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Anotace 

Nástup internetu a digitálních médií nenávratně smazal rozdíly mezi mediálními producenty 

a jejich konzumenty. Nejspíš na žádné platformě to přitom není více očividné než na 

videoslužbě YouTube, kam svými videy od roku 2005 nezávisle na sobě přispívají 

profesionální mediální organizace i amatérští tvůrci. Diplomová práce Filmová videorecenze 

jako formát internetové žurnalistiky se zabývá fenoménem videorecenzí – tedy videí, v nichž 

jeden či více filmových kritiků představuje a hodnotí snímek, který právě přichází do kin –, 

jejichž popularita přímo souvisí s celosvětovým dosahem a komunitní funkcí zmíněné 

sociální sítě. Cílem práce je charakterizovat filmové videorecenze jako soběstačný formát 

internetové žurnalistiky, a to na základě porovnání tvorby vybraných videorecenzentů, kteří 

zastupují jednak česká a zahraniční média, jednak také platformy participativní žurnalistiky. 

První kapitola nabízí obecný přehled toho, co by měla formálně splňovat filmová recenze 

a kritika, druhá pak shrnuje názory odborníků na krizi filmové kritiky a údajnou smrt 

filmového kritika. V poslední kapitole teoretické části jsou následně představeny základní 

poznatky o videorecenzi a jí příbuzné videoeseji. Další část potom seznamuje čtenáře 

s necelou dvacítkou vybraných autorů videorecenze, čímž rovněž stručně nastiňuje podobu 

současné videorecenzní tvorby. Závěrečná část je věnována samotné analýze videorecenzí 

ke čtyřem zvoleným filmům, a to z hlediska struktury videa, použitého jazyka, role autora 

nebo například prostředí, ve kterém se videorecenze natáčí. 

 

Annotation 

The emergence of the Internet and digital media has irreversibly erased the differences 

between media producers and their consumers. Nowhere it is more palpable than on the 

YouTube video service, which has since 2005 relied on contributions from both professional 

media organisations and amateur creators alike. Master’s thesis titled Film Video Review as 

a Format of Online Journalism deals with the phenomenon of video reviews – i.e. videos in 

which one or more film critics introduce and review a film that is currently premiering in the 

cinemas – whose popularity is directly related to the worldwide reach, and communal 

function of said social media. The aim of this thesis is to define the film video review as 

a separate format of online journalism based on the comparison of selected video reviewers 

that represent both Czech and foreign media, as well as platforms of participative journalism. 

The first chapter provides a general overview of what requirements film reviews and film 



 

 

 

criticism should meet, the second then summarises expert views on the crisis of film criticism 

and the alleged death of the film critic. The last chapter of the theoretical part then presents 

basic findings on video reviews and the related format of video essay. Subsequently, the 

fourth chapter introduces the reader to a sample of nearly twenty film video reviewers, while 

also briefly outlining the shape of current video review production. Ultimately, the final part 

is devoted to the actual analysis of video reviews of four chosen films, which are examined 

in terms of structure, used language, role of the author, environment in which the video is 

being recorded etc. 
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 Úvod 

 

V souvislosti s filmovou kritikou se v posledních letech hojně skloňují výrazy jako 

krize, konec či smrt tradičního kritika. „Kdysi možná měla kritika váhu,“ lamentoval filmový 

publicista Anthony Oliver Scott (profesně vystupující pod jménem A. O. Scott) z deníku The 

New York Times poté, co magazín Variety v roce 20101 propustil všechny své filmové 

redaktory, „ale všeobecné přesvědčení trvá na tom, že tomu už tak není. Dříve jsme měli 

Jamese Ageeho, dnes máme Rotten Tomatoes2. Takzvané zkažené filmy běžně vydělávají 

obrovské množství peněz navzdory protestům kritiků. Kde dříve byla rozumná diskuze 

a vzkvétala informovaná kritika, jsou dnes sociální sítě a marketingové algoritmy a tlachající 

stádo blogerů. Nebo – z opačného pohledu – pozůstatek kmetů z tradičních médií 

s přehnanými nároky bojující proti zásahům demokratických sil internetu, kteří lpějí na 

ošuntělých kulturních autoritách tváří v tvář své vlastní zastaralosti. Všichni jsou kritici! 

Nebo možná nikdo není.“3  

Faktem zůstává, že internet vnesl do psaní o filmech svým způsobem demokracii, 

a to jak na úrovni samotného psaní, tak v možnostech získávání vlastních dat. Každý si nyní 

může vyhledat všechny dostupné informace o premiérách (z oficiálních webových stránek 

projektů, online trailerů, předběžných recenzí ze zahraničí nebo dokonce pirátských kopií 

filmů) a nemusí přitom čekat na recenze svého místního kritika. Může se dokonce 

spolehnout na názor člověka, který žije na druhé straně zeměkoule. Díky službám jako je 

IMDb (Internet Movie Database) nebo ČSFD (Československá filmová databáze) tím 

člověkem nemusí ani být novinář. „Fanoušci zveřejňují téměř okamžité recenze na Twitteru 

pro své přátele a společně přitom rozhodují o osudu filmu ve 140 znacích4. Přátelé se 

scházejí nad sklenkou vína nebo šálkem espressa po filmu a vyměňují si názory na kvalitu 

                                                           
1 Ve Spojených státech amerických přitom už několik let docházelo k hromadnému propouštění filmových 

kritiků – jen mezi roky 2006 a 2009 jich přišlo o místo 55. (Podle: FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film 

Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2015. (str. 1)) 
2 Agregátor filmových recenzí, který třídí snímky na zkažené, tj. špatné, a svěží, tj. dobré. 
3 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 100) (V originále: 

„Maybe criticism mattered one, but the conventional wisdom insists that it doesn’t any more. There used to be 

James Agee, and now there is Rotten Tomatoes. Rotten movies routinely make huge sums of money in spite 

of the demurral of critics. Where once reasoned debate and knowledgeable evaluation flourished, there are now 

social networking and marketing algorithms and nattering gaggle of bloggers. Or – to turn the picture on its 

head – a remnant of over-entitled old-media graybeards are fighting a rear-guard action against the democratic 

forces of the Internet, clinging to threadbare cultural authority in the face of their own obsolescence. Everyone’s 

a critic! Or maybe no one is.” Překlad KR) 
4 Dnes už je limit příspěvku na sociální síti Twitter 280 znaků. 
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scénáře či hereckých výkonů. (…) Dny pasivního sledování skončily. Všichni jsme nyní 

experti,“ tvrdí filmová kritička deníku The Washington Post Anne Hornadayová ve své knize 

Talking Pictures: How to Watch Movies. V kapitolách prezentujících postupnou přípravu 

a natáčení snímku radí filmovým fanouškům, jak povznést své divácké zážitky na 

profesionální úroveň.5 S rozšířením internetu tudíž kinematografie získala platformu, která 

chrlí stovky reklam na filmy denně – a to skoro zadarmo.6 Tak proč by kulturní redakce měly 

platit někoho za práci, kterou zvládnou i jiní a navíc bezplatně? 

Není to ovšem poprvé, co filmová kritika podle teoretiků čelí krizi. Když v polovině 

70. let rozjeli Roger Ebert s Genem Siskelem svůj televizní pořad Sneak Previews (později 

At the Movies a Siskel & Ebert)7, v němž hodnotili filmové novinky uplynulého týdne, 

spustila se ze strany píšících kritiků vlna nevole. Dvojici bylo vyčítáno, že zjednodušuje žánr 

kritiky na pouhé udělování palců nahoru a dolů ve stylu „líbí se, nelíbí se“. Pořady se i přesto 

těšily velké popularitě mezi diváky – možná i proto, že filmovou kritiku udělaly přístupnější 

neodborné veřejnosti – a brzy získaly řadu napodobitelů po celém světě. Publicista Richard 

Corliss si v roce 1990 stěžoval na to, že televizní kritici zdaleka nemají čas na to pokrýt ve 

svých recenzích základní aspekty jako shrnout děj, uvést ukázku a například zavtipkovat, 

pokud se jim snímek nelíbil. Zhodnocení takových složek filmové tvorby, jakou jsou režijní 

styl, společenský význam nebo kontext v rámci filmové historie, se podle něj v televizních 

recenzích stalo nedosažitelným luxusem. „Abychom chápali film, stále potřebujeme slova,“ 

píše Corliss ve svém komentáři.8 

Televize jako první umožnila, aby byl film podroben kritice prostřednictvím formátu 

videa. Tím se také postupně přizpůsobil jazyk, témata a funkce autora k novému obsahu. 

Internetová žurnalistika, které se v této práci budeme věnovat, už jen tento model přejala 

a dále rozšířila jeho možnosti.9 Videorecenze publikované na speciálních videotékách 

zpravodajských serverů nebo pod hlavičkou participativní platformy typu YouTube tím 

                                                           
5 HORNADAYOVÁ, Anne. Talking Pictures: How to Watch Movies. New York: Basic Books, 2017. (str. 

XIV) (V originále: „Fans deliver instant reviews on Twitter to their friends, collectively deciding a movie’s 

fate in 140 characters or less. Friends gather over a glass of wine or an espresso after a film, trading opinions 

on the screenplay or a star’s performance. (…) The days of passive viewing are over. We’re all experts now.“ 

Překlad KR) 
6 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 149) 
7 Roger Ebert. Ebert Presents: At the Movies [online]. [cit. 2018-04-01].  
8 CORLISS, Richard. All Thumbs: Or, Is There a Future for Film Criticism?. Film Comment [online]. 

March/April 1990. [cit. 2018-03-29].  
9 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 103) 
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pádem nejsou novým fenoménem. Přesto mu zatím nebyla věnována dostatečně široká 

akademická pozornost – na rozdíl od příbuzného formátu videoeseje, který upozaďuje roli 

autora a skutečně využívá výhody spojení kritické práce s audiovizuálními vlastnostmi 

filmové tvorby. Jen velmi málo odborných knih přitom hovoří o změně, která v uplynulých 

letech nastala v rámci filmové kritiky s nástupem videoplatforem typu YouTube či Vimeo, 

které k sobě masově přilákaly mladší generace diváků. Samotní filmoví kritici pak své knihy 

formulují spíše jako výbory z tvorby nebo filosofická dumání než teoreticko-historické 

hledisko podpořené důkladnou rešerší. Nikdo proto zatím nenabídl ani kupříkladu definici 

toho, co se od videorecenze jako útvaru internetové žurnalistiky očekává po formální 

stránce.  

V naší práci podrobíme zevrubné analýze vybraných devatenáct českých 

a zahraničních videorecenzentů, jejichž tvorbu, resp. reflexi filmů můžeme nalézt na 

webových stránkách zpravodajských médií či v rámci participativní žurnalistiky na vlastních 

YouTube kanálech. Na základě videí ke čtyřem americkým snímkům z posledních pěti let 

rozebereme produkci těchto jednotlivých kritiků z řady hledisek: scénáře videorecenze; 

prostředí, kde byla pořízena; použití jazykových prostředků; samotného výběru filmu 

k recenzi nebo role autora. Dále nás bude zajímat, kterých oblastí filmové předprodukce10, 

produkce11 a postprodukce12 se tvůrci ve svých recenzích dotkli a jak konkrétně čtveřici 

snímků hodnotili. V dílčí podkapitole si rovněž srovnáme, jak se tyto videorecenze liší 

například v počtu jejich zhlédnutí, délce nebo i datu vydání. Výsledky analýzy doplní grafy 

a dotazníková šetření mezi třemi kritiky, kteří jsou součástí vzorku. Výzkum, jemuž je 

věnována celá poslední kapitola diplomové práce, by měl komplexně představit filmovou 

videorecenzi jako formát internetové žurnalistiky. 

Tématu filmových videorecenzí se na Univerzitě Karlově věnovala v roce 2016 

bakalářská práce Moniky Zavřelové Filmové magazíny a jejich srovnání v českých 

audiovizuálních médiích a na internetu v letech 2012–2015. Formát internetových 

videorecenzí však tehdy tvořil pouze část výzkumu, který se dále zaměřoval na rozhlasové 

pořady Odvážné palce či Čelisti a televizní magazín Film. Práce Zavřelové navíc 

nezohledňovala zahraniční autory. Cílem naší studie ovšem není věnovat se trendu, nýbrž 

pokusit se o zobecnění formátu a případně nastínit, jakým směrem se může jako formát/žánr 

                                                           
10 Tj. zejména scénář. 
11 Tím se myslí herecké výkony, kamera, kostýmy, režie, masky atd. 
12 Tj. střih, hudba, zvuk aj. 
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vyvíjet dále. 

Kromě nedostatku specializované literatury jsme při psaní této práce narazili na 

několik drobných problémů se samotnými videorecenzenty. Český YouTuber Ondřej Burda, 

který měl původně figurovat v naší analýze, si v březnu 2018 smazal bez vysvětlení všechna 

videa (až na jedno, nerecenzní) ze svého kanálu. Oproti tezi jsme se pak rozhodli upustit od 

sledování videorecenzí v rámci magazínu PopSugar a na internet sdílených videí 

z televizních pořadů stanic BBC či ABC. Ve chvíli, kdy jsme si stanovili, z jakého vzorku 

autorů budeme v našem výzkumu vycházet, už ani jeden z nich nesplňoval kritéria a byly 

nadbytečné. Kvůli nedostatku materiálu, který bychom mohli zkoumat, jsme následně 

museli vyřadit i kanály známých kulturních serverů, jako je například Variety. Více o tom 

hovoříme ve čtvrté kapitole. 

Změny vůči tezi jsme dále podnikli ve struktuře práce a v rámci základní literatury. 

Rozhodli jsme se zcela vynechat druhou kapitolu, jež měla pojednávat o specifikách 

internetové žurnalistiky, jelikož z hlediska celé práce představovala příliš obecné odchýlení 

se od tématu filmových videorecenzí. Nahradila ji proto kapitola o filmové kritice v digitální 

době, v níž se zabýváme i otázkou krize, již jsme načali v úvodu. Příručka Kurta Lancastera 

Video Journalism for the Web byla pro náš záměr naopak příliš praktická – pro to, abychom 

pochopili fenomén YouTube, jsme nepotřebovali rady, jak natočit a následně sestříhat video.  
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1. Filmová recenze a kritika jako publicistický útvar 

 

Irský dramatik Brendan Behan kdysi prohlásil: „Kritici jsou jako eunuchové 

v harému; vědí, jak se to dělá, vidí to ostatní dělat každý den, ale nejsou to schopní dělat 

sami.“13 Podle britského filmového publicisty Marka Kermoda není kritik nic více ani méně 

než oddaný člen publika, co se živí tím, že sleduje filmy.14 Literární vědec a překladatel 

Václav Černý zase kritiku označil za fenomén aktivní sympatie.15 Česká kritička 

a pedagožka Galina Kopaněva nabídla už trochu komplikovanější definici: „Profesi kritika 

(…) chápu šířeji: sloužit filmové kultuře, kultuře filmového myšlení a projevu, etice filmové 

tvorby i jejího šíření a v tomto směru orientovat jak tvůrce, tak diváky na hodnoty shodující 

se s pojmem filmové umění. Ten je sám o sobě značně široký, rozptýlený do množství žánrů, 

výrazových možností a stylových zvláštností, nemluvě o národních specifikách.“16  

V této kapitole se pokusíme vystihnout z hlediska několika odborných pohledů, co 

obnáší profese filmového kritika. Vraťme se proto o krok zpátky a uveďme si nejdříve, co 

by měl splňovat formát recenze, kritiky a analýzy. Slovník žurnalistiky vymezuje recenzi 

následovně: „Kriticky zaměřený druh publicistiky nebo odborného textu, který představuje 

nové dílo uměleckého charakteru (literatura, film, výtvarné umění, hudba). Recenze se píší 

i na další vydání starších děl nebo výborů z tvorby klasických a současných autorů. (…) Dílo 

recenzent zařazuje do kontextu autorovy tvorby a posléze i do příslušného národního 

i světového uměleckého nebo publicistického kontextu. Kvalitní recenze by se měla vyslovit 

k zásadnímu smyslu díla. Rozsáhlé recenze mohou mít pak rozsah kritické studie nebo popř. 

eseje. Zrychlená doba přinesla snůšku anotací, tzv. PR recenzí, v denním tisku, které jsou 

spíše produktem managementu a nakladatelských strategií. Co se týče kritických žánrů, 

nejvíce jsou zastoupeny v kulturních časopisech recenze a kritické studie, příp. i eseje.“ 

Podle autorů publikace se recenze v současnosti objevují především v kulturních 

a literárních časopisech (např. Host, Revolver Revue, Tvar, A2), ve specializovaných 

přílohách denního tisku (Orientace Lidových novin), ale rovněž v rozhlasových a televizních 

                                                           
13 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (V originále: „Critics 

are like eunuchs in a harem; they know how it’s done, they’ve seen it done every day, but they’re unable to do 

it themselves.” Překlad KR) 
14 tamtéž (str. 248) 
15 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968. (str. 61) 
16 HÁLA, Tomáš. Galina Kopaněva: Spatřit a napsat. Filmové kritiky, statě a rozhovory. Praha: Národní 

filmový archiv, 2017. (str. 13) 
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pořadech (Mozaika na stanici Český rozhlas Vltava, diskuzní pořady na ČT art aj.).17 Pro 

srovnání přidáváme i vymezení pojmu kritika. Publikace uvádí: „(Filmová a televizní kritika 

je) odborná reflexe filmových a televizních děl a vlivů na něj, včetně analýzy trendů, vln 

a hnutí. Teoreticky vychází jak z konceptů uměnověd, tak z vlastních rámců, pracuje 

s vlastní terminologií i metodologií. Je příbuzná kritice literární a publicistické.“18 Ani jedna 

z definic nám ovšem neřekne mnoho o základním rozdílu mezi útvary recenze a kritiky, 

a proto si vypomůžeme ještě citací z Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace z roku 2007. Podle ní je recenze „shrnující zhodnocení a posudek, druh 

publicistického textu, jenž má za úkol především informovat a představit veřejnosti dílo 

(knihu, film, rozhlasovou či televizní inscenaci, výstavu atd.) v hlavních rysech. Na rozdíl 

od kritiky nemá recenze příliš velký rozsah, a proto se soustřeďuje pouze na hodnocení 

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

dílo od zrodu a zařazuje ho do kontextu další umělecké činnosti.“19 I v takto stručném 

vymezení pojmu můžeme nalézt vše podstatné. Recenze má spíše kratší rozsah, a tak se 

detailněji zabývá jen určitými prvky filmového díla. Na rozdíl od ní kritika už zachází do 

větší hloubky.  

Pro naši studii je však zajímavá ještě další část nabízené definice ze Slovníku 

žurnalistiky: „V posledních letech se kritická recenzní činnost přesunula do oblasti 

internetové žurnalistiky, zejm. blogů (Kamil Fila, František Fuka atd.), případně 

databázových participativních sítí jako ČSFD.“20 Tímto způsobem autoři alespoň letmo 

zmiňují zlom v kritické profesi, který – jak jsme uvedli v předchozí kapitole – připravil 

o redakční místa desítky filmových kritiků. Ta následně obsadili externisté a mladí amatéři 

– ty už ve své formulaci pojmu kritika nicméně zmiňují i filmoví teoretici David Bordwell 

s Kristin Thompsonovou: „Kritika není výhradně aktivita těch, kdo píšou články nebo knihy 

o filmech. Jestliže se snažíte porozumět filmu, sami ho kriticky posuzujete. (…) Když kritik 

přistupuje k filmu, předem ví, že formální vzorce, jako jsou opakování a variace, budou 

zřejmě důležité a měly by být prozkoumány. Kritik si bude též pozorně všímat principů 

narativní a nenarativní formy a charakteristického využívání různých filmových postupů. 

