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RECENZE FILM  NA INTERNETU 
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FILM REVIEWS ON THE INTERNET 

The article describes the structure and functions of film reviews 

published on the internet. The reviews give prominence to sub-

jective experience and attitudes, spontaneity and emotionality. 

The evaluation of films is mostly based on simple oppositions 

(like – dislike, interesting – boring). Establishing of a contact 

with recipients and creating an image of the author as a unique 

personality come to the fore. 
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1 Úvod 

Podle vymezení n meckého badatele Gernota Stegerta 

„[r]ecenze je p ísp vek ve ve ejném médiu, v n mž žurna-

lista mj. popisuje, vysv tluje, klasifikuje, interpretuje 

a/nebo hodnotí kulturní událost, již sám recipoval“ (Stegert, 

2001, s. 1725). Pro aplikaci definice na dnešní situaci mu-

síme modifikovat jeden element, ztotožn ní p vodce re-

cenze s žurnalistou, profesionálním autorem, který zpra-

vidla pracuje pro ur itou mediální organizaci. Komunikace 

na internetu mj. p inesla výrazné rozší ení okruhu pisatel  

recenzí. Internetový provoz umožnil a podnítil rozsáhlé 

publikování fanouškovských i laických recenzí kulturních 

fenomén , resp. p esn ji e eno, na webových stránkách se 

vedle sebe objevují a zrovnopráv ují texty vytvá ené na 

jedné stran  odborníky a na druhé stran  autory, jež k psaní 

motivuje zájem, nadšení i pot eba ve ejn  prezentovat své 

názory. Publikované texty zpravidla neprocházejí tradi ním 
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redak ním zpracováním, ale vyzna ují se bezprost edností 

a individuálním rázem formulací. Sou asn  se m ní posta-

vení recipient  – ti získávají možnost na internetové re-

cenze bezprost edn  reagovat, publikovat své komentá e, i 

dokonce alternativní recenze. Vznikají tak sít  text , jež na 

sebe afirmativn  i polemicky navazují (Malá, 2016, s. 42-

43).37 

Nové mediální možnosti a zm ny pozice ú astník  

komunikace p inášejí také posuny ve struktu e a funk ním 

spektru recenzí i v zacházení s jazykovými prost edky. 

V tomto p ísp vku se budu zabývat jedním z výsek  dané 

problematiky, recenzemi filmovými. P íkladov  se za-

m ím na t i zdroje, jež na internetu p inášejí recenze film  

(blog FFFilm, web MovieZone, esko-Slovenská filmová 

databáze). Materiálovou základnu p itom tvo í texty v no-

vané p ti vybraným film m, které byly v roce 2018 uve-

deny do eské distribuce.38 Zatím jde o malou sondu, takže 

záv ry pochopiteln  mohou být pouze parciální. 

 

2 Blog FFFilm 

FFFilm je blog o kinematografii nepravideln  vydávaný 

publicistou a p ekladatelem Františkem Fukou od roku 

2007. Fukovy texty zahrnují obvyklé výstavbové prvky re-

cenzí, jako jsou popisy d je film  a jejich interpretace, cha-

rakteristiky postav, popisy hereckých výkon  – ty se ovšem 

zpravidla omezují na jednoslovná postižení kvality: 

(1) Willem Dafoe je fenomenální […]. Malé d ti hrají 

bezchybn . 

                                                             
37 K problematice filmových recenzí dále srov. nap . Malá, 2010, 

Stegert, 1993. 
38 Nic jako d ív (2017); Nikdys nebyl (You Were Never Really 

Here, 2017); Ready Player One: Hra za íná (Ready Player One, 

2018); The Florida Project (2017); T i billboardy kousek za 

Ebbingem (Three Billboards Outside Ebbing: Missouri, 2017). 



235 

 

Hodnocení film  i jejich složek se primárn  zakládá 

na prezentaci subjektivního emocionálního prožitku (líbí se 

– nelíbí se); spolu s tím se operuje s protiklady jako zají-

mavý – nezajímavý, zábavný – nudný, vzrušující – nevyvo-

lávající vzrušení: 

 (2) Našt stí se mi druhá polovina filmu líbila víc. 

 (3) po ní m  opravdu už moc nevzrušovalo, že n jaká 

auta honí v reálném sv t  n jakou dodávku. 

