v kině například Slunce seno 

nebo Babovřesky. To je u nás zkrátka hlavní komerční mainstreamový tahák a je logické, že 

když chcete zaměřit trailer na podobného diváka, tak ten trailer musíte natočit jinak, než když 

by měl jít na Rychle a zběsile 8 nebo na Vetřelce. Mně připadají ty české trailery strašné, ale 

nemůžu automaticky vyvrátit tu možnost, že to někdo takto velmi chytře dělá, protože ví, že 

ten český divák to takhle chce. Ten, který je cílovou skupinou. Můžu říct, že když je nějaký 

film, který je nějakým způsobem tématicky blízký trochu víc mně např. na nějaký thriller  
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nebo horor, tak tam můžu prohlásit, že ten trailer je nepopsatelně nepovedený a zřejmě ani 

nefunguje na nikoho narozdíl od těch zahraničních. Nicméně, obecně mi české trailery 

připadají tak mimo, že se tak maximálně někdy zmíním, že tenhle trailer je tak debilní až je to 

zábavné. Vlastně se u mnoha těch českých trailerů ani nevydržím dívat do konce, protože se 

začnu nudit po 30 vteřinách a nemám chuť se na to koukat dál. Je otázka do jaké míry je u 

nás návštěvnost kin opravdu ovlivněná trailery a to opravdu netuším. A nevím, jestli jsou 

někde nějaká data, která to vysvětlují, což se samo o sobě dost těžko dělá takový průzkum.  

 

o) Rating filmů - Označování filmů - Green, yellow, red band - proces hodnocení. 

Přenáší se toto hodnocení také do českých kin a ovlivňuje to návštěvnost? 

Rating se nepřenáší z USA do České republiky. Je to pouze doporučená přístupnost u nás. U 

nás se z těch ratingů třeba jako v Americe, opravdu moc nedělá. V USA na tohle musí být 

opatrní, protože by z toho mohl být skandál, který by finančně uškodil tomu filmu. 

 

p) Jaký je podle vás rozdíl mezi teaserem a trailerem? 

Dříve to bylo tak, že teaser byla krátká upoutávka. Dnes se říká teaser věcem, které já osobně 

bych nerozeznal od normálního traileru, tak tedy nevím jak to myslí. Možná to dělají proto, 

aby hypeovali, že nejdřív bude teaser a pak bude full trailer, kde teprve uvidíte doopravdy, co 

to je. Tam rozhodně hraje svoji roli, že spoustu těch záběrů, které do traileru chtěli dát, tak je 

ještě nemají vyrenderované. U prvních Guardians of the Galaxy, když byly trailery, tak jak 

má hlavní postava StarLord přilbu, tak v prvních trailerech vypadala jinak, než je ve filmu 

potom. Dokonce svítila zeleně a ve filmu potom svítí červeně, protože tehdy to nejdříve 

vyrenderovali takhle. U těhle megafilmů se tyhle triky renderují, tak že to musí vypadat profi, 

ale jsou i případy, kdy se záběry renderují jen kvůli těm trailerům a pak se dělají pro film 

znovu úplně jiné triky. Tak důležité ty trailery dnes jsou.  

 

. 

 

Příloha č. 2: Přepis osobního rozhovoru s filmovým kritikem Petrem Cífkou, Praha, 14. 

4. 2017  

 

a) K čemu podle vás z marketingového hlediska hlavně slouží trailer? Jak dlouho před 

filmem se zhruba objevuje k dispozici divákovi a na jakých platformách nejčastěji?  
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Dostat co nejvice lidi do kina. Objevuje se zpravidla rok před premiérou, nějaký první teaser, 

pokud dřív jde o tzv. announcement teaser často s nula záběry z filmu, který třeba rok a půl 

před premiérou poskytuje základní info o tom, že se něco velkého chystá 

 

b) Jaká je struktura traileru a jaké jsou hlavní persuazivní techniky trailerů? ( Např. 

prvky jako exploze, roztmívačka, zatmívačka, ostrý střih, mezititulek, zpomalené záběry ap.) 

