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Přílohy
Příloha č. 1: Procentuální vyjádření pozitivních a negativních výrazů (tabulka)

Kritika
Pozitivní Negativní P%
N%
Výsledek
Zvířata ve městě
8
9 47,06% 52,94%
SN
(Ne)lidská komedie
7
0 100%
0%
P
Blázni a děvčátka
7
19 26,92% 73,08%
SN
Masseba
3
15 16,67% 83,33%
N
Vojtěch, řečený naděje
9
7 56,25% 43,75%
SP
Není kouře bez Vorla?
9
6 60,00% 40,00%
SP
Tichá bolest
5
15 25,00% 75,00%
N
Pokus o český postmodernismus
7
0 100%
0%
P
Něžný barbar
6
5 54,55% 45,45%
SP
"Amacord" Zdeňka Svěráka
15
0 100%
0%
P
Žebrácká opera a její podoby
9
10 47,37% 52,63%
SN
Čas sluhů a čas důkazů
5
11 31,25% 68,75%
SN
Marika v pekle
9
3 75,00% 25,00%
P
Tajemné jako stavení
1
11 8,33% 91,67%
N
Černí baroni
4
16 20,00% 80,00%
N
Marta a já
5
9 35,71% 64,29%
SN
Don Gio
13
15 46,43% 53,57%
SN
Dědictví aneb Kurvahošigutntag
3
23 11,54% 88,46%
N
Bohatství, zdraví a tolerance – Lepšie…
16
4 80,00% 20,00%
P
Helimadoe aneb Havlíček opět…
13
20 39,39% 60,61%
SN
Záhada hlavolamu
10
7 58,82% 41,18%
SP
Šakalí léta
19
7 73,08% 26,92%
SP
Balada podhorská
14
3 82,35% 17,65%
P
Lekce Faust
12
0 100%
0%
P
Žiletky na těle, žiletky v těle…
11
11 50,00% 50,00%
X
Amerika
11
10 52,38% 47,62%
SP
Kam se poděla ruská duše
3
10 23,08% 76,92%
N
Ve jménu řádu
13
6 68,42% 31,58%
SP
Řád
17
24 41,46% 58,54%
SN
Indiánské léto
11
9 55,00% 45,00%
SP
Fitzgerald po česku
8
9 47,06% 52,94%
SN
Ukrajina, ukrajina
16
0 100%
0%
P
"Jízda" Jana Svěráka
13
14 48,15% 51,85%
SN
Lehkost, tíha a přírodniny
5
13 27,78% 72,22%
SN
Pomsta je o ničem jiném
13
15 46,43% 53,57%
SN
Dekorativnost v červené a modré
12
21 36,36% 63,64%
SN
Fany
17
7 70,83% 29,17%
SP
Nesmluvená setkání Ireny
Pavláskové…
16
2 88,89% 11,11%
P
Okupanti, boží mlýny a zázrak…
18
2 90,00% 10,00%
P
Ceremoniář Jana Hrušínského
6
8 42,86% 57,14%
SN
Celluloid puzzle
2
0 100%
0%
P
Drahý mistře
8
0 100%
0%
P
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Tycova (ne)nahota na prodej
Na život a na smrt
Zpráva o zaniklém světě
Nový dobrý zítřek (Golet v údolí)
O natáčení lidech ve válce, médiích…
Mladý český muž pozná Sarajevo
Šeptej, aby tě bylo slyšet
Až po horizont samé bláto
Ubu spoutaný?
O konci světa, lidskosti a konci lásky
Bumerang (aneb Návrat ztraceného...)
Lea nejkrásnější
Cesta pustým lesem
Love story do kabelky
Opentlený Harlekýn
Michálkovy proměny
Knoflíkáři
Pasti, kosti, kostižer
Postel jako kolébka i hrob
Krajina podle Vladimíra Michálka
…a znovu po devíti letech
Jak sdílet vzpomínky nikoho
Co se skrývá v žitě
Návrat idiota čili o prvních dojmech
Rodinné pelíšky
Televize v kině
Návrat ztraceného ráje
Kuře melancholik
Kanárek
Návrat marnotratného syna
Eliška má ráda divočinu

2
2
10
12
8
8
14
8
5
10
6
5
8
13
10
6
6
2
5
11
5
6
5
13
11
3
4
8
6
16
13

Příloha č. 2: Počet expresivních výrazů (graf)