 (4) Je v n m mnoho zábavného a vzrušujícího. 

S tímto p ístupem souvisí zd razn ní autorského sub-

jektu. Recenzent reflektuje své osobní vyrovnávání se 

s filmem, proces vnímání a interpretace a p ípadné potíže 

s tím spojené: 

 (5) místy jsem se v zápletce pon kud ztrácel  

a nap íklad jsem v bec nepochopil, jak byla vy ešena t etí 

nápov da. 

 Neopomene zmínit ani vlastní emocionáln  podlože-

nou reakci: 

 (6) p i odchodu z kina [jsem si] broukal úst ední mo-

tiv, což se mi v ru dnes asto nestává. 

 Prot jškem k vyzdvihování autorského subjektu se 

stává akcent na subjekt recipientský (druhá osoba, impera-

tiv) a budování vzájemného kontaktu. Slouží k tomu formu-

lace apelující na d v ru tená  (v te mi) i odkazy na 

p edpokládané spole né znalosti (znáte to…). Celkov  se 

ovšem relace mezi já a vy utvá í nerovnovážn . Recenzent 

vystupuje jako suverénní znalec problematiky a jako za-

sv cený rádce potenciálních divák : 

 (7) pat ím pravd podobn  k nejideáln jším divák m 

tohoto filmu. 

 (8) Kamera je p i ak ních scénách tak divoká, že vý-

razn  doporu uji sednout si v kin  dál od plátna. 
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 (9) Pokud máte zálibu ve filmech podžánru „všichni 

jsou v hajzlu“, tenhle pat í ke špi ce.39 

Zárove  se recipient m opakovan  p isuzuje nižší 

míra v domostí a nedostate ná kompetence; zd raz ování 

dominance recenzenta se ovšem pohybuje na hran  mezi 

vážností a ironickou hrou: 

 (10) pokud je nepochopíte, nebudete mít tušení, o em 

se práv  mluvilo a co z toho vyplývá. 

 (11) abych uvedl n co, co asi v bec znát nebudete. 

 Pokud jde o užívané jazykové prost edky, projevuje 

se z etelná preference výraz  kolokviálních a expresivních: 

 (12) v roce 2045 zjevn  fr í popkultura minulosti. 

 (13) v polovidláckém m ste ku […] buzerování er-

noch  […] obzvláš  velký pr ser. 

 Texty asto pracují s jazykovými h í kami a intertex-

tovými aluzemi:  

 (14) megazlá megakorporace IOI pod vedením megaz-

lého Nolana Sorrenta. […] nato il megadrahou adaptaci. 

 (15) zlouni zabijí Joemu n kolik blízkých. 

Negativní postoj k ur ité složce filmu se zvýraz uje 

snahou o co nejbizarn jší ironický popis. Pasáž v novaná 

soundracku snímku Nikdys nebyl zní takto:  

 (16) n kdo zfetovaný zcela náhodn  (ale rytmicky) 

mlátí v lepším p ípad  do kusu železa, v horším p ípad  do 

hudebního nástroje, a prohání to digitálním flangerem. 

 Dopl kem pak jsou aktualiza ní narážky, které se už 

od vlastní filmové problematiky zcela odklán jí: 

 (17) Kluk symbolizuje Velkou Británii a igelitový pyt-

lík symbolizuje Brexit. […] mohou se mu klidn  zjevovat 

t eba mar ani nebo Tomio Okamura. 

Celkov  je tak pro sledované recenze charakteristické 

to, že v nich do pop edí vystupuje komunika ní aspekt, 

                                                             
39 Hlavním motiva ním poukazem pro diváky ovšem je percentuální 

hodnocení jednotlivých film . 
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zvýraz uje se textov  ztvárn ný kontakt mezi autorem a re-

cipienty. V souvislosti s tím získává význa nou pozici 

snaha upoutat a pobavit recipienty a na druhé stran  budo-

vání a podpora osobité image autora. Tyto funkce se prosa-

zují i na úkor funkcí vztažených k recenzovanému dílu. 

 

3 Filmový web MovieZone 

MovieZone je filmový web existující od roku 2005, jenž 

uve ej uje recenze i další texty a audiovizuální materiály. 

lánky p ipravuje skupina autor , kte í publikují pod p ez-

dívkami. 

