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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor po e-mailu s Petrem Semeckým a Annou Kopeckou 

(rozhovor proběhl 26. února 2018, upraveno) 

 

Proč jste se rozhodli dělat filmové recenze? Jaké jsou podle vás jejich výhody oproti  

psané recenzi? 

Petr: Krátká odpověď: Rozbila se stará zrcadlovka a nová už uměla konečně nahrávat video. 

Dlouhá odpověď: Chtěli jsme prostě zkusit další obsah, respektive jestli ho dokážeme ve 

dvou lidech produkovat v kvalitě, která by se dala přinejmenším na festivalech či jiných 

akcích udržet. V podstatě jsme si začali tak trochu hrát i proto, že jsem se v té době dost 

začal věnovat střihu. 

Anna: Výhody jsou určitě rychlost, bezprostřednost, určitá úleva od denního psaní. Na 

druhou stranu oba jsme trochu stydliví, takže se musí točit často několikrát po sobě, stříhat, 

dodávat další obsah (trailery a jiné promo materiály), aby se zahladily vady. Když má člověk 

horší den nebo blábolí, dá videorecenze víc práce než obyčejný text, který je člověk v presu 

schopný napsat i do půl hodiny včetně korekcí. 

 

Kdy jste s tím začali? A proč neděláte videorecenze i z jiných festivalů, než je TIFF, 

nebo na filmy vstupující do české distribuce? 

Petr: Začali jsme na TIFFu před dvěma roky, protože se nabízel jako první akce po pořízení 

lepší zrcadlovky. Další rok už jsme cíleně dokupovali lepší mikrofony, objektivy 

a steadycamy, aby výsledek nějak vypadal. Bohužel se pak ale často ukázalo, že hlavně na 

složitější videa jako denní sestřihy, pohledy do zákulisí apod. už prostě není při sledování 

4 až 5 filmů denně čas a energie. Kolikrát jsme byli rádi, že jsme udělali export videa ve 

2 ráno, ve 3 jsme vydávali a v 7 vstávali na další den. To se dá udržet pár dní. Po dvou letech 

mám beztak pocit, že jsme zatím jen ve fázi zkoušení, co nám vyhovuje. Krátké první 

dojmy? Detailnější recenze? Zpravodajství? Člověk by chtěl dělat všechno, ale na to by 

potřeboval štáb o 10 lidech. 

Anna: Další festivaly se samozřejmě nabízí, ale neděláme to full-time, takže záleží na zájmu 

odběratelů a samozřejmě na našich časových možnostech. TIFF pro nás je zároveň tak trochu 

dovolená, takže to skoro bereme i jako videa pro známé. Zároveň má TIFF hodně exkluzivní 

filmy, které jdou k nám do distribuce zpravidla až několik měsíců po kanadském uvedení. 
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To z nás pak samozřejmě dělá horké zboží a zvyšuje čtenost, protože materiál nikdo jiný 

nemá. O KVIFF (Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech) se píše všude, 

o Febiofestu skoro nikde. Berlinale a Cannes by bylo fajn, ale to už by nám tyhle výlety 

musel někdo opravdu plně proplácet (čemuž bychom se rozhodně nebránili!). I TIFF si 

z velké části platíme sami, protože ho máme prostě rádi a nebereme ho primárně jako práci. 

 

Co by podle vás nemělo ve videorecenzích chybět? Liší se jejich struktura nějak 

významně od psané recenze? 

Petr: Videorecenze je úplně jiný způsob filmové analýzy. Člověk musí mnohem víc 

zhušťovat o čem a jak bude mluvit. Podle nás je důležité, aby člověk působil fundovaně, ale 

zase ne moc arogantně a všeználkovsky. Kolikrát je lepší si z filmu vybrat určité téma, řešit 

ho a sem tam přimotat pár univerzálních floskulí pro zvýraznění pozitivního nebo 

negativního vyznění.  

Anna: Nejde to udělat tak, že si napíšu pět odstavců a odříkám je. Působilo by to ještě víc 

křečovitě než můj normální přednes. 

 

Inspirovali jste se při jejich tvorbě někým dalším, nebo vznikají spíše instinktivně? 