3

22
14
9
11
14
7
9
2
13
2
6
2
0
11
8
4
5
6
4
4
8
4
7
1
3
4
6
14
10
17
16

8,33%
12,50%
52,63%
52,17%
36,36%
53,33%
60,87%
80,00%
27,78%
83,33%
50,00%
71,43%
100%
54,17%
55,56%
60,00%
54,55%
25,00%
55,56%
73,33%
38,46%
60,00%
41,67%
92,86%
78,57%
42,86%
40,00%
36,36%
37,50%
48,48%
44,83%

91,67%
87,50%
47,37%
47,83%
63,64%
46,67%
39,13%
20,00%
72,22%
16,67%
50,00%
28,57%
0%
45,83%
44,44%
40,00%
45,45%
75,00%
44,44%
26,67%
61,54%
40,00%
58,33%
7,14%
21,43%
57,14%
60,00%
63,64%
62,50%
51,52%
55,17%

N
N
SP
SP
SN
SP
SP
P
SN
P
X
SP
P
SP
SP
SP
SP
N
SP
SP
SN
SP
SN
P
P
SN
SN
SN
SN
SN
SN

Příloha č. 3: Dopis umělců k novým tržním podmínkám adresovaný prezidentu
Václavu Havlovi (dokument)

Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v den Vašeho zvolení, neboť věc, o
kterou nám jde, nesnese odkladu. My, tvůrčí pracovníci Filmového studia Barrandov, si
uvědomujeme, v jakém akutním ohrožení se ocitá česká filmová kultura s nástupem
nových ekonomických podmínek. Jakkoli vítáme ozdravení našeho hospodářství
přechodem k tržním vztahům, máme oprávněné obavy, že jejich neuvážená aplikace na
kinematografii zasáhne původní českou filmovou tvorbu tragicky. Ne všichni ekonomové
si totiž uvědomují, že film není jen zbožím, ale především kulturním statkem a že filmová
studia nejsou pouhými továrnami, ale také kulturními institucemi. Tvorba šedesátých
let, na kterou chceme navázat, je důkazem, že rozumné spojení obou těchto hledisek
může přinést výsledky, které jsou vizitkou národní kultury pro celý svět. Naopak
jednostranně preferovaný tržní přístup k filmové kultuře může pro malý národ znamenat
zánik její národní svébytnosti, jak to dnes s lítostí sledujeme např. v Polsku a
Maďarsku, ale i v mnoha zemích západní Evropy. Žádáme Vás, pane prezidente, nejen
jako hlavu státu, ale i jako představitele české kultury, abyste podpořil urychlené
vypracování takového zákona o kinematografii, který by zaručil její národní identitu a
její další rozvoj.
V současné době se projevují silné tendence k výprodeji výrobních kapacit a
distribuční sítě zahraničním firmám, a my Vás proto žádáme, abyste nás zaštítil a
nedopustil, aby se tak stalo. Věříme, vážený pane prezidente, že se osobně zasadíte o
zachování naší kinematografie jako nenahraditelné součásti naší národní kultury, a
děkujeme Vám.
Za OF tvůrčích pracovníků Filmového studia Barrandov
Hynek Bočan, Jaromil Jireš, Dušan Klein, Zdeněk Svěrák, dr. Václav Šašek
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Příloha č. 4: Počet kritických příspěvků (tabulka)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
5
6
5
6
5
8
8
13
8
4
10
1
72
1
6

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
1990/1
0
1990/2
1
1990/3
1
1990/4
1
1990/5
1
1990/6
1
1990/7
1
1990/8
1
1990/9
1
1990/10
1
1990/11
1
1990/12
1
Celkem
5
0
6

1991/1
1991/2
1991/3
1991/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
1
1
2
1
5
0
0

1992/1
1992/2
1992/3
1992/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
3
1
1
1
6
0
0
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1993/1
1993/2
1993/3
1993/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
2
3
0
0
5
0
0

1994/1
1994/2
1994/3
1994/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
1
2
2
3
8
0
0

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
1995/1
4
1
1995/2
2
1995/3
1995/4
2
Celkem
8
1
0

1996/1_2
1996/3
1996/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
8
2
3
13
0
0

1997/1_2
1997/3
1997/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
2
1
5
8
0
0

1998/1_2
1998/3
1998/4
Celkem

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
2
1
1
4
0
0

1999/1
1999/2
1999/3

Počet kritik v jednotlivých číslech Převzaté Starší roku 1989
3
1
3
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1999/4
Celkem