Asi to, cos vyjmenoval. Plus nástin humoru, nástin velkolepé akce, nástin velký atrakcí. 

Jména hvězd a hvězdných tvůrců. Info o cenách, které pobral. 

 

c) Co si myslíte o tom, že marketingová oddělení studií dělají různé trailery pro různé 

země? 

Trailer na Star Wars Force Awakens: 

>> International trailer - https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w 

>> Speciální trailer pro čínský trh - https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0 

Je to moudrý tah. Osobně bych to dělal klidně i v Česku, i když tady je to publikum velmi 

homogenní. 

 

d) Jaké marketingové prvky spojené s trailerem přimějí diváka jít na film? 

Viz b) 

 

e) Jak moc v dnešní době trailery staví na filmových hvězdách? Je to změna oproti 

trailerům dříve? 

Staví na nich výrazně míň, tak jako na ně míň spoléhá celý Hollywood. Na druhou stranu 

těch 10 top je schopen tlačit stejně jako za starých časů, kdy třeba Nelítostný souboj postavil 

trailer na tom, že dvě legendy – Al Pacino a Robert De Niro – hrají poprvé spolu přímo vedle 

sebe, 

 

f) Jak moc ovlivňuje hudba samotný trailer a divákovo rozhodnutí? 

Samotný trailer ovlivňuje víc než cokoliv jiného, tedy z rozhodujícího procenta. Divákovo 

rozhodnutí ale asi ne – to už je přímá úměra pojatá na příliš velkou dálku. 

 

g) Jak dlouho trvá než uvidíme hlavní postavy? kolik času jim je věnováno? 

To si změř ☺ To je blbost. Zvlášť v době facebookovejch trailerů, který všechno zásadní 

nahrnou v prvních třech sekundách. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w
https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0


 87 

 

h) Jaká je délka trailerů? A je podstatná pro diváka? 

2:30 nejčastěji. Stanovená norma, která se před pár lety mohla porušit jen párkrát za rok. 

Delší jak 2:30 fakt jako divák cítíš, viz slavný tříapůlminutový Avatara – musí to být pecka, 

aby tě to neznudilo. 

 

i) Události, při kterých mají trailery premiéru (Jimmy Kimmel, Comic-con, Star Wars 

Celebration) jsou důležitou součástí propagace, nebo na nich tolik nezáleží? 

Jsou. Bezpochyby. 

 

j) Cast run v traileru, je výčet hvězdného hereckého obsazení - je i v dnešní době 

potřeba velkých hereckých jmen k propagaci filmu? 

100% potřeba není, ale když budeš mít DiCapria, máš hit. 

 

k) Název filmu, datum premiéry, billing block - na konci filmu? Jsou tyto věci nutnost 

daná pravidly? Je to také prvek, který má diváka přimět jít do kina?  

Někdy výčet tvůrců nebývá, asi nepřiměje nikoho. 

 

l) Jak moc funguje trailer v ovlivnění diváku k návštěvnosti filmu v kině? Mění se jeho 

podoba v průběhu několika posledních let? (Viz např. Hitchock a jeho trailer na film 

Psycho, ve kterém sám působil jako uvaděč - http://bit.ly/Hitch_trailer) 

Mění se a oba víme, že to je na desetistránkové povídání. 

Data o přesné korelaci nemám a neznám a myslím si, že se to dost mění film od filmu a 

událost od události. Bude zajímavé sledovat, jaká bude návštsvnost u rekordních trailerů typu 

To a Epizoda 8. 

 

m) Ukazují trailery známé lokace? Mohlo by zobrazení lokací v trailer vést také ke 

zvýšení turismu v místě natáčení? (viz filmy jako Pán Prstenů / Můj kamarád drak  - Nový 

Zéland /// Star Wars - Tunisko /// James Bond - Karlovy Vary /// Sám doma - Chicago) 

U traileru ne, až u výsledného filmu. 