Petr: Z českého prostředí upřímně není koho sledovat. Není nic bolestivějšího než sledovat 

YouTubera, jak se snaží mluvit o filmu se znalostmi, jako jsem měl v jeho věku sám. Působí 

to až tragikomicky. Ale chápu, že cílovce to prostě stačí. Mám rád recenze, resp. lehké 

analýzy Kamila Fily, který v nich na rozdíl od svých textů nemá tendenci extrémně 

přeanalyzovávat.  

Anna: Ze zahraničí je určitě výrazná Alicia Malone, která má skvělé vlogy a upřímně 

nechápeme, jak je zvládá pilovat do ranních hodin, a ještě být další den použitelná (a milá!) 

a v kinosálech nespat.  

Petr: Určitě ale hraje roli i vlastní záměr, případně metoda pokus omyl. Řada nápadů při 

střihu nakonec nefunguje a musí se vymýšlet něco jiného, často tradičnějšího, co prostě 

univerzálně funguje. 

 

Proč si myslíte, že lidé sledují videorecenze? 

Petr: Současní čtenáři jsou líní. Je to smutné, ale je to tak. Milují krátké články bez hloubky, 
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u kterých nemusí moc myslet a kde se nemusí moc koncentrovat. Proto mediálnímu světu 

vládne bulvár a v seriózních médiích jsou nejpopulárnější texty o chlápkovi, co si zabetonuje 

hlavu v mikrovlnce. Videorecenze a videa obecně jsou toho prodloužená ruka. Člověk je 

zapne a dostane za krátkou dobu informace, které jsou zhuštěné, ale zároveň jednoduché na 

pochopení. Oko se nestačí unavit, v případě využití trailerů zaujme i doprovodný, dynamický 

materiál. Pokud člověk dělá videa s mluvící hlavou, maximální snesitelná stopáž je tak 3 až 

4 minuty. Všechno přes už potřebuje další materiál, na který se kvůli dynamice prostříhává. 

Zároveň lze videa pouze poslouchat a u nich dělat něco dalšího. Kdo by taky chtěl 

konstantně sledovat kluka s holkou, co sedí s kelímkem v ruce v presscentru a melou něco 

o filmech. 

Anna: Sama se musím přiznat, že si videorecenze občas pustím jako kulisu a poslouchám 

jen zvuk. Trailery, kterými jsou videa prošpikovaná, mám většinou nakoukané, tak si z toho 

ve výsledku dělám takový podcast. Ale praktikuji to samozřejmě jen u oněch „mluvících 

hlav“, třeba u rozsáhlejších festivalových vlogů by mi to přišlo neuctivé, protože vím, jaká 

je s tím práce.  

 

Proč podle vás netvoří více médií/filmových recenzentů videorecenze? 

Anna: Protože na to primárně nejsou peníze a ani čas. Většina filmových recenzentů je ráda, 

že se vůbec uživí, a k filmům si přihazuje všechno možné, takže představa, že ještě bude 

točit a stříhat videa, je pro ně bohužel smrtící. Obzvlášť když jim to nikdo nezaplatí, protože 

ty peníze v kultuře prostě nejsou. 

Petr: Je to smutné, ale je to tak. Dneska mají všichni pocit, že zrovna kultuře rozumí, a tak 

ani redakce nevidí důvod, proč si na ni najímat a platit lidi. Vždyť většina filmových webů 

funguje víceméně na dobrovolnické bázi, a i ty největší si v zásadě platí externisty a sami to 

dělají pro dobrý pocit a pozvánky na premiéry.  

Anna: A pak je tu samozřejmě prostý fakt, že spousta filmových publicistů je technicky 

slabší a horko těžko udrží v ruce kameru. Záběrovat, pracovat se světlem, stříhat a zvučit je 

pro ně nepřekonatelný problém. Může se to zdát šílené, když za to filmy kritizují, ale jsou to 

často jen teoretici a základy filmové tvorby prostě nemají. Což ale nelze brát jako argument 

proti nim.  

Petr: Aby mohl někdo dobře analyzovat film, neznamená to, že ho musí umět i natočit. 
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Probíhá u vašich videorecenzí nějaká editace? 