4
10

1

0

Příloha č. 5: Autoři kritických příspěvků (tabulka)
Autoři kritik
Počet příspěvků
Jaromír Blažejovský
14
Alena Prokopová
9
Jan Jaroš
6
Jiří Voráč
6
David Jan Novotný
4
Vladimír Just
3
Marie Mravcová
3
Eva Strusková
2
Jiří P. Kříž
2
Kateřina Kačerovská
2
Ludmila Korecká
2
Magdalena Bičíková
2
Ondřej Zach
2
Václav Březina
2
Jan Dočkal
2
Barbora Chvojková
1
Jan Bernard
1
Radovan Holub
1
Jan Foll
1
Jan Kučera
1
Jana Hyklová
1
Jiří Cieslar
1
Jiří Frühauf
1
Karel Zíbrt
1
Marie Benešovská
1
Martin Stejskal
1
Milan Hanuš
1
Pavel Klusák
1
Renata Jarošová
1
Renata Ševčíková
1
Stanislav Ulver
1
Tereza Dvořáková
1
Zdena Škapová
1
Celkem
79
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Příloha č. 6: Režiséři kritizovaných filmů (tabulka)
Autoři filmů
Karel Kachyňa
Jan Svěrák
Saša Gedeon
Irena Pavlásková
Vladimíř Michálek
Zdeněk Tyc
Jiří Menzel
Viktor Tauš
Jaroslav Brabec
Vojtěch Jasný
Jaromír Jireš
Jan Hřebejk
Věra Chytilová
Petr Koliha
Juraj Jakubisko
Radim Špaček
Zeno Dostál
Filip Renč
Petr Hvíždě
Jan Švankmajer
Zdeněk Sirový
Miloš Zábranský
Otakar Schmidt
Roman Vávra
Ivo Trajkov
Oskar Reif
Petr Zelenka
Petr Nikolaev
Ivan Vojnár
Ivan Fíla
Hynek Bočan
F. A. Brabec
Petr Václav
David Ondříček
Pavel Koutecký
Miroslav Balajka
Jiří Věrčák
Irena Pavlásková
Otakar Chaloupka
Milan Šteindler

Počet kritik
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Petr Kotek
Šimon Caban, Michal Caban
Jiří Weiss
Jan Němec
Martin Hollý ml.
Tomáš Vorel
Václav Křístek
Juraj Herz
Celkem

1
1
1
1
1
1
1
1
79

Příloha č. 7: Expresivní výrazy u kritických příspěvků (seznam)
Zvířata ve městě
Pozitivní: vládne, má schopnosti, zaujme, nejživotnější, potěší, působivá, dovede,
dokáže
Negativní: jednostrunnost, problém, nesouvisely, nedůslednost, rozpačitě, slabin,
nejvšednější, odbyli, výtka

(Ne)lidská komedie
Pozitivní: výraznou, ocenil, rafinovanější, věrně, naddimenzovaná, velkoryse, vyžívá se
Negativní: /
Blázni a děvčátka
Pozitivní: přesně, oživuje, přirozená, zná, bystře, umělecké cítění, zdařilejší
Negativní: nevytvářejí, zatemnění, nepřidává, samoúčelné, schází, nedovíme, žádný
smysl, nevěrojatně (z ruštiny), mělkost, nezakotvenost, nedochází, neuspokojuje, hůře,
nedostatečné, bezbarvým, nedosahuje, vymizela, vyšuměla, očekával jsem víc

Masseba
Pozitivní: dokázal, ambiciózně, cílevědomě
Negativní: primitivní, nevíme, neposkytuje, promrhal, nicneříkající, nevěříme, chybí,
nedopovězen, nedochází, neobohacoval, bezvýznamné, nedoznává, nedostatek,
nevynalézavý, nezúčastněně
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Vojtěch, řečený naděje
Pozitivní: pramen živé vody, upoutává, skvostné, dokonalá, talent, výborný,
nejpůsobivější, zajímavý, osobitý
Negativní: zkalený, zamlžující, nadbytečná, problém, nenalezli odvahu, neujasněnost,
nedůslednost
Není kouře bez Vorla?
Pozitivní: výrazně, věrohodně, uvolněně, svěže, organicky, nejzdatnější, dobře, skvělý
debut, výjimečnost
Negativní: opozdilcem, nezvládá, přeplněností, neuměřeností, nedostatky, oslaben