 

n) Lžou trailery? Ukazují scény, které následně ve filmu vůbec nejsou? Nejedná se v 

takovém případě o “klamání spotřebitele”? t) Musí trailery vždy ukazovat jen to co je 
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ve výsledném filmu? Je to něco co se děje hlavně kvůli přestřihům filmu nebo s tímto 

materiálem filmaři počítají rovnou na Blue Ray či VOD?  

Několik případů z poslední doby 

 - Star Wars: Rogue One - Ve výsledném filmu chyběli scény kdy Jyn a další běží po 

bombardovaném území s kufříkem nebo ikonická scéna z plakátů, kde pochodují 

StormTroopeři na pláži ve vodě. 

- Suicide Squad - Ve výsledném filmu chybělo mnoho scén z traielrů od těch, ve kterých byl 

vidět Jared Leto jako Joker až po některé další scény hlavních hrdinů. 

Z minulosti  - http://bit.ly/Trailers_deletedscenes 

Trailery lžou jenom do té míry, že se snaží maximálně nalákat spotřebitele, tak načančají 

skutečnost. Nejde o klamání spotřebitele – už proto, že se to nevyplatí, protože divák by 

odcházel zklamaný a film by měl špatné word-of-mouth. 

 

o) Jaké jsou další možnosti propagace filmu kromě traileru? (plakát, velká premiéra, 

social media, merchandising) 

Je jich milion a vypisovat je nebudu ☺ Ale v jádru to, co píšeš. 

 

p) Blockbuster - Liší se nějakým způsobem trailery na blockbustery od trailerů na 

ostatní filmy? 

Kupodivu ano a hodně ☺ Blockbuster budeš podávat skrze blockbusterový, velkolepý trailer, 

který slibuje velkou kinoudálost. Artfilm jako niternou artovku se subtilními výrazovými 

prostředky. To je jak kdybych se ptal jestli se liší reklama na auto a na erotickou telefonní 

linku. 

 

q) Slouží trailer podle vás k vytvoření šeptandy mezi potenciálními diváky (v 

marketingové hantýrce - word of mouth)? 

Určitě také. 

 

r) Odhalují trailery příliš? Vadí, že prozradí zápletku filmu? (Jedna americká studie 

ukazuje, že lidé jsou si vědomi toho, že trailery pravděpodobně odhalují příliš z děje filmu, 

ale i tak to podle výzkumu neovlivňuje rozhodnutí zda na film půjdou či ne. -> 

http://bit.ly/Trailers_Study ) 

Často ano, nevadí ale, že prozrazují zápletku, vadí, že leckdy odhalují všechny trumfy 

filmařů a děj prozrazují až do samotného finále, skrze všechny peripetie. 

http://bit.ly/Trailers_deletedscenes
http://bit.ly/Trailers_Study
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s) Jak moc se v traileru objevuje hudba z výsledného filmu - soundtrack? Používá se v 

trailerech i úmyslně jiná hudba než se objevuje ve výsledném filmu? 

 

š ) Produkční logo na začátku traileru - Je zárukou kvality nebo spíše toho, že studio 

věnovalo do filmu obrovský budget? Přiměje diváka jít do kina, když vidí velké logo 

známého filmového studia? 

U traileru ne. Je to spíš logo/obrandování. Možná tak u Disneyho, Lucasfilmu, 20th Century 

Fox a Warnerů, ale spíš to funguje u filmu než v trailerech. 

 

t) Nedílnou součástí některých trailerů je i Product Placement, z jakého důvodu se v 

upoutávce objevuje? K čemu slouží? Vybavíte si trailer na některý snímek, ve kterém se 

product placement objevuje? (Ukázky níže ->) 

Nevybavím si. Ale teoreticky to může být i ve smlouvě, ale upřímně si na nic takového 

nevzpomínám a nevybavuju si, že bych o tom četl článek nebo studii. 

 

ť) Jak moc velké slovo při tvorbě traileru na film má samotný režisér? 

V Hollywoodu většinou žádné, dělají to specializované firmy. Jen velcí režiséři si je dělají 

sami (P.T.Anderson) nebo je můžou schvalovat a chtít měnit, pokud jde o jejich autorské 

projekty (Nolan, Tarantino, Spike Lee, Scorsese…) 

 

u) Jak nahlížíte na současné filmové trailery, případně co je v současné době jejich 

největší devízou / chybou? 