Recenze v MovieZone se svou výstavbou i užívanými 

prost edky do zna né míry podobají text m z blogu 

FFFilm, rozdíly jsou hlavn  v tom, jaký akcent se klade na 

jednotlivé složky. Jako zásadní hodnota op t vystupuje zá-

bavnost, napínavost i dynami nost film : 

 (18) S minimem prost edk  nás však Ramsey udržuje 

v nap tí, které prost  baví. 

 (19) Ready Player One je zábavná a obdivuhodn  

svižná blockbusterová jízda, kterou si v kin  užije celá rodina. 

 (20) divácky to místy zábava opravdu není. 

 (21) rozhodn  zaujme svižný st ih jednotlivých scén  

a p íjemn  dot rná kamera. 

 Recenzenti dávají najevo, že vycházejí ze svých sub-

jektivních preferencí: 

 (22) i p es kritiku neobjevnosti a chyb jící pointy 

mám pro tenhle typ film  slabost. 

Soustavn  je budován kontakt mezi ú astníky komu-

nikace, tentokrát ale bez okázalé hierarchizace kompetencí. 

Inscenovaná interakce má podobu výzev k souhlasu, a zej-

ména odkaz  na p edpokládané znalosti tená  i na men-

tální procesy iniciované textem: 

 (23) V p edchozích odstavcích jsem zmínil n kolik 

p ipodobn ní a všechny zn jí pom rn  p kn , že? 
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 (24) Pokud pravideln  sledujete moje chytlavé výlety 

do dokumentárního sv ta, jist  si vzpomenete na film Sbo-

hem d cáku, který jsem loni na podzim docela chválil. 

 (25) Pokud jste už sjeli k hodnocení (o emž nepochy-

buju), tak se asi divíte, pro  dávám filmu, který jsem zatím 

tak chválil, jen sedmi ku. 

 Texty navíc (ve výrazn jší mí e než blog FFFilm) ob-

sahují výslovná doporu ení a rovn ž prognózy ú inku 

film  na diváky, resp. na jejich r zn  charakterizované sku-

piny: 

 (26) A kdo si tuhle perlu plnou „starých hodnot“ ne-

najde, ten má prost  sm lu. 

 (27) Nenápadný filme ek, který vás ale chladnými ne-

nechá. 

 (28) Ne tená e, kte í budou na film koukat z druhé 

strany, tu koneckonc  eká spousta parádních p ekvapení. 

 Jazyková složka recenzí op t sv d í o snaze p iblížit 

se p edpokládaným tená m a udržet jejich zájem. Auto i 

usilují o nenucené vyjad ování a nevyhýbají se nespisov-

ným výraz m v etn  slov slangových; v porovnání 

s FFFilmem jsou formulace z eteln  expresivn jší: 

 (29) Mohl bych jí napálit devítku [dev t bod ]. 

 (30) neuv iteln  lehkonohou pecku. 

 (31) prdelákov jménem Ebbing […] Mildred má 

všechno tak neuv iteln  na háku. 

 M žeme také sledovat úsilí o neobvyklé a p ekvapivé 

metafory a p irovnání: 

 (32) divákovi [se] ve t etím aktu skoro vyšroubuje 

hlava, jak ho ten p íb h vodí za nos. 

 (33) McDonagh používá humor jako sbíje ku. 

 (34) Podobné filmy jsou jako lochneska, všichni  

o nich mluví, ale málokdo je vid l. 
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4 esko-slovenská filmová databáze 

esko-slovenská filmová databáze ( SFD), existující od 

roku 2001, p edstavuje „webový projekt sloužící jako data-

báze film , seriál  a televizních po ad  a sociální sí  pro 

filmové fanoušky, jejichž p ísp vky – p edevším hodnocení 

a recenze film  – jsou ve ejné“ (Wikipedie, 2018). 