Tichá bolest
Pozitivní: příznivěji, střízlivěji, úderně, věrohodně, nejjistěji
Negativní: opožděný, komplikované, povrchní, nevyznívá, ztrácí, přepatetizované,
monotónní, rozpačitém, nepřirozeně, problém, nepřirozeně, nejméně výrazný, upadl do
stereotypu, nedokázal, nezdar
Pokus o český postmodernismus
Pozitivní: přesně, důsledně, přesvědčivě, silněji, pohltí, obdiv, významnějšího
Negativní: /
Něžný barbar
Pozitivní: odvážně, oceňme, bravurně, vryje do paměti, blízký, ambiciózní
Negativní: zbytečný, postrádají, bránila, nenabídl, problémů
"Amacord" Zdeňka Svěráka
Pozitivní: barvitý, poetického, přesně, vzácná vyváženost, emotivní humor, bravurně,
mistrovsky, přesvědčivost, pravdivost, vrozené vidění, smysl pro detail, vtiskl
atmosféru, dovede, profesionální, hodnověrný
Negativní: /
Žebrácká opera a její podoby
Pozitivní: prospěly, skvělou, dotažených, hereckým koncertem, rafinovaně, obratně,
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působivější, oceňovat, nápaditost
Negativní: chyby, přepjatost, příliš doslovné, nepomohlo, nemá dar, míjí účinkem,
neodstraňuje rozpor, nad síly, rozpaky, nepřesně
Čas sluhů a čas důkazů
Pozitivní: lepší, nápaditá, skvělým, zdařilý, upřímný
Negativní: bohužel, proti, chyby, nejbezbarvější, nedokáže, nezapadá, schází, stereotyp,
klišé, překombinovaná, nechutná

Marika v pekle
Pozitivní: podařil, promyšlené, nadějněji, výrazně, vrcholí, vynikne, zvládnout, s citem,
s taktem
Negativní: zanedbal, nevyužívá, jednobarevná

Tajemné jako stavení
Pozitivní: světlejší moment
Negativní: přecenil, uvízl, neautentické, banalita, vágnost, krkolomněji, žádný řád a
smysl, bída, zůstává rozum stát, paskvil, ztráta soudnosti
Černí baroni
Pozitivní: nejsilněji, nejzajímavěji, zachoval cudnost, divácky úspěšné
Negativní: v zajetí, unaví, jednotvárnost, zkratům, otupení, trapně, nevýrazná, málo
nápaditá, nesourodě, arytmicky, rezignoval, nepodařilo, nezvládnuté, lacinou,
prvoplánovost, neústrojně

Marta a já
Pozitivní: zásluhou, živé, zajímavě, nejopravdovější, funguje
Negativní: schematičnost, nepřiměřeně, nepříznivé, litovat, ploše, proklamativně,
problém, pomíjí, nedostatků
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Don Gio
Pozitivní: výrazný počin, líbí, osloven, kvalita, přehledné, moderní, mnohostranný,
široká paleta možností, síla, vyniká, strhující, bezpečně povede, kompaktnější
Negativní: záporná reakce diváků, nepovedený dle kritiků, přirovnává k Troškovi,
stereotyp, nezasáhl, špatný, prohřešky proti obecně platným pravidlům, nedokázal,
chybějící, nepřehledné, bezpáteřná nesrozumitelnost, ztrácí na lesku, banální, sveřepé,
holé
Dědictví aneb Kurvahošigutntag
Pozitivní: podařená taškařice, vynikající, dokonalý (o postavách)
Negativní: káže vodu - pije víno, komerční, pseudokritický, plytké zpracování,
primitivní, rozšklebená karikatura, důvod ke smutku, duhová bublina, zklamání,
nepodařilo, umlčel, nepropracovaný scénář, rozporuplná, schizofrenní, posměšná fraška,
prvoplánové, hlučné, zůstává rozum stát, bezradné kroužení, absurdní, samoúčelné,
smutné, srovnání s Troškou
Bohatství, zdraví a tolerance - Lepšie byť bohatý a zdravý jako chudobný a chorý
Pozitivní: zaujala, odvážný, důsledně, obohacuje, étericky volné, proměnlivé, magická
fantazie, zážitek úžasu, umožňuje, tvůrčí osobnost, naturalistická intenzita, přirozený,
dramatický konec, nenahraditelná kvalita, ozvláštnění, ideální představitelé
Negativní: příliš široce, zbytečná doslovnost, herečka odcizena, neexpanduje
Helimadoe aneb Havlíček opět nepochopený
Pozitivní: působivější výjevy, dát zapravdu, přesahuje předlohu, citově zainteresované,
zručný stratég, citlivě uplatňuje, hlouběji pochopený, intenzivní estetický zážitek,
překvapivěji, poetické kouzlo, věrohodné, plasticky vykreslené, ojedinělý
Negativní: nezaujal, nenadchnul, matnost zážitku, úskalí, vágní pocit, nedostatečnost,
chybí, nemístné, vážný problém, banalizace, komický účinek, opomenuty, k neuvěření
(záporně), chudičká, odbyli, absence, hodná politování, pominul, prvoplánový, ztratil
příležitost
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Záhada hlavolamu
Pozitivní: živoucí film, pronikavý, vynikající kamera, půvabné, věrné, ctí předlohu,
poetické, komické (kladně), přesné, zdařilé
Negativní: nelogické, debutantské kiksy, nezkušenost, výhrady k hudbě, nejhůř,
bezradný souboj, prkenné
Šakalí léta
Pozitivní: dobrý kontrast, výborně zvolené, výrazné, osobité, elegantně, originální,
svižný, zvládnutý debut, spokojenost, charismatický, konzistentní, svůdný, pozitivně,
přirozeně, citlivě, průzračná znakovost, neztratil se, podařilo se, precizně
Negativní: výtky, začátečnické kostrbatosti, nepatrná vada na kráse, rozrušuje,
proláklina, nechtěné zašifrování, obrátila proti němu