Často prozrazují příliš málo z děje a jsou málo vynalézavé právě v jeho servírování. Leckdy 

by stačil náznak/klip a ne projet všechny zvraty v příběhu. 

 

 

v) Vzpomenete si, který trailer z poslední doby Vás opravdu zaujal? Pokud ano, čím? 

Epizoda 8 – laděním do sedmičky a fantastickou prací s hudbou. 

 

x) Jak jsou na tom podle Vás s kvalitou české trailery v porovnání se zahraničními? 

Pořád nestíhají. Ale výrazně se to zlepšilo. Hlavně díky MovieZone :D 
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y) Rating filmů - Označování filmů - Green, yellow, red band - proces hodnocení. 

Přenáší se toto hodnocení také do českých kin a ovlivňuje to návštěvnost? 

Ne, vůbec. 

 

z) Jaký je podle vás rozdíl mezi teaserem a trailerem? 

Dřív platilo, že teaser je dráždidlo, do minuty, často nemusí mít záběry z filmu, prostě má jen 

vzbudit zájem, vzrušit a začít lákat, zatímco trailer už dává nejčastěji na prostoru 150 sekund 

komplexní obraz o filmu. Dneska se to ale smazává, i kvůli sociálním sítím, kde se hraje i na 

pársekundová lákadla. 
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Příloha č. 3: Přepis osobního rozhovoru s filmovým režisérem Danem Pánkem, Praha, 

10. 4. 2017 

 

a) K čemu podle vás z marketingového hlediska hlavně slouží trailer? Jak dlouho před 

filmem se zhruba objevuje k dispozici divákovi a na jakých platformách nejčastěji?  
 

Trailer slouží k zaujetí potencionálního diváka a k vytvoření zvědavosti směrem k 

výslednému filmu. Stejně tak k vytvoření tkzv. “šuškandy”. Trailery se objevují cca půl roku 

před filmem, nicméně jsou případy, kdy se první trailer objevil třeba rok před uvedením filmu 

v kinech (Interstellar). V současnosti se trailery k divákům nejčastěji dostávají 

prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) a celkově internetu.  
 

b) Jaká je struktura traileru a jaké jsou hlavní persvazivní techniky trailerů? ( Např. 

prvky jako exploze, roztmívačka, zatmívačka, ostrý střih, mezititulek, zpomalené záběry ap.) 

Struktura traileru je velice podobná samotné struktuře filmového vyprávění. Trailer má svůj 

začátek, úvod, který slouží k tomu, aby se divák zorientoval v látce (film bude romantická 

komedie, thriller, nebo horror, či sci-fi). O tom by měl mít divák jasno během úvodní půl 

minuty. Následuje klasická zatmívačka a mezititulek, který představí režiséra, studio. To 

slouží k tomu, aby v divákovi vytvořil za krátkou dobu přesvědčení, že chystaný film bude 

zrovna tak kvalitní, tak divácký, tak oceňovaný jako filmy, na kterých dělal dřív. U debutů 

má tento titulek jiný zásadní důvod. Snaží se o to, aby si divák zapamtoval jméno tvůrce a tak 

trochu vytváří z no name umělce hvězdu okamžiku. Od tohoto trailerového momentu se 

rozjíždí záběrová montáž, která vykresluje, ale ideálně NESPECIFIKUJE konflikty a drama. 

To je velmi často doprovázeno udernými dialogy, které úžasně nahradily tkzv. GOD VOICE. 

Závěrečná část každého traileru je vždy podpořena údernou hudbou a odehrává se v ní koláž 

ze scén a záběrů v natolik rychlých střizích, že musí nutit diváka si Trailer právě kvůli této 

části, pustit znovu. Poslední vteřiny každého Traileru takřka vždy patří názvu filmu Petrem 

Cífkoua obsazení, ale hlavně datumu uvedení filmu v kinech. To je naprosto nejzásadnější 

sdělení, které má vždy svůj vlastní prostor a musí být správně využito a podpořeno (grafika, 

hudba). 
 

c) Co si myslíte o tom, že marketingová oddělení studií dělají různé trailery pro různé 

země? 