Petr: Určitě. I v nejbanálnějším prvním dojmu z filmu se edituje. Jak jsem říkal, stále nejsme 

před kamerou přirození a na úrovni, kterou bychom si přáli. Takže se prostě vylháváme 

střihem, kdy často kombinujeme třeba tři, čtyři jetí stejné recenze, které pomocí střihu 

a přechodů maskujeme jako jetí jediné. Člověk by nevěřil, jak snadno se dá takhle lepit, aniž 

by to kdokoli poznal.  

Anna: V tomhle hodně pomáhají různé „making of trailery“, které divákovu pozornost 

snadno odvedou a umožní „na pozadí“ přeskakovat mezi nahranými materiály. I v tom 

nejjednodušším videu jsou pak barevné korekce, doostřování apod. Při rychlosti, jakou se 

musí občas točit, se sem tam stane, že člověk špatně zaostří, anebo hůř záběruje. I to se dá 

ale snadno poladit. Ne nadarmo se říká, že filmy vznikají ve střižně. Platí to pro videotvorbu 

obecně. 

 

Příloha č. 2: Přepis telefonického rozhovoru s Kamilem Filou 

(rozhovor proběhl 27. února 2018, upraveno) 

Kdy jste se rozhodl začít dělat videorecenze?  

Nebylo to úplně moje rozhodnutí. Vůbec to není něco, s čím bych přišel. Iniciativa nebyla 

ode mě. Ale bylo to v rámci toho, že byl v Economii tlak na součinnost. Já jsem tehdy dělal 

v Respektu. Byla tam představa, že lidé, kteří pracují v Economii, by měli dělat nějaké 

pořady – nebo alespoň častěji vystupovat v pořadech DVTV a AktuálněTV. V Respektu to 

v podstatě nikdo nechtěl dělat, čemuž se moc nedivím, protože na tom není nic extra 

příjemného. Většina lidí, co píše, tak jsou lidé slova. Případně jsou zvyklí dělat v terénu 

a necítí se příliš dobře před kamerou. 

Vzhledem k tomu, že recenze jsou opravdu jednoduchý formát, nebo to tak alespoň vypadá, 

na mě padlo, že bych to mohl dělat. Nevím, kolik let je to zpátky. Vzhledem k tomu, že jsem 

teď z Respektu druhý rok a už v té době jsem to dělal rok, tak to bude asi tři roky. Tehdy 

jsme se v tom střídali s Tomášem Stejskalem – nebo jsme tam byli spolu, to už si přesně 

nepamatuju. Tomáš teď dělá do Hospodářských novin, v té době se mu ale do toho chtělo 

ještě méně než mně. Podle mě to opravdu není věc, kterou člověk dělá rád. Spíš to byla 

obětina bohu. Máte nějaké manažery, kteří mají představu, že by měli redaktoři vystupovat 

v krátkých internetových videoútvarech, které mají být v podstatě krátké poutáky na články. 



7 

 

Tak to původně bylo. Když jsem dělal recenzi, tak pod ní stálo: delší verzi článku si přečtěte 

v novém Respektu. Nevím, jak dlouho to tak fungovalo.  

Do té doby jsem s videorecenzemi žádnou zkušenost neměl. Chodil jsem do televize, ale tam 

jsem byl zpovídán. Videorecenze není něco, co by člověka hodně bavilo. Pro mě je to hrozná 

nepříjemnost.  

 

Proč se podle vás více tuzemských médií nevěnuje videorecenzím? 

Tam je velký rozdíl v tom, že v zahraničí jsou všichni trénovanější. Myslím, že na to 

dostanou i nějaké školení. Média jsou opravdu prestižní, tam se dostane málokdo. Tady je 

výběr lidí, kteří se dostávají do média… Nechci říkat, že je špatný, ale má doména je úplně 

někde jinde. Dělat videorecenze je vlastně něco, co mě nikdy nenapadlo.  

K čemu ale směřuju: Proč to nedělá více lidí? Zaprvé jsou recenzenti obecně stydliví lidé. 

To je práce, kterou většinou dělá introvertní člověk, který je zvyklý být ve tmě kinosálu, být 

schovaný za svým jménem, svým článkem. Nějaká velká touha být venku je pro ně strašně 

nízká. Nemají touhu být hvězdami, nemají touhu být herci. Ať už v jakémkoli smyslu. 

Nechtějí být aktéři.  