                                                           
17 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora (Eds.). Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. (str. 198–199) 
18 tamtéž (str. 134–135) 
19 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. (str. 168) 
20 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora (Eds.). Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. (str. 135) 



 

 

8 

 

Založí své názory též na konkrétních důkazech získaných z filmů. (…) Ale jediný způsob, 

jak se naučit analyzovat filmy, je praxe: musíme se dívat na filmy, číst kritiky a sami 

o filmech psát. Tisíce mladých lidí dnes píšou o filmech na internetu.“21 Kritická analýza 

filmu podle nich obvykle bývá detailnější a rozsáhlejší než recenze. Stejně jako ona však 

klade do popředí názor autora, ačkoli se vyhýbá soudům o kvalitách filmu. „Když 

analyzujete film, obhajujete svůj názor na to, jak spolu části filmu spolupracují. (…) 

Analytický esej je rovněž argumentační. Jeho cílem je umožnit vám rozvinout názor, který 

na film máte, a podpořit ho dobrými důvody pro to, aby mohl být brán vážně,“ píší Bordwell 

s Thompsonovou.22 Filmový teoretik James Monaco považuje za úkol kritika dva relativně 

jednoduché kroky: popsat film a následně ho zhodnotit. Recenze jako publicistický útvar 

však podle něj na rozdíl od kritiky směřuje spíše k reportáži než analýze.23 

Co tedy není kritika? „Kritika nepedagogizuje ani autora, ani čtenáře. 

Nepedagogizuje autora, protože by bylo dětinské vydávat recepty, jak to zařídit, aby dílo 

bylo krásné, a co má někdo jiný podniknout, aby byl pravdivě sám sebou. Všechny kritické 

knihy světa dohromady nestvořily jediného básníka a kritika má se k umění asi jako věda 

k přírodě: předpokládá ji, ale nevytváří,“ tvrdí Václav Černý ve své známé stati Co je kritika, 

co není a k čemu je na světě. Dodává přitom, že kritik nevychovává čtenáře, pouze vzdělává 

jeho vkus, učí ho přemýšlet o uměleckém díle – je to však jen průvodní účinek jeho práce.24 

Podle Marka Kermoda se kritiky nepíší pro filmaře. „Filmařina a filmová kritika jsou 

oddělené disciplíny – ne rovnocenné, ale rozhodně odlišné, každá s vlastním publikem, 

kterému jsou odpovědné,“ popisuje britský publicista.25 

Po smrti oblíbeného amerického kritika Rogera Eberta vyzdvihl novinář Douglas 

Martin jeho přednosti v nekrologu větou: „Nejen, že radil filmovým divákům, na co zajít, 

ale také jak přemýšlet o tom, co viděli.“26 Na tom se většina teoretiků zabývajících se oblastí 

filmové kritiky shoduje: kritika je primárně služba a měla by tedy oslovovat své recipienty. 

                                                           
21 Kritické analýzy filmů. In: BORDWELL, David; THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia 

formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011, s. 512–583. (str. 512–513) 
22 tamtéž (str. 572–573) 
23 MONACO, James. How to Read a Film: Movies, Media and Beyond. New York: Oxford University Press, 

2009. (str. 435) 
24 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968. (str. 53) 
25 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 60–61) 

(V originále: „Film-making and film-criticism are separate disciplines – not equal, but definitely different, both 

with their own audience to whom, ultimately, each is solely answerable.“ Překlad KR) 
26 MARTIN, Douglas. Roger Ebert Dies at 70; a Critic for the Common Man. In: The New York Times [online]. 

04. 04. 2013 [cit. 2018-03-22]. (V originále: „Not only did he advise moviegoers about what to see, but also 

how to think about what they saw.“ Překlad KR) 
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Pryč jsou však doby, kdy kritici bývali arbitry dobrého vkusu, mediátory mezi dílem 

a diváky nebo gatekeepery, kteří stáli za úspěchem či propadem snímku. V současné době 

už jsou jen loutkami, jež potvrzují předsudky a sklony diváků místo toho, aby je 

zpochybňovali, tvrdí literární kritik Rónan McDonald ve své knize Death of the Critic.27 

Mimo jiné to znamená, že diváci zlenivěli a místo toho, aby si názor udělali na základě 

množství recenzí nabízejících odlišné perspektivy na film, zůstávají věrní svým několika 

málo oblíbencům, o nichž na základě zkušenosti vědí, že s nimi sdílejí podobná přesvědčení 

i vkus. „Mladí lidé chtějí, aby byli kritici jejich přátelé,“ říká YouTuber s přezdívkou Patrick 

(H) Willems ve svém videu We Need to Talk about Film Criticism (Musíme si promluvit 

o filmové kritice). Připomíná však přitom, že je důležité číst i názory, se kterými se nutně 

neztotožňujeme.28 YouTuber Chris Stuckmann k tomu přidává: „Dříve jste museli opravdu 

tvrdě pracovat, aby se z vás stal hlas, kterému lidé věří a na který slyší. V dnešní době stačí, 

abyste přišli s chytrou hláškou a dostatečnému množství lidí se to líbilo nebo s tím souhlasili. 

Díky sociálním sítím se pak můžete hned další den objevit ve zprávách.“29 Jistá názorová 

singularita ovšem vychází také z toho, kdo jsou v Evropě a Severní Americe zpravidla 

kritici: heterosexuální bělošští muži ze střední třídy.30  

Vedle diváků ale filmová kritika v dnešní době funguje rovněž jako služba vůči 

filmovým producentům.31 Americký kritik Jonathan Rosenbaum ve svém výboru z tvorby 

nazvaném Placing Movies prohlašuje, že se profese recenzenta často pohybuje nebezpečně 

blízko zpravodajskému reportování (v nejlepším případě) nebo reklamě (v nejhorším 

případě).32 Podle Kermoda dokonce existuje nepsaná domluva mezi filmovými distributory 

a kritiky, ze které obě strany benefitují. Distributoři obvykle promítnou kritikům snímek 

ještě před premiérou. Kritici na oplátku zveřejní své recenze ve chvíli, kdy jde film do kin, 

                                                           
27 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 6–7) 
28 We Need to Talk About Film Criticism. In: YouTube [online]. 15. 03. 2018 [cit. 2018-03-22].  
29 ALEJANDRINO, Rosemarie. Changing the Dialogue: How Digital Creators Are Reshaping Film 

Criticism. In: Rotten Tomatoes [online]. 23. 03. 2018 [cit. 2018-03-29]. (V originále: „Back in the day, you 

had to really work hard to become a viable voice that people trusted and heard. Nowadays, if you come up with 

a clever thing to say and enough people think it’s funny or enough people agree, you can be on the news 

tomorrow because of social media.“ Překlad KR) 
30 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 13) NEBO We Need to Talk About Film Criticism. In: YouTube [online]. 15. 03. 

2018 [cit. 2018-03-22].  
31 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 201) 
32 ROSENBAUM, Jonathan. Placing Movies: The Practice of Film Criticism. Los Angeles: University of 

California Press, 1995. (str. 12) 
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čímž zvýší jeho veřejný profil – a přivedou tak do kinosálů více diváků.33 

Rozsáhlé diskuze se koneckonců vedou i o tom, jaké by měl mít kritik vzdělání nebo 

jakých by měl nabývat znalostí a kvalit. „Kritik bez vědeckého školení neobstojí. Jsou 

vědomosti o umělci k vynesení kritického soudu nutné, jsou znalosti o vzniku a povaze díla, 

o které opřeš svůj soud – a opatřit si je může pouze vědecky: okolnosti umělcovy 

psychologie, inspirační pohnutky, původnost díla, podmínky jeho růstu a vzniku atd. (…) 

(V)ěda vybavuje kritika, a pouze věda ho může vybavit vším, co je v kritice naučitelné,“ 

tvrdí například literární teoretik Václav Černý.34 Podle YouTubera Patricka (H) Willemse 

by kritici měli mít hluboké znalosti kinematografie, její historie a fungování. „Tuto 

perspektivu by měli vnést i do svých recenzí. Neříkat pouze, zda je snímek dobrý nebo 

špatný, ale prohloubit naše chápaní daného díla. Podněcovat nás k přemýšlení nad věcmi, 

kterých bychom si jinak nevšimli nebo o nich neuvažovali,“ dodává Willems ve svém 

videu.35 Mark Kermode namítá, že záleží také na způsobu, jakým kritik svou recenzi podá. 

Nejlepší kritici podle něj snímek uvedou do kontextu, a poskytnou tím pádem svým 

recipientům dějepisnou lekci. Následně pak jasně a nestranně vylíčí děj a nabídnou na film 

svůj názor, který je vždy zcela osobní. Udělají to však zábavnou formou. Divák si tak vytvoří 

vlastní názor na snímek, ale zároveň ocení, jak je recenze napsaná.36  

Jonathan Rosenbaum vidí jako klíčovou část práce kritika rešerši37, Anne 

Hornadayová zase schopnost připravit čtenáře na setkání s konkrétním filmem bez toho, aby 

mu byla prozrazena zápletka.38 Podle filmové kritičky Pauline Kaelové je na jejím odvětví 

skvělé právě to, že se neřídí žádným vzorcem: „Musíte použít vše, čím jste, a vše, co 

znáte.“39  

  

                                                           
33 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 134)  
34 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968. (str. 57) 
35 We Need to Talk About Film Criticism. In: YouTube [online]. 15. 03. 2018 [cit. 2018-03-22]. (V originále: 

„They should bring that perspective to the review. Not tell us just if the movie is good or bad but deepening 

our understanding of it. Giving us things to think about that we would otherwise not noticed or considered.“ 

Překlad KR) 
36 The New Empress Magazine Video Blog: Mark Kermode In Interview. In: YouTube [online]. 06. 10. 2013 

[cit. 2018-03-22].  
37 ROSENBAUM, Jonathan. Placing Movies: The Practice of Film Criticism. Los Angeles: University of 

California Press, 1995. (str. 77) 
38 HORNADAYOVÁ, Anne. Talking Pictures: How to Watch Movies. New York: Basic Books, 2017. (str. 

XII)  
39 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 211) 



 

 

11 

 

2. Filmová kritika v digitální době 

 

„Blogování není psaní. Je to jen graffiti s interpunkcí,“ prohlásí ve snímku Nákaza 

Elliott Gould při konfrontaci s blogerem ztvárněným Judem Lawem.40 Jak vzpomíná Mark 

Kermode, když měl snímek v Londýně novinářskou projekci, dočkala se tato hláška potlesku 

a nadšeného výskotu z řad přihlížejících filmových publicistů.41 Podle videoesejisty Kevina 

B. Leeho pro filmové kritiky pracující v tradičních médiích představují ostatní kritici 

peklo.42 V dnešní době, kdy se divák kvůli nadbytku internetového obsahu nevyzná v tom, 

co stojí za to sledovat, jeho výrok platí obzvlášť. 

Faktem totiž je, že v současnosti vzniká více textů o filmu než kdy dříve.43 Znovu se 

tím dotýkáme tématu demokratizace, kterou jsme zmínili už v předcházející kapitole. 

Internet umožnil sdílet obsah po celém světě – a v mnohých případech přitom zaplnil mezery 

na trhu.44 Vytvořil tak prostředí takzvané „mezinárodní cinefílie45“, kde mohou 

profesionální i amatérští kritici komunikovat, debatovat a diskutovat nad filmy, ať už žijí na 

kterékoli straně zeměkoule, ve městě nebo mimo něj.46 Především ale dal lidem možnost 

vyjádřit svůj názor – a dostatečně široký prostor pro to, aby v rámci něj našli někoho, kdo 

ten názor sdílí. Stejným způsobem však poskytnul již etablovaným kritikům médium, 

prostřednictvím něhož mohou svou práci zpropagovat nebo experimentovat s novými 

formáty, jako jsou například vlogy, videorecenze či podcasty, o nichž budeme mluvit v další 

kapitole.47 Digitální doba vnesla do filmové kritiky rovněž jednodušší způsob, jak vést 

dialog mezi autorem a příjemcem sdělení nebo třeba jen nechávat zpětnou vazbu. Kritika se 

tudíž díky internetu stala přístupnější v několika smyslech: propojuje kritiky a diváky po 

celém světě, nabízí rozmanitější škálu hlasů a zároveň upouští od své lehce snobské až 

elitářské tendence, kterou podle některých dříve mívala.48 Zbývá potom už pouze na 

divácích, v jakém formátu se ji rozhodnou konzumovat. 

                                                           
40 V originále: „Blogging isn’t writing; it’s just graffiti with punctuation.“ (Překlad KR) 
41 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 113) 
42 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 234) 
43 tamtéž (str. 217) 
44 tamtéž (str. 212) 
45 Tzn. vášně po film. 
46 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 9) 
47 tamtéž (str. 189) 
48 tamtéž (str. 190) 
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Předností digitální kritiky, jak se internetová kritická tvorba někdy označuje, je 

flexibilita. Kritici publikující na internetu se například nemusejí zabývat limity ve formě 

počtu znaků/slov nebo uzávěrky. Nemusí ani psát pouze o filmových premiérách nebo se 

držet typické struktury filmové recenze či kritiky. Ve svých textech navíc mohou být 

interaktivní a využívat hypertextových odkazů, aby své čtenáře odkázali na další relevantní 

informace nebo související články. V diskuzích potom mohou debatovat nad obsahem svých 

příspěvků s dalšími filmovými nadšenci. Klíčovým přínosem online žurnalistiky pro 

filmovou kritiku je ovšem skutečnost, že recenzenti mohou do svých textů připojit obraz, 

video nebo i zvuk.49 Nevýhodou je naopak to, že digitální doba po kriticích vyžaduje, aby 

byly jejich reakce na filmy téměř bezprostřední. Není proto nezvyklé, že například 

videorecenzenti natáčejí svá hodnotící videa už při cestě domů nebo ještě před budovou kina. 

Souvisí to s tím, že internetová média nemají uzávěrku a fungují skoro doslova 24 hodin 

denně. Tato rychlá práce však má samozřejmě své důsledky: kritici nabízejí dosud 

nezpracovaný pohled na věc, do kterého nemohou být zahrnuty všechny aspekty. Obsahu 

své recenze tak může autor pochopitelně o několik dní později litovat. V té době se už ale 

zase musí věnovat dalším tématům.50  

Internet přispěl filmové kultuře rovněž tím, že metaforicky otevřel dveře rozsáhlé 

škále autorských hlasů. Někteří teoretici však namítají, že je otevřel možná až příliš 

doširoka.51 Nacházíme se proto v čase, kdy jsou za recenze považovány i komentáře 

fanoušků na internetových diskuzích.52 Zřejmě nejznámějším příkladem toho je aféra z ledna 

2013. Tehdy se mezi filmovými publicisty rozvířila kritika proti snímku Juana Antonia 

Bayony Nic nás nerozdělí – ne však kvůli jeho kvalitě, ale marketingové kampani. 

Distributor totiž místo tradičních hvězdičkových či krátkých slovních hodnocení od 

filmových kritiků umístil na plakát k filmu doporučení od reálných uživatelů sociální sítě 

Twitter.53 Není divu, že tento marketingový krok tradiční filmové kritiky vyděsil. Podle 

Marka Kermoda se spolu se svými kolegy v dnešní době nacházejí na žebříčku popularity 

                                                           
49 LAVIK, Erlend. The Video Essay: The Future of Academic Film and Television Criticism?. In: Frames 

Cinema Journal [online]. 02. 07. 2012 [cit. 2018-03-22].  
50 MCWHIRTER, Andrew. Film Criticism and Digital Cultures: Journalism, Social Media and the 

Democratisation of Opinion. New York: I. B. Tauris, 2016. (str.  
51 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 239) 
52 SLADKÝ, Pavel; GMITERKOVÁ, Šárka. Nejlepší filmová kritika i videoesejistika čelí povrchnosti 

internetové doby. In: Český rozhlas Vltava [online]. 26. 01. 2018 [cit. 2018-03-22]. 
53 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 81) 
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kdesi mezi sexuálními delikventy nebo defraudanty.54 Nevěří ale, že by principy tradiční 

filmové kritiky měly v blízkých letech vymizet – i kdyby se snad filmová kritika měla 

postupně stát výhradní záležitostí webových serverů a blogů. „Co se týče filmové kritiky, 

povaha té bestie se mohla změnit (…), ale dovednosti potřebné k tomu, abychom ji 

vykonávali správně, zůstaly v podstatě stejné,“ píše Kermode.55 Dodává přitom, že nová 

generace novinářů a vysílatelů nevzejde z internetu, ale naopak se v něm zabydlí.56 Nebude 

tedy docházet k tomu, že filmový kritik, který získal slávu na internetu, díky tomu dostane 

místo v tradičním médiu, ale naopak tradiční média budou hledat způsoby, jak využít 

potenciálu, který digitální média představují. Ať už se to totiž kritikům líbí nebo ne, už dnes 

má majorita tištěných deníků a magazínů i svou internetovou verzi, kam přitahují stále více 

čtenářů.57 Bude proto záležet na kriticích samotných, jak se této změně přizpůsobí. Pokud je 

totiž známý filmový kritik Roger Ebert něčeho zářným příkladem, je to skutečnost, že 

vzdorovat přirozenému vývoji odvětví se nevyplatí. „Místo toho, aby věřil, že se jeho 

milovaná profese dostává do jakési konečné fáze zapříčiněné internetem, Ebert viděl ve 

webu nový úsvit filmové kritiky, v němž jsou globální dosah a mezinárodní dialog součástí 

stále se rozšiřující konverzace. S využitím nejlepších hodnot tradiční tištěné, rozhlasové 

a televizní žurnalistiky (tj. poctivost, zodpovědnost, platové ohodnocení) a jejich uplatněním 

v rámci nových hranic internetu, se mu podařilo posílit své postavení profesionálního 

filmového kritika v době, kdy se jiní potáceli na okrajích cesty ve snaze nalézt své místo 

v tomto novém odvážném světě,“ vzpomíná Mark Kermode.58 

Na internetu proto v současnosti najdeme recenze pokrývající celou stupnici kvality, 

od zcela banálních po brilantní. Stejně snadno se tak dá prohlásit jak to, že filmová kritika 

ještě nikdy nebyla lepší, tak i to, že filmová kritika ještě nikdy nebyla horší.59 Blogeři se 

                                                           
54 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 47) 
55 tamtéž (str. 117) (V originále: „As for film criticism, the nature of the (daily) beast may be changing but (…) 

the skills required to do it properly remain essentially the same.“ Překlad KR) 
56 tamtéž (str. 274) 
57 tamtéž (str. 270) 
58 tamtéž (str. 123) (V originále: „Far from believing that the profession he loved was undergoing some kind 

of Internet-induced endgame, Ebert saw the web as offering a new dawn for film criticism in which global 

reach and international dialogue were all part of an ever-widening conversation. By taking the best values of 

old-school print and broadcast journalism (honesty, accountability, remuneration) and applying them to the 

new frontiers of the Internet, he managed to secure and enhance his position as a professional film critic at 

a time when others were falling by the wayside, struggling to find their place in this brave new world.” Překlad 

KR) 
59 LAVIK, Erlend. The Video Essay: The Future of Academic Film and Television Criticism?. In: Frames 

Cinema Journal [online]. 02. 07. 2012 [cit. 2018-03-22]. 
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hájí, že nikdy netvrdili, že budou „hrát podle pravidel a dělat čistou žurnalistiku“.60 Nelze 

však předstírat, že jejich tvorba neovlivnila současnou podobu internetové žurnalistiky více 

než cokoliv jiného. Dobrý blogový příspěvek by měl přinést něco, co v mainstreamové 

tvorbě nemohlo vzniknout. Ve výsledku to však znamená, že je text spíše reaktivní než 

doopravdy promyšlený.61 Filmová kritika jako forma i aktivita (tedy její tvorba i její příjem) 

se tak stala více amatérskou, kratší, bezprostřední a méně uváženou. Když například italští 

výzkumníci Giacomo Manzoli a Paolo Noto porovnávali filmové videorecenze na snímek 

Pacific Rim, došli k následujícímu závěru: „Filmové recenze profesionálních kritiků bývají 

delší a vyčerpávající, pokrývající většinu aspektů daného filmu (děj, režie, obsazení atd.). 

