
2016-6-3-21 Periodické publikace věnující se českému a zahraničnímu filmu vydávané v letech 2017 

a 2018 a internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v roce 2017 

Do výzvy 2016-6-3-21 Periodické publikace věnující se českému a zahraničnímu filmu vydávané v 

letech 2017 a 2018 a internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v 

roce 2017, do níž byly alokovány 4 miliony korun, se přihlásily pouze tři projekty, z nichž jeden byl 

výhradně internetový a dva kombinovaly tištěnou podobu časopisu s on-line obsahem.   

Všechny tituly, které žádaly o podporu, již na českém trhu existují a podpora, o niž usilovaly, byla 

určena na jejich další rozvoj. Ve výzvě se neobjevil žádný nový projekt. 

O smyslu předložených projektů, tedy o potřebě odborné reflexe českého a světového filmu, Rada v 

nejmenším nepochybuje, přesto ji znepokojuje tendence žadatelů spoléhat výhradně na veřejnou 

podporu a neochota hledat další zdroje financování. To v kombinaci s nedostatečně promyšlenou a 

jasně formulovanou marketingovou strategií činí jejich pozici na trhu velmi křehkou a z perspektivy 

dlouhodobého vývoje nevede k přílišnému optimismu. 

Přes výše uvedené výhrady se Rada rozhodla dva ze tří projektů podpořit, především jako výraz 

uznání jejich odborné kvality a potřebnosti pro české filmové prostředí. 

1413/2016 

Spolek přátel Filmu a doby 

FILM A DOBA - kritický čtvrtletník o filmu a době (dvouletý grant) 

Rada Fondu vysoce hodnotí změny, kterými prošel zavedený čtvrtletník Film a doba, a to jak v 

redakčním složení, tak v modernizaci jeho obsahu a struktury, které zachovávají to dobré z minulosti a 

doplňují je novými, aktuálními rubrikami a tématy. Podobně pozitivně hodnotí snahu přiblížit se 

současnému čtenáři i pomocí elektronické verze. Co však v žádosti citelně postrádá, je marketingová 

strategie, která by naznačila, jakým způsobem vydavatel hodlá oslovit širší čtenářskou obec. Žádost 

nereflektuje, jakým způsobem chce využít reklamního a prodejního potenciálu časopisu. Z žádosti 

rovněž není patrná jasně formulovaná snaha po vícezdrojovém financování časopisu, které by ho 

vymanilo z výhradně veřejné podpory. Přes všechny nedostatky Film a doba zůstává v českém 

prostředí jedinečným prostorem pro publikaci a reflexi odborných textů z oblasti filmové vědy. Rada 

zároveň věří, že se v souvislosti s personálními proměnami v redakci pozornost obrátí i ke snaze 

rozšířit kvalitní obsah k většímu počtu čtenářů. Rada se ve shodě s obsahovou expertizou rozhodla 

projekt podpořit. Ekonomická analýza nebyla dodána. 

  



1423/2016 

Národní filmový archiv 

Revue Filmového přehledu - webový portál o české kinematografii 

Portál, soustavně mapující dění v českému filmu, je jistě mimořádně potřebný, tím spíše, že je spojen 

s postupně doplňovanou databází přesných a věrohodných informací Filmového přehledu. Smysl a 

přínos tohoto projektu tedy Rada hodnotí velmi vysoko. Přesto shledává v souvislosti s ním některé 

nejasnosti, které žadatel částečně vysvětlil ve své reakci na ekonomickou analýzu (struktura 

redakčního kolektivu, náklady na grafiku). Některé z nich ovšem zůstávají a týkají se především přesné 

marketingové strategie. Přestože ji obsahový expert pokládá za uspokojivou, Rada se kloní k názoru, 

že jde o strategii velmi obecnou, bez větší šance a dostatečné aktivity dostat takto ojedinělý obsah k 

širšímu uživatelskému okruhu. To lze dovodit i z toho, jak nízká částka na propagaci uvedenou 

v rozpočtu. 

Rada velmi pozitivně hodnotí úmysl žadatele věnovat se i televizní tvorbě, o to vice ji zaráží, že se 

portál usilující o informační komplexnost vyhýbá dalším filmovým formátům, mj. animovanému či 

experimentálnímu filmu. 

I přes uvedené výhrady Rada věří, že projekt portálu je smysluplný a bude se dále rozvíjet i ve směru 

intenzivnější propagace a oslovení různých cílových skupin čtenářů. Proto se ho ve shodě s 

obsahovým expertem rozhodla podpořit, výhrady ekonomického experta byly částečně objasněny. 

 