Naráží to na to, že by museli mít školení. Já jsem si naprosto vědomý veškerých chyb, které 

dělám. Zároveň je ten formát nastavený tak, abych mohl být poměrně spontánní a vlastně to 

nemá žádný scénář, jen přibližné časové omezení (jenom drobné, kolem pěti, šesti minut). 

Do toho se prostřihává trailer, takže to ubere dvě minuty. Nechávají mě ve spontánnosti. 

Zkoušel jsem to číst, ale nebylo to ono.  

Za dobu, co to dělám, jsem už trochu lepší. Nereaguju na přímou otázku, ale mluvím do 

mrtvého oka kamery. Jsem obklopený ničím. Prostě sedím před plátnem. Nemusím se nijak 

hýbat. Původně tam (v zadání jeho úkolu, pozn. autora) bylo, že se tam sedí, a to bylo velmi 

nepříjemné. Postupně jsem se naučil stát a dělat něco s rukama. Člověk taky používá 

výplňová slova. Daří se mi tomu vyhýbat, zlepšuji se. Oni (lidé z Economie, pozn. autora) 

chtějí, aby to bylo spontánní. To znamená, že nemám profesionální projev – a teď nemluvím 

jen o výplňových slovech a řečových vadách, ale i třeba o tom, že nemluvím spisovně, 

mluvím obecnou češtinou. 
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Jak velkou volnost vám dávají? Nebo jste si nějak řekl, že ve videorecenzi vždy chcete 

zmínit tohle, tohle a tohle? 

Jsou tam věci, které se vystřihávají, pokud je to řečeno nesrozumitelně, a to v jakémkoli 

významu. To znamená, buď že to řeknu nesrozumitelně, že to není dobře slyšet, nebo to 

zamotám. Někdy, když překročím délkou, tak se to vystřihává. A pak také někdy, když 

někdo uzná, že je tam moc témat, což by tříštilo celý pořad. 

Druhá věc je to, že se dopředu domlouváme, jaké filmy budeme dělat. Představa je taková, 

že to nemají být nutně divácky atraktivní filmy, ale spíše filmy, o kterých se dá mluvit a které 

mohou vyvolat diskuzi. Třeba dokumenty nebudou hojně navštěvované, ale často jsou 

o tématech, která lidi zajímají. Stejné je to s filmem, který vyhraje Oscara – nemusí to být 

největší hit, ale je jasné, že se o tom dá mluvit. Filmy s výbušným tématem jsou zajímavé. 

Velká část českých filmů je použitelná velmi dobře, protože se o nich lidé rádi baví, rádi na 

ně nadávají.  

Máme týdenní premiéry, je jich tam tři až šest. Vybereme jeden film, na kterém se shodneme, 

že je to ono. Některé třeba výraznější artové filmy prostě nefungují. Překvapivě ani dětské 

filmy. Jakmile náhled videa obsahuje animaci, tak na to lidé neklikají. Publikum, které 

sleduje AktuálněTV, je jiné. I když jsou tam z velké části rodiče. Zájem je výrazně nižší, 

v násobcích. Výběr je takový, že si představujeme, co by nám mohlo sednout. Má to být film 

toho týdne, takže by to bylo ve čtvrtek nebo v pátek hotové, když je premiéra ve čtvrtek.  

Musím zdůraznit jednu věc: nad úpravou videa nemám absolutně žádnou vládu. Video 

nestříhám. Nesedím u toho. Točí ho jeden člověk, druhý ho stříhá. Nedistancuji se od toho, 

jen říkám, že jak to vypadá, co z toho vypadne nebo nevypadne, až po to, jaký to má titulek, 

s tím nemám vůbec nic společného. Nedělám titulky, nedělám popisky u videa, nedělám 

střih, nedohlížím na to. Dokonce často videa ani nevidím, když vyjdou ven. Ani po tom 

netoužím. Nezáleží mi na tom, snad kromě toho, aby to nebylo extra pitomé. Neberu to jako 

bulvár, ale jako popík. Má to být velmi jednoduché a řečené tak, aby to bylo srozumitelné 

i pro lidi, kteří nejsou zrovna velcí odborníci.  

 

Jaké jsou podle vás výhody videorecenze oproti psané recenzi? 