Uživatelské recenze naopak bývají neformální a emocionálně explicitní. Ne všechny aspekty 

přitom bývají zanalyzovány. (...) Používaný jazyk je pak často hovorový až vulgární 

a recenzenti dokáží být docela neurvalí ve způsobu, jakým oslovují své hypotetické partnery 

v dialogu. Předjímají jejich reakce a někdy se jim dokonce vysmívají, jako by byli na 

diskuzní fóru nebo v živém rozhovoru.“62 Uživatelské recenze se také mnohdy zabývají 

pouze scénářem k filmu. Americký filmový a hudební kritik Armond White nadto tvrdí, že 

současná kritika ve skutečnosti není konverzací: „Na internetu je to příliš solipsistické 

a autodidaktické na to, aby se tomu dalo říkat důvěrný rozhovor. (Virální kritika není reálná; 

jsou to převážně jen nedomyšlené, sáhodlouhé školní eseje od fanoušků, kteří si myslí, že 

myslí).“63 

Když se filmové kritičky Galiny Kopaněvy v roce 2004 zeptali, co postrádá 

v současné filmové žurnalistice, odpověděla: „Názorová kritéria založená na všestranné 

znalosti předmětu, vyzrálou a soudnou kritičnost a zejména charakter, který umí odolat 

svodům a módám na pochybné, reklamou či sebereklamou produkované kulty.“64 Ačkoli se 

médium změnilo, základní funkce kritiky – vysvětlit pomocí odborných znalostí – zůstává 

                                                           
60 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 237) 
61 tamtéž (str. 238–239) 
62 tamtéž (str. 110) (V originále: „Critic’s movie reviews tend to be lengthy and comprehensive, covering most 

of aspects of the movie (storyline, director, cast etc.). User reviews tend to be informative and more explicitly 

emotional, not all aspects of the movie are analysed. (…) The language used is often colloquial, if not vulgar, 

and reviewers are quite rude in the way they address hypothetical interlocutors, anticipating their reactions and 

sometimes mocking their possible reactions, as they would on a discussion or in a live conversation.“ Překlad 

KR) 
63 tamtéž (str. 222) (V originále: „On the Internet it’s too solipsistic and autodidactic to be called a heart-to-

heart. (Viral criticism isn’t real; it’s mostly half-baked, overlong term-paper essays by fans who like to think 

they think.)“ Překlad KR) 
64 HÁLA, Tomáš. Galina Kopaněva: Spatřit a napsat. Filmové kritiky, statě a rozhovory. Praha: Národní 

filmový archiv, 2017. (str. 411) 
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nadčasová. A skutečný kritik, který nenabízí pouze názory, ale i jejich objasnění, je 

v digitální době stále stejně vzácný a ceněný, jako býval dříve.65  

Řada tradičních filmových kritiků obviňuje internetové recenzenty z toho, že se 

neobtěžují vzdělávat a přemýšlet. Podle nich jsou hrdí na svou neprofesionalitu, protože věří, 

že se tím názorově přiblíží dalším amatérům mezi diváky.66 Tím znovu narážíme na téma, 

které jsme zmínili v první kapitole: obyčejní diváci nechtějí kritika, s nímž se nemohou 

ztotožnit, ale naopak v něm hledají přítele. „Obyčejní lidé, kteří milují filmy, nenávidí 

kritiky. Proč? Protože kritici nesnášejí filmy, které obyčejní lidé milují, a naopak milují 

filmy, které obyčejní lidé nesnášejí,“ tvrdí Kermode.67 Souvisí s tím i nárůst oblíbenosti 

podcastů či vlogů, tedy formátů založených na necenzurovaných dlouhých promluvách, 

které si lidé nejčastěji pouštějí v soukromí na svých počítačích nebo mobilech, čímž jen 

prohlubují pocit, že k nim hovoří známý či přítel, který s nimi sdílí přízeň (nebo odpor) 

k danému filmu.68  

Filmové recenze se už dnes ani tolik nečtou, neposlouchají a nesledují kvůli váze 

názoru konkrétního kritika, ale kvůli kultu osobnosti. Není už proto nutné, aby měl recenzent 

odborné vzdělání a za sebou editoriální dohled. Důležité je, aby byl viditelně zapálený pro 

filmografii a svou činnost, ale i například to, aby se specializoval na stejné žánry filmů, jako 

jeho diváci (nejčastěji komiksové filmy).69 Podle Marka Kermoda ale nelze tvořit pod 

rouškou anonymity, jako to dělají někteří blogeři, jelikož právě pozadí kritikovy tvorby z něj 

dělá důvěryhodného tvůrce. „Když někdo řekne, že tohle je nejlepší film roku, tak chci vědět, 

co dalšího viděl a z čeho vychází,“ vysvětluje filmový publicista.70 Sám si pak nejvíce všímá 

toho, kdo jsou kritici, co vědí, odkud jsou a co zveřejněním svého názoru mohou ztratit. 

„Věřím, že aby měla kritika hodnotu i nad rámec radosti ze surového ponížení nebo dobře 

vystavěné obhajoby, musí mít její autor v sázce něco osobního, na čemž mu záleží a o co 

může přijít. Ať už vychvalujete nebo zatracujete film, riskujete přitom svou profesní pověst 

                                                           
65 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 233) 
66 tamtéž (str. 222) 
67 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 52) (V originále: 

„The real people who love movies hate critics. Why? Because critics hate movies real people love, and only 

love movies real people hate.“ Překlad KR) 
68 ALEJANDRINO, Rosemarie. Changing the Dialogue: How Digital Creators Are Reshaping Film 

Criticism. In: Rotten Tomatoes [online]. 23. 03. 2018 [cit. 2018-03-29]. 
69 The New Empress Magazine Video Blog: Mark Kermode In Interview. In: YouTube [online]. 
70 tamtéž (V originále: „When someone says ‚this is the best film I’ve see all year‘, I want to know what else 

they’d seen and where they are coming from.“ Překlad KR) 
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a živobytí, které ve výsledku dodávají vaším slovům váhu a integritu. A pokud nikdo neví 

(nebo ho nezajímá), kdo jste nebo co jste dokázali, co jste investovali do své recenze? Co 

můžete ztratit?“ dodává Kermode.71  

Současná digitální éra je ovšem charakteristická i tím, že filmoví kritici za svou práci 

nedostávají dostatek peněz na to, aby se uživili. V kombinaci s občanskou žurnalistkou, 

kterou autor vytváří buďto zcela zdarma, nebo za příspěvky z reklamy či od sponzorů, se tak 

podle filmového publicisty deníku New York Times Matta Zollera Seitze blížíme 

k okamžiku, kdy se kritika stane spíše zálibou než prací.72 K údajnému konci filmové kritiky, 

jak ji známe, který se v historii už několikrát ohlašoval, ale nejspíš ani tentokrát nedojde. 

„Pravidla filmové kritiky jsou stejná. Hodnoty filmové kritiky jsou stejné. Sledujte, co 

nejvíce filmů můžete, popište je pravdivě. Ve svých názorech a reakcích buďte upřímní, 

nesnažte se je zprostředkovat, protože si myslíte, že tak lépe sednou vašim čtenářům. 

A pokud můžete, buďte zábavní. Pokud zvládnete všechny tyto věci, nebude záležet na tom, 

jestli je děláte v tisku, na internetu, v rádiu, v televizi nebo je vykřikujete skrz megafon na 

Speaker’s Corner73. Pravidla zůstávají stejná. Médium se sice změnilo, ale médium není 

sdělení,“ říká britský publicista Mark Kermode.74 Jak poznamenává finská výzkumnice Outi 

Hakolaová, současná generace internetových kritiků má tu možnost pracovat s rozlišnými 

styly a vyvíjejícím se publikem, aniž by se přitom musela podřizovat předpokladům 

tradičních médií. Z této perspektivy nás podle ní nečeká krize, ale naopak zářná budoucnost 

s nápaditými vyhlídkami.75 

                                                           
71 KERMODE, Mark. Hatchet Job: Love Movies, Hate Critics. London: Picador, 2014. (str. 27) (V originále: 

„For a critic’s opinion to have value beyond the mere joy of the savage put-down or the well-constructed 

defence, I believe they must have something personal at stake, something about which they care, and are in 

danger of forfeiting. Whether praising or damning a movie, it is a risk to the critic’s reputation and livelihood 

which ultimately lends weight to their words and ensures the integrity of their review. And if no one knows (or 

cares) who you are or what you have done, then what have you invested in your review? What do you have to 

lose?“ Překlad KR) 
72 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 12) 
73 Prostor ke svobodnému vyjádření názoru. První takový vznikl v londýnském Hyde Parku, od té se rozšířil 

i do dalších parků, britských měst, ale i dalších zemí. 
74 The New Empress Magazine Video Blog: Mark Kermode In Interview. In: YouTube [online]. (V originále: 

„The rules of film criticism are the same. The values of film criticism are the same. Watch as many movies as 

you can, describe the movie accurately. Be honest about your opinions and your responses, don’t try to mediate 

them, because you think they’ll fit better with the readership. And if you can, possibly be entertaining. If you 

can do all those things, it doesn’t matter if you’re doing it in print, or on the Internet, on the radio, on television 

or shouting it through the megaphone at the Speaker’s Corner – it doesn’t matter. The rules are the same. The 

medium changes, but the medium is not the message.“ Překlad KR) 
75 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 192) 
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3. Filmová videorecenze jako formát internetové žurnalistiky 

 

Publicista Gareth Branwyn ve své příručce o masmédiích Jamming the Media 

(Narušení médií) z roku 1997 prohlásil: „V kyberprostoru vzniká nová forma média, 

globální ‚udělej si sám‘ redakce a kulturní salon, kde jednotlivci mohou zároveň tvořit 

a konzumovat zprávy a informace a kde se smazávají rozdíly mezi vydavatelem, reportérem 

a čtenářem.“76 Branwyn tím s předstihem několika let dokonale vystihl fungování současné 

žurnalistiky, v níž se profesionální sféra stále více propojuje se sférami takzvané občanské77 

a participativní žurnalistiky78, ale také například videoplatformy YouTube, která nás bude 

v této kapitole zajímat. 

YouTube založili v červnu 2005 bývalí zaměstnanci internetové komerční 

společnosti PayPal Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Jejich prvotním záměrem bylo 

vytvořit platformu určenou k širokému sdílení videí. „Webová stránka poskytovala velmi 

jednoduché, integrované rozhraní, kam uživatel mohl nahrávat videa a zároveň si je prohlížet 

bez potřeby hlubších technických znalostí, a to v rámci technologických omezení 

standardního webového prohlížeče a poměrně skromných požadavků na přenos dat,“ 

popisují autoři knihy YouTube: Online Video and Participatory Culture (YouTube: Online 

video a participativní kultura).79 Platforma umožnila uživatelům nahrát tolik videí, kolik 

chtěli, jediné omezení je čekalo v jeho délce.80 Dalšími funkcemi bylo například 

prolinkování s přáteli, možnost přenést video pomocí HTML kódu na svou vlastní stránku 

či blog nebo také diskutovat s dalšími uživateli prostřednictvím komentářů pod videy.81 Už 

                                                           
76 BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube: Online Video and Participatory Culture: Digital Media and 

Society Series. Cambridge: Polity, 2011. (str. 111) (V originále: „A new form of media is growing up in 

cyberspace, a global do-it-yourself newsroom and cultural salon where individuals simultaneously create and 

consume news and information, blurring the distinction between publisher, reporter, and reader.“ Překlad KR) 
77 Oblast žurnalistiky, kterou tvoří situace a obsahy, kdy neprofesionální novináři sbírají informace, sami je 

redigují a publikují na webu či sociálních sítích bez zásahu profesionálních novinářů. (Podle: HALADA, Jan; 

OSVALDOVÁ, Barbora (Eds.). Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2017. (str. 282)) 
78 Součást žurnalistiky, kde tradiční novináři nebo mediální organizace dávají prostřednictvím různých 

platforem možnost jednotlivcům zasílat vlastní materiály, které jsou následně publikovány v rámci systému, 

který vytvořili a spravují profesionální žurnalisté. (Podle: tamtéž (str. 283)) 
79 BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube: Online Video and Participatory Culture: Digital Media and 

Society Series. Cambridge: Polity, 2011. (str. 1) (V originále: „The website provided a very simple, integrated 

interface within which user could upload, publish, and view streaming videos without high levels of technical 

knowledge, and within the technological constraints of standard browsers software and relatively modest 

bandwidth.“ Překlad KR) 
80 Ani to už ovšem dnes neplatí. 
81 BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube: Online Video and Participatory Culture: Digital Media and 

Society Series. Cambridge: Polity, 2011. (str. 1) 
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v dubnu 2008 bylo na stránce nahráno více než 85 milionů videí.82 Podle Karima za 

úspěchem YouTube stojí právě jeho společenská propojitelnost. Nejen, že se jednotlivá videa 

dají sdílet na jiných sociálních sítích nebo poslat e-mailem, při sledování videa se navíc 

ukazují v postranním panelu odkazy na podobná či takzvaná doporučená další videa. 

Z YouTube se tím pádem stal interaktivní prostor s vysokou návštěvností, ze kterého se jen 

stěží odchází po zhlédnutí jediného videa.  

YouTube nepředstavuje kolizi jako spíše koevoluci a koexistenci starých a nových 

typů médií, forem a praktik. Funguje přitom zároveň jako vysílací platforma i mediální 

archiv, kde se setkávají s obyčejnými lidmi malí i velcí mediální producenti a značky, které 

stránku využívají zejména k levným propagačním účelům či jako alternativu 

k mainstreamovému vysílání.83 Na jedné straně škály tak YouTube obsahuje klipy, které 

nesou charakteristické znaky exhibicionismu a mají asi nejblíže k útvaru takzvaných 

domácích videí, na druhé pak ukázky z televizních zábavních pořadů (např. The Colbert 

Report nebo The Daily Show), jež mu významně dluží za svůj divácký úspěch.84 Více než 

polovina obsahu nicméně pochází od tvůrců mimo mediální establishment.85 

Podle mediálního teoretika Henryho Jenkinse znamenal vznik YouTube explozi 

distribuce videa ze strany komunit, které si dříve nemohly dovolit produkovat video ve svých 

domovech, školách nebo pracovištích. Díky těmto sníženým cenám produkce a distribuce 

uživatelé nemusí svou práci přizpůsobovat tradičnímu hierarchickému modelu sociálních 

a ekonomických organizací. Aktivitu kolem platformy proto Jenkins nazývá produkcí 

„udělej si sám“ média. Opírá se přitom o vyjádření amerického novináře vystupujícího pod 

pseudonymem R. U. Sirius z roku 1997, že v budoucnu bude každý slavný pro 15 lidí.86 

Podle akademika Johna Hartleyho představuje YouTube místo pro nové záměry, producenty 

a znalosti. Vrací se navíc k narativní tradici lidské komunikace, která se nezakládá na 

poznámkách, ale na často nesouvislých, dlouhých promluvách řídících se pouze 

vypravěčovým proudem myšlenek.87 

YouTube je dle Jenkinsových slov webovou stránkou participativní kultury, kam jsou 

                                                           
82 BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube: Online Video and Participatory Culture: Digital Media and 

Society Series. Cambridge: Polity, 2011. (str. 1) 
83 tamtéž (str. 14, 5 a 9) 
84 tamtéž (str. 25 a 34) 
85 tamtéž (str. 45) 
86 tamtéž (str. 109–114) 
87 tamtéž (str. 132–134) 
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fanoušci a další spotřebitelé přizváni, aby aktivně přispívateli k tvorbě a šíření nového 

obsahu.88 Není proto divu, že se platforma brzy ustanovila jako domov nové generace 

filmových fanoušků a kritiků, kteří se sami za kritiky nepovažují a ani neaspirují na to stát 

se konkurenty tradičních filmových kritiků. Když však servery Rotten Tomatoes a Fandango 

provedly v nedávné době mezi svými uživateli na YouTube průzkum ohledně toho, v jakém 

formátu nejčastěji sledují filmově zaměřený obsah, převážná většina odpověděla video – což 

se z prostředí, v němž anketa probíhala, dalo očekávat. Mnohem překvapivější pak byly 

odpovědi na otázku, odkud uživatelé získávají doporučení na filmy. Přes polovinu (60 

procent) jich zvolilo možnost od přátel či rodiny, videorecenze naopak pouhých 11 procent. 

Mezi nimi se v průzkumu umístily agregátory recenzí (např. Rotten Tomatoes), až po nich 

naopak figurovala na seznamu sociální média a webové odnože zpravodajských deníků.89 

Když pak podobnou anketu provedl na svém twitterovém účtu videoesejista Patrick (H) 

Willems, dostal se k podobnému výsledku: že jeho odběratelé, jakožto uživatelé sociálních 

sítí, pravidelně sledují víceméně pouze YouTubery a tradiční kritiky neznají a moc nečtou.90 

Videorecenzenti jsou v dnešní době zkrátka v kurzu a přispívají k tomu různé 

faktory. „Současní čtenáři jsou líní,“ míní kupříkladu publicista a současně i videorecenzent 

Petr Semecký z Eurodeníku. „Milují krátké články bez hloubky, 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. (…) Zároveň lze videa pouze poslouchat a u nich dělat něco dalšího.“91 Jeho slova 

potvrzuje i filmový kritik Kamil Fila: „Rychlá názorovost je něco, co lidi vábí, bez ohledu 

na to, jestli se jim to líbí nebo nelíbí.“92  

Účelem filmové videorecenze je podobně jako v případě psané recenze představit 

filmové dílo, uvést ho do kontextu režijní, herecké nebo například žánrové tvorby a zhodnotit 

ho. Videorecenze přitom mnohdy využívá pouze promluvy autora, který hovoří přímo do 
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90 We Need to Talk About Film Criticism. In: YouTube [online]. 15. 03. 2018 [cit. 2018-03-22]. 
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92 viz Příloha 2 (str. 80) 
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kamery a maximálně přestřihává ze záběru na sebe na trailery či dostupné scény ze snímku.93 

Na rozdíl od psané recenze má videorecenze navíc zpravidla ještě menší prostor k tomu, aby 

probrala všechny aspekty daného filmu. „Videorecenze je úplně jiný způsob filmové 

analýzy. Člověk musí mnohem víc zhušťovat o čem a jak bude mluvit. (…) Kolikrát je lepší 

si z filmu vybrat určité téma, řešit ho a sem tam přimotat pár univerzálních floskulí pro 

zvýraznění pozitivního nebo negativního vyznění,“ popisuje Semecký a dodává, že videa 

s takzvanou mluvící hlavou vydrží divák sledovat maximálně tři až čtyři minuty.94 Jeho 

kolegyně z Eurodeníku Anna Kopecká připomíná další přednosti a zápory videorecenze: 

„Výhody jsou určitě rychlost, bezprostřednost, určitá úleva od denního psaní. Na druhou 

stranu jsme oba 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.“95 Bezprostřednosti si ve videorecenzích 

všímá také Kamil Fila. „Je pravda, když je někdy člověk nucený mluvit, dá si 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. (…) Když píšu recenze, snažím se, aby to bylo 

kritické zamyšlení nad věcí, což mluvený formát neumožňuje,“ vysvětluje filmový kritik.96  

YouTuber Bobby Burns, který sám v minulosti působil také jako videorecenzent, 

v humorném videu vypočítává, co potřebuje každý, kdo se chce stát videorecenzentem. 