Balada podhorská
Pozitivní: aspirují na vyšší hodnoty, vytvářejí potřebnou protiváhu, důležitá tvorba,
intimní, umí navodit atmosféru, zdůrazňuje monotónnost, nápaditě, přesný, vytříbená
kompozice, magické leporelo, obdařuje, životnost, nepatetický, pozitivně
Negativní: očekávali pravý opak, narušují, křečovitost

Lekce Faust
Pozitivní: úchvatná přehlídka imaginace, mezník dějin, zázračné, mnohovrstevnatý,
důsledný, obdivuhodně příznačné, kongeniální, nezapomenutelné, magie filmu,
infikován (kladně), nevídané, přesná
Negativní: /
Žiletky na těle, žiletky v těle…
Pozitivní: poetika, intenzivní, efektní, sympatickou, invence, žádoucí, vynikající,
upoutává, citlivě, sugestivně, cenný pokus
Negativní: bezděčně komicky, frustraci, kýčovitý, chybí, nevyniká, nehodí, zoufalejší,
nemá dar, nevzbuzuje, chladně, omyl
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Amerika
Pozitivní: úspěch, baví se, zaraduje se, reálové, povedly se, lepší, chválen, potěšení,
důvěrný, hrdi, interesantní
Negativní: zasmušilost, nemohlo, shoří, nemá, příliš, rezignuje, propásli, kýčovitý,
opomenutí, není zřejmé
Kam se poděla ruská duše
Pozitivní: souhlasit, pozoruhodná, zaslouží obdiv
Negativní: není, nemůže, propastný rozdíl, podstatný moment není, zmizely, nelze
přejít, padly, omezuje, falešné, krajně diskutabilní
Ve jménu řádu
Pozitivní: navazuje na tradice, otevírá obzory, osvědčil, nadaný, dokáže, dostatečně
sdělné, schopnost, barvitá atmosféra, ke zdaru, strukturované, přesvědčivě, výraznější,
má předpoklady
Negativní: nedostatkům, méně zvládá, zbytečnému, narušují, utlumená, nevnáší
inovace
Řád
Pozitivní: rafinovaně žongluje, vytříbenost, pravdivým, oživení, osvěžující, úlevné
uvolnění, masivní, dává naději, zaujme, zvládne, impozantní, talent, výrazně, nejlepší,
schopnost, vynikající, uspěl, osvědčený
Negativní: stal obětí, nepřijmula odchylky, vytýkají, odmítnutí, svévolné, chabě
motivované, nemusel mít, nevychází, vzletný, patetický, nepřipravený, dramaturgická
chyba, sevřeni, neohrabanost, nejistota, nevíme, naivní, negativně, parodizuje,
nevymanil, hůře si poradil, kalhoty (akčního filmu) jsou malé, příliš vnějškové,
nejistější

Indiánské léto
Pozitivní: výrazné, talent, citlivé vedení a výběr herců, nenásilně, lehkost, přirozené,
přesvědčivé, lahodí oku, mistrovství, zdařile, vtipnější
Negativní: nelogické, opomněl, nefunguje, neunese, neadekvátní, nenaplněné
očekávání, marně, nezvládl, neměl odstup
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Fitzgerald po česku
Pozitivní: výrazná, citlivý, rozumný přístup, dokáže navodit atmosféru, zvládnutým
řemeslem, okouzlující, bezprostřední, disponuje talentem
Negativní: ne zcela vychází, opomenul, problém, samoúčelnost, nadbytečnost,
neposunuje děj, neúměrná délka, znehodnotí, drobné vady na kráse