Berte to tak, že pro mě to nejsou recenze. Už jsem se o tom bavil s různými lidmi. Někdo mi 

třeba napíše mail s tím, že to není recenze, že to neodpovídá definici. A já říkám, že je to 

první dojem, rychlý názor, glosa, vypíchnutí několika málo zajímavých věcí. Není to 
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zevrubné představení toho díla, není to ani zhodnocení jednotlivých složek. Ani se o to 

nesnažím, protože na to není čas. Byla by to větší nuda, ani by to nepřinášelo lidem nic extra. 

Rychlá názorovost je něco, co lidi vábí, bez ohledu na to, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. 

Velmi často film vidím a ani nemám čas o něm popřemýšlet. Projekce jsou v Atlasu na 

Florenci, takže jen přejedu dvě zastávky na Křižíkovu, kde to jdu do Economie natočit. 

Rozmýšlení je naprosto minimální. Je to absolutně bez přípravy – snažím se pamatovat si 

základní data, ale je to bez větších rešerší. Není to argumentačně nějak složitě připravené. 

Je pravda, že když je někdy člověk nucený mluvit, tak si dá dohromady argumenty rychleji, 

než když je nucen psát. Mluvené slovo člověka nutí automaticky skládat fakta do 

interpretačního rámce. V tu chvíli to pomáhá, lehoučce. Někdy ve psaných recenzích trochu 

vycházím z videorecenzí. Tam je ale pro mě problém, že se nechci moc opakovat. Někdy se 

mi ale stane, že použiju kousíček, protože se z toho vycházet dá. Jsou to ale pro mě dva 

útvary. Jeden je rychlý názor, druhý je zamyšlení. Když píšu recenze, snažím se, aby to bylo 

kritické zamyšlení nad věcí, což mluvený formát neumožňuje. 

 

Co myslíte, že lidé očekávají od videorecenze?   

To nevím, reakce jsou totiž naprosto všeho typu. Ani množstevně to nelze určit. Protože jsou 

lidé, kteří mě občas poznají na ulici podle toho, že viděli videorecenzi, a říkají, že je to dobré, 

že se tím řídí. Pro mě doporučování není podstatná věc. Ale ti lidé mají pocit, že pro ně 

doporučení podstatné je. Je to ideální publikum, až možná poddajné. Ale zároveň je to možná 

dáno tím, že nemají čas si o tom filmu nic zjišťovat, takže videorecenze může být rychlý 

způsob, jak se v tom orientovat. 

A pak máte lidi, kteří mají představu, že to má být serióznější, zevrubnější. Pro ně je to 

bulvár, připadá jim to povrchní. Pro mě jsou jejich názory v tomto zcela bezpředmětné, 

protože formát byl takto určený. Vím, co píšu. Vím, že to píšu způsobem výrazně 

náročnějším než ostatní média. Nemám z toho vůbec špatný pocit. Nemám pocit, že něco 

chybí nebo že by videorecenze byly mou hlavní prací. Natáčení mi zabere asi 5 minut, někdy 

10 minut. Někdy jsem ale natáčel třeba i půl hodiny. Není to velká část mého dne, není to 

pro mě významné. 

Pak jsou lidé, kteří na to vyloženě koukají s tím, že je principiálně irituje instituce kritiky. 

To znamená, že nevěří, že by kritika měla existovat. Mají pocit, že je to úplně zbytečné, že 

to nikomu nic nedává, že každý přece máme svůj vlastní názor… Jsou to v podstatě fráze. 
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Vlastně si tím protiřečí, protože rozmlouvají někomu mít názor profesně. Princip je ale 

takový, že je uráží, že takové věci existují. Cítím se s tím tak málo spojený, že nemám pocit, 

že bych s nimi měl polemizovat. Pro mě nemá žádný význam, co si myslí. To, že má někdo 

potřebu mi sdělit, že ho nezajímám, je boží. Už samotný výrok znamená, že si trochu 

protiřečí. V tom mu ale nepomůžu. Je to pouze jeho nezpracovaná emoce.  