Začíná úvahou, jaké by měl mít videorecenzent predispozice ke své činnosti. Burns ironicky 

poznamenává, že si dříve myslel, že k filmové kritice potřebuje člověk vzdělání, zkušenost 

ve filmu nebo IQ větší než 63. „Ukázalo se ale, že to není pravda. Vše, co potřebujete, je mít 

hlasitou, agresivní vášeň, možná i nějakou formu poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

a pevnou víru v to, že máte pravdu, ať už si jiní říkají, co chtějí,“ tvrdí.97 Videorecenzenti si 

na YouTube zpravidla dávají agresivní přezdívky – jako například AngryJoe (Naštvaný Joe) 

nebo I Hate Your Movies (Nesnáším vaše filmy). V samotném videu pak videorecenzent 
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94 viz Příloha 1 (str. 76) 
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96 viz Příloha 2. (str. 80) 
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musí podle Burnse mít za sebou vystavené akční figurky a na sobě tričko s popkulturním 

odkazem. Důležité je pak také to, aby měl vlastní znělku nebo i hlášku, kterou bude 

v každém videu opakovat. 

Tvorba videorecenzí ovšem není pro každého filmového kritika. „Zaprvé jsou 

recenzenti obecně stydliví lidé. Jde o práci, 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,“ vysvětluje Kamil Fila.98 Podle Kopecké 

hraje roli také nedostatek peněz a času: „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.“99 Kritička Mirka Spáčilová, která připravuje pro videotéku serveru 

iDNES týdenní přehledník filmových premiér, vidí ve videorecenzích zradu pro diváky. 

„Odnaučují lidi formulovat, tudíž i myslet, což samozřejmě není dobře,“ tvrdí Spáčilová.100 

Vedle videokritiky je silným trendem ve filmové kritice také videoesejistika, která 

podle doktoranda z Ústavu filmu a audiovizuální kultury v Brně Ondřeje Pavlíka začala 

u „nadšených cinefilů“ a postupně expandovala do akademické sféry. Sám Pavlík definuje 

formát jako videa skládající se z „krátkých scén vystřižených z filmů, které autoři doplní 

komentářem nebo textem, případně soundtrackem“. Autory jsou pak, podobně jako 

u videorecenzí, převážně mladí muži.101 Pro videoesej jako relativně nový mediální formát 

nicméně zatím nevznikla žádná pravidla, jak by měla vypadat. „Videoesejisté mají tendenci 

vytvářet si pravidla takzvaně za pochodu. Jediná věc, kterou mají společnou, je jejich láska 

k filmu,“ míní kupříkladu šéfredaktor filmového blogu Press Play Max Winter.102 Obecně 

však platí, že jde o kratší video, v němž jsou dohromady sestřihány scény z jednoho či více 

filmů, které tímto způsobem mají o díle nebo jeho tvůrci přinést nové poznatky.103 

Populárním tématem videoesejí je tak například pocta stylu určitých režisérů, scenáristů 
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nebo skladatelů. Podle filmového a televizního kritika Matta Zollera Seitze jsou videoeseje 

v jistém smyslu kolážemi, které mají podpořit autorův argument. Konkrétně by tak filmový 

kritik například ve videoeseji zaměřené na režijní styl Martina Scorseseho ukázal jeho 

typické skoro až taneční vedení kamery, dráždivé nasazení hudby nebo rušivé užití 

zvukových efektů.104 Videoeseje ovšem nejsou výtvorem platforem typu YouTube nebo 

Vimeo. Podstatně se totiž inspirují filmovými esejemi takových tvůrců, jako byl Jean-Luc 

Godard nebo Bruce Conner.105 Až YouTube ale z videoesejí udělal masmediální žánr 

s oddaným okruhem fanoušků. Na rozdíl od psaných recenzí mají přitom tu výhodu, že 

komunikují prostřednictvím toho samého média, které kritizují.106  

Na stranu videoeseje však dopadá i kritika za to, že její tvůrci často skládají svá videa 

z klipů z nekvalitních nelegálně stažených filmů. Tím, že jde navíc pouze o kousky ze 

snímků, se tak rovněž podle některých dopouštějí manipulace.107 Videoesejistům je dále 

vyčítáno i například to, že se ve svých videích zaměřují na známá tvůrčí jména, kterými jsou 

navíc nejčastěji bělošští muži.108  
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4. Videorecenze jako forma filmové kritiky  

 

Následující kapitola představí tuzemské a zahraniční videorecenzenty, které jsme si 

vybrali jako předmět našeho výzkumu. Výběr obsahuje filmové kritiky, kulturní servery 

s vlastní videotékou, ale také například YouTubery, jejichž recenze nespadají pod hlavičku 

mediálního domu, nýbrž vznikají v rámci participativní žurnalistiky. Ve všech případech se 

ale jedná o tvůrce, kteří jsou, nebo v uplynulých pěti letech byli aktivními producenty 

videorecenzí. V další kapitole si následně představíme metodologii, podle níž jsme produkci 

jednotlivých videokanálů analyzovali.  

 

4.1 Videorecenze v rámci českých médií 

 Nabídka filmových videorecenzí je alespoň v rámci českých médií velmi omezená. 

Následující autory jsme si pro výzkum zvolili proto, že patří k předním představitelům 

současné české videorecenze, která vzniká pod hlavičkou zpravodajského média.  

Jediným kritikem, který u nás pravidelně publikuje videorecenze, je Kamil Fila. On 

sám přitom svá videa za recenze nepovažuje. „Je to první dojem, rychlý názor, glosa, 

vypíchnutí několika málo zajímavých věcí. Není to zevrubné představení 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,“ argumentuje Fila.109 Jeho průměrně 

pětiminutová videa najdeme na zpravodajském serveru Aktuálně, ve videotéce AktuálněTV, 

kam přispívá nejméně jednou do měsíce. Filovu tvorbu si přiblížíme detailněji, protože je 

pro naši práci stěžejní.  

Fila je filmový publicista, který prošel řadou internetových periodik (Inzine, 

Filmweb, Filmpub, Moviezone, aj.), alternativních kulturních časopisů (Živel, Tamto, Film 

a doba) a magazínů (Cinema, Cinepur, Respekt).110 Kromě natáčení videorecenzí píše 

recenze na svou webovou stránku Ještě větší kritik, než jsme doufali a provozuje stránky 

Body-Test o silovém tréninku a doplňcích stravy. Projekt Ještě větší kritik, než jsme doufali 

rozjel na začátku roku 2016. Přístup k plné verzi zde uveřejněných recenzí je omezen 

předplatným.111 První zde uveřejněná recenze byla na historické melodrama Lída Baarová 
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od Filipa Renče.112 V Aktuálně působil Fila už mezi lety 2008 a 2012, kdy v médiu zastával 

pozici kmenového redaktora.113 Spolupráci s AktuálněTV potom navázal znovu v roce 2015. 

„Nebylo to moje rozhodnutí. 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 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, jsou lidé slova. Případně jsou zvyklí dělat v terénu 

a necítí se příliš dobře před kamerou,“ vysvětluje Fila.114 V prvních několika videích 

recenzoval snímky spolu s kritikem Tomášem Stejskalem. „Nebyl v tom žádný systém. 

Každý má nějaké časové možnosti, co může daný týden vidět,“ odpověděl Fila v roce 2015 

na dotaz, jak si se Stejskalem rozdělovali, kdo bude recenzovat jaký film. Už si ovšem 

nevzpomíná, proč nakonec přešli z formátu představování týdenních premiér na 

videorecenze snímků. „Asi bylo důležitější udělat pořad postavený na jednom jméně a jenom 

hodnotících videích,“ tvrdí.115 I tak ale zprvu hodnotící videa sloužila primárně jako 

upoutávka na jeho psané recenze v časopisu Respekt. Fila nicméně přiznává, že 

k videorecenzím zrovna kladný vztah nemá. „Videorecenze jsou do určité míry nutné zlo. 

Pro mě by bylo mnohem zajímavější dělat podcasty116, 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,“ uvádí publicista.117  

Filovu produkci v rámci videotéky můžeme rozdělit na dvě základní kategorie: 

(Za)biják Kamila Fily (dříve rubrika Týden v kině, jindy také Za(biják) Kamila Fily nebo 

jednoduše Video), kam spadají recenze a videa z oblasti filmu; a TV ovladač Kamila Fila, 

kde Fila rozebírá, co ho zaujalo v programu tuzemských televizí. „Nejsem schopný sledovat 

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

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

                                                           
112 Nespolehlivá vypravěčka Lída Baarová: Recenze. Ještě větší kritik, než jsme doufali [online]. 04. 02. 2016 

[cit. 2018-03-03].  
113 Kamil Fila. Aktuálně.cz: Video [online]. [cit. 2018-03-04].  
114 viz Příloha č. 2 (str. 77) 
115 ZAVŘELOVÁ, Monika. Filmové magazíny a jejich srovnání v českých audiovizuálních médiích a na 

internetu v letech 2012-2015. Praha, 2016. (str. 53) 
116 Zdarma přístupné audio nahrávky pořadů na různá témata. (Podle: ZANDL, Patrick. Podcast – revoluce v 

internetovém vysílání. Lupa.cz [online]. 15. 03. 2005 [cit. 2018-03-13]) 
117 viz Příloha č. 2 (str. 81) 



 

 

25 

 

hodnocení. A to mi vyhovuje o něco víc,“ dodává Fila.118 

 Dalším zpravodajským serverem, který se v Česku věnuje videorecenzím, je 

Eurodeník. Redaktoři Petr Semecký a Anna Kopecká ovšem své recenze nepublikují 

pravidelně jako Fila, ale pouze jako exkluzivní pohled na premiéry uváděné v zahraničí. Pod 

názvem První dojmy tak na YouTube kanále Eurodeníku najdeme pouze několikaminutové 

videorecenze ke snímkům promítaným na loňském a předloňském (tj. z roku 2017 a 2016) 

filmovém festivalu v kanadském Torontu (dále TIFF).119 „Další festivaly se samozřejmě 

nabízejí, ale neděláme to full-time, takže záleží na zájmu odběratelů a samozřejmě na našich 

časových možnostech. (…) (TIFF má) hodně exkluzivní filmy, které k nám jdou do 

distribuce zpravidla až několik měsíců po kanadském uvedení. 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. I TIFF si z velké části platíme sami, protože ho máme prostě rádi a nebereme 

ho primárně jako práci,“ přibližuje důvody Kopecká.120 

 Skromnější videorecenze nabízí od roku 2014121 ve své videotéce server iDNES pod 

názvem Do kina s Mirkou Spáčilovou. Původně ve videích hodnotila filmové premiéry sama 

Spáčilová, ovšem velmi brzy po vzniku pořadu se formát ustálil na tom, že snímky mířící do 

kin vždy představí moderátor či moderátorka v postsynchronu přes upoutávku a Spáčilová 

k nim přidá jednu dvě hodnotící věty. Celý scénář nicméně připravuje sama publicistka. „Ke 

každé premiéře si (…) podle vžitého modelu připravím text, který v první části podává 

stručnou charakteristiku filmu a v druhé mé autorské hodnocení. V textu pak ještě před 

samotným natáčením vyznačím, co budu číst já a co moderátorka,“ popsala kritička 

v rozhovoru s Monikou Zavřelovou.122 Natáčení pak podle ní trvá zhruba tři minuty. Pořad 

uvádí, že se snaží pomoci divákům vyznat se ve smršti filmových novinek a nabídnout 

hledisko, na co stojí za to jít. „Světové produkce chrlí jeden film za druhým. Některý stojí 

za vidění, jiný ne. Zorientovat se v množství filmových novinek a vyvarovat se vyloženým 

propadákům vám pomůže kritička Mirka Spáčilová,“ hlásá popisek pořadu Do kina. Na 

                                                           
118 viz Příloha č. 2 (str. 81) 
119 Kanál Eurodeník.cz. In. YouTube [online]. [cit. 2018-02-04]. 
120 viz Příloha č. 1 (str. 75) 
121 Pořad Do kina s Mirkou Spáčilovou. In: iDNES.cz [online]. [cit. 2018-03-06].  
122 ZAVŘELOVÁ, Monika. Filmové magazíny a jejich srovnání v českých audiovizuálních médiích a na 

internetu v letech 2012-2015. Praha, 2016. (str. 52) 
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otázku, zda v redakci nepřemýšleli nad tím, že by omezili počet uváděných filmů a zaměřili 

se kupříkladu pouze na nejočekávanější premiéry daného týdne, Spáčilová odpověděla: „To 

určitě nepřemýšleli. Kulturní rubrika serveru iDNES má čistě servisní charakter. A pokud 

má v žurnalistice něco funkci servisní, tak to musí být vyčerpávající.“ 

 Kamsi na pomezí profesionální a občanské žurnalistiky pak spadá internetový 

magazín Fandíme filmu. Jeho šéfredaktor Petr Slavík (na serveru pod přezdívkou Anarvin) 

vedle psaní recenzí na filmové premiéry hodnotí nové snímky také v krátkých 

videorecenzích na YouTube kanále magazínu. Projekt tří přátel (z nichž dva přišli z webové 

stránky Gorilla) vznikl v roce 2011 jako fanouškovská platforma.123 Od té doby přináší 

denní zpravodajství ze světa filmů a seriálů, recenze i prostor pro diskuzi čtenářů 

s podobnými zájmy. YouTube kanál Fandíme filmu dále uveřejňuje videorecenze na seriály, 

filmové zpravodajství nebo rubriku Filmová rychlovka, v níž Slavík každý čtvrtek 

promlouvá o premiérách daného týdne. Od YouTube kanálů, které zmíníme ve třetí 

podkapitole, jejichž autoři recenzují filmy v rámci participativní žurnalistiky, oddělujeme 

kanál Fandíme filmu zejména proto, že se opírá o médium s tradičním redakčním systémem 

a nese charakteristiky seriózního zpravodajského média.  

 

4.2 Videorecenze v rámci zahraničních médií 

V zahraničí se především v souvislosti s jazykovou dostupností zaměříme na 

anglicky mluvené videorecenze větších a známějších médií, jejichž dosah v době internetu 

dalece přesahuje hranice země svého vzniku.124 Obecně se dá tvrdit, že především velká 

tradiční média věnující se kinematografii a kultuře určitým způsobem nabízela recenze filmů 

v podobě videí. Pokusy o jejich produkci ale buď ztroskotaly rovnou v prvopočátku jako 

u magazínu Variety, na jejichž YouTube kanále se dá zpětně dohledat jediná recenze125, nebo 

pokračovaly pouhých pár let a dnes už jsou jen dávnou vzpomínkou ukrytou v archivu 

zpravodajských serverů. V naší analýze si vystačíme s archivní produkcí videorecenzí 

původně tištěných deníků The Guardian, The New York Times a The Boston Herald. 

Schválně jsme si naopak nevybrali recenze Marka Kermoda, které můžeme ve videoformátu 

nalézt na YouTube. Jde však pouze o webkamerový záznam pravidelného pořadu na 

                                                           
123 Vítejte na Fandíme filmu. Fandíme filmu [online]. 04. 05. 2011 [cit. 2018-03-04]. 
124 FREY, Mattias; SAYAD, Cecilia. Film Criticism in the Digital Age. New Brunswick, New Jersey: Rutgers 

University Press, 2015. (str. 225) 
125 Variety 'If I Stay' Movie Review. In: YouTube [online]. 19. 08. 2014 [cit. 2018-03-13]. 
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rozhlasové stanici BBC Radio 5. 

 Formát videorecenzí se u jednotlivých médií podstatně liší. Britský Guardian vedl 

od dubna 2012 do února 2016126 týdenní pořad The Guardian Film Show, kde zpravidla 

dvojice kritiků (jmenovitě například Peter Bradshaw, Benjamin Lee, Catherine Shoardová, 

aj.) diskutovala s moderátorem Xanem Brooksem nad premiérami uplynulého týdne. Pořad 

také provázely kupříkladu rozhovory s herci z nově uváděných filmů. Americký New York 

Times zase několikaminutové videorecenze využíval (poslední video na jejich YouTube 

kanále je datované z prosince roku 2016127) spíše jako upoutávky na texty svých kritiků 

A. O. Scotta a Manohly Dargisové. V sérii Critic’s Picks (s pauzami vznikající mezi lety 

2008 až 2010128), která se vracela ke starším kultovním snímkům, už pak vystupoval přímo 

sám Scott. Jeden z nejstarších amerických deníků Boston Herald naopak nabízel (poslední 

videorecenze na jejich kanále je opět z roku 2016129) soběstačné videorecenze dvou kritiků: 

James Verniere v sérii La Dolce Cinema hodnotil filmové premiéry a Mark Perigard v TV 

Universe novinky v televizi.  

 Podstatně aktivnější v produkci videorecenzí jsou dosud YouTube kanály menších 

kulturních serverů IGN, The A. V. Club nebo satirického The Onion. Portál IGN, který se 

zaměřuje na videohry a filmy (především pak akční fantasy snímky a komiksové či herní 

adaptace), má podle údajů na webové stránce dosah až ke 150 milionům uživatelů po celém 

světě.130 Zajímavostí je, že má rovněž svou českou mutaci. Oficiální YouTube kanál, jenž 

pravidelně v rámci své produkce nabízí videorecenze filmových premiér, má pak více než 

devět milionů odběratelů.131 Populární satirický projekt The Onion se drží svého ironického 

tónů nejen v sekci O nás132, kde ve vtipu uvádí, že vzešel z tištěné verze z roku 1756 (ve 

skutečnosti vznikl jako měsíčník v roce 1988133) a denně ho čtou 4,3 biliony lidí, ale také ve 

svých videorecenzích. Filmový kritik Peter K. Rosenthal proto v sérii zvané Film Standard 

kupříkladu přirovnává nejnovější díl Star Wars k biblickým příběhům134 nebo viní oscarový 

muzikál La La Land z toho, že v pracovní verzi neměl žádnou hudbu a jeho tvůrci se ji 

                                                           
126 Pořad The Guardian Film Show. In: TheGuardian.com [online]. 
127 Videorecenze The New York Times. In: YouTube [online]. 
128 Critic's Picks: The New York Times. In: YouTube [online]. [cit. 2018-03-04].  
129 TV Review: Pee-wee's Big Holiday TV Movie on Netflix March 18th. In: YouTube. 17. 03. 2016. [cit. 2018-

03-13]. 
130 IGN [online]. [cit. 2018-03-30]. 
131 Kanál IGN. In: YouTube [online]. 
132 About The Onion. The Onion [online]. 18. 10. 1996 [cit. 2018-03-08].  
133 MARINO, Nick. Six Insights From an Editor at The Onion. Paste Magazine [online]. 
134 The Onion Reviews ‘Star Wars: The Last Jedi’. In: YouTube [online]. 15. 12. 2017 [cit. 2018-03-13]. 
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rozhodli přidat až poté, co snímek propadl u testovacího publika135. V únoru letošního roku 

pak sociální sítě obletěla jeho videorecenze erotického thrilleru Padesát odstínů svobody, 

v níž Rosenthal tvrdí, že si díky němu uvědomil, že je v pekle a sledování podobných filmů 

je trestem za jeho hříchy – načež se rozhodl uniknout ze studia, avšak marně.136 The A. V. 