Trailer na Star Wars Force Awakens: 

>> International trailer - https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w 

>> Speciální trailer pro čínský trh - https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0 

 

Myslím si, že v dnešní době jde už o zcela normální jev, protože kupříkladu čínský trh je v 

současnosti velmi významný a přináší studiím značnou část výdělků. Tudíž je zcela 

https://www.youtube.com/watch?v=wCc2v7izk8w
https://www.youtube.com/watch?v=37061nunjS0
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pochopitelné, že se studia snaží tvořit Trailery pro tyto trhy odlišně a cíleně. Kupříkladu si 

všimněme kolik záběrů na roboty, či jiné technické vychytávky mají trailery pro Japonsko, 

nebo celkově Asii třeba v Trailerech na Star Wars. Trailery pro tyto země ukazují více i herce 

z těchto oblastí (dnes jsou to velmi často právě asijské hvězdy), aby diváci měli pocit hrdosti, 

že právě jejich herci se budou třeba mlátit s Thorem, nebo budou pilotovat X wing ve Star 

Wars. Studia se zkrátka snaží jít na ruku těmto lukrativním trhům.  
 

d) Jaké marketingové prvky spojené s trailerem přimějí diváka jít na film? 

Kupříkladu, když trailer neukáže důležitou postavu děje, kterou si zkrátka nechává až do 

kina. Stalo se tak třeba u Star Wars Epizody VII. Lze to však i naopak. Ukážou postavy, 

místa, na která se divák těší a využijí pak toho, že se divák nechá pohltit nostalgií. Na mne 

třeba nostalgie funguje takřka vždy. Ať už jde o známý filmový motiv, postavu, či místo - 

pokud toho Trailer dobře využije, má film o pozornost postaráno. (Jurassic World) Pokud se 

jedná o Trailer na zcela nový film, který nepatří do žádné z XY sérií, postačí divákovi k 

návštěvě kina prodat obsazení herců v rolích, kde na ně jsou lidé zvědaví.  

e) Jak moc v dnešní době trailery staví na filmových hvězdách? Je to změna oproti 

trailerům dříve? 

Myslím si, že doba se příliš nezměnila. Stejně jako se dřív lákalo na Gena Hackmana, Seana 

Conneryho, nebo Elizabeth Taylor se nyní láká na George Clooneyho, nebo Margot Robbie. 

Nicméně efekt to má díky sociálním sítím a mnohem větší star power herců daleko větší. Pro 

Trailery je zásadní, aby své hvězdy prodaly. Je potřeba ukázat herce v nejlepších scénách, 

kde buď okouzlují svým zevnějškem, nebo svým herectvím a charismatem. 
 

f) Jak moc ovlivňuje hudba samotný trailer a divákovo rozhodnutí? 

Naprosto klíčově! Hudba je hned po obrazu ta nejdůlěžitější část každého traileru. Samotná 

hudba rozhoduje o dojmu diváka. Můžete mít sebelepší střih traileru, sebevětší hvězdy, ale 

pokud nezafunguje hudební dramaturgie, všechno naprosto vyšumí. Když si vzpomenu, co se 

mnou udělal první trailer na LOGAN, kde hrálo Hurt od Johna Cashe.... studio tímhle trefilo 

přímý jackpot. 
 

g) Jak dlouho trvá než uvidíme hlavní postavy? kolik času jim je věnováno? 

To se velice liší. Poslední trailer na nové Star Wars ukázal hlavní postavu hned v prvním 

záběru. Záleží dost na žánru a na celkové stavbě, nicméně jsem přesvědčený, že hlavní 

postava by se měla objevit nejpozději na konci první půl minuty a mělo by jí být věnováno 

minimálně kolem minuty čistého času. Dost natolik, aby si postavu a herce divák zafixoval. 

h) Jaká je délka trailerů? A je podstatná pro diváka? 