Publikum neznám, nemůžu o něm nic říkat, protože nemám sociologická data, jak je 

rozdělené. Sledovanost recenzních videí je pár desítek tisíc. Jaké je rozvržení lidí, kteří tomu 

fakt rozumí, které to zajímá, berou to jako nápovědu nebo podnět, se kterým pak pracují 

sami, nebo mají potřebu se vozit po mně, protože si dovoluju něco soudit, hodnotit a řešit, 

jak mě za to někdo může platit… To nevím. Netuším, jaký je poměr těchto lidí.  

Beru to tak, že videorecenze jsou do určité míry nutné zlo. Pro mě by bylo mnohem 

zajímavější dělat podcasty, nebo větší pořady, třeba lehce konfrontační, ve dvou lidech. To 

by mně bavilo víc. Tohle je taková povinnost, kterou neberu úporně, že by mi ubližovala, 

jen si uvědomuju míru dosahu, co to znamená. Je to popík. První rychlý názor. 

 

Vyhovoval by vám tedy víc formát, kde byste byl v diskuzi s moderátorem nebo třeba 

druhým člověk? 

Vyhovovalo by mi to víc, ale o to principálně v mainstreamových médiích není zájem. 

Myslím, že sledovanost by byla na jiné úrovni. Nepochybně by to sledovalo pár tisíc lidí, to 

úplně v pohodě. Ale nebyly by to desetitisíce. To se ukazuje i na prodeji bývalých filmových 

časopisů. Limit je podle mě deset tisíc lidí v Česku. To jsou fanoušci, kteří snesou, že o tom 

mluví částečně fanoušek, ale už trochu na jiné straně, nejenom fanoušek. A neuráží je to 

a v určitém smyslu je to baví. Je to pro ně podnět pro zamyšlení a ne uražení.  

Jediné, s čím bojuju, nebo co se dotváří postupně, je formát televize. Nejsem schopný 

sledovat všechny filmy a seriály, co jdou v televizi, takže to beru jako retro okénko. Na něj 

se připravuju o něco málo lépe. Více pracuji s daty, je tam větší představení filmu než jeho 

hodnocení. A to mi vyhovuje o něco víc.  

Nemyslím si, že videorecenze jsou součástí mé práce. To, že jsou ode mě do určité míry 

vyžadovány, s tím se musím vyrovnávat, reagovat na to a dodržovat to. Kdyby to bylo na 

mně, tak to samotné hodnocení bude zabírat velmi málo a více se budu bavit o věcech, které 

mě budou bavit jako téma. Je to v jistém pohledu více dohoda než moje velká touha. 
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Příloha č. 3: Náhled videorecenze kanálu The A. V. Club 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Krotitelé duchů na kanále The A. V. Club) 

 

Příloha č. 4: Náhled videorecenze kanálu The A. V. Club 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Blade Runner 2049 na kanále The A. V. Club) 
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Příloha č. 5: Náhled kanálu The A. V. Club 

 

(Zdroj: YouTube kanál The A. V. Club) 

 

Příloha č. 6: Náhled videorecenze kanálu Biograf 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Blade Runner 2049 na kanále Biograf) 
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Příloha č. 7: Náhled kanálu Biograf  

 

(Zdroj: YouTube kanál Biograf) 

 

Příloha č. 8: Náhled videorecenze kanálu Boston Herald  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Krotitelé duchů na kanále Boston Herald) 
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Příloha č. 9: Náhled kanálu Boston Herald  

 

(Zdroj: YouTube kanál Boston Herald) 

 

Příloha č. 10: Náhled videorecenze Chrise Stuckmanna  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Vedlejší účinky na kanále Chrise Stuckmanna) 
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Příloha č. 11: Náhled videorecenze Chrise Stuckmanna  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále Chrise Stuckmanna) 

 

Příloha č. 12: Náhled kanálu Chrise Stuckmanna  

 

(Zdroj: YouTube kanál Chrise Stuckmanna) 
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Příloha č. 13: Náhled videorecenze kanálu Eurodeník.cz  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále Biograf) 

 

Příloha č. 14: Náhled kanálu Eurodeník.cz  

 

(Zdroj: YouTube kanál Eurodeník.cz) 
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Příloha č. 15: Náhled videorecenze kanálu Fandíme filmu  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Krotitelé duchů na kanále Fandíme filmu) 

 