Stránky v nované jednotlivým film m zahrnují de-

sítky a n kdy i stovky vyjád ení r zných autor , píšících 

pod p ezdívkami. Texty svou povahou sahají od regulérních 

recenzí až po jednotlivé poznámky a emocionální „vý-

k iky“. Pestré složení pisatel , mezi n ž se adí na jednom 

pólu evidentní filmoví odborníci a na druhém ti, kdo zazna-

menávají své osobní pocity a okamžité asociace, vede 

k tomu, že základní charakteristikou souboru text  aze-

ných za sebou je diferencovanost a heterogennost týkající 

se rozsahu p ísp vk , jejich struktury, funkcí, míry relevan-

tnosti tvrzení i užívaných jazykových prost edk . Na-

cházíme tu rozp tí od z eteln  intelektuálního vyjad ování 

zahrnujícího i v deckou terminologii (nondiegetická 

hudba) k širokému uplat ování expresivních výraz  v etn  

vulgarism  (typický americký vidlákov; na dokumenty dost 

seru) a také k preferenci nespisovnosti, zejména tvar  

obecné eštiny: 

 (35) plnej ernýho […] i ironickýho humoru, su-

chejch hlášek […]. O zábavu se staraj osv d ení herci. 

 Navíc heterogennost proniká též do výstavby jednot-

livých text , asto se v nich propojují rozmanitá hlediska  

i stylov  rozporné formulace: 

 (36) Brooklynn si je svým geniáln  bezprost edním 

hereckým výkonem maže na chleba! 

 

Uve me alespo  n kolik p íklad  zmín né r znoro-

dosti a rozmanitosti: 
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Jedna z recenzí podepsaných p ezdívkou Matty m že 
reprezentovat texty, které vyzdvihují odbornou zasv cenost 
svého autora, avšak p itom se nevzdávají osobní perspek-
tivy. D raz je kladen hlavn  na interpretaci probíraného 
filmu. Autor upozor uje na jeho d myslnou vypráv cí 

strukturu a volí výrazy jako fik ní sv ty, absurdní, expli-

citn , iritovat, infantilní. Na druhé stran  se nevyhýbá pre-
zentaci vlastního diváckého prožitku, subjektivních prefe-

rencí a hodnotících post eh  nebo motiva nímu zam ení 
na potenciální diváky: 
 (37) vtipné, pravdivé a dojemné. 

 (38) mám V Bruggách opravdu rád. 

 (39) stylisticky [to] není kdovíjaký skvost. 

 (40) stavba p íb hu to alespo  v mých o ích bohat  

vynahrazuje. 

 (41) Rozhodn  ne ekejte p ímo arý p íb h o bez-

chybné hrdince. 

 Další skupina recenzí už nesm uje k odbornosti, ale 

propojuje jednodušší popisy a interpretace s koncentrací na 
emoce, jež sledování filmu u autora vyvolalo; asto se též 
projevuje snaha p enést tyto emoce na tená e: 
 (42) Nedýcháte a marn  p emýšlíte, co se s nimi 

v dalších minutách asi tak stane. […] místy [jsem] m l co 

d lat, abych neon m l blahem. 

 Kone n  n kdy se autor omezuje jen na krátký zá-
znam vlastního emocionálního prožitku: 
 (43) Vyše dve hodiny som sa usmieval, ob as sa 

smial, ob as mal slzy na krají ku. istá filmová rados . 

 Osobitou enklávu tvo í pokusy upoutat zájem tená  
p edevším neobvyklostí vyjad ování, okázalou stylizova-
ností textu. Tak recenze podepsané verbal místo výklad   
o filmu spíše konstruují bizarní p íb h o okolnostech spoje-
ných se zhlédnutím filmu nebo podávají psychiatrickou 
charakteristiku postavy a napadají ty, kdo mají na dílo jiný 
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názor. Recenze jsou zahlceny formula ními exhibicemi, jež 
strhávají pozornost samy na sebe. Kumulují se v nich slan-

gové výrazy a vulgarismy, jazykové h í ky, neologismy  
a naproti tomu archaizace, hyperbolizace, neobvyklé meta-
fory a p irovnání: 
 (44) našemu […] pi usovi t i tvrtiny filmu prost  jen 

tak jebe, má halušky [halucinace] nebo umí do zdi. 

 (45) Pokud […] nejste zrovna jeden z t ch olupených 

rozumbradických panic  s rychlou prava kou a slovníkem 

cizích termit  v propoceném podpaždí, v ele doporu uji 

dílo analyzovat […] s kapesníkem napušt ným edidlem na 

nose. 

 (46) Uteklo to snad rychleji než pedofilní kn z p ed 

mravnostní policí [!]. 