Nejčastěji bývá trailer dlouhý dvě minuty. Občas se objeví trailery, které jsou však i 

pětiminutové a u nich musím říct, že nejsem zrovna jejich fanouškem. Myslím si, že většinou 

prozrazují mnoho a vlastně jako ukázka na film, který má bavit, nudí. Pro diváky je důležité, 

aby trailer vyloženě hltali a v nejlepším případě, aby si ho po skončení chtěli pustit znovu.  

i) Události, při kterých mají trailery premiéru (Jimmy Kimmel, Comic-con, Star Wars 

Celebration) jsou důležitou součástí propagace, nebo na nich tolik nezáleží? 

Velice záleží, kde, kdy a za jakých okolností má Trailer premiéru. Je to velice důležitá 

součást propagace, protože na pořady/události, kde se trailery premiérují kouká obrovské 

množství lidí. Kapitola sama pro sebe je především americký Super Bowl. 
 

j) Cast run je výčet hvězdného hereckého obsazení - je i v dnešní době potřeba velkých 

hereckých jmen k propagaci filmu? 
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Zajisté. Už to nemusí být pouze herecká jména, ale mohou to být i hudebníci. Dnes už lidé 

hodně slyší i na jméno režiséra. Obecně však platí, že pro mnoho lidí jsou herci zárukou 

kvalitní podívané.  
 

k) Název filmu, datum premiéry, billing block - na konci filmu? Jsou tyto věci nutnost 

daná pravidly? Je to také prvek, který má diváka přimět jít do kina?  

Myslím si, že je to nutnost, která k trailerům neodmyslitelně patří. Název může diváka 

ovlivnit, protože pokud se zvolí poutavý název filmu, tak zafunguje jako zlatý hřeb 

výborného traileru.  
 

l) Jak moc funguje trailer v ovlivnění diváku k návštěvnosti filmu v kině? Mění se jeho 

podoba v průběhu několika posledních let? (Viz např. Hitchock a jeho trailer na film 

Psycho, ve kterém sám působil jako uvaděč - http://bit.ly/Hitch_trailer) 
 

Trailer sám o sobě je prvním krokem k tomu, aby divák začal film registrovat. U většiny 

filmů dobrý trailer znamená, že divák si začne vést film v patrnosti a sleduje následující 

marketingovou kampaň. Pokud se divák spontánně rozhoduje na co zajít ve volný večer do 

kina, tak je trailer zásadní a určující faktor toho, co si divák nakonec vybere. Trailery se v 

průběhu let samozřejmě značně proměnily. Nejzásadnější změnou je absence průvodce 

trailerem, nebo-li GOD VOICE. To byla skutečná malá revoluce v tvorbě trailerů. Od té k 

žádné podobně zásadní změně nedošlo. Mnohem víc se v současnosti využívají pro tvorbu 

trailerů známé popové písně. Je tak větší pravděpodobnost, že divák dostane dvojí direkt.  
 

m) Ukazují trailery známé lokace? Mohlo by zobrazení lokací v trailer vést také ke 

zvýšení turismu v místě natáčení? (viz filmy jako Pán Prstenů / Můj kamarád drak  - Nový 

Zéland /// Star Wars - Tunisko /// James Bond - Karlovy Vary /// Sám doma - Chicago) 

 

Myslím si, že trailer samotný nemá takovou sílu, aby zvýšil turismus v místě natáčení. To 

dokáže asi až samotný film. Myslím si, že na jednom ostrově ve Skotsku teď bude docela 

živo (Epizoda VII a VIII) 

 

n) Lžou trailery? Ukazují scény, které následně ve filmu vůbec nejsou? Nejedná se v 

takovém případě o “klamání spotřebitele”? t) Musí trailery vždy ukazovat jen to co je 

ve výsledném filmu? Je to něco co se děje hlavně kvůli přestřihům filmu nebo s tímto 

materiálem filmaři počítají rovnou na Blue Ray či VOD?  

Několik případů z poslední doby 

 - Star Wars: Rogue One - Ve výsledném filmu chyběli scény kdy Jyn a další běží po 

bombardovaném území s kufříkem nebo ikonická scéna z plakátů, kde pochodují 

StormTroopeři na pláži ve vodě. 
 