Club, sesterská stránka The Onion, začala fungovat v roce 1993.137 Na rozdíl od The Onion 

jde však o zcela seriózní server zabývající se populární kulturou a šoubyznysem. Jejich 

videorecenze uváděné pod názvem Film Club jsou podobně jako v případě The Guardian 

Film Show diskuzí dvou kritiků (konkrétně mezi editorem A. A. Dowdem – což je profesní 

jméno, pod nímž vydává své texty – a redaktorem Ignatiyem Vishnevetskym). Videorecenze 

na kanále The A. V. Club našly svou ustálenou formu až v červnu roku 2017.138 Některá 

média místo vlastních videorecenzí vytvářejí takzvané review roundups, což znamená 

přehled toho, jak snímek ohodnotili ve svých (zejména psaných) recenzích kritici. Jejich 

verdikty ovšem předčítá moderátor. Kulturní server The Hollywood Reporter na svém 

vedlejším kanále THR News nabízí tento formát pod názvem What the Critics Are Saying 

(Co říkají kritici).139 Kanál Cinefix, jenž spadá pod technologický server Mashable, pak do 

svých recenzních přehledů přidává i vlastní recenzi. Jak tvrdí tvůrci, jejich diváci tím pádem 

dostanou zevrubný souhrn názorů na jeden film.140 

Zvláštním příkladem autora videorecenzí, kterého jsme pro zajímavost rovněž 

zahrnuli do analýzy, je nezisková organizace Common Sense Media a její série Movie 

Minute. U filmů si totiž nevšímají kvality, nýbrž faktorů, jež by mohly při sledování 

negativně ovlivnit některé věkové skupiny diváků. Pozorují proto například, jak se ve 

snímku mluví, jestli děj přináší pozitivní morální ponaučení nebo i do jaké míry zobrazuje 

násilí či konzumaci drog a alkoholu. Třeba u adaptace oblíbených dětských příběhů Králíček 

Petr tak varují rodiče, že je ve filmu mnoho akčních scén a útoků se zbraněmi nebo že se 

hlavní lidské postavy jednou políbí.141 U komedie Matky na tahu o Vánocích zase 

upozorňují, že postavy používají vulgární výrazy pro genitálie, ale uznávají, že celý snímek 

má velmi pozitivní poselství ohledně vztahu matek s dcerami.142 

                                                           
135 The Onion Reviews ‘La La Land’. In: YouTube [online]. 24. 02. 2017 [cit. 2018-03-14]. 
136 The Onion Reviews ‘Fifty Shades Freed. In: YouTube [online]. 11. 02. 2018 [cit. 2018-03-14]. 
137 About The Onion. The Onion [online]. 18. 10. 1996 [cit. 2018-03-08]. 
138 The Mummy | Discussion & Review | Film Club. In: YouTube [online]. 13. 06. 2017 [cit. 2018-03-13]. 
139 například: 'Blade Runner 2049': What the Critics Are Saying | THR News. In: YouTube [online]. 29. 09. 

2017 [cit. 2018-03-13]. 
140 Pořad Cinefix Reviews. In: YouTube [online].  
141 Movie Review: Peter Rabbit. In: CommonSenseMedia.org [online]. [cit. 2018-03-13]. 
142 Movie Review: A Bad Moms Christmas. In: CommonSenseMedia.org [online]. [cit. 2018-03-13]. 
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4.3 Videorecenze v rámci participativní žurnalistiky 

Vedle profesionálních videorecenzí v naší analýze dále využijeme také tvorbu 

českých a zahraničních YouTuberů, jejichž kanály se specializují na filmové a televizní 

videorecenze, nebo kde videorecenze patří ke stěžejní části jejich produkce. Klíčové při 

našem výběru mezi zahraničními tvůrci opět bylo, aby mluvili ve svých videích anglicky. 

U českých kanálů potom hrála roli především úroveň profesionality jejich autora a počet 

odběratelů. Naší snahou bylo, aby výběr zastupoval různé druhy videorecenzí. Velkou roli 

ovšem hrálo i to, jaké kanály upřednostnil YouTube při vyhledávání. 

Z nejsledovanějších zahraničních YouTube kritiků se zaměříme na Jeremyho Jahnse 

a Chrise Stuckmanna. Jahns na této videoplatformě působí od roku 2007 a má 1,4 milionů 

odběratelů.143 Jak uvádí v popisku svého účtu na Twitteru, nepovažuje se za filmového 

kritika.144 Svůj YouTube kanál označuje jako „show filmových recenzí a komedie“. Svou 

práci považuje za splněnou, pokud diváky rozesměje.145 Mimo filmové premiéry také 

hodnotí starší klasiky a televizní či streamované seriály, mluví o filmových novinkách 

a komentuje trailery. Nadto v rubrice s názvem Tales from the Comment Section (Příběhy 

z diskuze) reaguje na často zlé komentáře od svých diváků. Stuckmann se na YouTube 

přihlásil v roce 2011 a má 1,2 milionů odběratelů.146 Kromě videorecenzování filmů, 

videoher a anime také vydal knihu svých recenzí. Podle svých osobních stránek se zamiloval 

do filmů už v mladém věku, s psaním prvních recenzí pak začal, když mu bylo 14 let. Na 

rozdíl od Jahnse věří, že by se videorecenze na YouTube měly považovat za seriózní 

filmovou kritiku. Doslova tvrdí: „Doufám, že recenzenti z YouTube budou nadále nabírat 

respekt jako legitimní filmoví kritici. Jsem si jistý, že se toho dočkám v blízké 

budoucnosti.“147 

Dále budeme sledovat ironický pořad Half in the Bag na kanále Red Letter Media 

(kde filmové recenze dosahují i 40minutové stopáže148), diskuzní videorecenze na kanále 

What the Flick?! a videorecenze Anupamy Chopry na kanále Film Companion. Chopru jsme 

si zvolili především proto, že je jednou z mála žen mezi recenzenty (spolu s Christy 

                                                           
143 About Jeremy Jahns. In: YouTube [online]. [cit. 2018-03-13]. 
144 Profil Jeremyho Jahnse. In: Twitter [online]. [cit. 2018-03-13].  
145 About Jeremy Jahns. In: YouTube [online]. [cit. 2018-03-13]. 
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Lemirovou z What the Flick?!) a navíc vedle mainstreamové tvorby pokrývá 

i bollywoodskou produkci. Kanál Film Companion funguje od roku 2014 a kromě filmových 

a seriálových videorecenzí nabízí rovněž videoeseje, rozhovory nebo rubriku s názvem Not 

a Movie Review149 (volně přeloženo jako Tohle není filmová recenze), v níž Sucharita 

Tyagiová předstírá, že nerecenzuje snímky, zatímco je recenzuje. 

České videorecenzenty budou v naší analýze zastupovat kanály Toren CZ, Medojed 

a Biograf. Jak už jsme zmínili v úvodu naší práce, původním záměrem bylo ještě sledovat 

českého YouTubera Ondřeje Burdu, ten si ale na začátku března 2018 smazal ze svého 

kanálu všechny videorecenze. Nechal tam pouze svůj krátký autorský snímek.150 

Toren CZ, vlastním jménem Jakub Neumann, kromě recenzování filmů na YouTube 

moderuje na televizi Óčko pořad SMASH!151 o komiksech. Na svém kanále, kde ho sleduje 

přes pět tisíc odběratelů, zveřejňuje kromě videorecenzí ještě takzvané GeekNews (neboli 

„pravidelnou tříminutovou smršť geekovských informací“, tedy jakýsi rychlý zpravodajský 

blok o novinkách ze světa komiksů a populární fantasy tvorby), reakce na nové filmové 

trailery, svou vlastní krátkometrážní filmovou tvorbu nebo například videa s příznakem 

Geekec, což je pravidelný filmový podcast (avšak v případě YouTube kanálu Toren CZ je ve 

formátu videa s neměnícím se náhledovým obrázkem), ve kterém Toren CZ zhruba jednu až 

tři hodiny diskutuje s hosty o filmových novinkách a trailerech, recenzuje vybrané snímky 

a zodpovídá dotazy – v tomto případě – posluchačů.152 Své diváky ve videích typicky zdraví 

veselým zvoláním: „Tor-čus!“  

I autor skrývající se pod přezdívkou Medojed (vlastním jménem Lukáš) se vedle 

filmů věnuje především komiksům. Na svém kanále, kde ho sleduje necelých 17 tisíc 

uživatelů153, recenzuje kromě filmů také videohry a v seriálu Čítárna pak i knihy (převážně 

komiksy nebo fantasy a sci-fi beletrii). Dále publikuje videoúvahy, rozbory trailerů 

a fanouškovských teorií nebo třeba ironické videorecenze, v nichž vystupuje pod přezdívkou 

Luke Filmstalker (v narážce na fanoušky oblíbenou postavu Luka Skywalkera ze série 

Hvězdné války). Medojed sám sebe prezentuje v patičce videa jako „nerd(a), co má rád 

komiksy, filmy, anime, videohry, knihy a točení videí“. Sám zde také – zřejmě v odpovědi 

                                                           
149 Pořad Not A Movie Review. In: YouTube [online]. 
150 viz Příloha č. 41 
151 SMASH! komiksový magazín. Óčko [online]. [cit. 2018-03-30].  
152 Kanál Toren CZ. In: YouTube [online]. [cit. 2018-03-13]. 
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na časté komentáře svých diváků – tvrdí, že méně sprostě mluvit nemůže. Spoluzakladatel 

kanálu Biograf Šimon Mitro je sice relativním nováčkem na YouTube (kanál Biograf vznikl 

teprve 4. května 2017154), ale působí vedle toho jako redaktor na serverech Filmový guru 

a Fandíme seriálům. Filmové videorecenze tvoří klíčovou část kanálu, doplňují je však ještě 

rozbory trailerů, videorecenze seriálů nebo takzvané TOPky neboli přehled toho nejlepšího. 

Na Biograf přispívá čas od času vlastní videorecenzí také Tomáš Rett (pod přezdívkou 

Retik).155   
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5. Analýza vybraných videorecenzentů 

 

5.1 Metodologie výzkumu 

V tezi k této práci jsme si stanovili, že vybrané filmové videorecenze budeme 

zkoumat prostřednictvím obrazové a narativní analýzy, kterou doplníme o dotazníkové 

šetření mezi jejich autory. Při psaní však vyšlo najevo, že bude vhodné ve výzkumu využít 

i sémiotickou analýzu. Zajímaly nás tedy především takzvané prvky filmové řeči156 

(tzn. střih, zvuk, záběr kamery, speciální efekty, kostýmy, rekvizity, prostředí, aj.) 

a význam, jenž nesou. Důležitá pro náš výzkum nicméně byla rovněž stavba a obsah 

samotné slovní promluvy autora, ale i další charakteristické prvky videorecenze, jako 

je její titulek, datum publikace, délka nebo počet zhlédnutí. Více o tom dále.  

Dotazníkové šetření se nám nevrátilo zpět v takovém množství, v jaké jsme zprvu 

doufali. I přes vytrvalé urgování přes e-mail jsme nezastihli ani jednoho z YouTuberů. 

V naší analýze proto odkazujeme pouze na původní rozhovory se třemi tvůrci videorecenzí: 

Annou Kopeckou a Petrem Semeckým z Eurodeníku a Kamilem Filou, který natáčí recenze 

pro AktuálněTV. Všichni tři dostali podobný seznam otevřených otázek, jenž byl 

přizpůsoben na míru jejich publicistické tvorbě. První z dotazníkových šetření (s Kopeckou 

a Semeckým) probíhal po e-mailu, druhý (s Filou) po telefonu, čímž vznikl prostor pro 

doplňující otázky. Plné znění obou rozhovorů je uvedeno v Příloze č. 1 a Příloze č. 2. Pro 

potřeby této práce jsme dále využili také krátké rozhovory s Mirkou Spáčilovou a Kamilem 

Filou, které novináři poskytli Monice Zavřelové v roce 2016 pro její bakalářskou práci 

Filmové magazíny a jejich srovnáni v českých audiovizuálních médiích a na internetu 

v letech 2012–2015. 

Aspekty jednotlivých videorecenzí, které budeme v naší analýze sledovat, v mnohém 

vycházejí z výzkumu Giacoma Manzoliho a Paola Nota The Price of Conservatism: Online 

Video Criticism of Film in Italy (Cena konzervace: Online videokritika filmů v Itálii). Autoři 

se ve své práci zaměřili na čtyři klíčové charakteristiky:  

▪ prostředí a režii videorecenze 

▪ použití intertextuálních odkazů 

▪ styl argumentace 

▪ propagovanou ideu kinematografie.  
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V praxi to znamenalo, že si všímali textové a produkční hodnoty videí, kvality 

editace audio a video stopy (např. zda autoři ve svých videorecenzích používali klipy z filmů 

či takzvané paratextuální znaky, jako jsou úvodní a závěrečné titulky) nebo toho, jak byl 

přizpůsoben prostor, ve kterém se rozhodli své videorecenze natáčet. Odkazovali se přitom 

na tvrzení, že dostupnost celé škály digitálních videotechnologií umožnila filmovým 

fanouškům vytvářet recenze pomocí téhož materiálu, který tvoří předmět jejich studia.157 

Zatímco italští výzkumníci si videorecenze vybrali na základě jednoduchého kritéria 

– zadali do vyhledávače na YouTube název snímku (v jejich případě to bylo sci-fi Pacific 

Rim z roku 2013) spolu s italským slovem pro videorecenzi – a následně všechny výsledky 

podrobili detailnímu rozboru, my v naší analýze budeme sledovat videorecenze již předem 

zvolených (a v minulé podkapitole představených) autorů a mediálních kanálů. Velmi brzy 

se ukázalo, že jsme si tím pouze ztížili práci. Nebylo totiž možné, abychom zkoumali 

všechny videoproducenty na základě recenzí ke stejnému jednomu filmu, protože snímek, 

ke kterému by měli videorecenzi všichni sledovaní autoři, jednoduše neexistuje. A to 

z důvodu toho, v jakých letech videorecenzenti svá videa natáčeli i na jaké žánry se zaměřují. 

Museli jsme tedy rozšířit počet analyzovaných videorecenzí tak, abychom mohli mezi sebou 

porovnat tvorbu od všech vybraných autorů. Předmětem naší analýzy proto nakonec 

budou videorecenze rovnou ke čtyřem snímkům, a to ke sci-fi Příchozí, pokračování 

kultovní klasiky Blade Runner 2049, psychologickému thrilleru Vedlejší účinky 

a ženskému remaku známé filmové série Krotitelé duchů. U prvních dvou snímků jsme 

přitom zanalyzovali videorecenze od rovných deseti autorů, u zbylých dvou už pak pouze 

od pěti videorecenzentů.  

Jednotlivé analýzy, které jsme si rozdělili do čtyř podkapitol, doplňují grafy 

ilustrující to, kdy byly videorecenze publikovány s ohledem na premiéru snímku v dané 

zemi (v rámci našich zvolených videorecenzentů jsou to Česká republika, Velká Británie, 

Spojené státy americké a Indie), jakou mají jednotlivá videa stopáž a jakou mají jednotlivá 

videa sledovanost (tuto informaci však uvádíme pouze u videí, která mají počet zhlédnutí 

jako veřejný údaj, tj. u YouTube, ale naopak ne ve videotéce AktuálněTV nebo iDNES).  

V závěrečném shrnutí jsme si ještě sledované producenty videorecenzí rozdělili do 

kategorií na základě několika sdílených vlastností, které jsme v rámci analýzy zaznamenali. 

                                                           
157 MANZOLI, Giacomo a Paolo NOTO. The Price of Conservation: Online Video Criticism of Filmy in Italy. 

In: FREY, Matthias a Cecilia SAYAD. Film Criticism in the Digital Age. (str. 99-117) 
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5.2 Analýza videorecenzí filmu Příchozí 

Prvním ze snímků, kterým se budeme v naší analýze věnovat, je mysteriózní sci-fi 

thriller kanadského režiséra Denise Villeneuva Příchozí (v originále Arrival) z roku 2016. 

Filmová adaptace povídky Teda Chianga se dočkala osmi nominací na Ceny Akademie (za 

mix zvuku, střih zvuku, výpravu, střih, kameru, adaptovaný scénář, režii a nejlepší film), 

nakonec ale proměnila pouze jednu.158 Příběh o lingvistce Louise Banksové s tváří Amy 

Adamsové, jež má za úkol rozluštit mimozemský jazyk, a předejít tak možné globální válce, 

si však získal přízeň diváků i kritiků – což je poznat i z hodnocení sledovaných 

videorecenzentů. 

Spokojenost předjímá už popisek k Filově videorecenzi na AktuálněTV: „Režisér 

Denis Villeneuve je génius a jeho sci-fi Příchozí je intelektuálně a emocionálně náročný 

příběh, tvrdí nadšeně kritik Kamil Fila.“ Publicista pak v samotné videorecenzi shrnuje 

snímek slovy „emocionálně vás sejme“159. Anupama Chopra ho zhodnotí větou: „Vyrazí 

vám dech.“160 Matt Atchity ho v diskuzi kanálu What the Flick?! zase nazve „nejchytřejším 

filmem, co jsem tento rok viděl“. Jeho kolega Alonso Duralde už k filmu přistupuje s lehkým 

odstupem: „Tohle je snímek, který obdivuju a respektuju víc, než miluju.“161  

Videorecenzenti jsou víceméně ve shodě v tom, že se Příchozí nevyvíjejí jako 

typický thriller o příchodu mimozemšťanů na planetu Zemi (slovy Petra Slavíka to není 

„typická bombastická science fiction“162). V recenzi kanálu IGN s titulkem Tongues and 

Tentacles (Jazyk a chapadla) kritik Chris Tilly tvrdí: „Ačkoli jde o velkolepou zápletku 

širokého rozsahu, jde také o neuvěřitelně intimní příběh točící se kolem postavy 

Banksové, její brilantní mysli a způsobu, jakým je její minulost, současnost 

a budoucnost spojená s heptapody (tj. tajemnými vesmírnými tvory).“163 Podobně se 

o Villeneuvově sci-fi vyjadřuje i Mirka Spáčilová. „Místo obvyklých výpravných triků 

vsadili tvůrci na sílu nálady – a na mozek,“ říká recenzentka ve svém tradičním shrnutí 

o jedné větě.164  

                                                           
158 Profil snímku Příchozí. ČSFD [online]. [cit. 2018-03-27].  
159 Recenze: Příchozí. In: AktuálněTV [online]. 11. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
160 Arrival Review | Anupama Chopra. In: YouTube [online]. 25. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
161 Arrival – Offical Movie Review. In: YouTube [online]. 10. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
162 Příchozí – První dojmy z vynikající sci-fi. In: YouTube [online]. 12. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
163 Arrival Review. In: YouTube [online]. 26. 09. 2016 [cit. 2018-03-13]. (V originále: „In spite of the fact that 

this is a big story told on a grand scale, it’s also an incredibly intimate one, revolving around Banks, her brilliant 

mind and the way in which her past, present and future are somehow connected to the heptapods.“ Překlad KR) 
164 DO KINA: Mel Gibson zkusí přeprat Snowdena a mimozemšťany. [online]. 10. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
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Někteří videorecenzenti zmiňují hloubavý charakter snímku, jeho pomalejší 

tempo (ačkoli Petr Semecký zmiňuje, že Příchozí „ubíhají výrazně rychleji, než byste si 

představovali“165) a překvapivý konec. Jahns a Stuckmann přiznávají, že se na recenzi 

museli nejdříve vyspat, aby si srovnali myšlenky. Většinově se pak kritici shodují na tom, 

že je lepší k filmu přistupovat bez znalostí takzvaných spoilerů, tedy věcí, které by mohly 

prozrazovat děj a zápletku. Více do děje zabrousí jen Jeffrey M. Anderson na serveru 

Common Sense Media, který zmíní, že ve snímku zazní sprostá slova, ale neobjeví se sex. 

Varuje rovněž před silnou scénou s umírajícím dítětem v nemocnici, která může některé 

diváky rozrušit. Nezapomene ovšem také vyzdvihnout některé pozitivní motivy (silná 

ženská postava v centru celého vyprávění, smýšlení o válce jako poslední možnosti atd.). 

Myšlenka Příchozích zabírá mnohdy klíčovou část videorecenze. Kritici z What the 

Flick?! zdůrazňují způsob, jakým si tvůrci pohráli s ideou, že jazyk ovlivňuje, jak myslíme. 

Motivy jazyka a roztříštěnosti světa ve svém videu krátce obsáhne i Petr Slavík. Ve všech 

videorecenzích se objevuje alespoň náznak děje a jméno představitelky titulní role (na 

jejíchž ramenou podle Stuckmanna celý snímek stojí). Pouze v diskuzi kritiků z What the 

Flick?! a hodnocení Anupamy Chopry a Chrise Stuckmanna se dostane i na úlohy scenáristy 

Erica Heisserera a kamerama Bradforda Younga. Petr Semecký dále otevírá téma použití 

zvuků a ruchů, které jsou „magnetizující a přikovávají k plátnu“166.  

