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Filmové hodnotenie - Booksmart 

  

 

Réžia: Olivia Wilde 

Herci, hlavné a vedľajšie roly:  

Kaitlyn Dever ako Amy 

Beanie Feldstein ako Molly 

Jessica Williams ako Miss Fine 

Lisa Kudrow (Phoebe z 

Priateľov) ako mama Amy 

Žáner filmu: komédia 

 

 

 

 

 

Súhrn filmu:  Dve najlepšie kamarátky, Amy a Molly, ktoré sú v poslednom 

ročníku  na strednej, zistia, že zatiaľ čo ony študovali a trávili svoje 

stredoškolské roky pripravovaním sa na vysokú, ich spolužiaci si robili 

spomienky, chodili na párty, užívali si život a aj tak sa dostali na rovnako dobré, 

ak nie lepšie vysoké školy ako ony. Nemusí však byť neskoro. Dievčatá sa 

rozhodnú, že deň pred koncom strednej pôjdu na svoju prvú párty. No za jednu 

noc sa toho môže veľa stať a čo by bol život bez malej komplikácie? Čo sa stane, 

keď sa dvom najlepším kamátkam, ktoré doteraz žili podľa plánu, tento plán 

proste.... zrúti.  
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Recenzia: 

 

Tento film je určite jeden z najlepších, čo som videla. Na svete je viacero druhov ľudí, 

ale v tomto filme ste buď Amy, Molly alebo Gigi. Z jednej noci sa stane oveľa viac. 

Film tiež veľmi dobre reprezentuje rasy, sexuality, osobnosti, rôzne pohlavia a vekové 

kategórie, a keď sa všetky tieto typy ľudí zmiešajú, vznikne niečo... komicky úžasné. 

Ukáže vám, že nie všetko vám vždy pôjde podľa plánu, ale aj tak je najdôležitejšie žiť a 

nie prežívať, nikdy nie je neskoro. Tým, že sme práve teraz zavretí doma a nemáme 

možnosť si vytvárať tieto spomienky, sa mojou prioritou stalo hľadať niečo pekné v 

každom dni. Či už to je kvitnúci strom alebo niekoho úsmev, je to jedna z vecí, ktorá 

ma udržuje práve teraz pri živote. Pri pozeraní tohto filmu som si v hlave urobila 

zoznam všetkého, čo chcem spraviť, keď sa toto skončí. Zatiaľ môžem len z gauča 

pozerať na telku, ako to zažili iní ľudia. Film bol celkovo veľmi dobre spracovaný aj 

réžiou aj strihom, prekvapil ma, lebo najlepšie ´coming out of age´ filmy sú zo začiatku 

tohto storočia alebo z deväťdesiatych rokov, Booksmart veľmi dobre zachytil túto 

atmosféru. Je to proste taký film, čo vám zlepší náladu hneď, keď ho zapnete, čo 

práve teraz potrebujú mnohí z nás :) 

Celkové hodnotenie:       8.5/10 

Lola Papcunová, 9.A 

Foto: internet 
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