 Dosavadní poznámky zd raz ovaly diferencovanost 
recenzí, p esto však lze postihnout ur itou p evažující per-
spektivu v nazírání na filmy. Jak už bylo e eno, recenze 
asto staví na bezprost edním diváckém prožitku, který je 

zaznamenáván a n kdy též reflektován. S tím souvisí ten-
dence k uvád ní jednoduchých polárních hodnocení na 
škále dobrý – špatný, zda ilý – nezda ilý: 
 (47) Rylance vynikající, Osvícení boží. 

 (48) stále to je hloupé.  

 (49) krásn  nato ený film. 

 (50) všichni byli do jednoho fantasti tí. 

 Celková povaha prožitku je pak determinována zej-
ména nap tím mezi radostí, zábavou i dojetím na jedné 
stran  a nudou, p ípadn  dokonce utrpením na stran  druhé: 
 (51) tenhle film mn  dal […] velikou radost. 

 (52) Ale toto ma proste bavilo. 

 (53) Ovšem pouze za p edpokladu, že u filmu rad ji 

usínáte, než byste se bavili. 

 (54) strašn  istá a krystalicky zábavná jízda. 

 (55) Fakt zábavnej film, kterej ute e jako voda. 
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 (56) m  to párkrát dojalo a v záv ru jsem […] do-

konce uronil slzu. 

 (57) hlavn  nekon ící nuda. 

 (58) Niekoho to možno bavi  bude, no pre m a to bolo 

utrpenie. 

 N kdy k tomu ješt  p istupuje reflektování frustrace 
z nespln ného o ekávání: 
 (59) Každý, kto bude aka  aspo  pár ak ných scén, 

bude kruto sklamaný. 

 (60) aj ma trochu mrzí, že som nedostal to, na o sa 

pri podobných filmoch teším. 

 Bází pro uvád né názory a úvahy p itom asto je ma-
nifestovaná citová vazba na sv t filmu i na jednotlivé filmy 
a skupiny film : 
 (61) zažíval jsem […] op t tu fanouškovskou fascinaci 

filmem. 

 (62) Filmy o pomste mám mimoriadne rád. 

 (63) tímhle se nechám krmit vždycky rád. 

 Charakteristické ale je, že se opakovan  setkáváme také 
s odkazy k empirickému sv tu, k reálným i p edpokládaným 
zkušenostem autora nebo tená ; ty se pak stávají referen -
ním bodem pro postihování kvalit a ú ink  film : 
 (64) Pripomenul mi viacerých chlapov, s ktorými som 

sa stretol […]. Boli to dobrí, nenápadní, stato ní a múdri 

muži. 

 (65) Takovej ten film, p i jehož sledování si p ipome-

nete […], jak super rodi e vlastn  máte. 

 (66) jeste si na ty stredoskolska leta bohuzel vzpomi-

nam. 
 

5 Záv r 

 Na základ  sledování a rozboru vybraných filmových 
recenzí uve ejn ných na internetu (a také jejich komparace 
s recenzemi týchž film  v tišt ných asopisech a novinách, 
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jež tu z prostorových d vod  nemohla být p edstavena) 
m žeme souhrnn  poukázat alespo  na n které tendence, 
které internetové recenze charakterizují: 

Relativn  slabá – zejména ve srovnání s recenzemi 

asopiseckými – je pozice interpreta ní a argumenta ní 
složky text . Z eteln  se prosazuje hodnocení, jež je p itom 
asto založeno na jednoduchých opozicích (zábavné – 

nudné, emo n  strhující – nechávající chladným apod.)  
a váže se na subjektivní divácký zážitek autora recenze. Ve 
spojitosti s tím se ve výstavb  recenzí uplat ují emocionál-
nost a bezprost ednost jako podstatné kvality. Auto i asto 

dávají p ednost kolokviálním a expresivním jazykovým 
prost edk m. Prezentace emocionáln  podložených postoj  
a d raz na zp sob zacházení s jazykem vedou k tomu, že 
v recenzích mnohdy dominuje budování a posilování image 

autora; paradoxn  je p itom pro internet p ízna né zastírání 
osobní identity, publikování pod p ezdívkami. Spolu se 
zvýrazn ním autorského subjektu se v internetových recen-
zích prosazuje d raz na subjekt recipientský a na konstrukci 
vzájemného kontaktu v rámci textu (signalizuje to hojný 
výskyt první a druhé slovesné osoby). Zna ný prostor zís-
kává nejen motivace tená  ke zhlédnutí/nezhlédnutí 
filmu, ale také funkce upoutávací a zábavní. 
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