Pár kritiků zmíní, že se jedná o adaptaci povídky (podle Fily dokonce „údajně 

nejlepší sci-fi povídky všech dob“167). Konkrétně Matt Atchity si ovšem nevzpomene ani na 

název dané povídky, ani na jejího autora. Opakuje se také názor, že vedlejší postavy nejsou 

příliš rozvinuté. Jeremy Jahns kupříkladu žertuje, že postava Jeremyho Rennera by nejspíš 

byl on v podobné situaci. Stuckmannovi jeho charakter přijde dokonce zcela zbytečný.  

Řada videorecenzentů dává Příchozí do kontextu kinematografie. Někteří přitom 

zmiňují předchozí režijní tvorbu Denise Villeneuva (i když přitom vysloví špatně jeho 

jméno, Petr Semecký prohlásí, že kanadský režisér „za posledních pět let nenatočil špatný 

film“168). Kritici na kanále What the Flick?! upozorňují na v té době nadcházející premiéru 

filmu Noční zvířata, v němž Amy Adamsová také ztvárňuje hlavní roli. Chris Stuckmann 

snímek přirovná k mysterióznímu dramatu režiséra M. Night Shyamalana Znamení z roku 

                                                           
165 VIDEORECENZE: Příchozí [TIFF16]. In: YouTube [online]. 11. 09. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
166 tamtéž 
167 Recenze: Příchozí. In: AktuálněTV [online]. 11. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
168 VIDEORECENZE: Příchozí [TIFF16]. In: YouTube [online]. 11. 09. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
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2002, Kamil Fila zase k Shyamalanově Šestému smyslu. Jeremy Jahns naopak v úvodu své 

videorecenze zavtipkuje, že nejde o stejně nazvaný snímek z roku 1996.169  

Podstatná část videorecenzentů v závěru přejde k hodnocení Příchozích. Kanál IGN 

mu udělí známku 8,5 z 10, kanál What the Flick?! 7,9 (což je průměr hodnocení tří kritiků – 

Atchityho 9, Duraldeho 7,5 a 7,3 Lemirové). Anupama Chopra mu dá čtyři hvězdičky 

z možných pěti, Chris Stuckmann zase A-. Jeremy Jahns počastuje snímek svým vlastním 

hodnotícím přívlastkem „awesometacular“ – spojením slov awesome (parádní) a spectacular 

(velkolepý). Mirka Spáčilová přiřkne Příchozím 75 procent a Petr Slavík z Fandíme filmu 

palec nahoru. Server Common Sense Media snímek doporučí pro mladistvé a udělí mu 

přístupnost od 11 let. Kamil Fila film nezhodnotí ani pomocí čísel, ani slov, jen na konci 

videa poznamená: „Fakt to radši ukončíme a běžte na to.“170 K divákům se nakonec obrátí 

i Petr Slavík („Snad nebudete patřit mezi ty, které to zklame.“171) nebo Jeremy Jahns, jenž 

svým odběratelům připomene, že umění je subjektivní a že nikdo nemá objektivní pravdu. 

Snímek měl v Česku premiéru 10. listopadu 2016, ve Spojených státech amerických 

o den později.172 Indie si na uvedení Příchozích do kin musela počkat dokonce až do 

25. listopadu.173 Datum publikace jednotlivých videorecenzí tato data víceméně 

kopíruje. Kanál What the Flick?! a Chris Stuckmann svou recenzi filmu vydali den před 

americkou premiérou, Jeremy Jahns v její den. Videorecenze Anupamy Chopry byla nahrána 

na YouTube v den indické premiéry. Pořad Do kina zveřejnil nový díl o týdenních 

premiérách (jehož součástí byli i Příchozí) tradičně ve čtvrtek, tedy v den, kdy jdou do kina 

nové snímky. Videorecenze Kamila Fily pak přišla se zpožděním jednoho dne, videorecenze 

Petra Slavíka se zpožděním dvou dnů. Pouze kanály IGN a Eurodeník předběhly distribuci 

o dva měsíce, a to díky tomu, že snímek jejich redaktoři zhlédli v předstihu při světové 

premiéře na filmovém festivalu v Torontu.  

                                                           
169 V originále Arrival a The Arrival, v češtině se už Příchozí a Invaze jen tak nespletou. 
170 Recenze: Příchozí. In: AktuálněTV [online]. 11. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
171 Příchozí – První dojmy z vynikající sci-fi. In: YouTube [online]. 12. 11. 2016 [cit. 2018-03-13]. 
172 Distribuční premiéry filmů jsou v České republice ve čtvrtek, ve Spojených státech amerických až v pátek. 

Může proto dojít k tomu, že se ve Spojených státech dostane film do širší distribuce až den po České republice. 

Na některém z festivalů ale může být samozřejmě uveden dříve. 
173 Arrival (2016): Release Info. In: IMDb [online]. [cit. 2018-03-27].  
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(Graf č. 1: Datum vydání videorecenze snímku Příchozí) 

Videorecenze snímku se liší také svou délkou. Tu vůbec nejkratší nabízí pořad Do 

kina s Mirkou Spáčilovou, kde v bloku týdenních premiér vedle animovaného pásma Pojar 

dětem, švédského filmu Muž jménem Ove, dramatu Je to jen konec světa, životopisných 

filmů Snowden a Egon Schiele, dokumentu Normální autistický film a válečného dramatu 

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny zůstane na představení a zhodnocení Příchozích pouze 30 

vteřin (z celkových čtyř minut). Server Common Sense Media film zrecenzuje ve 

standardním formátu takzvané movie minute (neboli filmové minuty), Petr Slavík na kanále 

Fandíme filmu a Anupama Chopra na kanále Film Companion pak za zhruba dvě a půl 

minuty. Kanál IGN si vystačí se třemi minutami. Jeremy Jahns věnuje snímku necelé čtyři 

minuty, Kamil Fila přibližně pět minut, Petr Semecký na Eurodeníku zase zhruba šest minut. 

Autory nejdelších videorecenzí Příchozích jsou pak Chris Stuckmann, jehož video má něco 

přes sedm a půl minut, a diskutéři na kanálu What the Flick?!, kteří Villeneuvovo sci-fi 

dokázali probírat skoro celých 10 minut. 
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(Graf č. 2: Délka videorecenze snímku Příchozí) 

Nejpodstatnější rozdíly jsme však zaznamenali v počtu zhlédnutí jednotlivých 

videorecenzí. Zatímco ty od českých tvůrců se pohybují v řádu pár tisíců (což potvrzuje 

i Fila, viz Příloha 2), ty zahraniční nasbíraly zhlédnutí v řádech desetitisíců až statisíců. 

Žebříček jednoznačně vede YouTuber Chris Stuckmann se zhruba třemi čtvrtinami milionu 

zhlédnutí.  

 
(Graf č. 3: Počty zhlédnutí videorecenze snímku Příchozí) 
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5.3 Analýza videorecenzí filmu Blade Runner 2049 

Dále nás zajímaly videorecenze na sci-fi thriller Blade Runner 2049 z roku 2017. 

Hodnocení tohoto remaku174 dnes již kultovní žánrové klasiky Blade Runner (1982) od 

Ridleyho Scotta nevynechala na svých kanálech většina tehdy aktivně publikujících 

filmových kritiků, od profesionálních recenzentů spojených s tradičním médiem po amatéry, 

kteří na svých YouTube kanálech zveřejňují především videorecenze na mainstreamové 

snímky s důrazem na sci-fi, fantasy a komiksové adaptace. Snímek kanadského režiséra 

Denise Villeneuva, který o rok dříve natočil Příchozí, sleduje Ryana Goslinga jako agenta 

K, jenž v dystopické realitě amerického Los Angeles stopuje a zabíjí starší modely 

takzvaných replikantů (uměle vytvořených androidů).175 Blade Runner 2049 na Oscarech 

převzal ocenění za nejlepší kameru a vizuální efekty, podobně jako Scottův původní snímek 

ale kvůli nízké návštěvnosti v kinech prodělal desítky milionů dolarů.176  

Daemon Hatfield ve své recenzi (namlouvané Scottem Collurou) s titulkem More 

Human Than Human (Lidštější než člověk) na kanále IGN nazývá sequel – tedy pokračování 

– Blade Runnera z roku 1982 okamžitou klasikou. „Je to ten typ filmu, který se v dnešní 

době zdá být nemožný: vysokorozpočtová extravagance, která je více artový film než 

akční spektákl,“ dodává Hatfield.177 Snímek následně častuje přívlastky hluboký, bohatý, 

chytrý a zcela stojící za dlouhé čekání. Kamil Fila označuje Blade Runner 2049 za film, 

který se dlouho nebude opakovat. Mike a Jay v pořadu Half in the Bag o něm prohlásí, že 

jde o mysteriózní film noir, který před diváka vykládá všechny své karty. Ani Chris 

Stuckmann se nedrží zpátky ve své chvále: „Tento snímek je úžasný. Je všechno, co chci (od 

filmu). Díky němu vzniknou budoucí filmaři.“178 Podle Šimona Mitra z kanálu Biograf nemá 

Blade Runner 2049 v současnosti ve svém žánru žádnou konkurenci. YouTuber Medojed 

film považuje za oscarový materiál. Toren CZ svůj zážitek shrne spíše neformálně: „Budete 

stříkat blahem.“179 

                                                           
174 Takzvaná předělávka, tedy film či televizní seriál založený na podobném příběhu jako dřívější dílo.  
175 Profil snímku Blade Runner 2049. ČSFD [online]. [cit. 2018-03-28].  
176 MCCLINTOCK, Pamela. 'Blade Runner 2049' Losses Could Hit $80 Million for Producer Alcon. The 

Hollywood Reporter [online]. 08. 10. 2017 [cit. 2018-03-27] 
177 Blade Runner 2049 Review. In: YouTube [online]. 29. 09. 2017 [cit. 2018-03-14].  

(V originále: „The kind of movie that seems impossible these days: a big budget extravaganza that’s more art 

film than action spectacle.“ Překlad KR) 
178 Blade Runner 2049 – Movie Review. In: YouTube [online]. 04. 10. 2017 [cit. 2018-03-14]. (V originále: 

„This film is marvellous. This is everything I want. This is a movie that’s going to make future filmmakers.“ 

Překlad KR) 
179 Blade Runner 2049 | Recenze | CZ. In: YouTube [online]. 08. 10. 2017 [cit. 2018-03-14]. 
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Videorecenzenti se shodují na tom, že snímek není pro každého. „Nejočekvánější 

film roku diváky určitě rozdělí, říká Fila,“ hlásá popisek k videu na AktuálněTV, přičemž ve 

slově nejočekávanější zůstává i měsíce po zveřejnění překlep. (Jak však Fila namítá, s editací 

videa nemá nic společného: „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.“180) Fila ve videorecenzi tvrdí, že je tempo snímku 

extrémně pomalé a že se na něj divák musí správně naladit. Jak si totiž všiml při projekcích, 

několik lidí z filmu vždy naštvaně odejde. Mike a Jay z pořadu Half in the Bag s odkazem 

na číslo v názvu Villeneuvova sci-fi thrilleru žertují, že přesně tak dlouho snímek trvá. Podle 

nich je Blade Runner 2049 „drsný, krásný, epický a nudný“181. YouTuber Jeremy Jahns 

si myslí, že na rozvinutí děje tvůrci nepotřebovali skoro tři hodiny stopáže. Medojed k tomu 

přidává, že vedle pomalého fázování je ve filmu také minimum akce a humoru. Christy 

Lemirová v diskuzi kanálu What the Flick?! přiznává, že se i přes dlouhou stopáž nikdy 

nenudila. Toren CZ ve videorecenzi lakonicky pronese, že nový Blade Runner 2049 není 

pro ty, kdo „chcou na film, kterej trvá skoro tři hodiny, a budou si neustále sypat popcorn do 

držky a říkat: ty jo, to je epický“182. 

Vedle stručného představení děje a varování před spoilery, které se mohou objevit na 

sociálních sítích, dávají videorecenzenti prostor také tomu, jak sci-fi spektákl vypadá a zní. 

Kamil Fila nazývá obrazy vyprázdněné a „zároveň krásné i děsivé“183, zatímco A. A. 

Dowd v diskuzi na kanálu The A. V. Club prohlašuje, že z vizuálního hlediska se nejspíš 

jedná o snímek roku. Podle Daemona Hatfielda z kanálu IGN „každý obraz přetéká barvou 

a světlem a emocemi“184. Kritici z pořadu Half in the Bag tipují, že Blade Runner 2049 

dostane Oscara za výpravu, Christy Lemirová zase tvrdí, že tentokrát už se sošky se svým 

jménem dočká kameraman Roger Deakins (předtím byl třináctkrát nominovaný, ale ani 

jednou nevyhrál). Mattu Atchitymu se nelíbí zvuk a namítá, že děsivý tón dystopickému 

thrilleru nesluší. YouTuber Medojed na to navazuje proklamací, že charakteristická 

                                                           
180 viz Příloha č. 2 (str. 79) 
181 Half in the Bag Episode 133: Blade Runner 2049. In: YouTube [online]. 07. 10. 2017 [cit. 2018-03-14].  
182 Blade Runner 2049 | Recenze | CZ. In: YouTube [online]. 08. 10. 2017 [cit. 2018-03-14].. 
183 Blade Runner 2049. Nejočekvánější film roku diváky určitě rozdělí, říká Fila. In: AktuálněTV [online]. 06. 

10. 2016 [cit. 2018-03-14].  
184 Blade Runner 2049 Review. In: YouTube [online]. 29. 09. 2017 [cit. 2018-03-14].  
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„bladerunnerovská hudba“ je obecně brána jako dobrá a ačkoli ji on sám nemá rád, tak by 

se naštval, kdyby se z pokračování vytratila. Toren CZ jim oponuje: „Rvalo mi to bubínky. 

(…) Máte z toho husí kůži až na prdeli.“185 V závěru potom několik videorecenzentů 

podněcuje diváky, aby na film zašli do kina, které má co největší plátno a co nejkvalitnější 

reproduktory. 

Kritici dále chválí herecký výkon Goslinga v titulní roli. YouTuber Medojed 

s ohledem na postavy a obsazení upozorňuje na skutečnost, že v posledních letech vznikají 

stále další a další remaky či pokračování kultovních filmů s Harrisonem Fordem. Podle Mika 

a Jaye z pořadu Half in the Bag by bylo lepší, kdyby se dopředu neprozrazovalo, že Ford ve 

snímku také bude. Dodává však, že americký herec hraje nejlépe za posledních 10 let. 

Jeremy Jahns a Medojed si všímají také toho, že herce Jareda Leta už Hollywood zřejmě 

zaškatulkoval do rolí šílenců. „Leto má v kontraktu napsaný, že bude hrát jenom psychicky 

vyšinutý lidi,“ poznamenává český YouTuber.186 

Krátce dojde i na téma kontextu režisérovy předchozí a budoucí práce. Ačkoli 

YouTuber Toren CZ raději Denisu Villeneuvovi říká křestním jménem, protože nedokáže 

vyslovit jeho příjmení, nazývá ho novým Christopherem Nolanem, který „už svým jménem 

prodává snímek“187. Jak zmiňuje Kamil Fila, Villeneuve rád napíná.   

Dojde rovněž na srovnání s původním Scottovým Blade Runnerem, jenž je podle 

Kamila Fily „spíš kultovní film než hit, (který má) hodně rádo málo lidí“188. A. A. Dowd 

z kanálu The A. V. Club zdůrazňuje, že Villeneuvovo pokračování není pouhou kopií 

originálu, ale přitom říká, že závisí na našich vzpomínkách na něj. Ignatiy Vishnevetsky 

oceňuje, že druhý díl prozkoumává dystopický svět za hranicemi Los Angeles, Chris 

Stuckmann zase to, že je Blade Runner 2049 samostatným dílem, a ne reboot (tzn. restart) 

nové série. Podle Jeremyho Jahnse si snímek užijí ti, kterým se líbil původní Blade Runner. 

Toren CZ naopak tvrdí, že by ho doporučil i člověku, kterému se první díl nelíbil.  

Nakonec kritici z kanálu What the Flick?! udělí snímku známku 7,6 (průměr ze 7,8 

Lemirové, Duraldeho 8,5, Atchityho 8,0 a Mankiewiczova 6,1), Daemon Hatfield z kanálu 

IGN 9,7 a Šimon Mitro z kanálu Biograf 9,5. Podle YouTubera Jeremyho Jahnse se Blade 

                                                           
185 Blade Runner 2049 | Recenze | CZ. In: YouTube [online]. 08. 10. 2017 [cit. 2018-03-14]. 
186 Recenze filmu: Blade Runner 2049 | žádný spoilery | CZ. In: YouTube [online]. 06. 10. 2017 [cit. 2018-03-

14].  
187 Blade Runner 2049 | Recenze | CZ. In: YouTube [online]. 08. 10. 2017 [cit. 2018-03-14]. 
188 Blade Runner 2049. Nejočekvánější film roku diváky určitě rozdělí, říká Fila. [online]. 06. 10. 2016 [cit. 

2018-03-14].  
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Runner 2049 vyplatí zhlédnout a koupit na Blu-ray. Medojed dá snímku medojedovu pečeť 

kvality, Chris Stuckmann hodnocení A+. 

Návrat do Scottova depresivního dystopického světa vešel do českých kin 5. října 

2017, do amerických pak znovu o den později.189 Je celkem zajímavé, že žádný ze 

sledovaných tvůrců svou videorecenzi na Blade Runner 2049 nevydal v den premiéry. 

Převážná většina amerických kritiků ji nicméně zveřejnila ještě před uvedením do kin 

(Jeremy Jahns s Chrisem Stuckmannem dva dni před ním, kanály What the Flick?! a The 

A. V. Club den před ním, kanál IGN už dokonce dva týdny před ním, a naopak pořad Half in 

the Bag až den po něm), čeští kritici naopak výhradně po něm (Medojed a Kamil Fila den 

poté, Toren CZ dva dny poté, Biograf dokonce až pět dní poté). 

 

(Graf č. 4: Datum vydání videorecenze snímku Blade Runner 2049) 

Délkou se vybrané videorecenze pohybují průměrně mezi pěti a deseti minutami. Za 

nejkratší, zhruba tříapůlminutovou recenzí stojí kanál IGN. Naopak autory té nejdelší, 

která má necelou půl hodinu, jsou Mike a Jay z pořadu Half in the Bag na kanálu Red Letter 

Media. Pod pět minut se pak vejde už jen videorecenze kanálu The A. V. Club. Hodnocení 

Jeremyho Jahnse těsně přesáhne pět minut, Chris Stuckmann to své zase natáhne až k sedmi 

minutám. Do osmi až devíti minut shrnou děj a svůj názor Toren CZ, Medojed, Kamil Fila 

i Biograf. Diskuze mezi Christy Lemirovou, Benem Mankiewiczem, Alonsem Duraldem 

a Mattem Atchitym na kanálu What the Flick?! zabere rovnou čtvrt hodinu. 

                                                           
189 Blade Runner 2049 (2017): Release Info. In: IMDb [online]. [cit. 2018-03-28].  
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(Graf č. 5: Délka videorecenze snímku Blade Runner 2049) 

Výrazné rozdíly panují i tentokrát mezi videorecenzemi v počtu zhlédnutí. Čísla 

českých kritiků se opět pohybují v řádu desítek až pár tisíc (což je ovšem i případ 

amerického kanálu The A. V. Club). Mezitím zahraniční kanály a pořady dosahují od 

desítek tisíc (What the Flick?!) po stovky tisíc zhlédnutí. Videorecenze Chrise Stuckmanna 

se v době naší analýzy blížila dokonce hranici milionu zhlédnutí.  