- Suicide Squad - Ve výsledném filmu chybělo mnoho scén z traielrů od těch, ve kterých byl 

vidět Jared Leto jako Joker až po některé další scény hlavních hrdinů. 

Z minulosti  - http://bit.ly/Trailers_deletedscenes 

 

Neřekl bych, že trailery vysloveně lžou, spíše klamou tělem. Často stává, že se do trailerů 

dostanou scény, nebo záběry, které pak ve filmu nenajdeme. V některých případech je to 

vyloženě producentský záměr, jindy to pak poměrně okatě značí, že průběh dokončování filmu 

asi nebyla procházka růžovým sadem. Nejvíce se tak stalo třeba u Rogue One a Suicide 

Squad. Pokud je to v únosné míře, tak bych v tom neviděl problém. U Suicide Squad to třeba 

ale už bylo přes čáru. Ve výsledku byli naštvaní všichni. Diváci i Jared Leto. Vesměs se tak 

http://bit.ly/Hitch_trailer
http://bit.ly/Trailers_deletedscenes
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děje hlavně kvůli přetáčkám, nebo přestříhávání materiálu. Nicméně třeba mě osobně se líbí, 

když Trailer šikovně pracuje s divákovým očekáváním. O něco podobného jsme se snažili i u 

traileru na můj první film Taxi 121, kde jsme se snažili úplně zakrýt kompletní milostnou 

dějovou linku a nalákat diváka hlavně na tu psycho pasáž v taxíku. Očekával jsem, že divák 

pak bude překvapený, když uvidí, že film není jen klasicky survival thriller...že to je třeba i 

něco víc. 
 

o) Jaké jsou další možnosti propagace filmu kromě traileru? (plakát, velká premiéra, 

social media, merchandising) 

 

Prezentace filmu skrze televizní/internetové show (Jimmy Kimmel atd), spojení filmu a 

uznávaného hudebníka - vytvoření videklipu (Fast and Furious 7?), poutavý poster, sociální 

sítě, velkoplošné bannery... 
 

p) Blockbuster - co to je? kdy to vzniklo? Liší se nějakým způsobem trailery na 

blockbustery od trailerů na ostatní filmy? 

 

Blockbuster je označení pro vysokorozpočtový film, nebo trhák určený pro masového diváka. 

Údajně to vzniklo po úspěchu Čelistí. Blockbustery a Trailery na blockbustery sázejí na 

efektnost. Oproti menším filmům se liší vším. Hlasitostí, barevností, hudbou, výpravou - 

všeho je tam mnohem víc. Více hvězd v hlavních rolích. Trailer na blockbuster má za cíl 

ukázat, že film byl extrémně drahý a že na něm jsou peníze vidět.  
 

q) Slouží trailer podle vás k vytvoření šeptandy mezi potenciálními diváky 

(marketingové hantýrce - word of mouth)? 

Jednoznačně! Proto se přesně dělají. :) 
 

r) Odhalují trailery příliš? Vadí, že prozradí zápletku filmu? (Jedna americká studie 

ukazuje, že lidé jsou si vědomi toho, že trailery pravděpodobně odhalují příliš z děje filmu, 

ale i tak to podle výzkumu neovlivňuje rozhodnutí zda na film půjdou či ne. -> 

http://bit.ly/Trailers_Study ) 

 

V současné době je trendy naopak odhalovat co nejméně a dostat diváka v očekávání, kam je 

potřeba. Pokud se stane, že trailer odhalí mnoho a dokonce se odhodlá ke spoilerům je to 

známkou toho, že studio se bojí srozumitelnosti materiálu směrem k divákovi. Pak se stane, 

že po shlédnutí traileru už takřka známe opravdu celý film. Zápletka, zvraty a pointa by se 

měly držet pod pokličkou.  
 

s) Jak moc se v traileru objevuje hudba z výsledného filmu - soundtrack? Používá se v 

trailerech i úmyslně jiná hudba než se objevuje ve výsledném filmu? 