Ukrajina, ukrajina
Pozitivní: pochválit, znamenitý, kvalita, něco dobrého, posílil, zásadní, lyrický zisk,
moudré, originalitě, silnější, plodné, účinné, působivost, přesně, oslovuje, hlubší
Negativní: /
"Jízda" Jana Svěráka
Pozitivní: publikum vítá, obdiv, klady, fascinují, zdařilých, půvabnými, skvělým,
profesionálním, líbeznost, hezounkost, příjemná syrovost, jedinečné, živočišné
Negativní: lhostejnost, slabiny, nejednoznačný, méně jasných, nefunguje, chyba, plytká
část, nemá kouzlo, nicotnost, nedokonalost, rozplizlost, nevychází, příliš okatě, má
daleko
Lehkost, tíha a přírodniny
Pozitivní: výtky jsou povrchní, ojedinělý, lehkost, důsledný, stylový
Negativní: podbízivý, postrádá, zapomíná, roztěkané, příliš bojácně, alibistický,
triviální, prázdné, poztrácené, utíká, ujíždí, kalkul, bez kvalitního scénáře
Pomsta je o ničem jiném
Pozitivní: ambiciózní, artistní, má logiku, nadprůměrný, funkčně, nápaditě, bez chyby,
vynikající, uspěla, imponuje, bohatý, suverénní, zběhlost
Negativní: vševědoucí (záporně), nejasná, matný výkon, nonsens, nelogičnost,
nepromyšlenost, přeplněn, nejméně invenční, lakonické, necítil dobře, strojenost,
chybou, přepíná očekávání, pomalé tempo, odmítnutí kritikou
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Dekorativnost v červené a modré
Pozitivní: není divácký propadák, relativní úspěch, vystihl poptávku, rafinovaná
estetika, slibný tah, lépe, efektní design, slušný, pomáhá, oceňuji, zdařile,
nejradikálnější (kladně)
Negativní: ostýchá prohlásit za dobrý film, infantilita, okázale exhibicionistické, horší,
nemůže bavit, nevznikne, nestačí, nemáme čas uvěřit, prostinké, neúčinné, táhne ke dnu,
exhibice povrchních sklonů osobnosti, upadá, nutkavý tik, nedobrali oslnivého, toporný,
kýčovitý, směšné, irituje, okázalá, banálnost, zklamání

Fany
Pozitivní: procítěné, neopakovatelná životnost, mimořádné nadání, dokonale, skvěle,
sžila se, kouzelně, zvládla, nezazní falešný tón, exceluje, kraluje, přesně vypointované,
spolehlivě, přednosti, vyniknou, dobře pochopil, poctivé dílo
Negativní: přemrštěná rozjívenost, nebyl jistý, zbytečnými, devalvace, nezasáhl,
promarnil, příliš konvenční
Nesmluvená setkání Ireny Pavláskové a bratří Strugackých
Pozitivní: věrně, projev odvahy, pečlivě, vyniká, úspěchu, cílevědomou, intuitivní, daří,
krásné, výtečná, intenzivní, napínavě využity, překvapivý, originální, obratně, víc než
obyčejný TV film
Negativní: výhradou, mělo se lépe
Okupanti, boží mlýny a zázrak dorozumění
Pozitivní: troufale boří stereotypy, těží, nejkrásnějších, důmyslný, pravdivě zachycuje,
mnohobarevná koláž, vynalézavě, elegantní, obratnou, šťastně, věrohodným, šarmantní,
okouzlující, kvalitní, excelentní, bravurně, převyšuje, bezkonkurenční
Negativní: šetřit patosem, polopatismus
Ceremoniář Jana Hrušínského
Pozitivní: vyvyšují, příznivá, vzácná jednota, přesná, obdařuje, stylově
Negativní: nedosáhla, pokřivená, méně daří, neodpustitelná nedbalost, na pranýř,
nepřesnou, malé trpělivosti, varovně zdvižený prst
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Celluloid puzzle
Pozitivní: skvěle, dík za to
Negativní: /

Drahý mistře
Pozitivní: rozsáhlý, závratně působivý, pozoruhodné, plní funkce, citlivě, dokáží
přiblížit, rehabilitují, souznějí
Negativní: /