 

(Graf č. 6: Počty zhlédnutí videorecenze snímku Blade Runner 2049) 

 

5.4 Analýza videorecenzí filmu Vedlejší účinky 

Zbývající dva snímky, jež budeme v naší práci analyzovat, jsme zvolili tak, aby je 

stihli zrecenzovat i kanály a autoři, kteří už několik let videorecenze nepublikují. Z tohoto 
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důvodu jsme si vybrali právě také psychologický thriller Vedlejší účinky z roku 2013, v němž 

psychicky nemocná Rooney Mara vyhledá pomoc psychiatra s tváří Juda Lawa. Nečekaný 

hit režiséra Stevena Soderbergha190, který v jinak docela přímočarém vyprávění skrývá 

překvapivý zvrat, zaujal kritiky napříč platformami – jak v té době začínajícího YouTubera 

Chrise Stuckmanna, tak specializované pořady na webových stránkách tradičních médií, 

jako je britský Guardian nebo americký New York Times. 

Publicista Xan Brooks z deníku Guardian prohlašuje Vedlejší účinky za šokující 

thriller. A. O. Scott z New York Times tvrdí: „Film je nakonec méně o šílenství a léčbě než 

o touze, žárlivosti a chamtivosti.“191 Kritici v diskuzi kanálu What the Flick?! upozorňují 

na to, jak je v umění oblíbeným námětem zobrazovat „bláznivé ženy“. Ben Mankiewicz 

ovšem namítá, že neměl rád postavy ve filmu – ani ty, co by mít rád měl. Dále přidává, že 

osobně viděl lepší způsob, jak Soderberghovu novinku vyřešit a uzavřít. Chris Stuckmann 

nazve snímek tím nejlepším z uplynulého roku, přičemž jeho styl srovnává s thrillery 

Alfreda Hitchcocka (o tom se zmíní i Brooks v rozpravě Guardianu). A ačkoli se mu nelíbí, 

jak scenárista Scott Z. Burns rozvinul vedlejší postavu Channinga Tatuma, prohlašuje: 

„Myslím si, že jestli jste milovníky filmu, tak si tento snímek užijete.“192 Jeremy Jahns jejich 

nadšení moc nesdílí, jelikož ve své videorecenzi popisuje i to, jak se při sledování filmu ptal 

sám sebe, proč něco takového vůbec bylo natočeno a proč se u toho tolik nudil. V závěru 

však dá Vedlejším účinkům docela uspokojivé hodnocení. Videorecenzenti také jednotně 

doporučují, aby lidé šli na snímek bez jakékoli znalosti dějových zvratů, aby si tím nezkazili 

divácký zážitek. Matt Atchity k tomu možná trochu paradoxně dodává: „Jděte na tenhle film, 

ale nečtěte žádné recenze.“193 

Kritici v pořadu The Guardian Film Show a na kanále What the Flick?! rovněž 

probírají téma Soderberghova údajného odchodu z branže. Režisér totiž tehdy oznámil, 

že Vedlejší účinky budou jeho posledním filmem. Soderbergh nakonec přeci jenom v roce 

2017 natočil tragikomedii Loganovi parťáci, na rok 2018 se pak chystá premiéra jeho hororu 

Unsane s britskou herečkou Claire Foyovou, který byl zcela natočen na mobilní telefon. 

                                                           
190 Profil snímku Vedlejší účinky. ČSFD [online]. [cit. 2018-03-28].  
191 Side Effects‘ – Movie Review | The New York Times. In: YouTube [online]. 09. 02. 2013 [cit. 2018-03-15]. 

(V originále: „The movie is finally less about madness and medicine than about lust, jealousy and greed.“ 

Překlad KR) 
192 Side Effects – Movie Review by Chris Stuckmann. In: YouTube [online]. 10. 02. 2013 [cit. 2018-03-15]. 

(V originále: „If you’re a film lover, I think you’ll enjoy this movie.“ Překlad KR) 
193 Side Effects – Movie Review. In: YouTube [online]. 07. 02. 2013 [cit. 2018-03-15]. (V originále: „See this 

movie, don’t read any reviews.“ Překlad KR) 
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Závěrečného krátkého číselného, abecedního či slovního ohodnocení se dočkáme 

pouze u tří z pěti videorecenzí. Jeremy Jahns v rámci své originální škály nazve snímek 

zábavou, k níž nepotřebujete alkohol. Chris Stuckmann udělí Vedlejším účinkům A- a trojice 

kritiků známku 8,2 (průměr z Atchityho 9, Duraldeho 8,1 a Mankiewiczových 7,6). 

Soderberghův thriller měl americkou premiéru 8. února 2013. V britských kinech se 

následně objevil o celý měsíc později.194 Jak vyčteme z grafu, toto časové rozmezí celkem 

věrně kopíruje datum publikace jednotlivých videorecenzí. Pořad The Guardian Film 

Show byl v době své existence publikován vždy v den, kdy šly do distribuce nové filmy. Díl, 

v němž kritici probírají právě Vedlejší účinky, se tak objevil na internetu přesně v den jeho 

premiéry. Deník New York Times zveřejnil svou video upoutávku na psanou recenzi A. O. 

Scotta den po uvedení snímku ve Spojených státech. Kanál What the Flick? se svou 

videorecenzí neotálel a publikoval ji už den dopředu, YouTubeři Chris Stuckmann a Jeremy 

Jahns to pak stihli do konce téhož týdne.  

 

(Graf č. 7: Datum vydání videorecenze snímku Vedlejší účinky) 

Délka sledovaných videorecenzí nepřekračuje šest minut. Diskuze nad 

Soderberghovým snímkem mezi kritiky Yanem Brooksem, Peterem Bradshawem 

a Andrewem Pulverem z The Guardian Film Show (kde mimo jiné řeší premiérové filmy 

Mocný vládce Oz, Rozbitý svět a Robot a Frank) zabere pět minut z jinak 20minutového 

pořadu, kritici Matt Atchity, Alonso Duralde a Ben Mankiewicz z What the Flick?! 

Vedlejším účinkům věnují zase zhruba o minutu více. YouTubeři Chris Stuckmann a Jeremy 

                                                           
194 Side Effects (2013): Release Info. In: IMDb [online]. [cit. 2018-03-28].  
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Jahns stihnou své hodnocení odříkat ve stopáži pod čtyři minuty. Upoutávka na psanou 

recenzi na internetové verzi deníku New York Times pak dosáhne jen necelé jedné minuty. 

 

(Graf č. 8: Délka videorecenze snímku Vedlejší účinky) 

V počtu zhlédnutí ostatní recenzenty s přehledem překonává YouTuber Jeremy 

Jahns, kterému se jako jedinému podařilo překročit hranici 100 tisíc zhlédnutí. Jahns, 

který v té době už působil na videoplatformě šest let, tehdy v tomto ohledu vedl nad svým 

nejbližším konkurentem Chrisem Stuckmannem. Ten sice v roce 2013 už na YouTube 

publikoval druhým rokem, počtem zhlédnutí ale v té době ještě držel krok spíše s kanály 

typu What the Flick?!. Jak jsme ovšem mohli vidět u předchozích analýz novějších snímků, 

dnes je Stuckmann jednoznačně nejsledovanějším filmovým videorecenzentem. 

Naopak při pohledu na čísla u videorecenze na kanálu New York Times je zřejmé, proč deník 

od tvorby podobných videí po několika pokusech ustoupil.  

 

(Graf č. 9: Počty zhlédnutí videorecenze snímku Vedlejší účinky) 
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5.5 Analýza videorecenzí filmu Krotitelé duchů 

Posledním zvoleným snímkem je remake kultovní klasiky Krotitelé duchů z roku 

1984, který se ve své době dočkal takové divácké přízně, že za dalších pět let vznikl druhý 

díl. Stejnojmenný film Krotitelé duchů z roku 2016 staví na oblíbeném motivu skupinky 

vědců bojujících proti paranormálním jevům v prostředí New Yorku, převrací však pohlaví 

hlavních postav. Z vědců jsou tak vědkyně a z hezké sekretářky pohledný, ale spíše 

jednodušší asistent. Režisér Paul Feig přitom vsází na své oblíbené herečky Melissu 

McCarthyovou a Kirsten Wiigovou, s nimiž už pracoval na dřívějších projektech, a novější 

tváře ze skečové show Saturday Night Live Leslie Jonesovou a Kate McKinnonovou.195  

V referenci na známý text písně k prvnímu filmu kritik James Verniere z deníku 

Boston Herald vtipkuje: „Nebojím se duchů, ale bezduchých korporátních remaků.“ Novou 

verzi Krotitelů duchů považuje za zcela bez nápadu. Snímek podle něj vůbec neměl důvod 

vzniknout. Jeho kritika přitom podle jeho slov nemá nic společného s tím, jakého pohlaví 

jsou hlavní hrdinové.196 Terri Schwartzová ve své recenzi s titulkem Scares Up Some Laughs 

(Vyděsí k smíchu) na kanále IGN tvrdí, že si chtěla remake zamilovat, ale snímek je bohužel 

pouze průměrný. Podle ní měl větší potenciál, takže ji výsledný dojem zklamal. „Děj není 

nic nového, je ale zábavné sledovat, jak společně pracují,“ dodává Schwartzová. Myslí si, 

že humor Paula Feiga do série nezapadá.197  

Pro Petra Slavíka z kanálu Fandíme filmu není remake Krotitelů duchů „žádnou 

velkou výhrou“. „Prostřední část je lehce utahanější,“ stěžuje si Slavík a přidává názor, že 

camea (neboli skutečnost, že se ve filmu v malých rolích objevuje řada známých osobností 

či herců z původní série) jsou spíše rušivá.198 Peter K. Rosenthal, filmový kritik ironického 

portálu The Onion, vidí ve snímku náboženskou symboliku. Feigova komedie podle něj 

ukazuje „svět, v němž duše zatracených bloudí volně po světě, než aby si spíše odpykávali 

své náležité a spravedlivé tresty ve věčných plamenech pekla“199. Diváci jsou podle něj 

v závěru filmu frustrovaní tím, že krotitelky nevezmou duchy zpět do hořících pekel, 

                                                           
195 Profil snímku Krotitelé duchů. ČSFD [online]. [cit. 2018-03-28].  
196 Movie Review: Ghostbusters starring Melissa McCarthy, Kristen Wiig. In: YouTube [online]. 13. 07. 2016 

[cit. 2018-03-15]. (V originále: „I ain’t afraid of no ghosts. But I am afraid of soulless corporate remakes.“ 

Překlad KR) 
197 Ghostbusters – Review. In: YouTube [online]. 10. 07. 2016 [cit. 2018-03-16]. (V originále: “The plot is 

nothing new. It’s fun to see them working together.“ Překlad KR) 
198 Krotitelé duchů – První dojmy. In: YouTube [online]. 27. 07. 2016 [cit. 2018-03-16]. 
199 V originále: „A world in which the spirits of the damned are roaming the Earth freely rather than suffering 

their just and righteous punishment in the eternal fires of hell.“ (Překlad KR) 
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a oddalují tak boží trest. 200 

Noví Krotitelé duchů rozdmýchali dlouho před svou premiérou vlnu nevole. Trailer 

ke snímku se v květnu 2016 stal nejhůře hodnocenou filmovou upoutávkou na 

YouTube.201 Někteří uživatelé sociálních sítí se rozhodli vyhlásit bojkot filmu. Své naštvání 

následně dali najevo tím, že se jali urážet představitele remaku na jejich facebookových 

a twitterových profilech a dávat palec dolů (tj. negativní hodnocení) všem videím, která 

s filmem souvisela.202 Video Terri Schwartzové má proto necelé tři tisíce palců dolů (oproti 

12 tisícům palců nahoru to nezní jako moc, ale stále to výrazně vybočuje ze standardního 

poměru hodnocení u příspěvků na YouTube). Skandálu se někteří z kritiků dotknou i ve 

svých videorecenzích (Slavík: „Na rozdíl od některých mi film dopředu nevadil.“203). Kritici 

z kanálu The A. V. Club kupříkladu diskutují nad tím, jak snímek ovlivnily ženské postavy. 

Shodují se na tom, že ačkoli jsou jejich vztahy napsány uvěřitelněji než ty jejich 

předchůdců z 80. let, děj by se ale podle nich o moc nezměnil, kdyby bývaly byly muži.  

Terri Schwartzová nakonec Krotitelům duchů dá hodnocení 6,9. Petr Slavík je 

nerozhodný, ale ve finále prohlásí, že to bude někde mezi 6 a 7.  

Feigova komedie vstoupila do amerických kin 15. června 2016. Čeští diváci si na ni 

museli počkat ještě měsíc a půl – do 28. července.204 Jak je očividné z grafu níže, všichni 

sledovaní kritici svou videorecenzi stihli publikovat v předstihu. Jediný kanál The A. V. 

Club ji vydal až na začátku srpna. 

 

(Graf č. 10: Datum vydání videorecenze snímku Krotitelé duchů) 

                                                           
200 The Onion Reviews ‘Ghostbusters‘. In: YouTube [online]. 14. 07. 2016 [cit. 2018-03-16]. 
201 SHOARD, Catherine. Ghostbusters trailer is most disliked in YouTube history. The Guardian [online]. 02. 

05. 2016 [cit. 2018-03-29].  
202 FRAMKE, Caroline. How the all-female Ghostbusters reboot became a lightning rod of controversy. Vox 

[online]. 15. 07. 2016 [cit. 2018-03-29].  
203 Krotitelé duchů – První dojmy. In: YouTube [online]. 27. 07. 2016 [cit. 2018-03-16]. 
204 Ghostbusters (2016): Release Info. In: IMDb [online]. [cit. 2018-03-28].  
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Videorecenze na remake Krotitelů duchů se pohybují mezi dvěma až třemi 

minutami. Jedinou výjimkou je rozhovorová recenze na kanále The A. V. Club, kde kritici 

Ignatiy Vishnevetsky a A. A. Dowd rozebírají snímek po necelých šest minut. 

 

(Graf č. 11: Délka videorecenze snímku Krotitelé duchů) 

V rámci sledovanosti jednotlivých videorecenzí je nejzajímavější, že český kanál 

Fandíme filmu oslovil o několik stovek více diváků než americký Boston Herald. Ani 

jeden z nich přitom ani zdaleka nedosahuje takového počtu zhlédnutí jako kanály The Onion 

a IGN, které oba překračují hranici 200 tisíc. 

 

(Graf č. 12: Počet zhlédnutí videorecenze snímku Krotitelé duchů) 
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5.6 Shrnutí 

Každý ze sledovaných videorecenzentů je jedinečný a svérázný. Z našich dílčích 

analýz i přesto můžeme vydedukovat řadu obecných závěrů. Nejvýraznější je nejspíš 

skutečnost, že si kritici vybírají, co budou recenzovat. Nenarazíme proto na moc 

videorecenzí k průměrným či nepříliš zajímavým snímkům, což se odráží i v pravidelnosti, 

s jakou autoři a kanály svá videa publikují. Jsou si totiž vědomi toho, že se bude nejvíce 

klikat na videorecenze k očekávaným velkofilmům – a ty do kin nepřicházejí každý týden. 

Hledisko výběru vhodného filmu k recenzi zmiňuje i Kamil Fila. „Dopředu (se) 

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. (…) Některé 

třeba výraznější artové filmy prostě nefungují. Překvapivě ani dětské filmy. Jakmile náhled 

videa obsahuje animaci, tak na to lidé neklikají,“ vysvětluje kritik.205 I z toho důvodu se do 

naší analýzy nedostal snímek, který by sám o sobě nebyl nosným tématem – protože takové 

snímky se v produkci videorecenzentů objevují spíše sporadicky. Příchozí považovali kritici 

za jedno z nejlepších sci-fi uplynulých let, Blade Runner 2049 zase za jedinečný vizuální 

zážitek. Soderberghovy Vedlejší účinky je překvapily svým uchopením tématu medikace 

a šílenství. Snímek Krotitelé duchů naopak předcházela pošramocená mediální reputace – 

mnohé proto zajímalo, jak se vyvedl. 

V návaznosti na výsledky našeho výzkumu si dále můžeme videorecenzenty 

roztřídit podle osmi kritérií: 

5.6.1 Videorecenze z hlediska postavy autora 

Videorecenze jsou v převážné většině formátem jednoho autora. Má to 

pochopitelně svůj důvod: o samotě kritik dokáže lépe vyjádřit své pocity, a přitom nemusí 

vstupovat do přímé konfrontace s dalším recenzentem. Diváky navíc láká na své vlastní 

charisma, vystupování a image. I přesto pořady jako The Guardian Film Show a Half in 

the Bag nebo recenze kanálů The A. V. Club a What the Flick?! vsázejí raději na diskuze 

mezi nejméně dvěma kritiky. I to má své výhody: diváci dostanou na výběr z nabídky názorů 

                                                           
205 viz Příloha č. 2 (str. 79) 
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– zůstává jen na nich, se kterým z nich se nejvíce zosobní. Během rozhovoru dále mohou 

vyplynout i témata, k nimž se kritik ve své recenzi normálně nedostane. 

Z hlediska velikosti záběru videorecenzenti nejčastěji užívají detail či polodetail, 

tedy zhruba od prsou či ramen nahoru. Ve videorecenzích, kde vystupuje více než jeden 

kritik, se většinou přestřihává z celku (tj. záběru, v němž jsou vidět všichni aktéři i prostředí 

za nimi) na polocelek (tj. od pasu nahoru) či polodetail, když jeden z nich zrovna mluví.206 

Pravidlem také bývá, že se diskuzní videorecenze natáčejí v profesionálním studiu na 

několik kamer. Naopak recenzenti, kteří ve videu vystupují sami, se většinou také sami 

natáčejí. I zde však najdeme výjimky (např. Anupamu Chopru z Film Companion, Petera 

K. Rosenthala z The Onion nebo Kamila Filu na AktuálněTV). 

5.6.2 Videorecenze z hlediska účasti autora 

Autor videorecenze zpravidla ve videu také vystupuje. I když může v průběhu 

přestřihávat na trailer k filmu, jeho takzvaná mluvící hlava je klíčovým prvkem videa. 

Výjimku představují jen videorecenze kanálů The New York Times a IGN, v nichž autor 

buďto nevystupuje vůbec (recenzi jeho jménem namlouvá někdo jiný), nebo pouze 

prostřednictvím voiceoveru. Video je tedy sestřihem klipů či upoutávek, na který je jen 

namontovaná grafika, např. titulek recenze nebo závěrečná známka. 

5.6.3 Videorecenze z hlediska scénáře 

Ve videorecenzích se můžeme setkat s tím, že jejich autoři: 

▪ mluví podle scénáře 

▪ zcela spatra  

▪ oba postupy kombinují.  

U českých autorů a YouTuberů jednoznačně převažuje přístup, že nemluví podle 

předem připraveného textu. „Nejde to udělat tak, že si napíšu pět odstavců a odříkám je. 

Působilo by to ještě víc křečovitě než můj normální přednes,“ vysvětluje Anna Kopecká ze 

serveru Eurodeník.207 Kamil Fila k tomu dodává: „Formát je 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.“208 

                                                           
206 Podle: TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

(str. 159) 
207 viz Příloha č. 1 (str. 75) 
208 viz Příloha č. 2 (str. 78) 
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Že autoři nemluví podle scénáře, je zřejmé z toho, že se hodně opakují, přehnaně gestikulují 

rukama a současně třeba z nervozity odkoukávají od kamery. Časté pauzy pak obvykle řeší 

střihem. 

