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2015-1-2-7 Kompletní vývoj animovaného českého díla 
Hodnocení 
 
 

Výzva 2015-1-2-7 na podporu Kompletního vývoje animovaného českého díla byla vypsána samostatně jako 

snaha o cílenou podporu animované tvorby a udržení silné tradice českého animovaného filmu. Dlouhodobě se 

Fond setkává s nízkým počtem podaných žádostí na animovanou tvorbu a i současná výzva obsahuje pouze čtyři 

projektu a všechny jsou zaměřeny na celovečerní tvorbu. Výzva je však otevřena i krátkometrážní tvorbě a je 

škoda, že se u Fondu nesetkává více takových projektů.  

 

Rada při svém hodnocení upřednostňovala projekty přicházející s kvalitní výtvarnou stránkou, která slibuje 

rozvíjení silné tradice animovaného filmu, a dále ty náměty, které jsou svou podstatou vhodné pro animovaný film. 

I přestože některé projekty vykazovaly nedostatky, vzhledem ke stádiu vývoje díla byla Rada při posuzování 

těchto nedostatků shovívavá, pouze však do té míry, kdy nebyly tak zásadní, že znevěrohodňovaly samotné dílo.  

 

Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních 

projektů.  

 

Rada nerozdělila všechny finanční prostředky alokované do této výzvy, neboť ze čtyř předložených projektů 

dosáhly úrovně 60 bodů nezbytné pro podporu, jen dva z nich a při maximální alokaci 700 000 Kč na projekt 

nemohly být tyto prostředky vyčerpány. 

 

773/2015  

nutprodukce  

Tonda, Slávka a génius 

 

Tonda, Slávka a génius je opravdovým příběhem pro dětského diváka, je plný imaginace, fantazie, staví na 

originálním příběhu a je podpořen zkušeným dramaturgem. To vše navíc doprovází výborné výtvarné řešení a 

není důvod, proč takový projekt ve vývoji nepodpořit. Rada je v souladu s oběma analýzami. 

 

759/2015  

MAUR film  

Biofilm 

 

Příběh bakterie putující zažívacím traktem přichází s neotřelým námětem, který naplno využívá potenciálu 

animované tvorby. Silný námět je však oslabován nedopracovaným scénářem a chybějící dramaturgií. Dobrá a 

zkušená animátorka i zázemí zkušené producentské společnosti se zaměřením na animovaný film však dávají 

dostatečnou záruku a naději na vývoji takového námětu k lépe vystavenému příběhu. O to více, že staví na silném 

a kvalitním výtvarném pojetí. Rada je v souladu s obsahovou i ekonomickou analýzou. 