 

Čím dál častěji se v Trailerech používají písničkové podkresy. Obzvlášt u blockbusterů je to 

teď velmi populární. Namátkou Suicide Squad, Logan, Thor, Pan, nyní i Piráti z Karibiku a 

třeba můj oblíbený trailer na American Gangster… Hudba z výsledného filmu se objeví 

málokdy, protože v období, kdy se trailery vytvářejí se zpravidla paralelně pracuje na filmové 

hudbě.  
 

š ) Produkční logo na začátku traileru - Je zárukou kvality nebo spíše toho, že studio 

věnovalo do filmu obrovský budget? Přiměje diváka jít do kina, když vidí velké logo 

známého filmového studia? 

http://bit.ly/Trailers_Study
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Pokud se objeví logo Disneyho, Universalu, nebo WB, můžete očekávat, že film byl drahý, 

bude tudíž draze vypadat a pravděpodobně se musí očekávat, že bude kvalitní. Tomu 

odpovídá i úroveň traileru. Nemyslím si však, že logo studia může přimět diváka jít do kina. I 

ty nejslavnější a nejlepší studia čas od času vytvoří špatný film.   
 

t) Nedílnou součástí některých trailerů je i Product Placement, z jakého důvodu se v 

upoutávce objevuje? K čemu slouží? Vybavíte si trailer na některý snímek, ve kterém se 

product placement objevuje?  

Product Placement se objevuje v trailerech z toho důvodu, že plnění producentů vůči 

společnosti, která do filmu nalila peníze je mimo jiné i to, že produkt bude ukázán v 

trailerech. Takřka v každém traileru na velkorozpočtový film najdeme PP. Napadá mne hned 

třeba Fast and Furious, Mission Impossible. Výhodou je, že to není tolik do očí bijící jako v 

případě českých trailerů. 
 

u) Jak nahlížíte na současné filmové trailery, případně co je v současné době jejich 

největší devízou / chybou? 

Největší chybou traileru může být jen to, jaký materiál prezentuje. :)) U Hollywoodských 

trailerů vidíme většinou precizní střihovou práci (i když najdou se četné vyjímky). Skvělý 

hudební podkres a grafický styl. Mnohem zajímavější je poukázat na chyby, které dělají 

české trailery. Přijde mi, že u nás se zkrátka trailery dělat neumí. Chyby se stále opakují. 

Nelogické používání dialogů, které z traileru dělají guláš. Otřesná hudba, která pohřbívá i 

poslední šance, že by se trailer mohl vyškrábat alespoň na průměr. Nahota a její 

prvoplánovost.  

v) Vzpomenete si, který trailer z poslední doby Vás opravdu zaujal? Pokud ano, čím? 

Určitě mne nejvíce zaujal první trailer na film Logan. Tak precizní práci jsem dlouho neviděl. 

Materiál, ze kterého vyzařovala osudovost a zničenost hlavního hrdiny, špinavost...to vše 

bylo podpořeno rozervanou melodií od Johnyho Cashe HURT. Totální trefa a už jen trailer 

sám o sobě byl emocionální nakládačka. Z českých (ať pořád jen nehaním) mne dostal trailer 

na Masaryka...jo a Taxi 121 nemělo špatný trailer :)) 

x) Jak jsou na tom podle Vás s kvalitou české trailery v porovnání se zahraničními? 

Jak jsem psal výše. Ještě bych k tomu přidal, že grafická stránka některých českých trailerů je 

většinou naprosto příšerná a nevkusná. Bohužel... 

y) Rating filmů - Označování filmů - Green, yellow, red band - proces hodnocení. 

Přenáší se toto hodnocení také do českých kin a ovlivňuje to návštěvnost? 

U nás se to zase tolik neřeší. Omezení se dávají minimální. Nejčastěji se udává, že je film do 

12, nebo 15ti let nevhodný. Deadpool ukázal, že R rating nemusí být vůbec překážkou a udal 

tak nový směr. A víte kolik dětí, myšleno jakože opravdu dětí vidělo Deadpoola v českém 

kině? Spousta :) 
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