Tycova (ne)nahota na prodej
Pozitivní: dobré gagy, fotogenické okamžiky
Negativní: nic, nespojité, nezařadí, hovadinu, nepochopíme, vystrčený zadek v lese
(jako metafora vzpoury), toporně, nejtrapnější, neumí, záměrná destrukce, ničeny,
neohrabaným, nesrozumitelným, nedotaženými, mizernou, nevynalézavou, vyšinutými
z logiky, nevyužit, nedostala, skličující, páchá sebevraždu, nedostává
Na život a na smrt
Pozitivní: excelentní výkon, nápaditá kamera
Negativní: bohužel, nemůžeme, samoúčelné, bude postrádat, nejslabší, sporné, vytratí,
nedotažený, nevysvětlený, nepůsobí, nevyznívá přesvědčivě, nenapomohl, nedostatku, v
nepoměru
Zpráva o zaniklém světě
Pozitivní: oduševnělém, nadmíru pozitivně, skvělou, dechberoucí, podařilo navodit,
přesvědčivou, autentickou, dokázali, polidštěným, patří k tomu nejlepšímu
Negativní: problém, nadbytečná, chlad, svázán, bál se, schází, chybí, výhrady, nemůže
rovnat
Nový dobrý zítřek (Golet v údolí)
Pozitivní: cenný, kultivovaný, půvabný, chvályhodný, obohatil, velmi umně střídá,
hodnověrně oživují, dominují, vychutnal, funkční, legitimní, bezchybný
Negativní: nepodařilo, zůstaly neoslyšeny, nezdůraznil, bohužel, nadbytečná, menší
přesvědčivostí, matností, odcizil, neoprávněně, postrádá, příliš uhlazené
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O natáčení lidech ve válce, médiích a komunikaci
Pozitivní: zapadá, pravdivé, silnou reflexí, nebojácná, po zkušenosti, uvolněnost,
explicitní, jasné
Negativní: rozpor, nikterak přesvědčivě, ztrácí, chaosu, zmatku, nešťastně, divák nemá
šanci, přebytku, nedostává, devalvována, zbytečně, problém, špatných, nedostatečné
Mladý český muž pozná Sarajevo
Pozitivní: s uznáním, daří, múzický, autentický, přemýšlivá kompozice, čestné místo,
hlouběji, vnímavěji
Negativní: než jaké je schopen, nedal práci, obratnost selhává, slabinou, chybí,
nepřekvapí, neopracovanost
Šeptej, aby tě bylo slyšet
Pozitivní: výborné, souzní se světem, pozitivní, smířlivý, příjemně, zaslouží obdiv,
šťastně nalézá, chytlavá, neokoukané, pochvalně, talentovaný, úspěšný, zdařilejší,
milejší
Negativní: výrazněji nedotaženým, vypadla scéna, nemotorně, nevěrohodně, klišé,
postiženi problémem, klopýtají, je na štíru, hodnocen nelibě
Až po horizont samé bláto
Pozitivní: překvapuje, vyzařuje silnou energii, esteticky krásný, dokonalou, intenzivně
působí, nejúžasnějších, výmluvně, má ráz
Negativní: stěží zaznamená, poddimenzován

Ubu spoutaný?
Pozitivní: nadprůměrný, snese nejpřísnější měřítka, solidní úrovni, skvělou atmosféru,
nejvydařenějších
Negativní: nebude patřit k filmům, co přežijí 90. léta, nezopakoval, herecká nejistota,
klišé, rozbředlost, na to Bila nemá exteriér, dohromady nic, neblahých rysů, nevychází,
začne nudit, překážejícím, slabina, spoutaný
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O konci světa, lidskosti a konci lásky
Pozitivní: vášnivá, strhující, geniální, vyzvednout, přesně, účinné, kongeniální,
monumentální, dokonalá, vyvážená
Negativní: nezřetelný, matný
Bumerang (aneb Návrat ztraceného režiséra)
Pozitivní: nadšení, překonává, oceňuji, životních rolí, velkého, nejživější
Negativní: hasne, neomalenost, problém, vytknout, nadužívání, zbytečně
Lea nejkrásnější
Pozitivní: opravdovost, autenticita, nejmalebnější, šikovné, fotogenické
Negativní: námitky, přestává fungovat

Cesta pustým lesem
Pozitivní: nabitým napětím, mají své místo, pozitivní, výrazných, výjimečně cenné,
vášnivě, jedinečný, vzácně
Negativní: /

Love story do kabelky
Pozitivní: osamostatnilo, rozvinulo, zajímavý, působivá kreace, přesvědčivě,
suverénně, vtipnému, oceněníhodné, vhodně, zaujalo, cením si, ozvláštnit, solidní
Negativní: ochuzenou, problému, zpochybňuje, zcizení, kolize, zbytečnou, nonsens,
zmatení, povrchně, uniká, kýčovité