Příloha č. 16: Náhled videorecenze kanálu Fandíme filmu  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále Fandíme filmu) 
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Příloha č. 17: Náhled kanálu Fandíme filmu  

 

(Zdroj: YouTube kanál Fandíme filmu) 

 

Příloha č. 18: Náhled videorecenze Anupamy Chopry  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále Film Companion) 
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Příloha č. 19: Náhled kanálu Film Companion  

 

(Zdroj: YouTube kanál Film Companion) 

 

Příloha č. 20: Náhled videorecenze kanálu IGN 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále IGN) 
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Příloha č. 21: Náhled kanálu IGN 

 

(Zdroj: YouTube kanál IGN) 

 

Příloha č. 22: Náhled videorecenze Jeremyho Jahnse 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Vedlejší účinky na kanále Jeremyho Jahnse) 
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Příloha č. 23: Náhled videorecenze Jeremyho Jahnse 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále Jeremyho Jahnse) 

 

Příloha č. 24: Náhled kanálu Jeremyho Jahnse 

 

(Zdroj: YouTube kanál Jeremyho Jahnse) 
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Příloha č. 25: Náhled videorecenze Medojeda  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Blade Runner 2049 na kanále Medojed) 

 

Příloha č. 26: Náhled kanálu Medojed  

 

(Zdroj: YouTube kanál Medojed) 
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Příloha č. 27: Náhled videorecenze kanálu The Onion 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Krotitelé duchů na kanále The Onion) 

 

Příloha č. 28: Náhled kanálu The Onion 

 

(Zdroj: YouTube kanál The Onion) 
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Příloha č. 29: Náhled videorecenze Torena CZ 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Blade Runner 2049 na kanále Toren CZ) 

 

Příloha č. 30: Náhled kanálu Toren CZ 

 

(Zdroj: YouTube kanál Toren CZ) 
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Příloha č. 31: Náhled videorecenze kanálu What the Flick?! 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Vedlejší účinky na kanále What the Flick?!) 

 

Příloha č. 32: Náhled videorecenze kanálu What the Flick?! 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na kanále What the Flick?!) 
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Příloha č. 33: Náhled kanálu What the Flick?! 

 

(Zdroj: YouTube kanál What the Flick?!) 

 

Příloha č. 34: Náhled videorecenze v pořadu Half in the Bag 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Blade Runner 2049 na kanále pořadu Half in the Bag) 
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Příloha č. 35: Náhled stránky pořadu Half in the Bag 

 

(Zdroj: YouTube kanál pořadu Half in the Bag) 

 

Příloha č. 36: Náhled videorecenze v pořadu Do kina s Mirkou Spáčilovou 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na serveru iDNES.cz) 
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Příloha č. 37: Náhled stránky pořadu Do kina s Mirkou Spáčilovou  

 

(Zdroj: stránka pořadu Do kina s Mirkou Spáčilovou) 

 

Příloha č. 38: Náhled videorecenze serveru Common Sense Media 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí na serveru Common Sense Media) 
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Příloha č. 39: Náhled stránky pořadu Movie Minute 

 

(Zdroj: stránka pořadu Movie Minutes) 

 

Příloha č. 40: Náhled videorecenze v pořadu The Guardian Film Show 

 

(Zdroj: videorecenze filmu Vedlejší účinky na serveru The Guardian) 
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Příloha č. 41: Náhled stránky pořadu The Guardian Film Show  

 

(Zdroj: stránky pořadu The Guardian Film Show) 

 

Příloha č. 42: Náhled videorecenze v pořadu (Za)biják Kamila Fily  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Příchozí ve videotéce AktuálněTV) 
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Příloha č. 43: Náhled stránky pořadu (Za)biják Kamila Fily  

 

(Zdroj: stránky pořadu (Za)biják Kamily Fily) 

 

Příloha č. 44: Náhled videorecenze kanálu The New York Times  

 

(Zdroj: videorecenze filmu Vedlejší účinky na kanále The New York Times) 
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Příloha č. 45: Náhled kanálu The New York Times 

 

(Zdroj: YouTube kanál The New York Times) 

 

Příloha č. 46: Náhled kanálu Ondřeje Burdy

 

(Zdroj: YouTube kanál Ondřeje Burdy) 

 

 

 

 