5.6.4 Videorecenze z hlediska vyznění 

Když přihlédneme k vyznění jednotlivých videorecenzí, ty z dílny Petera 

K. Rosenthala na kanále The Onion jsou kategorií samou pro sebe. Ačkoli si kritici ve svých 

videích dovolí čas od času nějaký žertík, který přímo nesouvisí s filmem, nebo jako v případě 

Mika a Jaye v pořadu Half in the Bag u toho popíjejí pivo, jejich videorecenze jsou myšleny 

naprosto vážně. Rosenthalovy biblické analogie a odbíhání od tématu jsou naopak stejně 

jako celý kanál a přidružený server míněny ironicky.  

5.6.5 Videorecenze z hlediska prostředí 

Postava autora vnáší do videorecenzí další úroveň významů rovněž tím, jaké má na 

sobě oblečení a čím je obklopen, nebo v jakém prostředí se při natáčení videa nachází. 

Typicky to bývá jeden z následujících tří druhů prostorů: 

▪ studio 

▪ pokoj 

▪ exteriér. 

Pokud chtějí autoři působit profesionálně, nejčastěji volí k natáčení videorecenze 

studio. To představuje lépe kontrolované prostředí, kde mohou zabezpečit čistý zvuk i obraz. 

Pokud není studio nijak přizpůsobené jejich pořadu, nejčastěji si stoupají před zelené 

plátno, které pak mohou při editaci videa vyměnit za libovolné pozadí. K tomuto kroku 

přistupují kupříkladu YouTubeři Jeremy Jahns a Medojed. Zatímco Jahns se nechává 

zobrazit před červenou stěnou209 (se kterou v dřívějších videích kontrastují zbytky zeleného 

plátna ve vlasech či při gestikulaci rukou), Medojed za sebou nechává hrát trailer k filmu.210 

Další se jednoduše natáčejí ve svém pokoji (Toren CZ211), před neutrální stěnou v exteriéru 

(Eurodeník212), v klidném exteriéru (Biograf213) nebo třeba jen na náhodném místě, které se 

jim naskytne při cestě domů (Fandíme filmu214). V případě Petra Slavíka však nejméně 

jednou došlo k tomu, že jeho monolog na schodech narušili chodci.215 Možná i to byl důvod, 

                                                           
209 viz Příloha č. 22 a 23 
210 viz Příloha č. 25 
211 viz Příloha č. 29 
212 viz Příloha č. 13 
213 viz Příloha č. 6 
214 viz Příloha č. 16 
215 viz Příloha č. 15 
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proč se později také přesunul do studia. 

Kamil Fila sice natáčí svá videa ve studiu, ale rovněž před klíčovacím plátnem. Ve 

videorecenzi pak za ním diváci vidí starý filmový pás. „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,“ popisuje český kritik.216 Jiní si zase vystačí s neutrálně uzpůsobeným prostředím 

studia (The Onion217, Common Sense Media218). 

V převážné většině ale videorecenzenti vsázejí na styl vypovídající o jejich nadšení 

pro film, a to jednak v dekoracích, jednak v oblečení. „Téma či předmět je irelevantní; ať už 

jde o hudbu, udělátka, literaturu, architekturu atd. Kritici se za všech okolností snaží v sérii 

kroků prokázat svou legitimitu, aby mohli diskutovat nad prokazatelností ostatních,“ tvrdí 

Jonathan Roberge.219 YouTuber Chris Stuckmann ve svých videích typicky nosí trička 

s potisky odkazujícími na popkulturní díla či postavy (například ve videorecenzi na sci-

fi Příchozí má na sobě tričko s nápisem Tetris). V dřívějších videích sedával před stěnou 

polepenou filmovými plakáty220 (tuto praxi uplatňují i Anupama Chopra221 či James 

Verniere z Boston Herald222), v současnosti ale mluví z rohu místnosti, v němž má 

vystavená svá DVD a akční figurky. V jeho videorecenzích pak obvykle na horní poličce 

stojí DVD filmů, které nějak souvisejí s tím, o němž hovoří (u Příchozích jsou to tak DVD 

snímků Sicario: Nájemný vrah a Zmizení, tzn. předchozích projektů režiséra Denise 

Villeneuva, u Blade Runner 2049 zase DVD k původnímu filmu z 80. let).223 Studio kanálu 

What the Flick?! představuje zvláštně tvarovaný stůl se židlemi před několika obrazovkami 

s názvem kanálu224, v pozdějších videích pak před stěnou s logem kanálu a obrázkem 

červených sedaček v kinosálu225. Kritici z pořadu The Guardian Film Show sedí na 

                                                           
216 viz Příloha č. 2 
217 viz Příloha č. 27 
218 viz Příloha č. 38 
219 MANZOLI, Giacomo a Paolo NOTO. The Price of Conservation: Online Video Criticism of Filmy in Italy. 

In: FREY, Matthias a Cecilia SAYAD. Film Criticism in the Digital Age. (str. 109) (V originále: „The topic or 

the subject is irrelevant; be it music, gadgets, literature, architecture, and so on. In all circumstances, critics are 

necessarily engaged in a series of justifications about their legitimacy to discuss the justification of others.“ 

Překlad KR) 
220 viz Příloha č. 10 
221 viz Příloha č. 18 
222 viz Příloha č. 8 
223 viz Příloha č. 11 
224 viz Příloha č. 31 
225 viz Příloha č. 32 
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pohovkách před obrazovkou, na níž promítají fotografie z recenzovaného filmu.226 Mike 

a Jay z pořadu Half in the Bag diskutují ve studiu, které vypadá jako nepříliš udržovaná 

vchodová místnost do domu (za nimi jsou vidět vchodové dveře). Vedle nich jsou pak 

rozložené například prázdné lahve od piva (název pořadu je anglický idiom vyjadřující stav 

mezi střízlivostí a opilostí), krabičky od léků, americká vlajka, starý televizní přijímač nebo 

přehrávač kazet. Oba jsou přitom oblečení, jako kdyby pracovali na pumpě nebo opravovali 

auta.227 Ignatiy Vishnevetsky a A. A. Dowd z kanálu The A. V. Club nejdříve natáčeli svá 

diskuzní videa ve studiu, které připomínalo pracovnu.228 Nyní však sedávají za skromným 

barovým stolem.229 

5.6.6 Videorecenze z hlediska hodnotící škály 

Pokud kritik do své videorecenze zahrne určitý hodnotící prvek, nejčastěji má formu 

výstižné číselné (např. What the Flick?!, Biograf, IGN, Fandíme filmu, Anupama Chopra), 

abecední (Chris Stuckmann) či procentuální známky (Biograf). Kritici ovšem často vsází 

také na vlastní hodnotící škálu. YouTuber Medojed uděluje filmům vlastní pečeť kvality, 

Petr Slavík se zase někdy spokojí jen s dáváním palců nahoru či dolů. Vůbec nejsvéráznější 

je však jistě hodnotící škála Jeremyho Jahnse, kterou v jednom ze svých videí musel dokonce 

vysvětlovat. Jahns chtěl být originální a vložit do svého hodnocení humor. Proto rok po svém 

příchodu na YouTube, v roce 2010, sestavil šestistupňovou škálu, která zní následovně: 

1) sračka, 2) hned se na to zapomene, 3) s alkoholem v krvi to bude zábavnější, 4) zábava 

i bez alkoholu, 5) stojí za to vidět a koupit si na Blu-ray, a 6) „awesometacular“ (vysvětleno 

výše). Nebylo ovšem jeho záměrem, aby stupně striktně následovaly za sebou. Přál si pouze, 

aby jeho recenze nebyla jen kontextem k hodnocení na konci videa.230 

5.6.7 Videorecenze z hlediska užití (audio)vizuálních prvků 

Co se týče paratextuálních znaků, jakou jsou úvodní a závěrečné titulky, ty ve svých 

videorecenzích využívá většina sledovaných autorů. Pořad (Za)biják Kamila Fily například 

ukazuje roztříštěné klipy různých známých snímků a mluvící hlavu Fily podbarvené typicky 

živým zpravodajským bublákem. Do kina s Mirkou Spáčilovou zase v krátké znělce 

odkazuje na tradici vývoje filmu. Znělkou kanálu YouTubera Chrise Stuckmanna je výbuch, 

znělkou kanálu Jeremyho Jahnse zase jednoduchý text Jeremy Jahns presents (Jeremy Jahns 

                                                           
226 viz Příloha č. 40 
227 viz Příloha č. 34 
228 viz Příloha č. 3 
229 viz Příloha č. 4 
230 My Rating System Explained. In: YouTube [online]. 24. 01. 2018 [cit. 2018-03-18] 
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uvádí). Obě přitom doprovází zvuk elektrické kytary. Videa na kanálu Film Companion 

dříve začínala shlukem teček, které se spojily za tradičně hollywoodsky znějící hudby do 

názvu kanálu. U posledních videí od toho ale Film Companion upustil. Pořad Half in the 

Bag začíná tím, jak někdo vráží lahev od piva do pytlíku s popcornem. Eurodeník místo 

znělky uvádí videorecenzi vizuálem festivalu v kanadském Torontu. Kanál IGN, The A. V. 

Club a Biograf ani tolik nevyužívají znělku, jako spíše jednoduchý box s názvem kanálu či 

pořadu a případně i titulkem videorecenze. Ovšem jen minimum ze sledovaných 

recenzentů využívá závěrečné titulky.  

Petr Slavík z Fandíme filmu sice znělku nemá, ale zato každou svou videorecenzi 

začíná větou: „Ahoj, tak zase jednou z kina.“ Podobné opakující se hlášky se vyskytují také 

u YouTuberů Chrise Stuckmanna a Jeremyho Jahnse. Stuckmann svá videa typicky končí 

frází: „Pokud se vám toto video líbilo, můžete kliknout sem a nechat se stuckmannizovat!“231 

Jahnsovou rozlučkovou větou je zase: „Komentujte níže, dejte mi vědět. A jako vždy, pokud 

se vám líbilo, co jste tu viděli, a chcete vidět víc, klikněte sem.“232 Po ní obvykle vyrazí proti 

kameře pěstí a objeví se odkazy na související videa. 

Pouze kanály Fandíme filmu a Biograf nepoužívají žádné vizuální odkazy na filmy, 

které probírají. Ostatní kritici buď do rohu videa umisťují fotografie z filmů (nebo v případě 

Medojeda meme233), mluví přes upoutávky k filmům, nebo na ně přestřihávají.  

5.6.8 Videorecenze z hlediska užití jazykových prostředků 

Jak jsme popsali už výše, řada videorecenzentů se uchyluje k tomu, že mluví spatra, 

aby tak udržela jistou míru spontánnosti a autentičnosti ve svých rozborech filmů. Jen 

část z nich se však snaží dodržet pravidla spisovného jazyka. „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,“ komentuje použití nespisovného jazyka ve svých 

videích Kamil Fila.234 Někteří kritici se ovšem ve svých recenzích nestraní ani vulgarismů.  

                                                           
231 V originále: „If you liked this video, you can click right here and get stuckminazed!“ (Překlad KR) 
232 V originále: „Comment below, let me know. And as always if you liked what you’ve seen here and you 

want to see more, click right here to see more.“ (Překlad KR) 
233 Obrázek, kresba, stručný popisek či fotografie ve formě internetového vtípku. Jde o formát strukturující 

výpověď do nějaké formy, která je publiku známá nebo předvídatelná. (Podle: KASÍK, Pavel. Celý internet se 

směje, jen vy nechápete, o co jde. Podívejte na memy. Technet.cz [online]. 16. 02. 2012 [cit. 2018-04-08].) 
234 viz Příloha č. 2 (str. 78) 
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Závěr 

  

Filmová kritika v současnosti prochází obdobím změn. Přizpůsobuje se ovšem pouze 

požadavkům nové generace odběratelů a rychlosti internetového prostředí. Její základní 

funkce zůstávají i v digitální době stejné. Nadále je důležité především představit konkrétní 

filmové dílo a co nejzajímavější formou podat svůj názor na něj. Ozvláštnění promluvy, 

například humorem či osobitými vsuvkami, je pak v dnešní době obzvlášť důležité, jelikož 

recipient má díky globálnímu dosahu internetu nepřeberné možnosti v tom, koho si zvolí 

jako svůj osobní zdroj informací. Nemusí to přitom být ani profesionální novinář zaměstnaný 

mediálním domem, ale pouze fanoušek publikující v rámci takzvané participativní 

žurnalistiky na některé ze sociálních sítí. 

V této diplomové práci jsme si dali za cíl charakterizovat formát filmové 

videorecenze. Abychom toho dosáhli, podívali jsme se nejdříve na to, co by měla recenze 

formálně splňovat. Videorecenze informuje veřejnost o filmové premiéře, seriálu i starším 

snímku. Autor v ní dále nabízí svůj pohled na různé aspekty filmového či televizního 

projektu. Kvůli omezené stopáži, která souvisí také se zkrácenou dobou pozornosti diváka 

na internetu, se ale zpravidla zaměřuje jen na některé oblasti, jako jsou scénář nebo herecké 

výkony. Ačkoli je třeba připomenout, že existují i videorecenzenti, kteří o filmu dokáží 

hovořit i necelou hodinu. V takových případech jde však výhradně o diskuze dvou a více 

kritiků, kteří tudíž do recenze vnášejí témata, jichž by se kritik v monologu jinak sám od 

sebe nedotkl. 

Jak vyplývá z naší práce, formát videorecenze přilákal amatéry i profesionální 

filmové kritiky, a to především proto, že je flexibilní a nemá žádná striktní pravidla. Na 

YouTube tak můžeme najít videorecenze snímků od kanálů celosvětově známých tištěných 

deníků, specializovaných popkulturních serverů i od fanoušků, kteří z videorecenzování 

filmů postupem let udělali svou profesi. Ti nejznámější z nich dosahují u svých videí až 

milionu zhlédnutí. Jen pro srovnání, čeští autoři mají v průměru kolem několika tisíc 

zhlédnutí. Ukazuje se tím, že v očích diváka už kritik nepotřebuje odborné vzdělání, ale 

stačí, aby byl pro svůj obor zapálený, měl charisma a dokázal svůj názor náležitě prodat. 

Sociální sítě pak už zařídí zbytek.  

Podle odborníků v dnešní době diváci chtějí, aby byl kritik jistým způsobem jejich 
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přítel. Přizpůsobuje se tomu i samotná struktura videorecenze, která obvykle stojí na 

spontánní, nepřipravené a nijak necenzurované promluvě autora recenze, jenž se tak často 

opakuje a zamotává do vlastní argumentace. Forma videorecenzí proto mnohdy připomíná 

domácí videa s horší vizuální i zvukovou stránkou. Ani jedno ovšem není důležité, protože 

diváci se vracejí k videím svých oblíbených tvůrců kvůli jejich vyprávění a kultu osobnosti. 

Abychom o podobě současné filmové videorecenze zjistili více, zanalyzovali jsme 

v poslední kapitole tvorbu vybraných devatenácti filmových kritiků a kulturních serverů, 

kteří publikují nebo v uplynulých pěti letech publikovali videorecenze na platformě 

YouTube, nebo ve vlastní přidružené videotéce. Ze třiceti videorecenzí na náhodně zvolené 

čtyři americké filmové premiéry z posledních pěti let vyplynulo zejména to, že autoři 

videorecenzí nejčastěji hodnotí očekávané filmové trháky nebo propadáky. Naopak 

nezávislým filmům příliš prostoru nevěnují. Videorecenze jsou obvykle žánrem jednoho 

člověka, ačkoli i v naší studii se objevují kritici, kteří hodnotí snímky ve dvojici až čtveřici. 

Jednotlivá videa mají od jedné minuty až klidně po hodinu – a čím vyšší je stopáž, tím je 

také menší šance, že jejich autor mluví podle scénáře. Ona kýžená autentičnost 

a bezprostřednost se ovšem projevuje negativně na obsahu videorecenzentovy promluvy, 

která proto leckdy obsahuje nespisovný jazyk, vulgarismy a chyby kupříkladu ve 

vyslovování jmen tvůrců, jimž by se jednoduše dalo předejít rešerší.  

Autorský monolog či dialog je nicméně klíčovým prvkem videorecenze, do níž se 

kromě takzvaných mluvících hlav obvykle přidávají upoutávky nebo fotografie k filmu. 

Natáčení obvykle probíhá v přizpůsobeném studiu či před klíčovacích plátnem, v pokoji 

videorecenzenta nebo někde v exteriéru. Je žádoucí, aby měl videorecenzent při natáčení na 

sobě třeba triko odkazující na známý popkulturní motiv. Jeho video by rovněž mělo mít 

úvodní znělka a chytlavou hlášku, kterou bude opakovat v každém videu. Vydání 

videorecenze se potom plánuje tak, aby korespondovala s premiérou snímku v dané zemi. 

Výjimkou jsou jen recenze na filmy uváděné v předpremiéře na festivalu, které jsou tím 

pádem s puncem exkluzivity zveřejněny v předstihu. Naše analýza rovněž potvrdila tezi, že 

se videorecenzím (a filmovým recenzím obecně) věnují hlavně mladí bělošští muži. 

Z dotazníkového šetření mezi třemi českými videorecenzenty dále vyšlo najevo 

například to, že jediný tuzemský filmový kritik, který se videorecenzím věnuje pravidelně 

a už několik let, je považuje za nutné zlo a rychlý názor spíše než skutečnou recenzi. 

Nabízí se otázka, zda se bude počet profesionálních filmových kritiků, kteří natáčejí 
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videorecenze, zvyšovat, nebo naopak snižovat natolik, až se formát stane výhradní 

záležitostí amatérských kritiků a fanoušků. Kamil Fila například tvrdí, že k takové práci 

chybí tuzemským novinářům technické vzdělání. Odvolává se přitom také na to, že filmoví 

kritici jsou převážně stydliví introverti, kteří kdovíjak netouží po tom, aby stáli před 

kamerou. Současné volání po rychlosti a okamžitosti žurnalistiky – a s tím související 

tendencí médií vytvářet ze svých redaktorů multimediální novináře – ale možná nakonec 

přesvědčí i ty nejrezervovanější z kritiků, kteří ve videorecenzi naleznou vhodný prostředek 

k formulaci bezprostřední reakce na film. Stačí totiž jen vytáhnout z kapsy mobilní telefon, 

natočit svůj monolog a publikovat ho na sociálních sítích. 
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Summary 

 

In this master‘s thesis we aimed to characterize the film video review format. To 

achieve that, we first looked at what the requirements are for a film review. A video review 

informs the public about a premiering film, a television series, or an older classic. An author 

of the video review also includes their opinion on some aspects of the film or television 

project, which are usually screenplays or performances. 

As we can perceive from our study, the format of video review has attracted both 

amateur and professional film critics alike; especially because of its flexibility. That is why 

we can find video reviews on YouTube from world-famous printed journals, specialized pop 

culture servers, and also from fans who have made video reviews their living. The most 

famous of them have up to a million views on their videos. Just for comparison, Czech video 

reviewers have on average about a thousand views. As it turns out, in the eyes of the viewer, 

critics do not need professional education. They only need to be passionate about film, have 

a strong charisma, and be able to sell their opinion to the viewers around the world. 

To find out more about the current state of video reviews, we analysed the production 

of nineteen film critics and cultural servers that have published or have been publishing 

video reviews on YouTube or on their own affiliated video platforms over the last five years. 

Firstly, the thirty video reviews of four randomly chosen American films have shown that 

critics mostly choose blockbusters or flops for their reviews. Secondly, it has revealed that 

video reviews are usually a one-man show that can take from one minute to over an hour. 

The longer the footage, the lesser the chance that their author is reading a script. However, 

the desired authenticity and immediacy reflects negatively on the video reviewer’s speech, 

which often contains non-standard language, vulgarisms, and mistakes that could be simply 

avoided by doing a research beforehand. Our analysis also confirmed the hypothesis that it 

is mainly young Caucasian men who make video reviews. 

Furthermore, a questionnaire survey among three Czech video reviewers has shown 

that the only domestic film critic who has been publishing video reviews regularly for several 

years considers the format ‘a necessary evil’ and a quick opinion rather than a real review. 
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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. 
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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) 

 

 

 

 