Opentlený Harlekýn
Pozitivní: laskavě, vévodí, přispěl, hereckého koncertu, ozdobám, živé, rezonující,
úspěšný, citlivě, kladem
Negativní: banální, kýče, podtrhla negativa, trapas, násobí nešvary, nastavovaný,
nesmyslnou, únavná konvence
Michálkovy proměny
Pozitivní: vhodnější, účinné, zásluhu, bez falešných ambicí, nezkazilo, dočkal se ohlasu
Negativní: nedokonalosti, není dotažený, slabý, neprofesionální
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Knoflíkáři
Pozitivní: umných, daří, obdivuhodně, zábavně brilantní, naděje pro příště, bude
fungovat
Negativní: hlavní problém, nezkušenost, nevyvážená, předvídatelné, ztrácí
Pasti, kosti, kostižer
Pozitivní: zvládá, zdařilých
Negativní: pomýlený, negativně, není podepřena, děj se drobí, nesmyslné, absurdní

Postel jako kolébka i hrob
Pozitivní: úspěšné, zajímavě, vydařených, funkční, s jistotou
Negativní: pochybovat, rozbitém, protismyslné, těžko stravitelná

Krajina podle Vladimíra Michálka
Pozitivní: stojí za hlubší pozornost, splňuje, nelze neocenit, obratně, umocňuje,
charismatického, poetickém, nejvýrazněji, nejzajímavější, vynikne, vytříbený
Negativní: patetickém, rušivě, polopatické, mnohomluvný
…a znovu po devíti letech
Pozitivní: překonal, nebyli zklamáni, nejzajímavější, daří, chvályhodné
Negativní: stereotypní křeč, přeexponovaná karikatura, podbízivé, laciné, nepřesnosti,
plytká, chybějící, zbytečné chyby

Jak sdílet vzpomínky nikoho
Pozitivní: výjimečné dílo, podnětné, kompaktně, upoutává, příjemnému odlehčení,
vysoké úrovni
Negativní: omezení, znejasnění, ochuzeny, chladně
Co se skrývá v žitě
Pozitivní: rozšiřuje, podpořená, citovost, obdivuhodné, okrášlené
Negativní: ne zcela zodpovědný, vágní, směšnost, banální, nelogicky, vykonstruovaný,
odtržený
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Návrat idiota čili o prvních dojmech
Pozitivní: originálně, dokáže filmem myslet, dokonale, působivě, nádherné,
vyzdvihnout, kvality, vytříbený, obdivuhodnými, vynikající, vévodí, oslnivý, přesnost
Negativní: nedourčenost
Rodinné pelíšky
Pozitivní: vzácnou, oslňují, dokonalostí, jedinečností, atraktivitu, vynikající, komickosympatické, životní role, musí líbit, profesionální, velice příjemné
Negativní: lehce matoucí, bortí, přehnaně
Televize v kině
Pozitivní: profesionálně, výjimečného hereckého projevu, nalézá prostor
Negativní: postižená chorobou, nevynalézavě prvoplánový, nevěrohodnost, nedostatky

Návrat ztraceného ráje
Pozitivní: vzrušivěji, intenzitou, nejsilnější, neumenšuje hodnoty
Negativní: nejeví uspokojivým, schází mu, zahltil, přílišným, naivně, pošetile
Kuře melancholik
Pozitivní: ocenit, odvážnou, objevnou, nevšední, tvořivé, funguje, dominantním, dává
vyniknout
Negativní: samoúčelně, retardující, problematický, vytrácí, roztříštěně, svévolně,
postrádá, absurdní, rozpory, přepjatost, aranžovanost, kýčovitým, groteskní, nenahradila

Kanárek
Pozitivní: nejatraktivnější, kvalit, nápaditě, vynikající, funkční, nejsvětlejším
Negativní: neviděl (záporně), kámen úrazu, nejotřepanější klišé, koncentrovaná,
nepoživatelnost, nemá opodstatnění, frázovité, nejproblematičtější, pompézní
(negativně), sobeckým
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Návrat marnotratného syna
Pozitivní: lepší, není dotěrný, imponuje, originálního, osloví diváky, vzorový, silné,
slibné, přirozený, ukázněný, obdaří, nepřekážejí, posilují, vynikající, dokázal, velmi
dobrých
Negativní: obávat se nejhoršího, pozbývá artikulaci, přestává být srozumitelné, chybí,
nemá, nejasná, absurdní (negativně), propadá do nicoty, banalitou, nejsou přitažlivé,
bloudil, nebude, nečeká, nevíme, vyhasle, směšně, příliš vážný
Eliška má ráda divočinu
Pozitivní: solidně, ocenění, osvěžující, bezkonkurenční, výborně, příjemně uvolněné,
fungují, krásně hravá, originální, uhrančivá, poctivě, pozoruhodné, nesnižuje hodnotu
Negativní: banální, holá, málo vyšlo, stereotypní, málo nápaditá, tlumí, omrzení,
hektická, málo sdělně, mechanicky, výrazně slabší, dlouhodobě problematický,
problém, nemožné, nemohou stačit, hůř
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